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Oposição pede investigação de 
Bolsonaro por ataque às urnas

 APartidos acionam o STF para que o 
presidente seja investigado sob suspeita de 
crime contra as instituições democráticas

Na última segunda-feira, Bolsona-
ro havia repetido teorias da cons-
piração sobre urnas eletrônicas 
em apresentação a embaixadores 
estrangeiros no Palácio da Alvora-

da, promovendo novas ameaças 
golpistas e atacando ministros do 
STF. No pedido de ontem, os par-
tidos a� rmam que o mandatário 
não pode “usar do cargo de Presi-

dente da República para subver-
ter e atacar a ordem democrática, 
buscando criar verdadeiro caos 
no país e desestabilizar as insti-
tuições públicas”.  BRASIL/A5

Artesãos da Capital podem 
se qualifi car gratuitamente
Ação pretende impulsionar a capacitação e a geração de renda                SERVIÇOS/A2

 THIAGO NEME/GAZETA DE S.PAULO

Aumentam as 
reclamações de 
barulho em SP
Os registros  de reclamações so-
bre barulho na capital paulista 
foi maior no primeiro semestre 
deste ano do que no mesmo pe-
ríodo de 2019, antes da pande-
mia. O canal 156 usado para estas 
reclamações, recebeu, de janeiro 
a junho de 2019,  4.653 queixas 
sobre barulho. No ano passado, 
ainda com as restrições da pan-
demia, este número foi de 3.519. 
Neste ano, as queixas chegaram 
a 6.877 registros. O maior núme-
ro de reclamações no âmbito da 
lei do Psiu - Programa de Silêncio 
Urbano -  é relacionado ao baru-
lho de obras na Capital.    ESTADO/A3

Um estudo feito com dados da Prefeitura de São Paulo pelo “SP1”, da Rede Globo, 
mostrou que 40% das calçadas da cidade não têm a largura mínima exigida por 
lei. O cenário é ainda pior nas regiões mais distantes do centro expandido. Mas a 
região da Consolação, por exemplo, tem uma das maiores médias de largura de 
calçadas na cidade, de acordo com a pesquisa do Instituto Cordial.           ESTADO/A3

Entidades 
analisam risco de 
golpe no Brasil
Uma comitiva de representantes 
de entidades civis brasileiras via-
jará a Washington na semana que 
vem e terá encontros com auto-
ridades dos Estados Unidos para 
conversar sobre o risco de golpe 
nas eleições presidenciais do Brasil. 
O grupo tem reuniões previstas 
com o senador Bernie Sanders e 
com o deputado Jamie Raskin, que 
integra a comissão especial de in-
vestigação da invasão do Congres-
so americano, em janeiro de 2021. 
Conversas com outras autoridades 
americanas estão sendo marcadas. 
Sanders foi pré-candidato à Pre-
sidência dos EUA em 2016 e 
2020.   MUNDO/A5

Moro diz que 
Dias nunca foi 
seu padrinho 

BRASIL/A5

Estudo  40% das calçadas 
da Capital não têm a largura 

mínima exigida por lei

 RUBENS CAVALLARI/FOLHAPRESS

DIVULGAÇÃO/GOVERNO DO ESTADO

DF e outros Estados - 
gazetasp.com.br

Garcia assina decreto para assistência jurídica gratuita a policiais. ESTADO/A3

DIVULGAÇÃO

Revelando SP
Festival começa 
na Água Branca

O Revelando SP, considerado o 
maior evento de cultura tradi-
cional do estado de São Paulo, 
está programado para aconte-
cer de 20 a 24 de julho no Par-
que da Água Branca, na zona 
oeste da Capital, com cerca de 
300 atividades e apresenta-
ções artísticas.   ANEXO/A10

DIVULGAÇÃO

ONG ligada a igreja 
evangélica doou 
medalha  BRASIL/A5

DANIEL SILVEIRA
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“Um jornal independente é um jornal que tem 
a missão de levar à tona as informações que lhe 
são conferidas,  não se vendendo aos interesses 
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único objetivo: informar corretamente os seus 

leitores. O Leitor em primeiro lugar”. 
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Não podem circular na cidade de 
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Valor da multa é de R$ 130,16.
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Dia de sol com 
algumas nuvens 
e névoa ao 
amanhecer.

Sol com algumas 
nuvens.
Não chove.

Sol com algumas 
nuvens.
Não chove.
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Revalida. O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 
Educacionais Anísio Teixeira (Inep) tornou público o 
resultado da reanálise dos diplomas de participantes da 
primeira etapa do Exame Nacional de Revalidação de 
Diplomas Médicos Expedidos por Instituição de Edu-
cação Superior Estrangeira (Revalida).   Foram reanali-
sados os documentos daqueles candidatos que recor-
reram, dentro do prazo previsto, contra a reprovação 
inicial de seus diplomas. O resultado do processo pode 
ser consultado por meio do Sistema Revalida, na página 
do participante. A primeira etapa do Revalida 2022/2 
será aplicada em 7 de agosto, em oito cidades brasilei-
ras: Brasília, Campo Grande (MS), Curitiba, Porto Alegre, 
Recife, Rio Branco, Salvador e São Paulo.  A participação 
na segunda etapa depende da aprovação na primei-
ra, que contempla as provas objetiva e discursiva. Para 
participar da primeira etapa do Revalida, o participante 
deve possuir diploma de graduação em medicina ex-
pedido por instituição de educação superior estrangei-
ra; reconhecido pelo Ministério da Educação ou órgão 
equivalente do país de origem do documento e autenti-
cado pela autoridade consular brasileira ou pelo pro-
cesso da Convenção sobre a Eliminação da Exigência de 
Legalização de Documentos Públicos Estrangeiros. (AB)

Produção industrial. A produção industrial brasileira 
permaneceu estável em junho deste ano, após apre-
sentar crescimento em maio divulgou a Confederação 
Nacional da Indústria (CNI). O índice de evolução da 
produção registrou 50,1 pontos, muito perto da linha 
divisória de 50 pontos, o que significa que a produção 
teve estabilidade frente ao mês anterior. Em maio, o 
índice havia ficado em 53,6 pontos.  As informações fa-
zem parte do boletim Sondagem Industrial, que tam-
bém traz informações sobre a evolução da produção, do 
número de empregos e dos estoques, entre outros in-
dicadores. A CNI disse que o comportamento de junho 
mostra uma manutenção no ritmo da produção, “em-
bora usualmente se verifique uma queda no período”. 
Segundo o levantamento, o emprego industrial cresceu 
em junho na comparação com maio. O índice de evolu-
ção do número de empregados foi de 50,8 pontos, aci-
ma da linha divisória de 50 pontos que separa queda de 
alta do emprego. (AB)

 MARCELO CAMARGO/AGÊNCIA BRASIL

NOTAS

O  programa 
Mãos e Men-
tes Paulis-
tanas está 
com inscri-

ções abertas para a nova 
turma do curso de quali-
ficação empreendedora. 
A iniciativa, da Secretaria 
Municipal de Desenvolvi-
mento Econômico e Tra-
balho, conta com 850 va-
gas que oferecem para os 
empreendedores manuais 
uma capacitação volta-
da à gestão e desenvol-
vimento do empreendi-
mento. Podem participar 
artesãos de toda a Capital 
e as inscrições estão dis-
poníveis até 10 de agos-
to pelo link https://bit.
ly/3AXYrMh. 

Com duração de dois 
meses e totalmente gra-

 D Ação pretende impulsionar a capacitação e a geração de renda 
de artesãos da Capital; inscrição pode ser feita até o dia 10 de agosto

JADE QUEIROZ/MTUR

Artesãos de SP podem se 
quali car gratuitamente

OPORTUNIDADE. O programa Mãos e Mentes Paulistanas está com inscrições abertas 
para a nova turma do curso de qualifi cação empreendedora; são 850 vagas disponíveis 

tuito, o curso acontece 
em uma plataforma digi-
tal, sendo 100% on-line, 
com acompanhamento de 
monitores especializados 
que vão facilitar a intera-

ção e o uso da tecnologia, 
mesmo para aqueles que 
não estão familiarizados 
com ferramentas virtuais.

Os encontros aborda-
rão temas essenciais para 

fortalecer o seu negó-
cio como vendas on-line, 
precificação, elaboração 
do plano de negócio, de-
senvolvimento de cole-
ção, gestão financeira, 
planejamento de futu-
ro, controle de produção, 
formalização e parcerias.

O curso poderá ser 
feito em qualquer dia e 
horário da semana, mas 
também terá aulas on-
-line com o objetivo de 
complementar o conteú-
do, tirar dúvidas e pro-
mover a interação dos 
participantes. Durante 
toda a jornada de apren-
dizado, o participante 
será acompanhado pela 
equipe de monitoria do 
programa, que tirará dú-
vidas e dará mentorias 
sobre o conteúdo. (GSP)

Faltam menos de 
50 dias para o Rock 
in Rio 2022, na Ci-
dade do Rock, no 
Rio de Janeiro, mas 

neste ano um dos maiores 
eventos da música será pre-
cedido por um festival de 
conversas que ocorrerá si-
multaneamente no Brasil e 
em Portugal. O Rock in Rio 
Humanorama será realizado 
de 28 a 31 deste mês em São 
Paulo. A ideia do evento é re-
unir convidados especiais, 
experiências diversas e pro-
mover debates sobre temas 
importantes que movem a 
sociedade. 

EVENTO.  
De 28 a 31 de julho, o festival de conversas 
acontece de forma híbrida dando a opor-
tunidade de o público participar no forma-
to online, 100% gratuito, ou na experiên-
cia presencial no Learning Village, na zona 
oeste da cidade de São Paulo. O evento 
faz ainda uma dobradinha entre países e 
acontece simultaneamente em Portugal e 
no Brasil.

De acordo com a Administração, ao 
longo dos quatro dias de encontros, o Rock 
in Rio Humanorama explorará em for-
mato de conversas diferentes questões 
socioculturais que afetam diretamente o 
cidadão ou a sociedade. A expectativa é re-
ceber 250 pessoas por dia, totalizando mil 
nos quatro dias do evento.

A cada conversa, três ou quatro convi-
dados, com origens, experiências e visões 
de mundo diversas, participam de um ba-
te-papo sobre a construção de um mun-
do melhor e mais humano. Os convida-
dos são brasileiros e portugueses, em sua 
maioria. A partir daí, o público poderá au-
mentar seu repertório de entendimento. 
O objetivo é que ouvintes e convidados se 
coloquem um no lugar do outro e exerci-
tem uma postura mais empática. 

Para participar de forma online é preci-
so realizar a inscrição. Os que pretendem 
acompanhar a experiência de forma pre-
sencial os ingressos já estão disponíveis e 
custam a partir de R$ 590 – direito a um 

dia de evento. Mais informações sobre o 
evento e os ingressos no site rockinriohu-
manorama.com.

Entre os 150 convidados, já estão confir-
mados Siyabulela Mandela, ativista e bis-
neto de Nelson Mandela; e os brasileiros 
Criolo, rapper, compositor e ator; Angélica, 
apresentadora de TV; Rita von Hunty, pro-
fessor, ator, youtuber, comediante e drag 
queen; e Noêmia Oliveira, atriz da produ-
tora Porta dos Fundos.

ROCK IN RIO 2022. 
Em abril, a Gazeta divulgou que todos os 
ingressos para a edição deste ano do Rock 
in Rio foram vendidos. Na ocasião, a orga-
nização disse que não havia mais entra-
das para nenhum dos sete dias do festival, 
uma semana após o início das vendas. A 
projeção é que mais de 700 mil pessoas 
participem do evento musical. 

O festival, conhecido como um dos 
maiores do mundo, acontecerá nos dias 2, 
3, 4, 8, 9, 10 e 11 de setembro, com artistas 
como Iron Maiden, Sepultura, Post Malo-
ne, Justin Bieber, Demi Lovato, Guns N’ Ro-
ses, Måneskin, Coldplay, Camila Cabello e 
Dua Lipa. 

Para a edição deste ano, a organização 
do festival traz uma novidade. O ingresso 
do Rock in Rio 2022 será totalmente digital 
e substituirá as pulseiras das edições ante-
riores. A matéria completa também pode 
ser lida na íntegra no site da Gazeta. 
(Matheus Herbert)

Para debater assuntos relevantes, 
Rock in Rio realiza evento em São Paulo

 D  De 28 a 31 de julho, o festival de conversas acontece de forma híbrida dando a oportunidade de 
o público participar no formato online, ou presencial no Learning Village, na zona oeste da Capital 

DIVULGAÇÃO

Além da versão 
online, o evento 
acontece de forma 
presencial em São 
Paulo; objetivo é 
reunir convidados 
especiais, 
experiências 
diversas e 
promover debates 
sobre temas 
que movem a 
sociedade
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Revalida. O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 
Educacionais Anísio Teixeira (Inep) tornou público o 
resultado da reanálise dos diplomas de participantes da 
primeira etapa do Exame Nacional de Revalidação de 
Diplomas Médicos Expedidos por Instituição de Edu-
cação Superior Estrangeira (Revalida).   Foram reanali-
sados os documentos daqueles candidatos que recor-
reram, dentro do prazo previsto, contra a reprovação 
inicial de seus diplomas. O resultado do processo pode 
ser consultado por meio do Sistema Revalida, na página 
do participante. A primeira etapa do Revalida 2022/2 
será aplicada em 7 de agosto, em oito cidades brasilei-
ras: Brasília, Campo Grande (MS), Curitiba, Porto Alegre, 
Recife, Rio Branco, Salvador e São Paulo.  A participação 
na segunda etapa depende da aprovação na primei-
ra, que contempla as provas objetiva e discursiva. Para 
participar da primeira etapa do Revalida, o participante 
deve possuir diploma de graduação em medicina ex-
pedido por instituição de educação superior estrangei-
ra; reconhecido pelo Ministério da Educação ou órgão 
equivalente do país de origem do documento e autenti-
cado pela autoridade consular brasileira ou pelo pro-
cesso da Convenção sobre a Eliminação da Exigência de 
Legalização de Documentos Públicos Estrangeiros. (AB)

Produção industrial. A produção industrial brasileira 
permaneceu estável em junho deste ano, após apre-
sentar crescimento em maio divulgou a Confederação 
Nacional da Indústria (CNI). O índice de evolução da 
produção registrou 50,1 pontos, muito perto da linha 
divisória de 50 pontos, o que significa que a produção 
teve estabilidade frente ao mês anterior. Em maio, o 
índice havia ficado em 53,6 pontos.  As informações fa-
zem parte do boletim Sondagem Industrial, que tam-
bém traz informações sobre a evolução da produção, do 
número de empregos e dos estoques, entre outros in-
dicadores. A CNI disse que o comportamento de junho 
mostra uma manutenção no ritmo da produção, “em-
bora usualmente se verifique uma queda no período”. 
Segundo o levantamento, o emprego industrial cresceu 
em junho na comparação com maio. O índice de evolu-
ção do número de empregados foi de 50,8 pontos, aci-
ma da linha divisória de 50 pontos que separa queda de 
alta do emprego. (AB)

 MARCELO CAMARGO/AGÊNCIA BRASIL

NOTAS

O  programa 
Mãos e Men-
tes Paulis-
tanas está 
com inscri-

ções abertas para a nova 
turma do curso de quali-
ficação empreendedora. 
A iniciativa, da Secretaria 
Municipal de Desenvolvi-
mento Econômico e Tra-
balho, conta com 850 va-
gas que oferecem para os 
empreendedores manuais 
uma capacitação volta-
da à gestão e desenvol-
vimento do empreendi-
mento. Podem participar 
artesãos de toda a Capital 
e as inscrições estão dis-
poníveis até 10 de agos-
to pelo link https://bit.
ly/3AXYrMh. 

Com duração de dois 
meses e totalmente gra-

 D Ação pretende impulsionar a capacitação e a geração de renda 
de artesãos da Capital; inscrição pode ser feita até o dia 10 de agosto

JADE QUEIROZ/MTUR

Artesãos de SP podem se 
quali car gratuitamente

OPORTUNIDADE. O programa Mãos e Mentes Paulistanas está com inscrições abertas 
para a nova turma do curso de qualifi cação empreendedora; são 850 vagas disponíveis 

tuito, o curso acontece 
em uma plataforma digi-
tal, sendo 100% on-line, 
com acompanhamento de 
monitores especializados 
que vão facilitar a intera-

ção e o uso da tecnologia, 
mesmo para aqueles que 
não estão familiarizados 
com ferramentas virtuais.

Os encontros aborda-
rão temas essenciais para 

fortalecer o seu negó-
cio como vendas on-line, 
precificação, elaboração 
do plano de negócio, de-
senvolvimento de cole-
ção, gestão financeira, 
planejamento de futu-
ro, controle de produção, 
formalização e parcerias.

O curso poderá ser 
feito em qualquer dia e 
horário da semana, mas 
também terá aulas on-
-line com o objetivo de 
complementar o conteú-
do, tirar dúvidas e pro-
mover a interação dos 
participantes. Durante 
toda a jornada de apren-
dizado, o participante 
será acompanhado pela 
equipe de monitoria do 
programa, que tirará dú-
vidas e dará mentorias 
sobre o conteúdo. (GSP)

Faltam menos de 
50 dias para o Rock 
in Rio 2022, na Ci-
dade do Rock, no 
Rio de Janeiro, mas 

neste ano um dos maiores 
eventos da música será pre-
cedido por um festival de 
conversas que ocorrerá si-
multaneamente no Brasil e 
em Portugal. O Rock in Rio 
Humanorama será realizado 
de 28 a 31 deste mês em São 
Paulo. A ideia do evento é re-
unir convidados especiais, 
experiências diversas e pro-
mover debates sobre temas 
importantes que movem a 
sociedade. 

EVENTO.  
De 28 a 31 de julho, o festival de conversas 
acontece de forma híbrida dando a opor-
tunidade de o público participar no forma-
to online, 100% gratuito, ou na experiên-
cia presencial no Learning Village, na zona 
oeste da cidade de São Paulo. O evento 
faz ainda uma dobradinha entre países e 
acontece simultaneamente em Portugal e 
no Brasil.

De acordo com a Administração, ao 
longo dos quatro dias de encontros, o Rock 
in Rio Humanorama explorará em for-
mato de conversas diferentes questões 
socioculturais que afetam diretamente o 
cidadão ou a sociedade. A expectativa é re-
ceber 250 pessoas por dia, totalizando mil 
nos quatro dias do evento.

A cada conversa, três ou quatro convi-
dados, com origens, experiências e visões 
de mundo diversas, participam de um ba-
te-papo sobre a construção de um mun-
do melhor e mais humano. Os convida-
dos são brasileiros e portugueses, em sua 
maioria. A partir daí, o público poderá au-
mentar seu repertório de entendimento. 
O objetivo é que ouvintes e convidados se 
coloquem um no lugar do outro e exerci-
tem uma postura mais empática. 

Para participar de forma online é preci-
so realizar a inscrição. Os que pretendem 
acompanhar a experiência de forma pre-
sencial os ingressos já estão disponíveis e 
custam a partir de R$ 590 – direito a um 

dia de evento. Mais informações sobre o 
evento e os ingressos no site rockinriohu-
manorama.com.

Entre os 150 convidados, já estão confir-
mados Siyabulela Mandela, ativista e bis-
neto de Nelson Mandela; e os brasileiros 
Criolo, rapper, compositor e ator; Angélica, 
apresentadora de TV; Rita von Hunty, pro-
fessor, ator, youtuber, comediante e drag 
queen; e Noêmia Oliveira, atriz da produ-
tora Porta dos Fundos.

ROCK IN RIO 2022. 
Em abril, a Gazeta divulgou que todos os 
ingressos para a edição deste ano do Rock 
in Rio foram vendidos. Na ocasião, a orga-
nização disse que não havia mais entra-
das para nenhum dos sete dias do festival, 
uma semana após o início das vendas. A 
projeção é que mais de 700 mil pessoas 
participem do evento musical. 

O festival, conhecido como um dos 
maiores do mundo, acontecerá nos dias 2, 
3, 4, 8, 9, 10 e 11 de setembro, com artistas 
como Iron Maiden, Sepultura, Post Malo-
ne, Justin Bieber, Demi Lovato, Guns N’ Ro-
ses, Måneskin, Coldplay, Camila Cabello e 
Dua Lipa. 

Para a edição deste ano, a organização 
do festival traz uma novidade. O ingresso 
do Rock in Rio 2022 será totalmente digital 
e substituirá as pulseiras das edições ante-
riores. A matéria completa também pode 
ser lida na íntegra no site da Gazeta. 
(Matheus Herbert)

Para debater assuntos relevantes, 
Rock in Rio realiza evento em São Paulo

 D  De 28 a 31 de julho, o festival de conversas acontece de forma híbrida dando a oportunidade de 
o público participar no formato online, ou presencial no Learning Village, na zona oeste da Capital 

DIVULGAÇÃO

Além da versão 
online, o evento 
acontece de forma 
presencial em São 
Paulo; objetivo é 
reunir convidados 
especiais, 
experiências 
diversas e 
promover debates 
sobre temas 
que movem a 
sociedade
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 A Os registros de reclama-
ções sobre barulho na capital 
paulista foi maior no primei-
ro semestre deste ano do que 
no mesmo período de 2019, 
antes da pandemia, de acor-
do com a prefeitura.

O canal 156 usado para 
estas reclamações, recebeu, 
de janeiro a junho de 2019, 
4.653 queixas sobre barulho. 
No ano passado, ainda com as 
restrições da pandemia, este 
número foi de 3.519. Neste 
ano, as queixas chegaram a 
6.877 registros. 

O maior número de recla-
mações no âmbito da lei do 
Psiu - Programa de Silêncio 
Urbano -  é relacionado ao 
barulho de obras na Capital. 

A administração munici-
pal informou que existem 3 
tipos de multas para irregula-
ridades em obras na cidade. A 
primeira é no valor de R$ 13,2 
mil. A segunda é de R$ 26,5 
mil. E a terceira multa fica em 
R$ 40 mil, o que prevê a inter-
dição administrativa da obra.

Um decreto de setembro Prefeitura informou que existem 3 tipos de multas para irregularidades em obras na cidade de SP
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Nº de reclamações de barulho é 
maior que antes de pandemia

BALANÇO NA CAPITAL. O maior número de reclamações  é relacionado ao barulho de obras na cidade de São Paulo

de 2021 estabeleceu limites 
para os ruídos. Entre segunda 
e sexta-feira, o limite de pres-
são sonora é de 85 decibéis 
para o período entre às 7h e 
19h. O ruído precisa diminuir 
a partir desse horário. 

Aos sábados, entre 8h e 
14h, o limite é de 85 decibéis. 
Já entre 14h e 8h, fica em 59 
decibéis. Aos domingos e fe-
riados, durante o dia todo, 
a medida também é de 59  
decibéis. (GSP)

Garcia diz que 
Butantan não 
tem estoque 
para vacinação

 A Nesta terça-feira (19), o 
governador Rodrigo Garcia 
(PSDB) afirmou que o Institu-
to Butantan não tem estoque 
suficiente de Coronavac para 
vacinar todas as crianças de 3 a 
4 anos e 11 meses no estado de 
São Paulo.  Ele também infor-
mou que aguarda a inclusão 
dessa faixa etária no Progra-
ma Nacional de Imunização 
(PNI) pelo Ministério da Saú-
de para a produção e envase 
da vacina.

“O Butantan nos informa 
não tem estoque da Corona-
vac e que aguarda a inclusão 
dessa vacina no Programa Na-
cional de Imunização (PNI) 
dessa vacina para crianças de 
3 a 5 anos para que ele possa 
acionar o laboratório parceiro, 
trazer as vacinas, envasar e dis-
tribuir para todo o Brasil. O iní-
cio desse processo vai se dar 
com a inclusão oficial da Coro-
navac para vacinar crianças de 
3 e 5 anos no PNI”, disse Garcia 
em coletiva de imprensa no 
Palácio dos Bandeirantes. 

A Agência Nacional de Vi-
gilância Sanitária aprovou por 
unanimidade, na última quar-
ta-feira (13), a aplicação das do-
ses do imunizante nessa fai-
xa-etária. 

O governador descartou a 
possibilidade de adquirir as 
vacinas por conta própria para 
imunizar as crianças paulistas. 
“Não é correto só São Paulo 
com recursos próprios vaci-
nar crianças paulistas, o ideal 
é que todo o Brasil possa va-
cinar”.

O Instituto Butantan é for-
necedor da Coronavac para 
todo o Brasil. Só no estado 
de São Paulo são 1,1 milhão 
de crianças nessa faixa etária 
que agora poderiam se vacinar 
caso o imunizante estivesse 
disponível.

A cidade de São Paulo ini-
ciará a vacinação contra a Co-
vid de crianças de 3 e 4 anos 
com comorbidades, deficiên-
cia ou indígenas a partir desta 
quarta-feira (20). A Capital tem 
cerca de 15 mil crianças com 
comorbidades nestas idades. 

O prefeito Ricardo Nunes 
(MDB) também disse nesta 
terça (19) que ainda não é pos-
sível vacinar todas as crian-
ças desta faixa etária porque 
a Capital não tem vacinas su-
ficientes em estoque. No total, 
a cidade tem 313.826 crianças 
com 3 e 4 anos. (GSP)

DE CRIANÇAS 

 A Um estudo feito com da-
dos da prefeitura de São Pau-
lo pelo “SP1”, da Rede Globo, 
mostrou que 40% das calça-
das da cidade não têm a lar-
gura mínima exigida por lei. 

O cenário é ainda pior 
nas regiões mais distantes 
do centro expandido. Mas 
a região da Consolação, por 
exemplo, tem uma das maio-
res médias de largura de cal-
çadas na cidade, de acordo 
com a pesquisa do Instituto 
Cordial. 

A lei é de janeiro de 2012, 
mas um decreto da prefeitu-
ra estabeleceu novas normas 
em 2020. Segundo esta lei, 

40% das calçadas de SP não 
têm a largura mínima exigida

Estudo com dados da prefeitura mostrou que 40% das calçadas 
da cidade de São Paulo não têm a largura mínima exigida por lei
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elas devem ter pelo menos 
1,2 metro de faixa livre para 
as pessoas andarem e outros 
70 centímetros de faixa de 
serviço, o que inclui espaço 
pra vegetação, postes, bancos 
e lixeiras, por exemplo.

“Isso implica em uma di-
ficuldade em a gente intervir 
nesses espaço, alargar essas 
calçadas pra que a gente te-
nha a largura mínima pra cir-
culação, mas também é im-
portante que a gente saiba 
que isso vem de uma cons-
trução histórica de muitos 
anos da cidade de São Paulo. 
A cidade é muito grande e a 
gente tem 18 mil km de ruas 

Segundo a lei, as calçadas devem ter cerca de 1,2 metro de faixa livre 
para as pessoas andarem e outros 70 centímetros de faixa de serviço

construídas ao longo de mui-
tas décadas, então é um desa-
fio pra várias gestões alargar 
essas calçadas”, disse Luis Fer-
nando Meyer, diretor de ope-
rações do Instituto Cordial. 

Para os pedestres, a situa-
ção precária de muitas calça-
das ainda é desafiadora. 

“É bem complicado, ain-
da mais quando você tá com 
sacola, às vezes tá usando 
um salto também, compli-
ca. E com crianças também 
fica mais difícil ainda”, disse 
Maria Santina Ramiro, que é 
autônoma. 

A consultora de atendi-
mento Gislene Regina Lucas 

também reclamou das condi-
ções do passeio.

“Não é plano, né, é cheio 
de buraco, e é inclinado, ca-
paz da gente até escorregar”, 
diz.

A Prefeitura de São Pau-
lo disse em nota ao “G1” que 

investiu R$ 140 milhões na 
revitalização de mais de 1,6 
milhões de metros quadra-
dos no programa emergen-
cial de calçadas. A região com 
mais obras foi a zona leste, 
segundo a administração  
municipal. (GSP)

Os registros de 
reclamações 
sobre barulho na 
capital paulista 
foi maior 
no primeiro 
semestre deste 
ano do que no 
mesmo período 
de 2019, antes da 
pandemia

 A Em novo aceno às forças 
de segurança em São Paulo, 
o governador Rodrigo Garcia 
(PSDB) assinou um decreto 
nesta terça-feira (19) para que 
a Defensoria Pública do Estado 
ofereça assistência jurídica gra-
tuita a policiais civis e militares 
acusados ou investigados por 
atos relacionados ao exercício 
profissional.

O convênio que será imple-
mentado por Garcia prevê que 
a Defensoria atue na defesa de 
policiais acusados de crimes 
de lesão grave ou seguida de 
morte, lesão grave qualificada, 
fuga de presos, abuso de auto-
ridade, tentativa de homicídio 
e homicídio.

O benefício enquadra os 
policiais como categoria vul-
nerável a acusações devido ao 
enfrentamento permanente 
ao crime. Por isso, o Governo 
de SP afirma que a qualidade 

Governo assina decreto para 
assistência jurídica a policiais

da assistência jurídica ofereci-
da aos policiais tende a aumen-
tar, uma vez que a Defensoria é 
especializada na representação 
de grupos vulneráveis.

Atualmente, policiais inves-
tigados ou acusados precisam 
constituir defesa com recursos 

próprios e só têm direito à de-
fesa gratuita quando indicado 
pela Justiça.

Em 2018, o Governo de São 
Paulo sancionou lei para ga-
rantir assistência jurídica a po-
liciais, mas ela não chegou a ser 
regulamentada.

Candidato à reeleição, Gar-
cia tem anunciado uma série 
de medidas direcionadas às 
forças de segurança, setor que 
nos últimos anos tem se ali-
nhado ao bolsonarismo, que 
em São Paulo terá como candi-
dato o ex-ministro Tarcísio de 
Freitas (Republicanos).

Entre as medidas estão 
o aumento de efetivo nas 
ruas com a Operação Sufo-
co, o pagamento de bônus 
e a elaboração de uma PEC 
(Proposta de Emenda Cons-
titucional) para regulamen-
tar a Polícia Penal no estado.  
(Guilherme Seto, FP)

Rodrigo Garcia assinou um 
decreto para assistência 
jurídica gratuita a policiais 

DIVULGAÇÃO/GOVERNO DO ESTADO

 A A Prefeitura de Taboão 
da Serra, na região sudoeste 
da Grande São Paulo, confir-
mou mais uma morte por Co-
vid-19, na segunda-feira (18). 
Agora, a cidade soma 969 óbi-
tos desde o início da pande-
mia. A vítima foi um homem 
de 58 anos que estava interna-
do no Hospital Family. Ele não 
tinha comorbidades.

Segundo o boletim epi-
demiológico da Secretaria de 
Saúde, a morte ocorreu em 10 
de junho, mas apenas nesta 
segunda foi informada para 
a Vigilância Sanitária.

CASOS 
A cidade de Taboão da Serra 
contabiliza 20.187 casos con-
firmados do novo coronaví-
rus, neste momento não há 
moradores sendo monitora-
dos pela Secretaria de Saúde e 
também não há pacientes in-

Covid-19: Taboão confirma mais 
uma morte e 102 novos casos 

A nova vítima em Taboão da Serra foi um homem de 58 anos que 
estava internado no Hospital Family; ele não tinha comorbidades

Eduardo Toledo/Portal O Taboanense

ternados na UPA Akira Tada.
Segundo os dados atuali-

zados no boletim epidemio-
lógico, Taboão da Serra tem 
19.218 pessoas recuperadas 
da Covid.

A Administração de Ta-
boão da Serra reforça que a 
vacinação contra o coronaví-
rus segue sendo realizada em 
todas as unidades de saúde da 
cidade. (GSP)
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EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

Ficam convocados, pelo presente, os Senhores Acionistas da Empresa Metropolitana de Transpor-
tes Urbanos de São Paulo S.A. - EMTU/SP, para se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária, 
que se realizará no dia 01 de agosto próximo, com início às 15 (quinze) horas, na Rua Quinze de 
Novembro, 244 - 10º andar - Centro - nesta Capital, a fi m de tomarem conhecimento e deliberarem 
sobre os seguintes assuntos:
1 - Eleição de membro para compor o Comitê de Elegibilidade e Aconselhamento;
2 - Outros assuntos de interesse social.

São Paulo, 14 de julh o de 2022.
DANILO FERREIRA GOMES

Presidente do Conselho de Administração

 
EMPRESA METROPOLITANA DE TRANSPORTES 

URBANOS DE SÃO PAULO S.A. 
CNPJ: 58.518.069/0001-91 

                  
AVISO 

A Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos de São Paulo S.A. – 
EMTU/SP torna público que requereu à Companhia Ambiental do Estado de 
São Paulo – CETESB a Licença Ambiental Prévia – LP para a implantação 
do Corredor Metropolitano Itapevi/São Paulo, trecho Osasco/Vila Yara, no 
município de Osasco, mediante a apresentação do Relatório Ambiental 
Preliminar – RAP. Declara aberto prazo de 30 dias a partir da publicação 
desta nota, para manifestação, por escrito, de qualquer interessado. A 
solicitação deverá ser protocolada ou enviada por carta registrada, postada 
no prazo acima definido ao Departamento de Avaliação Ambiental de 
Empreendimentos, Av. Professor Frederico Hermann Júnior, 345 – Alto de 
Pinheiros, CEP 05459-900, São Paulo-SP. 

 
 
 
 

EMPRESA METROPOLITANA DE TRANSPORTES URBANOS DE SÃO PAULO S.A.
CNPJ: 58.518.069/0001-91

TOMADA DE PREÇOS Nº 05/2022
Processo nº 8683/2022

“CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE BASE 
COM FUNDAÇÃO PARA SUSTENTAÇÃO DE RESERVATÓRIO 
METÁLICO DE ÁGUA POTÁVEL”

Resultado da abertura do envelope nº 02 – “PROPOSTA”

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

1. FAZEG PROJETO E CONSTRUÇÃO LTDA – VENCEDORA

Demais informações estão disponíveis no Portal da Transparência 
no site www.portofeliz.sp.gov.br e, os autos do processo 
8683/2022, disponível para vistas, no Setor de Licitações situado à 
Rua Adhemar de Barros, nº 340 – Centro – Porto Feliz/SP – CEP: 
18540-000.

Mário Anselmo Correr
Presidente da Comissão de Licitação

Antônio Cassio Habice Prado
Prefeito Municipal

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO FELIZ
ESTADO DE SÃO PAULO

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA
CONCORRÊNCIA Nº 006/2022 - AVISO DE LICITAÇÃO - A Prefeitura Municipal de Louveira torna público que 
estará aberta a CONCORRÊNCIA Nº 006/2022, TIPO MENOR PREÇO GLOBAL, para a contratação de empresa 
especializada para prestação de serviços continuados de manutenção corretiva, preventiva e preditiva em 
todo parque de iluminação pública existente em ruas, avenidas, travessas, alamedas, parques, praças, 
jardins e jardinetes, cadastramento georreferenciado, bem como nas futuras expansões e melhorias do 
Município de Louveira. O edital em inteiro teor estará à disposição dos interessados gratuitamente na internet, no 
endereço eletrônico www.louveira.sp.gov.br. A sessão de abertura dos envelopes será no dia 22 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, 19 de julho de 2022. 
MARCELO SILVA SOUZA - Secretário de Administração.

AVISO DE ABERTURA - Encontra-se aberto no Hospital de Clínicas da Universidade Estadual de 
Campinas - UNICAMP o Pregão Eletrônico PE - HC nº 00525/2022, Oferta de Compra BEC/SP 
102202100592022OC00410, Processo 15P-38660/2021, do tipo menor preço por item destinado a 
Registro de Preços de MEIOS DE CONTRASTE, conforme discriminado no Anexo I. O prazo 
de entrega das propostas eletrônicas será até o dia 04/08/2022 às 09:30 horas, sendo que a sessão 
será no mesmo dia e horário, pela página virtual da BEC/SP (http://www.bec.sp.gov.br). O Edital 
na íntegra encontra-se disponível na página virtual da BEC/SP e
https://www.imprensaoficial.com.br/ENegocios/BuscaENegocios_14_1.aspx.

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS

HOSPITAL DE CLÍNICAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA
AVISO DE LICITAÇÃO

A Prefeitura Municipal de Louveira informa que realizará o Pregão Eletrônico nº 
065/2022, objetivando a aquisição de livros para Sala de Leitura, no dia 01 de agosto 
de 2022, às 09:00 horas. O edital em inteiro teor estará à disposição dos interessados 
na internet, nos endereços eletrônicos www.bbmnetlicitacoes.com.br e 
www.louveira.sp.gov.br. Outras informações pelo telefone (19) 3878-9700. Louveira, 
19 de julho de 2022. MARCELO SILVA SOUZA - Secretário de Administração.

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA
AVISO DE LICITAÇÃO

A Prefeitura Municipal de Louveira informa que realizará o Pregão Presencial nº 
071/2022, objetivando a aquisição de inversores de frequência para acionamento das 
bombas de captação do Córrego Rainha e ligação da bomba reserva do Reservatório 
Monterrey, no dia 01 de agosto de 2022, às 09:30 horas. O edital em inteiro teor estará 
à disposição dos interessados na internet, no endereço eletrônico 
www.louveira.sp.gov.br. Outras informações pelo telefone (19) 3878-9700. Louveira, 
19 de julho de 2022. MARCELO SILVA SOUZA - Secretário de Administração.

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO 
A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAMBARI, relativamente à Regularização Fundiária de 
Interesse Social – REURB-S do núcleo denominado “VILA LEME” com acesso pela Rua Rio 

Claro, neste Município, com base na Lei Federal 13.465/2017 e o Decreto Federal que a regulamenta 
nº 9.310/2018, NOTIFICA os proprietários e os confinantes do referido núcleo, não encontrados, bem 
como os que por qualquer motivo se recusam a receber a notificação, para que apresentem manifes-
tação dentro do prazo de 30 (trinta) dias contados da data do presente Edital.

NOME MATRICULA

Rubens Donizete Cesar e Marisa Matias Cesar Matrícula nº 86.616 do CRI de Itapetininga

Cassia Karoline Campos Gomes Matrícula nº 86.616 do CRI de Itapetininga

Ficam NOTIFICADOS, também, os terceiros interessados para que apresentem manifestação dentro 
do prazo de 30 (trinta) dias contados da data do presente Edital. 
A ausência de manifestação dos indicados referidos no § 6º do artigo 31 será interpretada como 
concordância com a Reurb pelo Projeto de Regularização Urbanística do núcleo denominado de 
“VILA LEME”. Este projeto está documentado no Processo Administrativo nº 869/2018 disponível 
para consulta nas dependências da Diretoria de Obras, Agricultura e Meio Ambiente.  A referida 
regularização está sendo realizada através de convênio firmado entre a Prefeitura do Município de 
Alambari e o Programa Cidade Legal da Secretaria de Habitação do Estado de São Paulo. O períme-
tro de regularização está descrito a seguir.
O perímetro de regularização está descrito a seguir:
A área está localizada na Rua Rio Claro, Alambari - SP.
A descrição da área tem início no Ponto 1, de coordenadas N=7.390.747,69 e E=204.896,02; si-
tuado na divisa da Matrícula nº 82.779 do CRI de Fernandópolis com a Matrícula nº 86.618 do CRI 
de Itapetininga; deste segue confrontando do Ponto 1 ao 3, com a Matrícula nº 86.618 do CRI de 
Itapetininga numa distância de 110,90m; deste ponto segue confrontando do Ponto 3 ao 4 com a Rua 
Itaí numa distância de 7,72m; deste ponto segue confrontando do Ponto 4 ao 6 com a Matrícula n° 
86.617 do CRI de Itapetininga numa distância de 46,49m; deste ponto segue confrontando do Ponto 
6 ao 8 com a Rua Guareí numa distância de 21,62m; deste ponto segue confrontando do Ponto 8 ao 
15 com a Matrícula n° 86.616 do CRI de Itapetininga numa distância de 76,60m; deste ponto segue 
confrontando do Ponto 15 ao 19 com a Matrícula n° 35.912 do CRI de Itapetininga numa distância de 
75,82m; deste ponto segue confrontando do Ponto 19 ao 21 com a Rua João Gomes numa distância 
de 28,28m; deste ponto segue confrontando do Ponto 21 ao 23 com a Rua Apiaí numa distância de 
60,48m; deste ponto segue confrontando do Ponto 23 ao 25 com a Rua Avaré numa distância de 
62,86m; deste ponto segue confrontando do Ponto 25 ao 57 com a Rua Rio Claro numa distância de 
489,83m; deste ponto segue confrontando do Ponto 57 ao 58 com a Rodovia Raposo Tavares (SP-
270) numa distância de 101,80m; deste ponto segue confrontando do Ponto 58 ao 88 com o Córrego 
da Estiva numa distância de 367,66m; deste ponto segue confrontando do Ponto 88 ao 1 com o a 
Matrícula nº 82.779 do CRI de Itapetininga numa distância de 19,63m, até atingir o ponto inicial desta 
descrição perfazendo uma área total de 88.938,48m².

JOÃO PAULO DANTAS PINTO
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAMBARI

PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁLVARO DE CARVALHO
EXTRATO DO CONTRATO LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL N°. 37/2022 CONTRATO N°. 59/2022 Contratado(a): D.R. 
BAGATIM & CIA LTDA - ME. Objeto: “Contratação de empresa especializada para prestação de serviços médicos como  
clínico geral, para executar ações de atenção básica à população privada de liberdade na Unidade Prisional – Peniten-
ciária Valentim Alves da Silva – nos termos da Deliberação CIB-62, de 22 de Novembro de 2012 e Resolução SS-21 de 
26 de Março de 2013, conforme especificações constantes no Anexo I”. Valor: R$ 192.000,00 Vigência: 12 MESES  Data 
Assinatura: 19/07/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇARIGUAMA
AVISO DE LICITAÇÃO 

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 10/2022
PROCESSO N.º 71/2022

Objeto:  Aquisição de eletrodoméstico e eletrônico para atender a unidade básica 
de Saúde – UBS II. Sessão Pública do Pregão Eletrônico N.º 10/2022: 03/08/2022 
às 9h, endereço: www.bbmnetlicitacoes.com.br. O edital em seu inteiro teor estará à 
disposição a partir do dia 20/07/2022, das 09h às 16h30 no endereço Rua São João, n° 
228, Centro - Araçariguama-SP, no endereço eletrônico acima mencionado e também 
no site da Prefeitura www.aracariguama.sp.gov.br

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

Objeto: Registro de preços objetivando a futura aquisição de 5.000 Testes Rápidos-19 AG conforme solicitação da 
Secretaria de Sáude e termo de referência. Recebimento das Propostas: Até o dia 04 de agosto de 2022 as 9:00 
hrs. Inicio da Sessão de Disputa de Lance: 11 de agosto de 2022 as 9:30 hrs. Edital disponível no Sítio eletrônico: 
www.aguasdesantabarbara.sp.gov.br e http://bllcompras.com/. Local: Bolsa de Licitações e Leilões - BLL. Maiores 
informações: Setor de Licitações da Prefeitura - Praça Padre Luiz Stefanneli, nº 100, em frente à Igreja Matriz, fone (14) 
3765-1888, Estância Hidromineral de Águas de Santa Bárbara/SP. 

Estância Hidromineral de Águas de Santa Bárbara, 19 de julho de 2022. Aroldo José Caetano - Prefeito Municipal
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO (PRESENCIAL) N. 21/2022

Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços compreendendo: disponibilização de software de gestão 
escolar, instalação, implantação, treinamento e manutenção com atualizações, alterações legais, corretivas e evolutivas 
para utilização nas unidades escolares de toda rede municipal - Secretaria Municipal de Educação do município de Águas 
de Santa Bárbara, tudo de acordo com as condições e demais exigências expressas neste termo de referência. Data 
da abertura: 05 de agosto de 2022, às 09:00 horas. Edital completo e maiores informações: Setor de Licitações da 
Prefeitura - Praça Padre Luiz Stefanneli, nº 100, em frente à Igreja Matriz, fone (14) 3765-1321, Estância Hidromineral de 
Águas de Santa Bárbara/SP. Sítio eletrônico: www.aguasdesantabarbara.sp.gov.br.

Estância Hidromineral de Águas de Santa Bárbara, 19 de Julho de 2022. Aroldo José Caetano - Prefeito Municipal 
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO (PRESENCIAL) N. 22/2022

Objeto: Registro de preço do tipo menor preço por item, tendo por fi nalidade a aquisição de produtos horti fruti destinados 
a merenda escolar, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Águas de Santa Bárbara/SP. 
Data da abertura: 02 de agosto de 2022, às 09:00 horas. Edital completo e maiores informações: Setor de Licitações 
da Prefeitura - Praça Padre Luiz Stefanneli, nº 100, em frente à Igreja Matriz, fone (14) 3765-1321, Estância Hidromineral 
de Águas de Santa Bárbara/SP. Sítio eletrônico: www.aguasdesantabarbara.sp.gov.br.

Estância Hidromineral de Águas de Santa Bárbara, 19 de Julho de 2022. Aroldo José Caetano - Prefeito Municipal

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO
A Companhia Ituana de Saneamento – CIS 
informa a abertura do Pregão Presencial nº 
36/2022 para o Registro de Preços para aqui-
sição de peças de reposição, para bombas 
submersíveis dos bombeamentos de água e 
esgoto. Os envelopes deverão ser entregues 
até às 08:50h do dia 02/08/2022.

A Companhia Ituana de Saneamento – CIS 
informa a abertura do Pregão Presencial nº 
37/2022 para a Contratação de empresa es-
pecializada em análises laboratoriais em 
amostras de água e esgoto, para a realiza-
ção de análises da qualidade, englobando a 
adequada coleta, preservação e transporte 
das amostras. Os envelopes deverão ser en-
tregues até às 08:50h do dia 04/08/2022.

Os Editais completos estão à disposição para 
consulta e impressão no site da Companhia 
Ituana de Saneamento – CIS: www.cis-itu.com.
br/licitacoes, ou diretamente na CIS no qual 
o interessado deverá trazer um CD para có-
pia junto ao Depto. de Compras e Licitações, 
sito na Rua Bartira, nº 300/A, Vila Leis, das 
08h00 às 11h30 e das 13h00 às 16h30. Itu, 
19/07/2022. Moyses Alberto Leis Pinheiro – Di-
retor Superintendente – CIS. 

COMPANHIA ITUANA 
DE SANEAMENTO - CIS

DEPARTAMENTO DE ÁGUAS E ESGOTOS DE VALINHOS
Aviso de Licitações

Pregão Eletrônico nº 27/2022
Processo de Compras nº 627/2022

Data/Hora da sessão: 03/08/2022 às 09h30min.
Objeto: Materiais de escritório e papelaria diversos, conforme as especifi cações do Edital.

Pregão Eletrônico nº 28/2022
Processo de Compras nº 712/2022

Data/Hora da sessão: 03/08/2022 às 14h30min.
Objeto: Suporte técnico nos servidores/computadores da Autarquia, conforme as especifi cações do 
Edital.

Pregão Eletrônico nº 29/2022
Processo de Compras nº 230/2022

Data/Hora da sessão: 04/08/2022 às 09h30min.
Objeto: Tubo de polietileno, tubo PVC e tubo PVC/PBA, conforme as especifi cações do Edital.

Pregão Eletrônico nº 30/2022
Processo de Compras nº 1475/2022

Data/Hora da sessão: 04/08/2022 às 14h30min.
Objeto: Polímero orgânico base poliacrilamida não iônico, usado no tratamento de água potável, 
conforme as especifi cações do Edital.

Tomada de Preços n° 05/2022 - repetição
Processo de Compras n° 755/2022

Data da realização da sessão pública: 08/08/2022
Acolhimento dos envelopes até às 09h30min.
Horário de início da sessão: às 09h45min.
Cadastro antecipado até às 16h00min do dia 03/08/2022.
Objeto: Contratação de empresa de engenharia para fornecimento de mão de obra e equipamentos 
para levantamento topográfi co e elaboração de projeto executivo conforme padrão da concessio-
nária Rota das Bandeiras e ARTESP, referente a rede adutora de água da captação Rio Atibaia, de 
acordo com as especifi cações do Edital.

Tomada de Preços n° 07/2022
Processo de Compras n° 1323/2022

Data da realização da sessão pública: 09/08/2022
Acolhimento dos envelopes até às 09h30min.
Horário de início da sessão: às 09h45min.
Cadastro antecipado até às 16h00min do dia 04/08/2022.
Objeto: Contratação de empresa de engenharia especializada na execução de rede de esgoto sa-
nitário em tubo PVC ocre no clube de campo Valinhos bairro São Bento do Recreio, de acordo com 
as especifi cações do Edital.

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

Anderson Zorzato
Divisão de Licitações e Compras

Engº. Walter Gasi
Presidente / Autoridade Competente

PREFEITURA MUNICIPAL DE DESCALVADO
AVISO DE LICITAÇÃO-PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2.022
OBJETO: Registro de preços para eventuais aquisições 
parceladas de gêneros alimentícios e materiais de cozinha, 
para atender as necessidades da Secretaria de Assistência 
e Desenvolvimento Social. DATA DA REALIZAÇÃO: Dia 
02 de agosto de 2.022, às 08h30min, na plataforma BNC, 
site https://bnccompras.com/Home/Login. RETIRADA DO 
EDITAL: O Edital completo poderá ser retirado na Seção de 
Licitação, à Rua José Quirino Ribeiro, n° 55, Descalvado - SP, 
no horário das 10 às 16 horas, nos dias úteis, de segunda 
a sexta-feira e, também, encontra-se disponível para do-
wnload no site: www.descalvado.sp.gov.br “Licitações 
– Pregão Presencial”, a partir de 20 de julho de 2.022, no 
período vespertino. INFORMAÇÕES: Maiores informações 
sobre o credenciamento deverão ser obtidas diretamente 
pelo site https://bnccompras.com/Home/Login, fone (42) 
3026 4570, ou aplicativo WhatsApp (42) 3026 4550. Como 
apoio, o contato da Seção de Licitação telefone n° 19-3583-
9316/3583-9317 ou, e-mail: licitacao@descalvado.sp.gov.br. 
ou pregao@descalvado.sp.gov.br. Descalvado, 19 de julho 
de 2.022. Antônio Carlos Reschini - Prefeito

FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO
MÉDICO E HOSPITALAR - FAMESP

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 040/2022 - FAMESP/BAURU
REGISTRO DE PREÇOS Nº 034/2022 - FAMESP/BAURU

PROCESSO Nº 10897/2022 - FAMESP/BAURU
Acha-se à disposição dos interessados do dia 18 a 27 de julho de 2022, das 08:00 às 12:30 horas 
e das 13:30 às 17:00 horas, na Seção de Compras da Fundação para o Desenvolvimento Médico e 
Hospitalar - FAMESP, localizada na Av. Luiz Edmundo Carrijo Coube, nº 1-100, Jardim Santos Dumont, 
Município de Bauru, Estado de São Paulo, Fone (0xx14) 3103-7777, ramal 3606 ou 3356, ou pelo site 
www.compraeletronica.famesp.org.br, o EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 040/2022 - FAMESP/
BAURU, REGISTRO DE PREÇOS Nº 034/2022 - FAMESP/BAURU, PROCESSO Nº 10897/2022 
- FAMESP/BAURU, que tem como objetivo o REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE 
BISTURIS OFTALMOLÓGICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DA FAMESP: 
HOSPITAL ESTADUAL BAURU, HOSPITAL DE BASE DE BAURU, AME BAURU, ITAPETININGA E 
TUPÃ PELO PERÍODO DE 12 MESES, pelo menor preço por item, em conformidade com o disposto 
no Anexo II. A abertura da sessão pública será no dia 28 de julho de 2022, com início às 09:15 horas.

FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO
MÉDICO E HOSPITALAR - FAMESP

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 042/2022 - FAMESP/BAURU
REGISTRO DE PREÇOS Nº 036/2022 - FAMESP/BAURU

PROCESSO Nº 11141/2022 - FAMESP/BAURU
Acha-se à disposição dos interessados do dia 20 de julho ao dia 02 de agosto de 2022, das 8:00 às 
17:00 horas, na Célula de Gestão de Suprimentos da Fundação para o Desenvolvimento Médico e 
Hospitalar - FAMESP/BAURU, localizada na Avenida Engenheiro Luiz Edmundo Carrijo Coube, nº 1-100, 
Jardim Santos Dumont, Município de Bauru, Estado de São Paulo, Fone (0xx14) 3103-777, ramal 3606 
ou 3356, site www.compraeletronica.famesp.org.br o EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO  
Nº 042/2022-FAMESP/BAURU, REGISTRO DE PREÇOS N° 036/2022 - FAMESP/BAURU, PROCESSO 
Nº 11141/2022 - FAMESP/BAURU, que tem como objetivo o REGISTRO DE PREÇOS EM 
CONSIGNAÇÃO PARA A AQUISIÇÃO DE CATÉTER GUIA PARA ANGIOPLASTIA E STENT 
CORONÁRIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DA FAMESP: HOSPITAL DE 
BASE DE BAURU E HOSPITAL ESTADUAL BAURU, PELO PERÍODO DE 12 MESES, do tipo menor 
preço por item ofertado, em conformidade com o disposto no Anexo II. A abertura da sessão pública 
será no dia 03 de agosto de 2022, com início às 09:15 horas.

TERMO DE REVOGAÇÃO
MODALIDADE: CONCORRÊNCIA 001/2022. OBJETO: CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSTRUÇÃO CIVIL PARA EXECUÇÃO DE 
UMA NOVA SEDE PARA O PAÇO MUNICIPAL JOÃO ALEXANDRE MONTEIRO 
FICA REVOGADO TODO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO POR MOTIVOS 
DE CONVENIENCIA E OPORTUNIDADE SUPERVENIENTES (INTERESSE 
PÚBLICO) PREVISTO NO ART. 49, LEI 8.666/93.

DOUGLAS ROBERTO BENINI – PREFEITO MUNICIPAL

MUNICÍPIO DE ITAPORANGA

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO
MODALIDADE: CONCORRÊNCIA 002/2022. OBJETO: CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSTRUÇÃO CIVIL PARA EXECUÇÃO DE 
UMA NOVA SEDE PARA O PAÇO MUNICIPAL PREFEITO JOÃO ALEXANDRE 
MONTEIRO. RETIRADA DO EDITAL: WWW.ITAPORANGA.SP.GOV.BR. 
INFORMAÇÕES: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA SP – RUA BOM 
JESUS, 738 – SEGUNDA A SEXTA (08H ATÉ 11H30MIN E 13H ATÉ 15H30MIN), 
FONE: (15)3565-1397 OP. 3. RECEBIMENTO DA DOCUMENTAÇÃO E 
PROPOSTAS: 22/08/2022 ATÉ ÀS 09:00H.

MUNICÍPIO DE ITAPORANGA

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO 084/2022 – REGISTRO DE PREÇOS 
044/2022. OBJETO: AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL E AR COMPRIMIDO 
MEDICINAL, COM OS CILINDROS EM SISTEMA DE COMODATO, DEVIDAMENTE 
REGULAMENTADO PELA AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÃNCIA SANITÁRIA – ANVISA, 
PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE. RETIRADA DO EDITAL: 
WWW.ITAPORANGA.SP.GOV.BR. INFORMAÇÕES: PREFEITURA MUNICIPAL 
DE ITAPORANGA/SP – RUA BOM JESUS, 738 – SEGUNDA A SEXTA-FEIRA (08H 
ATÉ 11H30 E 13H ATÉ 17H) – FONE (15)3565-1397 – OP. 03. RECEBIMENTO DAS 
PROPOSTAS: DAS 09H DO DIA 20/07/2022 ÀS 14H DO DIA 29/07/2022. ABERTURA 
E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS: DAS 14H20MIN DO DIA 29/07/2022 ÀS 16H 
DO DIA 29/07/2022. INICÍO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: ÀS 10H DO 
DIA 01/08/2022. REFERÊNCIA DE TEMPO: HORÁRIO DE BRASÍLIA – DF. LOCAL: 
PORTAL – BOLSA DE LICITAÇÕES DO BRASIL – BLL – WWW.BLL.ORG.BR

MUNICÍPIO DE ITAPORANGA

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO 085/2022 – REGISTRO DE PREÇOS 
045/2022. OBJETO: AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PROFISSIONAIS, EM 
ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. 
RETIRADA DO EDITAL: WWW.ITAPORANGA.SP.GOV.BR. INFORMAÇÕES: 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA/SP – RUA BOM JESUS, 738 – 
SEGUNDA A SEXTA-FEIRA (08H ATÉ 11H30 E 13H ATÉ 17H) – FONE (15)3565-
1397 – OP. 03. RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: DAS 09H DO DIA 21/07/2022 
ÀS 16H DO DIA 01/08/2022. ABERTURA E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS: 
DAS 16H30MIN DO DIA 01/08/2022 ÀS 08H30MIN DO DIA 02/08/2022. INICÍO DA 
SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: ÀS 09H DO DIA 02/08/2022. REFERÊNCIA 
DE TEMPO: HORÁRIO DE BRASÍLIA – DF. LOCAL: PORTAL – BOLSA DE 
LICITAÇÕES DO BRASIL – BLL – WWW.BLL.ORG.BR

MUNICÍPIO DE ITAPORANGA

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO
MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº 071/2022 – REGISTRO DE PREÇOS 
Nº 037/2022. OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA 
ELÉTRICA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO 
PUBLICA RETIRADA DO EDITAL: WWW.ITAPORANGA.SP.GOV.BR. 
INFORMAÇÕES: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA/SP – RUA BOM 
JESUS, 738 – SEGUNDA A SEXTA-FEIRA (08H ATÉ 11H30 E 13H ATÉ 17H) 
– FONE (15)3565-1397 – OP. 03. RECEBIMENTO DE DOCUMENTAÇÃO E 
PROPOSTA: ÀS 14H DO DIA 03/08/2022.

MUNICÍPIO DE ITAPORANGA

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO
MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº 072/2022 – REGISTRO DE PREÇOS 
038/2022. OBJETO: AQUISIÇÃO DE PÓ DE PEDRA. RETIRADA DO EDITAL: 
WWW.ITAPORANGA.SP.GOV.BR. INFORMAÇÕES: PREFEITURA MUNICIPAL 
DE ITAPORANGA/SP – RUA BOM JESUS, 738 – SEGUNDA A SEXTA-FEIRA (08H 
ATÉ 11H30 E 13H ATÉ 17H) – FONE (15)3565-1397 – OP. 03. RECEBIMENTO DE 
DOCUMENTAÇÃO E PROPOSTA: ÀS 09H DO DIA 02/08/2022.

MUNICÍPIO DE ITAPORANGA

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO
MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº 087/2022 – REGISTRO DE PREÇOS 
047/2022. OBJETO: AQUISIÇÃO DE PEDRA BICA CORRIDA (BRITADA), 
DESTINADO AO USO EM DIVERSAS OBRAS DO MUNICÍPIO. RETIRADA DO 
EDITAL: WWW.ITAPORANGA.SP.GOV.BR. INFORMAÇÕES: PREFEITURA 
MUNICIPAL DE ITAPORANGA/SP – RUA BOM JESUS, 738 – SEGUNDA A 
SEXTA-FEIRA (08H ATÉ 11H30 E 13H ATÉ 17H) – FONE (15)3565-1397 – OP. 03. 
RECEBIMENTO DE DOCUMENTAÇÃO E PROPOSTA: ÀS 14H DO DIA 02/08/2022.

MUNICÍPIO DE ITAPORANGA

AVISO DE REVOGAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO N. 067/2022 
Processo n. 9.947/2022. Considerando a necessidade de alteração do termo de referência 
por não atender as necessidades do serviço odontológico municipal; REVOGO com fun-
damento no artigo 49 da Lei Federal nº 8.666/93 e suas posteriores alterações o Processo 
nº 9.947/2022, Pregão Eletrônico n. 067/2022, que tem por objeto o registro de preços 
para futuras e eventuais contratações de mão de obra técnica especializada de laboratório 
protético credenciado junto ao Ministério da Saúde para confecções de próteses dentárias 
(totais e parciais) para a Secretaria de Saúde do município de Mogi Mirim/SP. Mogi Mirim, 
19 de julho de 2022. Secretária de Saúde

AVISO DE REABERTURA DO PREGÃO ELETRÔNICO N. 079/2022
OBJETO: Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de materiais e equipa-
mento de informática, destinados para diversas Secretarias do Munícipio de Mogi Mirim/SP 
(projetor multimidia /orçamento impositivo do vereador Alexandre Cintra), veículo aéreo não 
tripulado – Van Drone/ orçamento impositivo do vereador Marcos Antônio Franco, (Nobreak 
– emenda parlamentar – Deputado Vanderlei Macris). DATA DE ABERTURA: 02 de agosto 
de 2022, às 09 horas.

AVISO DE REABERTURA DO PREGÃO ELETRÔNICO N. 082/2022
OBJETO: Aquisição de poltronas de hemodiálise para uso da Santa Casa de Misericórdia 
do município de Mogi Mirim/SP através da emenda parlamentar do Deputado Federal Pau-
lo Freire proposta 11128302000/1200-13. DATA DE ABERTURA: 02 de agosto de 2022, 
às 09 horas.

AVISO DE ABERTURA DO PREGÃO ELETRÔNICO N. 089/2022
OBJETO: Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de Cintos de segurança 
modelo paraquedista, Cinturões eletricista, Capacetes para motociclista e inclusive Capa-
cetes tipo Gallet para bombeiros através do orçamento impositivo da vereadora Mara Cho-
queta, destinados ao uso dos servidores municipais da Secretaria de Educação, Secretaria 
de Mobilidade Urbana e Secretaria de Segurança Pública do Município de Mogi Mirim/SP. 
DATA DE ABERTURA: 02 de agosto de 2022, às 09 horas.

AVISO DE ABERTURA DO PREGÃO ELETRÔNICO N. 090/2022
OBJETO: Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de materiais para ar-
tesanato, destinados para a Secretaria de Educação, Secretaria de Assistência Social e 
Secretaria de Cultura e Turismo do município de Mogi Mirim/SP. DATA DE ABERTURA: 03 
de agosto de 2022, às 09 horas.

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

Antonio Claudio da Rocha Salgado
Secretário de Suprimentos e Qualidade 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM
ESTADO DE SÃO PAULO

Aviso de Licitação

O CEPROSOM - Centro de Promoção Social Municipal, torna público para conhecimento dos inte-
ressados pessoas físicas e jurídicas, que fará realizar licitação na modalidade LEILÃO, do tipo maior 
lance, objetivando a venda de veículos, sucatas, máquinas e inservíveis de propriedade do ceprosom 
- Centro de Promoção Social Municipal, no estado em que se encontram, cuja relação, descrição e 
quantitativos encontram-se no edital disponibilizado na prefeitura municipal, a partir do dia 19 de julho 
de 2022 e no SITE do Leiloeiro Oficial (www.sumareleiloes.com.br). Este certame foi processado e 
julgado em conformidade com as normas gerais da Lei Federal nº 8.666/93 e demais normas com-
plementares e disposições deste instrumento. A sessão pública será realizada dia 17/08/2022 a partir 
das 10:00 horas na modalidade “on line”, através da internet, pelo leiloeiro oficial PEDRO HENRIQUE 
ERBOLATO MORAES DE  OLIVEIRA,  devidamente matriculado na Junta Comercial do Estado de 
São Paulo sob nº 1260, através do site www.sumareleiloes.com.br devendo os interessados cadas-
trarem-se no referido site com antecedência de 2 (dois) dias da realização do certame. Os interes-
sados poderão visitar os veículos e bens nos dias: 15 e 16 de agosto de 2022 das 13:00 às 16:30h.
Limeira, 19 de julho de 2022.

Centro de Promoção Social Municipal

CEPROSOM

Aviso de Licitação
Pregão Presencial N ° .75/2022 P.A. N ° .46257/22 
Obj.: R.P. para aquisição de medicamentos - 
Disputa dia 03/08/2022 às 09:00 horas.
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, 19 de julho de 2022.
Marco Aurélio dos Santos Neves - Prefeito

Prefeitura Municipal
de Carapicuíba

CONCORRENCIA Nº 01/2022
EDITAL Nº 71/2022 - PROCESSO Nº 76/2022
Objeto: Registro de Preços para eventual ma-
nutenção preventiva e corretiva, em 05 (cinco) 
grupos moto geradores, instalados na Estação 
de Tratamento de Esgotos Mario Araldo Candel-
lo (ETEMAC), com fornecimento de equipamen-
tos, peças, materiais e mão de obra especiali-
zada pelo período de 12 (doze) meses. O edital 
e seus anexos estão disponíveis, na íntegra, 
no site do SAAE, na página http://www.saae.
sp.gov.br/concorrência, ou poderão ser obtidos 
através de CD “compact disc”, mediante o re-
colhimento do valor de R$ 22,00 (vinte e dois 
reais), junto à Tesouraria do SAAE, sito na Rua 
Bernardino de Campos, 799, Centro, Indaiatu-
ba/SP, no horário das 08h00 às 17h00, nos dias 
úteis. Os envelopes deverão ser entregues e 
protocolados até as 09h00 do dia 25 de agosto 
de 2022, na Gerência de Atendimento ao Pú-
blico do SAAE, no endereço supra. A abertura 
dos envelopes será às 9h30 do mesmo dia. Te-
lefone: (19) 3834-9430. Indaiatuba, 19 de julho 
de 2022. Raquel Lopes Moraes - Presidente 
da COPEL 

SERVIÇO AUTÔNOMO DE 
ÁGUA E ESGOTOS

Serviço de Água e Esgoto do 
Município de Araras

Chamamento Público
Proposta de Preços para Ortopolifosfato 

ME E EPP
O SAEMA - Serviço de Água e Esgoto do 
Município de Araras, tendo em vista a abertu-
ra do processo licitatório para Este termo de 
referência objetiva estabelecer as condições 
gerais para aquisição parcelada de 10 tonela-
das de Ortopolifosfato.  Conforme especifi ca-
ções contidas no Termo de Referência – Ane-
xo I do referido edital. De acordo com a Lei 
Complementar nº 123/2006 e suas alterações 
na Lei Complementar nº 147/2014, está con-
vocando as Microempresas (ME) e Empresas 
de Pequeno Porte (EPP) do ramo de ativi-
dade relacionado com o objeto, para enviar 
proposta de preços para estimativa desta lici-
tação. As empresas interessadas deverão con-
sultar o Termo de Referência disponível no 
site www.saema.com.br – menu licitações, 
Link Chamamento Público e enviar a pro-
posta no e-mail compras5@saema.com.br 
no prazo de 19/07/2022 a 22/07/2022. Infor-
mações pelos telefones (19) 3543-5509. 

Chamamento Público
Proposta de Preços para Coleta e Analises 
Fisico-Quimicas para Estação de Trata-

mento de Água
O SAEMA - Serviço de Água e Esgoto do 
Município de Araras, tendo em vista a abertu-
ra do processo licitatório para Este termo de 
referência objetiva estabelecer as condições 
gerais para prestações de serviço para reali-
zação de coleta e analises físico-químicas.  
Conforme especifi cações contidas no Termo 
de Referência – Anexo I do referido edital. 
Está convocando as Empresas do ramo de ati-
vidade relacionado com o objeto, para enviar 
proposta de preços para estimativa desta lici-
tação. As empresas interessadas deverão con-
sultar o Termo de Referência disponível no 
site www.saema.com.br – menu licitações, 
Link Chamamento Público e enviar a pro-
posta no e-mail compras5@saema.com.br 
no prazo de 19/07/2022 a 29/07/2022. Infor-
mações pelos telefones (19) 3543-5509. 

Aviso de Licitação
Pregão Presencial nº 019/2022

Objeto: Contratação de empresa para pres-
tação de serviço de 1000 horas de caminhão 
pipa com capacidade mínima do tanque de 
15 m³, pelo período aproximadamente de 
12 (doze) meses, de acordo com as especi-
fi cações do Termo de Referência, anexo I do 
Edital. Valor Total Estimado: R$ 316.250,00. 
Prazo: 12 (doze) meses. Sessão Pública: 
02/08/2022 às 09h00min. Retirada do Edi-
tal: O Edital com condições de participação, 
especifi cações e demais informações estará 
à disposição dos interessados para conheci-
mento e retirada na Rua Ciro Lagazzi, nº 155, 
Jardim Cândida – Araras-SP, das 8h00min às 
12h00min e das 14h00min às 17h00min ou 
pelo site www.saema.com.br - Link Licita-
ções - Pregão Presencial. Informações: (19) 
3543-5509 e (19) 3543-5523. 

Araras, 19 de Julho de 2022.
José Carlos Martini Junior

Presidente Executivo
Caio Henrique Lino - Chefe Substituto 
da Divisão de Compras e Licitações

DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
LICITAÇÃO

ABERTURA DE LICITAÇÃO
AVISO DE EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO

Acha-se publicado no portal de compras des-
ta prefeitura, https://compras.empro.com.br/
WBC6/, o pregão eletrônico n° 421/2022, proces-
so 13.516/2022 objetivando o Registro de Preços 
para aquisição de medicamentos em atendimen-
to as ações judiciais. Secretaria Municipal de Saú-
de. O recebimento das propostas dar-se-á até o 
dia 02/08/2022, às 08h30min e abertura a partir 
das 08h32min. O edital, na íntegra, e demais infor-
mações, encontram-se à disposição dos interessa-
dos, no Portal de Compras.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO-SP

Anuncie:  
11. 3729-6600  

comercial@gazetasp.com.br
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EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

Ficam convocados, pelo presente, os Senhores Acionistas da Empresa Metropolitana de Transpor-
tes Urbanos de São Paulo S.A. - EMTU/SP, para se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária, 
que se realizará no dia 01 de agosto próximo, com início às 15 (quinze) horas, na Rua Quinze de 
Novembro, 244 - 10º andar - Centro - nesta Capital, a fi m de tomarem conhecimento e deliberarem 
sobre os seguintes assuntos:
1 - Eleição de membro para compor o Comitê de Elegibilidade e Aconselhamento;
2 - Outros assuntos de interesse social.

São Paulo, 14 de julh o de 2022.
DANILO FERREIRA GOMES

Presidente do Conselho de Administração

 
EMPRESA METROPOLITANA DE TRANSPORTES 

URBANOS DE SÃO PAULO S.A. 
CNPJ: 58.518.069/0001-91 

                  
AVISO 

A Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos de São Paulo S.A. – 
EMTU/SP torna público que requereu à Companhia Ambiental do Estado de 
São Paulo – CETESB a Licença Ambiental Prévia – LP para a implantação 
do Corredor Metropolitano Itapevi/São Paulo, trecho Osasco/Vila Yara, no 
município de Osasco, mediante a apresentação do Relatório Ambiental 
Preliminar – RAP. Declara aberto prazo de 30 dias a partir da publicação 
desta nota, para manifestação, por escrito, de qualquer interessado. A 
solicitação deverá ser protocolada ou enviada por carta registrada, postada 
no prazo acima definido ao Departamento de Avaliação Ambiental de 
Empreendimentos, Av. Professor Frederico Hermann Júnior, 345 – Alto de 
Pinheiros, CEP 05459-900, São Paulo-SP. 

 
 
 
 

EMPRESA METROPOLITANA DE TRANSPORTES URBANOS DE SÃO PAULO S.A.
CNPJ: 58.518.069/0001-91

TOMADA DE PREÇOS Nº 05/2022
Processo nº 8683/2022

“CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE BASE 
COM FUNDAÇÃO PARA SUSTENTAÇÃO DE RESERVATÓRIO 
METÁLICO DE ÁGUA POTÁVEL”

Resultado da abertura do envelope nº 02 – “PROPOSTA”

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

1. FAZEG PROJETO E CONSTRUÇÃO LTDA – VENCEDORA

Demais informações estão disponíveis no Portal da Transparência 
no site www.portofeliz.sp.gov.br e, os autos do processo 
8683/2022, disponível para vistas, no Setor de Licitações situado à 
Rua Adhemar de Barros, nº 340 – Centro – Porto Feliz/SP – CEP: 
18540-000.

Mário Anselmo Correr
Presidente da Comissão de Licitação

Antônio Cassio Habice Prado
Prefeito Municipal

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO FELIZ
ESTADO DE SÃO PAULO

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA
CONCORRÊNCIA Nº 006/2022 - AVISO DE LICITAÇÃO - A Prefeitura Municipal de Louveira torna público que 
estará aberta a CONCORRÊNCIA Nº 006/2022, TIPO MENOR PREÇO GLOBAL, para a contratação de empresa 
especializada para prestação de serviços continuados de manutenção corretiva, preventiva e preditiva em 
todo parque de iluminação pública existente em ruas, avenidas, travessas, alamedas, parques, praças, 
jardins e jardinetes, cadastramento georreferenciado, bem como nas futuras expansões e melhorias do 
Município de Louveira. O edital em inteiro teor estará à disposição dos interessados gratuitamente na internet, no 
endereço eletrônico www.louveira.sp.gov.br. A sessão de abertura dos envelopes será no dia 22 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, 19 de julho de 2022. 
MARCELO SILVA SOUZA - Secretário de Administração.

AVISO DE ABERTURA - Encontra-se aberto no Hospital de Clínicas da Universidade Estadual de 
Campinas - UNICAMP o Pregão Eletrônico PE - HC nº 00525/2022, Oferta de Compra BEC/SP 
102202100592022OC00410, Processo 15P-38660/2021, do tipo menor preço por item destinado a 
Registro de Preços de MEIOS DE CONTRASTE, conforme discriminado no Anexo I. O prazo 
de entrega das propostas eletrônicas será até o dia 04/08/2022 às 09:30 horas, sendo que a sessão 
será no mesmo dia e horário, pela página virtual da BEC/SP (http://www.bec.sp.gov.br). O Edital 
na íntegra encontra-se disponível na página virtual da BEC/SP e
https://www.imprensaoficial.com.br/ENegocios/BuscaENegocios_14_1.aspx.

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS

HOSPITAL DE CLÍNICAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA
AVISO DE LICITAÇÃO

A Prefeitura Municipal de Louveira informa que realizará o Pregão Eletrônico nº 
065/2022, objetivando a aquisição de livros para Sala de Leitura, no dia 01 de agosto 
de 2022, às 09:00 horas. O edital em inteiro teor estará à disposição dos interessados 
na internet, nos endereços eletrônicos www.bbmnetlicitacoes.com.br e 
www.louveira.sp.gov.br. Outras informações pelo telefone (19) 3878-9700. Louveira, 
19 de julho de 2022. MARCELO SILVA SOUZA - Secretário de Administração.

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA
AVISO DE LICITAÇÃO

A Prefeitura Municipal de Louveira informa que realizará o Pregão Presencial nº 
071/2022, objetivando a aquisição de inversores de frequência para acionamento das 
bombas de captação do Córrego Rainha e ligação da bomba reserva do Reservatório 
Monterrey, no dia 01 de agosto de 2022, às 09:30 horas. O edital em inteiro teor estará 
à disposição dos interessados na internet, no endereço eletrônico 
www.louveira.sp.gov.br. Outras informações pelo telefone (19) 3878-9700. Louveira, 
19 de julho de 2022. MARCELO SILVA SOUZA - Secretário de Administração.

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO 
A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAMBARI, relativamente à Regularização Fundiária de 
Interesse Social – REURB-S do núcleo denominado “VILA LEME” com acesso pela Rua Rio 

Claro, neste Município, com base na Lei Federal 13.465/2017 e o Decreto Federal que a regulamenta 
nº 9.310/2018, NOTIFICA os proprietários e os confinantes do referido núcleo, não encontrados, bem 
como os que por qualquer motivo se recusam a receber a notificação, para que apresentem manifes-
tação dentro do prazo de 30 (trinta) dias contados da data do presente Edital.

NOME MATRICULA

Rubens Donizete Cesar e Marisa Matias Cesar Matrícula nº 86.616 do CRI de Itapetininga

Cassia Karoline Campos Gomes Matrícula nº 86.616 do CRI de Itapetininga

Ficam NOTIFICADOS, também, os terceiros interessados para que apresentem manifestação dentro 
do prazo de 30 (trinta) dias contados da data do presente Edital. 
A ausência de manifestação dos indicados referidos no § 6º do artigo 31 será interpretada como 
concordância com a Reurb pelo Projeto de Regularização Urbanística do núcleo denominado de 
“VILA LEME”. Este projeto está documentado no Processo Administrativo nº 869/2018 disponível 
para consulta nas dependências da Diretoria de Obras, Agricultura e Meio Ambiente.  A referida 
regularização está sendo realizada através de convênio firmado entre a Prefeitura do Município de 
Alambari e o Programa Cidade Legal da Secretaria de Habitação do Estado de São Paulo. O períme-
tro de regularização está descrito a seguir.
O perímetro de regularização está descrito a seguir:
A área está localizada na Rua Rio Claro, Alambari - SP.
A descrição da área tem início no Ponto 1, de coordenadas N=7.390.747,69 e E=204.896,02; si-
tuado na divisa da Matrícula nº 82.779 do CRI de Fernandópolis com a Matrícula nº 86.618 do CRI 
de Itapetininga; deste segue confrontando do Ponto 1 ao 3, com a Matrícula nº 86.618 do CRI de 
Itapetininga numa distância de 110,90m; deste ponto segue confrontando do Ponto 3 ao 4 com a Rua 
Itaí numa distância de 7,72m; deste ponto segue confrontando do Ponto 4 ao 6 com a Matrícula n° 
86.617 do CRI de Itapetininga numa distância de 46,49m; deste ponto segue confrontando do Ponto 
6 ao 8 com a Rua Guareí numa distância de 21,62m; deste ponto segue confrontando do Ponto 8 ao 
15 com a Matrícula n° 86.616 do CRI de Itapetininga numa distância de 76,60m; deste ponto segue 
confrontando do Ponto 15 ao 19 com a Matrícula n° 35.912 do CRI de Itapetininga numa distância de 
75,82m; deste ponto segue confrontando do Ponto 19 ao 21 com a Rua João Gomes numa distância 
de 28,28m; deste ponto segue confrontando do Ponto 21 ao 23 com a Rua Apiaí numa distância de 
60,48m; deste ponto segue confrontando do Ponto 23 ao 25 com a Rua Avaré numa distância de 
62,86m; deste ponto segue confrontando do Ponto 25 ao 57 com a Rua Rio Claro numa distância de 
489,83m; deste ponto segue confrontando do Ponto 57 ao 58 com a Rodovia Raposo Tavares (SP-
270) numa distância de 101,80m; deste ponto segue confrontando do Ponto 58 ao 88 com o Córrego 
da Estiva numa distância de 367,66m; deste ponto segue confrontando do Ponto 88 ao 1 com o a 
Matrícula nº 82.779 do CRI de Itapetininga numa distância de 19,63m, até atingir o ponto inicial desta 
descrição perfazendo uma área total de 88.938,48m².

JOÃO PAULO DANTAS PINTO
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAMBARI

PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁLVARO DE CARVALHO
EXTRATO DO CONTRATO LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL N°. 37/2022 CONTRATO N°. 59/2022 Contratado(a): D.R. 
BAGATIM & CIA LTDA - ME. Objeto: “Contratação de empresa especializada para prestação de serviços médicos como  
clínico geral, para executar ações de atenção básica à população privada de liberdade na Unidade Prisional – Peniten-
ciária Valentim Alves da Silva – nos termos da Deliberação CIB-62, de 22 de Novembro de 2012 e Resolução SS-21 de 
26 de Março de 2013, conforme especificações constantes no Anexo I”. Valor: R$ 192.000,00 Vigência: 12 MESES  Data 
Assinatura: 19/07/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇARIGUAMA
AVISO DE LICITAÇÃO 

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 10/2022
PROCESSO N.º 71/2022

Objeto:  Aquisição de eletrodoméstico e eletrônico para atender a unidade básica 
de Saúde – UBS II. Sessão Pública do Pregão Eletrônico N.º 10/2022: 03/08/2022 
às 9h, endereço: www.bbmnetlicitacoes.com.br. O edital em seu inteiro teor estará à 
disposição a partir do dia 20/07/2022, das 09h às 16h30 no endereço Rua São João, n° 
228, Centro - Araçariguama-SP, no endereço eletrônico acima mencionado e também 
no site da Prefeitura www.aracariguama.sp.gov.br

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

Objeto: Registro de preços objetivando a futura aquisição de 5.000 Testes Rápidos-19 AG conforme solicitação da 
Secretaria de Sáude e termo de referência. Recebimento das Propostas: Até o dia 04 de agosto de 2022 as 9:00 
hrs. Inicio da Sessão de Disputa de Lance: 11 de agosto de 2022 as 9:30 hrs. Edital disponível no Sítio eletrônico: 
www.aguasdesantabarbara.sp.gov.br e http://bllcompras.com/. Local: Bolsa de Licitações e Leilões - BLL. Maiores 
informações: Setor de Licitações da Prefeitura - Praça Padre Luiz Stefanneli, nº 100, em frente à Igreja Matriz, fone (14) 
3765-1888, Estância Hidromineral de Águas de Santa Bárbara/SP. 

Estância Hidromineral de Águas de Santa Bárbara, 19 de julho de 2022. Aroldo José Caetano - Prefeito Municipal
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO (PRESENCIAL) N. 21/2022

Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços compreendendo: disponibilização de software de gestão 
escolar, instalação, implantação, treinamento e manutenção com atualizações, alterações legais, corretivas e evolutivas 
para utilização nas unidades escolares de toda rede municipal - Secretaria Municipal de Educação do município de Águas 
de Santa Bárbara, tudo de acordo com as condições e demais exigências expressas neste termo de referência. Data 
da abertura: 05 de agosto de 2022, às 09:00 horas. Edital completo e maiores informações: Setor de Licitações da 
Prefeitura - Praça Padre Luiz Stefanneli, nº 100, em frente à Igreja Matriz, fone (14) 3765-1321, Estância Hidromineral de 
Águas de Santa Bárbara/SP. Sítio eletrônico: www.aguasdesantabarbara.sp.gov.br.

Estância Hidromineral de Águas de Santa Bárbara, 19 de Julho de 2022. Aroldo José Caetano - Prefeito Municipal 
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO (PRESENCIAL) N. 22/2022

Objeto: Registro de preço do tipo menor preço por item, tendo por fi nalidade a aquisição de produtos horti fruti destinados 
a merenda escolar, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Águas de Santa Bárbara/SP. 
Data da abertura: 02 de agosto de 2022, às 09:00 horas. Edital completo e maiores informações: Setor de Licitações 
da Prefeitura - Praça Padre Luiz Stefanneli, nº 100, em frente à Igreja Matriz, fone (14) 3765-1321, Estância Hidromineral 
de Águas de Santa Bárbara/SP. Sítio eletrônico: www.aguasdesantabarbara.sp.gov.br.

Estância Hidromineral de Águas de Santa Bárbara, 19 de Julho de 2022. Aroldo José Caetano - Prefeito Municipal

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO
A Companhia Ituana de Saneamento – CIS 
informa a abertura do Pregão Presencial nº 
36/2022 para o Registro de Preços para aqui-
sição de peças de reposição, para bombas 
submersíveis dos bombeamentos de água e 
esgoto. Os envelopes deverão ser entregues 
até às 08:50h do dia 02/08/2022.

A Companhia Ituana de Saneamento – CIS 
informa a abertura do Pregão Presencial nº 
37/2022 para a Contratação de empresa es-
pecializada em análises laboratoriais em 
amostras de água e esgoto, para a realiza-
ção de análises da qualidade, englobando a 
adequada coleta, preservação e transporte 
das amostras. Os envelopes deverão ser en-
tregues até às 08:50h do dia 04/08/2022.

Os Editais completos estão à disposição para 
consulta e impressão no site da Companhia 
Ituana de Saneamento – CIS: www.cis-itu.com.
br/licitacoes, ou diretamente na CIS no qual 
o interessado deverá trazer um CD para có-
pia junto ao Depto. de Compras e Licitações, 
sito na Rua Bartira, nº 300/A, Vila Leis, das 
08h00 às 11h30 e das 13h00 às 16h30. Itu, 
19/07/2022. Moyses Alberto Leis Pinheiro – Di-
retor Superintendente – CIS. 

COMPANHIA ITUANA 
DE SANEAMENTO - CIS

DEPARTAMENTO DE ÁGUAS E ESGOTOS DE VALINHOS
Aviso de Licitações

Pregão Eletrônico nº 27/2022
Processo de Compras nº 627/2022

Data/Hora da sessão: 03/08/2022 às 09h30min.
Objeto: Materiais de escritório e papelaria diversos, conforme as especifi cações do Edital.

Pregão Eletrônico nº 28/2022
Processo de Compras nº 712/2022

Data/Hora da sessão: 03/08/2022 às 14h30min.
Objeto: Suporte técnico nos servidores/computadores da Autarquia, conforme as especifi cações do 
Edital.

Pregão Eletrônico nº 29/2022
Processo de Compras nº 230/2022

Data/Hora da sessão: 04/08/2022 às 09h30min.
Objeto: Tubo de polietileno, tubo PVC e tubo PVC/PBA, conforme as especifi cações do Edital.

Pregão Eletrônico nº 30/2022
Processo de Compras nº 1475/2022

Data/Hora da sessão: 04/08/2022 às 14h30min.
Objeto: Polímero orgânico base poliacrilamida não iônico, usado no tratamento de água potável, 
conforme as especifi cações do Edital.

Tomada de Preços n° 05/2022 - repetição
Processo de Compras n° 755/2022

Data da realização da sessão pública: 08/08/2022
Acolhimento dos envelopes até às 09h30min.
Horário de início da sessão: às 09h45min.
Cadastro antecipado até às 16h00min do dia 03/08/2022.
Objeto: Contratação de empresa de engenharia para fornecimento de mão de obra e equipamentos 
para levantamento topográfi co e elaboração de projeto executivo conforme padrão da concessio-
nária Rota das Bandeiras e ARTESP, referente a rede adutora de água da captação Rio Atibaia, de 
acordo com as especifi cações do Edital.

Tomada de Preços n° 07/2022
Processo de Compras n° 1323/2022

Data da realização da sessão pública: 09/08/2022
Acolhimento dos envelopes até às 09h30min.
Horário de início da sessão: às 09h45min.
Cadastro antecipado até às 16h00min do dia 04/08/2022.
Objeto: Contratação de empresa de engenharia especializada na execução de rede de esgoto sa-
nitário em tubo PVC ocre no clube de campo Valinhos bairro São Bento do Recreio, de acordo com 
as especifi cações do Edital.

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

Anderson Zorzato
Divisão de Licitações e Compras

Engº. Walter Gasi
Presidente / Autoridade Competente

PREFEITURA MUNICIPAL DE DESCALVADO
AVISO DE LICITAÇÃO-PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2.022
OBJETO: Registro de preços para eventuais aquisições 
parceladas de gêneros alimentícios e materiais de cozinha, 
para atender as necessidades da Secretaria de Assistência 
e Desenvolvimento Social. DATA DA REALIZAÇÃO: Dia 
02 de agosto de 2.022, às 08h30min, na plataforma BNC, 
site https://bnccompras.com/Home/Login. RETIRADA DO 
EDITAL: O Edital completo poderá ser retirado na Seção de 
Licitação, à Rua José Quirino Ribeiro, n° 55, Descalvado - SP, 
no horário das 10 às 16 horas, nos dias úteis, de segunda 
a sexta-feira e, também, encontra-se disponível para do-
wnload no site: www.descalvado.sp.gov.br “Licitações 
– Pregão Presencial”, a partir de 20 de julho de 2.022, no 
período vespertino. INFORMAÇÕES: Maiores informações 
sobre o credenciamento deverão ser obtidas diretamente 
pelo site https://bnccompras.com/Home/Login, fone (42) 
3026 4570, ou aplicativo WhatsApp (42) 3026 4550. Como 
apoio, o contato da Seção de Licitação telefone n° 19-3583-
9316/3583-9317 ou, e-mail: licitacao@descalvado.sp.gov.br. 
ou pregao@descalvado.sp.gov.br. Descalvado, 19 de julho 
de 2.022. Antônio Carlos Reschini - Prefeito

FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO
MÉDICO E HOSPITALAR - FAMESP

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 040/2022 - FAMESP/BAURU
REGISTRO DE PREÇOS Nº 034/2022 - FAMESP/BAURU

PROCESSO Nº 10897/2022 - FAMESP/BAURU
Acha-se à disposição dos interessados do dia 18 a 27 de julho de 2022, das 08:00 às 12:30 horas 
e das 13:30 às 17:00 horas, na Seção de Compras da Fundação para o Desenvolvimento Médico e 
Hospitalar - FAMESP, localizada na Av. Luiz Edmundo Carrijo Coube, nº 1-100, Jardim Santos Dumont, 
Município de Bauru, Estado de São Paulo, Fone (0xx14) 3103-7777, ramal 3606 ou 3356, ou pelo site 
www.compraeletronica.famesp.org.br, o EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 040/2022 - FAMESP/
BAURU, REGISTRO DE PREÇOS Nº 034/2022 - FAMESP/BAURU, PROCESSO Nº 10897/2022 
- FAMESP/BAURU, que tem como objetivo o REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE 
BISTURIS OFTALMOLÓGICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DA FAMESP: 
HOSPITAL ESTADUAL BAURU, HOSPITAL DE BASE DE BAURU, AME BAURU, ITAPETININGA E 
TUPÃ PELO PERÍODO DE 12 MESES, pelo menor preço por item, em conformidade com o disposto 
no Anexo II. A abertura da sessão pública será no dia 28 de julho de 2022, com início às 09:15 horas.

FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO
MÉDICO E HOSPITALAR - FAMESP

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 042/2022 - FAMESP/BAURU
REGISTRO DE PREÇOS Nº 036/2022 - FAMESP/BAURU

PROCESSO Nº 11141/2022 - FAMESP/BAURU
Acha-se à disposição dos interessados do dia 20 de julho ao dia 02 de agosto de 2022, das 8:00 às 
17:00 horas, na Célula de Gestão de Suprimentos da Fundação para o Desenvolvimento Médico e 
Hospitalar - FAMESP/BAURU, localizada na Avenida Engenheiro Luiz Edmundo Carrijo Coube, nº 1-100, 
Jardim Santos Dumont, Município de Bauru, Estado de São Paulo, Fone (0xx14) 3103-777, ramal 3606 
ou 3356, site www.compraeletronica.famesp.org.br o EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO  
Nº 042/2022-FAMESP/BAURU, REGISTRO DE PREÇOS N° 036/2022 - FAMESP/BAURU, PROCESSO 
Nº 11141/2022 - FAMESP/BAURU, que tem como objetivo o REGISTRO DE PREÇOS EM 
CONSIGNAÇÃO PARA A AQUISIÇÃO DE CATÉTER GUIA PARA ANGIOPLASTIA E STENT 
CORONÁRIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DA FAMESP: HOSPITAL DE 
BASE DE BAURU E HOSPITAL ESTADUAL BAURU, PELO PERÍODO DE 12 MESES, do tipo menor 
preço por item ofertado, em conformidade com o disposto no Anexo II. A abertura da sessão pública 
será no dia 03 de agosto de 2022, com início às 09:15 horas.

TERMO DE REVOGAÇÃO
MODALIDADE: CONCORRÊNCIA 001/2022. OBJETO: CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSTRUÇÃO CIVIL PARA EXECUÇÃO DE 
UMA NOVA SEDE PARA O PAÇO MUNICIPAL JOÃO ALEXANDRE MONTEIRO 
FICA REVOGADO TODO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO POR MOTIVOS 
DE CONVENIENCIA E OPORTUNIDADE SUPERVENIENTES (INTERESSE 
PÚBLICO) PREVISTO NO ART. 49, LEI 8.666/93.

DOUGLAS ROBERTO BENINI – PREFEITO MUNICIPAL

MUNICÍPIO DE ITAPORANGA

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO
MODALIDADE: CONCORRÊNCIA 002/2022. OBJETO: CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSTRUÇÃO CIVIL PARA EXECUÇÃO DE 
UMA NOVA SEDE PARA O PAÇO MUNICIPAL PREFEITO JOÃO ALEXANDRE 
MONTEIRO. RETIRADA DO EDITAL: WWW.ITAPORANGA.SP.GOV.BR. 
INFORMAÇÕES: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA SP – RUA BOM 
JESUS, 738 – SEGUNDA A SEXTA (08H ATÉ 11H30MIN E 13H ATÉ 15H30MIN), 
FONE: (15)3565-1397 OP. 3. RECEBIMENTO DA DOCUMENTAÇÃO E 
PROPOSTAS: 22/08/2022 ATÉ ÀS 09:00H.

MUNICÍPIO DE ITAPORANGA

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO 084/2022 – REGISTRO DE PREÇOS 
044/2022. OBJETO: AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL E AR COMPRIMIDO 
MEDICINAL, COM OS CILINDROS EM SISTEMA DE COMODATO, DEVIDAMENTE 
REGULAMENTADO PELA AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÃNCIA SANITÁRIA – ANVISA, 
PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE. RETIRADA DO EDITAL: 
WWW.ITAPORANGA.SP.GOV.BR. INFORMAÇÕES: PREFEITURA MUNICIPAL 
DE ITAPORANGA/SP – RUA BOM JESUS, 738 – SEGUNDA A SEXTA-FEIRA (08H 
ATÉ 11H30 E 13H ATÉ 17H) – FONE (15)3565-1397 – OP. 03. RECEBIMENTO DAS 
PROPOSTAS: DAS 09H DO DIA 20/07/2022 ÀS 14H DO DIA 29/07/2022. ABERTURA 
E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS: DAS 14H20MIN DO DIA 29/07/2022 ÀS 16H 
DO DIA 29/07/2022. INICÍO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: ÀS 10H DO 
DIA 01/08/2022. REFERÊNCIA DE TEMPO: HORÁRIO DE BRASÍLIA – DF. LOCAL: 
PORTAL – BOLSA DE LICITAÇÕES DO BRASIL – BLL – WWW.BLL.ORG.BR

MUNICÍPIO DE ITAPORANGA

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO 085/2022 – REGISTRO DE PREÇOS 
045/2022. OBJETO: AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PROFISSIONAIS, EM 
ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. 
RETIRADA DO EDITAL: WWW.ITAPORANGA.SP.GOV.BR. INFORMAÇÕES: 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA/SP – RUA BOM JESUS, 738 – 
SEGUNDA A SEXTA-FEIRA (08H ATÉ 11H30 E 13H ATÉ 17H) – FONE (15)3565-
1397 – OP. 03. RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: DAS 09H DO DIA 21/07/2022 
ÀS 16H DO DIA 01/08/2022. ABERTURA E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS: 
DAS 16H30MIN DO DIA 01/08/2022 ÀS 08H30MIN DO DIA 02/08/2022. INICÍO DA 
SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: ÀS 09H DO DIA 02/08/2022. REFERÊNCIA 
DE TEMPO: HORÁRIO DE BRASÍLIA – DF. LOCAL: PORTAL – BOLSA DE 
LICITAÇÕES DO BRASIL – BLL – WWW.BLL.ORG.BR

MUNICÍPIO DE ITAPORANGA

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO
MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº 071/2022 – REGISTRO DE PREÇOS 
Nº 037/2022. OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA 
ELÉTRICA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO 
PUBLICA RETIRADA DO EDITAL: WWW.ITAPORANGA.SP.GOV.BR. 
INFORMAÇÕES: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA/SP – RUA BOM 
JESUS, 738 – SEGUNDA A SEXTA-FEIRA (08H ATÉ 11H30 E 13H ATÉ 17H) 
– FONE (15)3565-1397 – OP. 03. RECEBIMENTO DE DOCUMENTAÇÃO E 
PROPOSTA: ÀS 14H DO DIA 03/08/2022.

MUNICÍPIO DE ITAPORANGA

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO
MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº 072/2022 – REGISTRO DE PREÇOS 
038/2022. OBJETO: AQUISIÇÃO DE PÓ DE PEDRA. RETIRADA DO EDITAL: 
WWW.ITAPORANGA.SP.GOV.BR. INFORMAÇÕES: PREFEITURA MUNICIPAL 
DE ITAPORANGA/SP – RUA BOM JESUS, 738 – SEGUNDA A SEXTA-FEIRA (08H 
ATÉ 11H30 E 13H ATÉ 17H) – FONE (15)3565-1397 – OP. 03. RECEBIMENTO DE 
DOCUMENTAÇÃO E PROPOSTA: ÀS 09H DO DIA 02/08/2022.

MUNICÍPIO DE ITAPORANGA

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO
MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº 087/2022 – REGISTRO DE PREÇOS 
047/2022. OBJETO: AQUISIÇÃO DE PEDRA BICA CORRIDA (BRITADA), 
DESTINADO AO USO EM DIVERSAS OBRAS DO MUNICÍPIO. RETIRADA DO 
EDITAL: WWW.ITAPORANGA.SP.GOV.BR. INFORMAÇÕES: PREFEITURA 
MUNICIPAL DE ITAPORANGA/SP – RUA BOM JESUS, 738 – SEGUNDA A 
SEXTA-FEIRA (08H ATÉ 11H30 E 13H ATÉ 17H) – FONE (15)3565-1397 – OP. 03. 
RECEBIMENTO DE DOCUMENTAÇÃO E PROPOSTA: ÀS 14H DO DIA 02/08/2022.

MUNICÍPIO DE ITAPORANGA

AVISO DE REVOGAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO N. 067/2022 
Processo n. 9.947/2022. Considerando a necessidade de alteração do termo de referência 
por não atender as necessidades do serviço odontológico municipal; REVOGO com fun-
damento no artigo 49 da Lei Federal nº 8.666/93 e suas posteriores alterações o Processo 
nº 9.947/2022, Pregão Eletrônico n. 067/2022, que tem por objeto o registro de preços 
para futuras e eventuais contratações de mão de obra técnica especializada de laboratório 
protético credenciado junto ao Ministério da Saúde para confecções de próteses dentárias 
(totais e parciais) para a Secretaria de Saúde do município de Mogi Mirim/SP. Mogi Mirim, 
19 de julho de 2022. Secretária de Saúde

AVISO DE REABERTURA DO PREGÃO ELETRÔNICO N. 079/2022
OBJETO: Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de materiais e equipa-
mento de informática, destinados para diversas Secretarias do Munícipio de Mogi Mirim/SP 
(projetor multimidia /orçamento impositivo do vereador Alexandre Cintra), veículo aéreo não 
tripulado – Van Drone/ orçamento impositivo do vereador Marcos Antônio Franco, (Nobreak 
– emenda parlamentar – Deputado Vanderlei Macris). DATA DE ABERTURA: 02 de agosto 
de 2022, às 09 horas.

AVISO DE REABERTURA DO PREGÃO ELETRÔNICO N. 082/2022
OBJETO: Aquisição de poltronas de hemodiálise para uso da Santa Casa de Misericórdia 
do município de Mogi Mirim/SP através da emenda parlamentar do Deputado Federal Pau-
lo Freire proposta 11128302000/1200-13. DATA DE ABERTURA: 02 de agosto de 2022, 
às 09 horas.

AVISO DE ABERTURA DO PREGÃO ELETRÔNICO N. 089/2022
OBJETO: Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de Cintos de segurança 
modelo paraquedista, Cinturões eletricista, Capacetes para motociclista e inclusive Capa-
cetes tipo Gallet para bombeiros através do orçamento impositivo da vereadora Mara Cho-
queta, destinados ao uso dos servidores municipais da Secretaria de Educação, Secretaria 
de Mobilidade Urbana e Secretaria de Segurança Pública do Município de Mogi Mirim/SP. 
DATA DE ABERTURA: 02 de agosto de 2022, às 09 horas.

AVISO DE ABERTURA DO PREGÃO ELETRÔNICO N. 090/2022
OBJETO: Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de materiais para ar-
tesanato, destinados para a Secretaria de Educação, Secretaria de Assistência Social e 
Secretaria de Cultura e Turismo do município de Mogi Mirim/SP. DATA DE ABERTURA: 03 
de agosto de 2022, às 09 horas.

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

Antonio Claudio da Rocha Salgado
Secretário de Suprimentos e Qualidade 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM
ESTADO DE SÃO PAULO

Aviso de Licitação

O CEPROSOM - Centro de Promoção Social Municipal, torna público para conhecimento dos inte-
ressados pessoas físicas e jurídicas, que fará realizar licitação na modalidade LEILÃO, do tipo maior 
lance, objetivando a venda de veículos, sucatas, máquinas e inservíveis de propriedade do ceprosom 
- Centro de Promoção Social Municipal, no estado em que se encontram, cuja relação, descrição e 
quantitativos encontram-se no edital disponibilizado na prefeitura municipal, a partir do dia 19 de julho 
de 2022 e no SITE do Leiloeiro Oficial (www.sumareleiloes.com.br). Este certame foi processado e 
julgado em conformidade com as normas gerais da Lei Federal nº 8.666/93 e demais normas com-
plementares e disposições deste instrumento. A sessão pública será realizada dia 17/08/2022 a partir 
das 10:00 horas na modalidade “on line”, através da internet, pelo leiloeiro oficial PEDRO HENRIQUE 
ERBOLATO MORAES DE  OLIVEIRA,  devidamente matriculado na Junta Comercial do Estado de 
São Paulo sob nº 1260, através do site www.sumareleiloes.com.br devendo os interessados cadas-
trarem-se no referido site com antecedência de 2 (dois) dias da realização do certame. Os interes-
sados poderão visitar os veículos e bens nos dias: 15 e 16 de agosto de 2022 das 13:00 às 16:30h.
Limeira, 19 de julho de 2022.

Centro de Promoção Social Municipal

CEPROSOM

Aviso de Licitação
Pregão Presencial N ° .75/2022 P.A. N ° .46257/22 
Obj.: R.P. para aquisição de medicamentos - 
Disputa dia 03/08/2022 às 09:00 horas.
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, 19 de julho de 2022.
Marco Aurélio dos Santos Neves - Prefeito

Prefeitura Municipal
de Carapicuíba

CONCORRENCIA Nº 01/2022
EDITAL Nº 71/2022 - PROCESSO Nº 76/2022
Objeto: Registro de Preços para eventual ma-
nutenção preventiva e corretiva, em 05 (cinco) 
grupos moto geradores, instalados na Estação 
de Tratamento de Esgotos Mario Araldo Candel-
lo (ETEMAC), com fornecimento de equipamen-
tos, peças, materiais e mão de obra especiali-
zada pelo período de 12 (doze) meses. O edital 
e seus anexos estão disponíveis, na íntegra, 
no site do SAAE, na página http://www.saae.
sp.gov.br/concorrência, ou poderão ser obtidos 
através de CD “compact disc”, mediante o re-
colhimento do valor de R$ 22,00 (vinte e dois 
reais), junto à Tesouraria do SAAE, sito na Rua 
Bernardino de Campos, 799, Centro, Indaiatu-
ba/SP, no horário das 08h00 às 17h00, nos dias 
úteis. Os envelopes deverão ser entregues e 
protocolados até as 09h00 do dia 25 de agosto 
de 2022, na Gerência de Atendimento ao Pú-
blico do SAAE, no endereço supra. A abertura 
dos envelopes será às 9h30 do mesmo dia. Te-
lefone: (19) 3834-9430. Indaiatuba, 19 de julho 
de 2022. Raquel Lopes Moraes - Presidente 
da COPEL 

SERVIÇO AUTÔNOMO DE 
ÁGUA E ESGOTOS

Serviço de Água e Esgoto do 
Município de Araras

Chamamento Público
Proposta de Preços para Ortopolifosfato 

ME E EPP
O SAEMA - Serviço de Água e Esgoto do 
Município de Araras, tendo em vista a abertu-
ra do processo licitatório para Este termo de 
referência objetiva estabelecer as condições 
gerais para aquisição parcelada de 10 tonela-
das de Ortopolifosfato.  Conforme especifi ca-
ções contidas no Termo de Referência – Ane-
xo I do referido edital. De acordo com a Lei 
Complementar nº 123/2006 e suas alterações 
na Lei Complementar nº 147/2014, está con-
vocando as Microempresas (ME) e Empresas 
de Pequeno Porte (EPP) do ramo de ativi-
dade relacionado com o objeto, para enviar 
proposta de preços para estimativa desta lici-
tação. As empresas interessadas deverão con-
sultar o Termo de Referência disponível no 
site www.saema.com.br – menu licitações, 
Link Chamamento Público e enviar a pro-
posta no e-mail compras5@saema.com.br 
no prazo de 19/07/2022 a 22/07/2022. Infor-
mações pelos telefones (19) 3543-5509. 

Chamamento Público
Proposta de Preços para Coleta e Analises 
Fisico-Quimicas para Estação de Trata-

mento de Água
O SAEMA - Serviço de Água e Esgoto do 
Município de Araras, tendo em vista a abertu-
ra do processo licitatório para Este termo de 
referência objetiva estabelecer as condições 
gerais para prestações de serviço para reali-
zação de coleta e analises físico-químicas.  
Conforme especifi cações contidas no Termo 
de Referência – Anexo I do referido edital. 
Está convocando as Empresas do ramo de ati-
vidade relacionado com o objeto, para enviar 
proposta de preços para estimativa desta lici-
tação. As empresas interessadas deverão con-
sultar o Termo de Referência disponível no 
site www.saema.com.br – menu licitações, 
Link Chamamento Público e enviar a pro-
posta no e-mail compras5@saema.com.br 
no prazo de 19/07/2022 a 29/07/2022. Infor-
mações pelos telefones (19) 3543-5509. 

Aviso de Licitação
Pregão Presencial nº 019/2022

Objeto: Contratação de empresa para pres-
tação de serviço de 1000 horas de caminhão 
pipa com capacidade mínima do tanque de 
15 m³, pelo período aproximadamente de 
12 (doze) meses, de acordo com as especi-
fi cações do Termo de Referência, anexo I do 
Edital. Valor Total Estimado: R$ 316.250,00. 
Prazo: 12 (doze) meses. Sessão Pública: 
02/08/2022 às 09h00min. Retirada do Edi-
tal: O Edital com condições de participação, 
especifi cações e demais informações estará 
à disposição dos interessados para conheci-
mento e retirada na Rua Ciro Lagazzi, nº 155, 
Jardim Cândida – Araras-SP, das 8h00min às 
12h00min e das 14h00min às 17h00min ou 
pelo site www.saema.com.br - Link Licita-
ções - Pregão Presencial. Informações: (19) 
3543-5509 e (19) 3543-5523. 

Araras, 19 de Julho de 2022.
José Carlos Martini Junior

Presidente Executivo
Caio Henrique Lino - Chefe Substituto 
da Divisão de Compras e Licitações

DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
LICITAÇÃO

ABERTURA DE LICITAÇÃO
AVISO DE EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO

Acha-se publicado no portal de compras des-
ta prefeitura, https://compras.empro.com.br/
WBC6/, o pregão eletrônico n° 421/2022, proces-
so 13.516/2022 objetivando o Registro de Preços 
para aquisição de medicamentos em atendimen-
to as ações judiciais. Secretaria Municipal de Saú-
de. O recebimento das propostas dar-se-á até o 
dia 02/08/2022, às 08h30min e abertura a partir 
das 08h32min. O edital, na íntegra, e demais infor-
mações, encontram-se à disposição dos interessa-
dos, no Portal de Compras.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO-SP

Anuncie:  
11. 3729-6600  

comercial@gazetasp.com.br

A5gazetasp.com.br
Quarta-feira, 20 De julho De 2022 Brasil + Mundo

 A Partidos de oposição acio-
naram nesta terça-feira o STF 
(Supremo Tribunal Federal) 
para que o presidente Jair Bol-
sonaro (PL) seja investigado 
sob suspeita de crime contra 
as instituições democráticas 
devido à apresentação em que 
repetiu teorias da conspiração 
sobre urnas eletrônicas a em-
baixadores estrangeiros no Pa-
lácio da Alvorada.

O pedido ao STF é assinado 
por parlamentares de PT, PSOL, 
PC do B, PDT, Rede, PSB e PV. 
No pedido, os partidos afir-
mam que ele não pode “usar 
do cargo de Presidente da Re-
pública para subverter e ata-
car a ordem democrática, bus-
cando criar verdadeiro caos no 
país e desestabilizar as institui-
ções públicas”.

Além dessa ação, o pré-can-

Bolsonaro tentou desacreditar o sistema eleitoral, promoveu ameaças golpistas e atacou ministros do STF

MARCOS CORRÊA/PR

Oposição pede 
investigação 
contra Bolsonaro

AO STF. Pedido vem após apresentação em que presidente repetiu 
teorias da conspiração sobre urnas eletrônicas a embaixadores

didato à Presidência Ciro Go-
mes e o seu partido, PDT, in-
gressaram no TSE (Tribunal 
Superior Eleitoral) contra o 
presidente e também contra 
o Facebook com um pedido 
de remoção do vídeo no qual 
Bolsonaro fez a apresentação.

Aos embaixadores, na se-
gunda (18), Bolsonaro tentou 
desacreditar o sistema eleito-
ral, promoveu novas ameaças 
golpistas e atacou ministros 
do STF.

O chefe do Executivo con-
centrou suas críticas nos mi-
nistros Alexandre de Moraes, 
Edson Fachin e Luís Roberto 
Barroso. Fachin é o atual presi-
dente do TSE. Barroso presidiu 
a corte eleitoral, e Moraes deve 
comandar o tribunal durante 
as eleições.

O mandatário acusou o 

grupo de querer trazer ins-
tabilidade ao País, por des-
considerar as sugestões das 
Forças Armadas para mo-
dificações no sistema, a me-
nos de três meses da disputa. 
“Por que um grupo de três pes-
soas apenas quer trazer ins-
tabilidade para o nosso país, 
não aceita nada das sugestões 
das Forças Armadas, que foram 
convidadas?”, disse.

Em mais de um momento, 
Bolsonaro tentou desacreditar 
os ministros, relacionando es-
pecialmente Fachin e Barroso 
ao PT e ao ex-presidente Luiz 
Inácio Lula da Silva (PT).

O petista lidera as pesquisas 
de intenção de voto, a menos 
de 80 dias do pleito. Bolsonaro 
está em segundo lugar, com 19 
pontos de diferença, segundo 
o Datafolha. (José Marques, da FP)

 A REUNIÃO NOS EUA

uma comitiva de entidades ci-
vis brasileiras viajará a Washin-
gton na semana que vem e terá 
encontros com autoridades 
dos eua para conversar sobre 
o risco de golpe nas eleições 
presidenciais do Brasil.
o grupo tem reuniões previstas 
com o senador Bernie San-

ders e com o deputado jamie 
raskin, que integra a comissão 
especial de investigação da 
invasão do Congresso ameri-
cano, em 6 de janeiro de 2021. 
Conversas com outras auto-
ridades americanas também 
estão sendo marcadas.
Sanders foi pré-candidato à 

Entidades temem golpe no País Presidência dos eua em 2016 e 
2020, pelo Partido Democrata. 
É considerado uma das vozes 
mais à esquerda da política 
americana.
raskin, do Partido Democrata, 
atua na investigação que tem 
revelado mais detalhes sobre a 
organização da invasão ao Ca-
pitólio por apoiadores do então 
presidente de Donald trump. 
(Rafael Balago, da FP)

 A As medalhas da Ordem do 
Mérito do Livro, entregues pela 
Biblioteca Nacional no mês 
passado a escritores e tam-
bém a nomes do bolsonaris-
mo como o deputado federal 
Daniel Silveira (PTB-RJ), foram 
doadas à instituição por uma 
ONG ligada à igreja evangéli-
ca UpHouse, do Rio de Janeiro.

Ao todo, foram encomen-
dadas 200 unidades da con-
decoração -uma delas foi des-
tinada à própria presidente da 
organização que fez a doação, 
Chirlen Silva, homenageada 

ONG doou 
medalha dada  
a Daniel Silveira

Honraria historicamente concedida a intelectuais literários neste 
ano foi dada para apoiadores de Bolsonaro, como Daniel Silveira

MARYANNA OLIVEIRA/CÂMARA DOS DEPUTADOS

pelo evento.
A honraria, que é historica-

mente concedida a autorida-
des e intelectuais do univer-
so literário, neste ano foi dada 
para apoiadores do presidente 
Jair Bolsonaro (PL), como Sil-
veira e o deputado federal Hé-
lio Lopes (PL-RJ). Houve ainda 
uma homenagem póstuma a 
Olavo de Carvalho.

A doação foi realizada pela 
ONG Alfa, fundada em 2006, 
que diz ter ações na área de 
educação, saúde, esporte e as-
sistência social para crianças e 

Medalhas entregues pela Biblioteca Nacional 
foram doadas por uma ONG ligada à igreja

adultos no Rio de Janeiro.
A presidente da organiza-

ção, Chirlen Silva, diz que enco-
mendou as medalhas após ser 
contatada pelo presidente da 
Biblioteca Nacional, Luiz Carlos 
Ramiro Júnior. “Ele me procu-
rou para dizer que estavam fa-
zendo esse trabalho, eu conse-
gui o patrocínio para ajudá-los 
na confecção da medalha”, diz.

Segundo Chirlen Silva, as 
insígnias totalizaram R$ 4 mil 
e foram custeadas por pessoas 
físicas que já eram doadoras da 
ONG. Ela não revelou a identi-
dade dessas pessoas.

Além de fundadora da Alfa, 
Chirlen Silva é ministra na Igre-
ja UpHouse. A ONG é citada 
pelo site da instituição -”temos 
como parte do nosso ministé-
rio a ONG Alfa, onde cumpri-
mos o ide, levando o amor de 
Cristo e a presença do Espirito 
através de ações e projetos so-
ciais”, diz o texto da plataforma.

Leia o texto completo pelo 
site da Gazeta. (Mônica Bergamo, 
da FP)

Médico é 
acusado por 
cárcere privado

 A No Rio, um médico cirur-
gião é acusado de manter uma 
paciente em cárcere privado 
por mais de um mês no hos-
pital, depois de complicações 
em um procedimento estéti-
co. Ele foi preso nesta segun-
da-feira (18).

 Bolivar Guerrero Silva é 
suspeito de manter a pacien-
te em cárcere privado dentro 
da unidade de saúde por mais 
de um mês. Parentes contaram 
que a mulher de 35 anos está 
em estado grave por causa das 
complicações de um procedi-
mento estético no abdômen 
feito por ele e que o médico im-
pediu a transferência dela para 
outra unidade de saúde, mes-
mo depois de vários pedidos.

Leia o texto completo pelo 
site da Gazeta. (GSP)

 A Candidato ao Senado pelo 
Paraná, Sergio Moro (União 
Brasil) diz que Álvaro Dias (Po-
demos), seu provável adversá-
rio na eleição, nunca foi seu 
padrinho político.

“Ele não é meu padrinho. O 
que me deu notoriedade foi a 
carreira pública que tive como 
juiz e ministro. Meu padrinho 
é o povo brasileiro”, afirmou 
Moro à Folha de S.Paulo.

Dias foi um dos principais 
responsáveis por filiar Moro 
ao Podemos no ano passa-
do. Depois, tornou-se um dos 
maiores defensores de sua 
candidatura à Presidência.

Em março, porém, o ex-juiz 
mudou de partido e acabou 
abandonando o projeto.

Ele tentou depois transfe-
rir o domicílio eleitoral para 
SP, mfoi barrado pela Justiça. 
De volta ao Paraná, decidiu 
disputar o Senado, vaga que é 

Moro diz que ex-aliado Álvaro 
Dias nunca foi seu padrinho

“Ele não é meu padrinho. O que me deu notoriedade foi a carreira 
pública que tive como juiz e ministro”, disse o ex-juiz Sergio Moro

JOSÉ CRUZ/AGÊNCIA BRASIL

ocupada atualmente por Dias, 
que deve buscar a reeleição.

Nos bastidores, aliados do 
atual senador têm reclamado 
de ingratidão do ex-juiz fede-
ral. A princípio, a orientação 

de Dias é fazer apenas refe-
rências sutis a Moro, mencio-
nando que o atual senador 
é coerente, tem história na 
política e não é oportunista.  
(Fábio Zanini, da FP)

 A Uma pesquisa realizada 
pelo jornal O Globo, do Rio 
de Janeiro, em parceria com 
o Ipec divulgada na manhã 
desta terça-feira (19) aponta 
que Flamengo e Corinthians 
têm as maiores torcidas do 
Brasil atualmente. Com 21,8% 
das respostas, o time carioca 
aparece na liderança do ran-
king, enquanto o clube pau-
lista vem atrás com 15,5%. A 
margem de erro, segundo a 
pesquisa, pode ser de 2 pon-
tos para mais ou para me-
nos e o índice de confiança 
é de 95%.

O estudo mostra que ca-
riocas e paulistas prevalecem 
entre as cinco primeiras po-
sições. Atrás de Flamengo e 
Corinthians vêm São Pau-
lo (8,2%), Palmeiras (7,4%) e 
Vasco da Gama (4,2%). Com a 
margem de erro há um em-
pate técnico na terceira colo-

Pesquisa revela quais são as 
maiores torcidas brasileiras

cação. A primeira equipe fora 
do eixo Rio-São Paulo a apare-
cer é o Grêmio,. Os tricolores 
do sul do País aparecem no 
levantamento na sexta colo-
cação com 3,2%.

Enquanto Flamengo, Co-
rinthians e Grêmio são líde-
res em seus estados, o Cruzei-
ro aparece no topo em Minas 
Gerais. A Raposa, como o clu-

be pe conhecido pelos seus 
torecedores, ocupa o sétimo 
lugar no ranking com 3,1% das 
respostas, enquanto o Atléti-
co-MG aparece apenas em dé-
cimo (2,1%).

Na região Nordeste, o Bah-
ia prevalece frente a outros 
times como Fortaleza, Sport, 
Vitória, Ceará e Santa Cruz. Ao 
todo, a equipe tricolor tem a 
preferência de 1,7% dos en-
trevistados e aparece acima, 
inclusive, de Fluminense e  
Botafogo.

Ao longo da pesquisa que 
foi feita entre os dias 1º e 5 de 
julho, 2 mil entrevistas pre-
senciais foram feitas em 126 
municípios brasileiros.

Entre no site da Gazeta 
para saber quais são as 20 
maiores torcidas do Brasil, de 
acordo com a pesquisa do jor-
nal O Globo em parceria com 
o Ipec. (FP)

Estudo mostra 
que cariocas 
e paulistas 
prevalecem entre 
as 5 primeiras 
posições, com 
Flamengo, 
Corinthians, São 
Paulo, Palmeiras e 
Vasco
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 071/2022 - PROCESSO Nº 147/2022 - EDITAL Nº 094/2022
Objeto: Registro de preços para aquisição de gêneros alimentícios para serem utilizados no 
serviços da Secretaria de Assistência Social (CRAS I e II, CREAS e Fundo Social de Soli-
dariedade), com entrega de forma parcelada pelo período de 12 (doze) meses. Data/Horário 
09:00 horas (Horário de Brasília) do dia 08 de agosto de 2022, no site www.bll.org.br (Bolsa 
de Licitações e Leilões). O Edital estará disponível no www.bll.org.br (Bolsa de Licitações e 
Leilões) e no site da prefeitura www.serrana.sp.gov.br ou pessoalmente no Paço Municipal à 
Rua Tancredo de Almeida Neves, nº 176 (Departamento de Licitações) Serrana-SP. Melhores 
informações poderão ser obtidas através do telefone (16) 3987-9897 e 3987-9883. 

Serrana, 18 de julho de 2022. Leonardo Caressato Capiteli - Prefeito Municipal

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 072/2022 - PROCESSO Nº 148/2022 - EDITAL Nº 095/2022
Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de confecção de es-
truturas (armações) metálicas para próteses dentárias, parciais removíveis. Data/Horário 14:00 
horas (Horário de Brasília) do dia 02 de agosto de 2022, no site www.bll.org.br (Bolsa de 
Licitações e Leilões). O Edital estará disponível no www.bll.org.br (Bolsa de Licitações e Lei-
lões) e no site da prefeitura www.serrana.sp.gov.br ou pessoalmente no Paço Municipal à Rua 
Tancredo de Almeida Neves, nº 176 (Departamento de Licitações) Serrana-SP. Melhores infor-
mações poderão ser obtidas através do telefone (16) 3987-9897 e 3987-9883. 

Serrana, 18 de julho de 2022. Leonardo Caressato Capiteli - Prefeito Municipal

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 073/2022 - PROCESSO Nº 149/2022 - EDITAL Nº 096/2022
Objeto: Registro de preços para de insumos de uso veterinários para o controle de zoonoses, 
conforme especifi cações e quantidades estimadas, com entrega de forma parcelada, pelo perí-
odo de 12 (doze) meses. Data/Horário 15:00 horas (Horário de Brasília) do dia 02 de agosto 
de 2022, no site www.bll.org.br (Bolsa de Licitações e Leilões). O Edital estará disponível 
no www.bll.org.br (Bolsa de Licitações e Leilões) e no site da prefeitura www.serrana.
sp.gov.br ou pessoalmente no Paço Municipal à Rua Tancredo de Almeida Neves, nº 176 
(Departamento de Licitações) Serrana-SP. Melhores informações poderão ser obtidas através 
do telefone (16) 3987-9897 e 3987-9883. 

Serrana, 18 de julho de 2022. Leonardo Caressato Capiteli - Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIRADOURO
AVISO DE SUSPENSÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 171/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 038/2022
A Divisão Municipal de Licitações da Prefeitura do Município de Viradouro comunica aos in-
teressados que o Pregão Eletrônico nº 038/2022, Processo Administrativo nº 171/2022, 
tendo como objeto: Aquisição de Notebooks para Professores da Rede Municipal de 
Ensino, está suspenso para readequação do descritivo do Item 1 do Anexo I - Planilha de 
proposta. Nova data de abertura para a sessão pública será oportunamente publicada. 
Informações: Divisão de Licitações, na Praça Major Manoel Joaquim nº 349 – Viradouro/SP 
– CEP 14.740-000, no horário das 08h00min às 11h00min e das 13h00min às 17h00min 
de segunda à sexta-feira, telefone: (17) 3392-8800 ou pelo e-mail: pregao@viraoduro.
sp.gov.br. Viradouro, 19 de julho de 2022. Daniela de Souza Lima - Diretora da Divisão 
Municipal de Licitações, Compras e Almoxarifado

 PREFEITURA MUNICIPAL DE HORTOLÂNDIA
COMUNICADO DE REDESIGNAÇÃO - Comunicamos aos 
interessados que o Processo Administrativo nº2129/2022 – 

Pregão Eletrônico nº64/2022 – Edital nº81/2022, objeto: “Ata de Registro 
de Preço para aquisição de fralda infantil e geriátrica descartável e afins, 
ESTÁ REDESIGNADO, para o dia 04/08/2022, para adequações nos itens 
da BBMnet. Hortolândia, 19 de julho de 2022. Ieda Manzano de Oliveira/
Secretária Municipal de Administração e Gestão de Pessoal.

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

PIRACICABA
PREFEITURA DO MUNÍCIPIO

   AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 336/2022

OBJETO: Prestação de serviços de zeladoria em prédios educacionais e 
administrativos, através da disponibilização de postos de serviços, com for-
necimento de mão de obra, uniforme, EPI’s, em locais determinados pela 
Secretaria Municipal de Educação

ABERTURA DAS PROPOSTAS: 04/08/2022, às 08h.
INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: 11/08/2022, às 9h.

O Edital completo poderá ser obtido pelo endereço eletrônico http:/www.
licitapira.piracicaba.sp.gov.br. Fone (19) 3403-1020. 

 Piracicaba, 19 de julho de 2022.
Leonardo Vicentim Brancalion
Chefe do Setor de Licitações 

 PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULICÉIA
SUSPENSÃO - Pregão Eletrônico n°013/2022 - SRP - Processo nº081/2022 - Objeto: A Prefeitura 
de Paulicéia, Estado de São Paulo, em  cumprimento as Leis Federais n° 8.666/93, 10.520/02 e 
Decreto nº5.504/2005 e 10.024/2019, torna público, que suspende a sessão do Pregão Eletrônico, 
tendo como objeto a aquisição futura e parcelada de pneus novos, para serem utilizados nos veículos 
e maquinários pertencentes à Frota Municipal pelo  período de 12 (doze) meses, de acordo com as 
especificações constantes do Termo de Referência. A sessão que seria no dia 20 de julho de 2022 
às 08:30 horas, ficando suspenso por tempo indeterminado, para reanalise do objeto. Quaisquer 
esclarecimentos e informações serão prestados pelo Pregoeiro,  de segunda à sexta-feira, nos 
horários das 08h00 às 11h00 e das 13h00 às 16h30, na Avenida Paulista, n° 1.649, ou através do 
telefone (18)3876-1240. Paulicéia/SP, 19 de julho de 2022 - Antonio Simonato - Prefeito Municipal

Aviso de Licitação
PROCESSO Nº 036/2022

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2022, DE 19 DE JULHO DE 2022
Acha-se aberta nesta Prefeitura Municipal de Santa Mercedes, o Pregão Presencial nº 015/2022, ob-
jetivando aquisição de 01 (um) caminhão compactador de lixo zero quilometro, com recursos próprios 
e do Convênio N° 102473/2022, firmado com a Secretaria de Desenvolvimento Regional.
O Edital completo será fornecido aos interessados dentro do horário das 08h00 às 11h00 (oito às onze 
horas) e das 13h00 às 17h00 (treze às dezessete horas), nos dias úteis, na Procuradoria Jurídica 
de Licitação – Paço Municipal, sito na Praça Alípio Bedaque nº 1.406, na cidade de Santa Merce-
des – Estado de São Paulo, pelo site www.santamercedes.sp.gov.br ou pelo email pmsmlicitacao@
santamercedes.sp.gov.br.
O encerramento para recebimento dos envelopes será para o dia 03.08.2022 (três de agosto de dois 
mil e vinte e dois), às 09H00MIN (nove horas), com tolerância de atraso de 10 minutos.

Santa Mercedes, 19 de julho de 2022.
VALDIR VERONA
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MERCEDES-SP

EDITAL Nº 44/2022.
TOMADA DE PREÇOS Nº 17/2022.

PROCESSO Nº 1894/2022.
ÓRGÃO: Prefeitura do Município de Ferraz de Vasconcelos - EDITAL Nº 
44/2022 - PROCESSO Nº 1894/2022 - OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EM-
PRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE MURO 
DE ARRIMO DA UBS JD TV, SITUADA NA RUA BENEDITA LEITE SEBAS-
TIÃO, Nº 131, CONFORME DESCRITO NOS ANEXOS CONSTANTES DO 
EDITAL. MODALIDADE: Tomada de Preços - ENCERRAMENTO: 08 de agos-
to de 2022, às 09:30 horas - DATA DE ABERTURA: 08 de agosto de 2022, às 
10:00 horas. A Prefeita Municipal de Ferraz de Vasconcelos, FAZ SABER que 
se acha aberta nesta Prefeitura, sito à Rua Rui Barbosa, 315, Vila Romanó-
polis, a TOMADA DE PREÇOS Nº 17/2022. Os interessados poderão retirar 
o Edital e seus anexos, sem custo, no sítio da Prefeitura Municipal de Ferraz 
de Vasconcelos – www.ferrazdevasconcelos.sp.gov.br, ou no Departamento de 
Compras e Licitações, no horário compreendido entre 9hs as às 16 horas, de 
segunda à sexta-feira, mediante a entrega de 01 (um) CD – ROM do tipo CDR-
80, virgem e lacrado. Maiores informações pelo telefone (0xx11) 4674-7877.

Em, 19 de julho de 2022.
Priscila Conceição Gambale Vieira Matos

Prefeita Municipal

LABOR OMNIA VINCIT

PREFEITURA MUNICIPAL
DE FERRAZ DE VASCONCELOS

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE ITU
Avisos de licitação

PRESENCIAL:
O Município da Estância Turística de Itu informa a abertura do Pregão Presencial nº 55/2022, 
para REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRÁFICOS. Os 

envelopes deverão ser entregues até as 08h50min, com abertura as 09h00min do dia 03/08/2022.

O Município da Estância Turística de Itu informa a abertura do Pregão Presencial nº 56/2022, para 
AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA A GUARDA MUNICIPAL. Os envelopes deverão ser entregues 
até as 13h50min, com abertura as 14h00min do dia 02/08/2022. 

TOMADA DE PREÇOS Nº 12/2022 – CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA 
SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA PÚBLICA E CONDOMINIAL PRELIMINARES, PAVIMENTA-
ÇÃO PÚBLICA, CALÇADAS PÚBLICAS, DRENAGEM PÚBLICA, REDE DE ESGOTO E REDE DE 
ÁGUA POTÁVEL – CONJUNTO HABITACIONAL ITU – I, LOCALIZADO NA AVENIDA GALILEU 
BICUDO, Nº 5.900, LOTE 1, QUADRA A – RESIDENCIAL BOM JARDIM, BAIRRO CRUZ DAS 
ALMAS, NO MUNICÍPIO DE ITU/SP. A Secretaria Municipal de Planejamento, Habitação e Gestão 
de Projetos informa a quem possa interessar que se encontra aberta a Tomada de Preços nº 12/2022, 
para o objeto acima descrito. Os envelopes contendo a documentação e proposta comercial deverão 
ser entregues até o dia 05/08/2022, às 08h30, sendo a abertura às 09h00 do mesmo dia. 

Os Editais completos estão à disposição para consulta e impressão no site da Prefeitura: www.itu.sp.
gov.br. Caso prefira obter cópia do edital diretamente na Prefeitura o interessado deverá trazer o CD 
para reprodução do mesmo, no horário das 08h00 às 12h00 e das 13h00 às 16h00, exclusivamente 
no Departamento Central de Compras, sito na Av. Itu 400 Anos, nº 111, Bairro Itu Novo Centro, Itu/SP. 
Obs. 1) Não será enviado o Edital pelo correio. 2) Não serão prestadas informações por telefone. Itu, 
19/07/2022. Prefeitura da Estância Turística de Itu.

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA EUROPA
COMUNICADO Nº 171/2022 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 53/2022 - EDITAL Nº 90/2022

O Município DE NOVA EUROPA, Estado de São Paulo, torna público para o conhecimento de quem 
possa interessar, que no dia 09 de agosto de 2022, às 13h30min, na sala de Licitações da Prefeitura 
Municipal, sita à Rua Osvaldo Pongetti, nº 196, Jardim Primavera, será realizada “Licitação Diferencia-
da com Cotas Reservadas” aberta através do Edital nº 90/2022 na modalidade Pregão Presencial do 
tipo MENOR PREÇO POR ITEM, tendo como objeto o REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO 
DE PRODUTO PARA USO DO DEPARTAMENTO DE CONTROLE DE ENDEMIAS, conforme espe-
cificações técnicas contidas no Termo de Referência – Anexo I. O instrumento convocatório e seus 
anexos poderão ser retirados ou consultados no Paço Municipal, à Rua Osvaldo Pongetti, nº 196, 
Jardim Primavera, de segunda à sexta-feira das 08:00 às 12:00 e das 13:00 às 17:00 horas ou no site 
oficial da Prefeitura Municipal de Nova Europa – www.novaeuropa.sp.gov.br. Informações podem ser 
obtidas através do telefone (16) 3387-9411 ou ainda através do e-mail: licitacoes@novaeuropa.sp.gov.
br ou compras@novaeuropa.sp.gov.br.

Nova Europa, aos 19 de julho de 2022.
LUIZ CARLOS DOS SANTOS - Prefeito Municipal

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 
018/2022 - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 065/2022 (RESUMIDO). Objeto: REGISTRO DE 
PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA/HIGIE-

NE PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE 
ORIENTE, PELO PRAZO DE 12 MESES. Abertura: 03/08/2022, às 09h30min. TIPO DE LICITAÇÃO: 
Menor Preço por item. O edital e seus anexos encontram-se disponíveis no Depto de Licitação, 
no Paço Municipal, localizado na Rua Thomaz Martins Parra, n.º 80 – Oriente (SP), de segunda a 
sexta-feira, das 09h00min às 16h00min ou através do telefone (0XX14) 3456-2043, de segunda a 
sexta-feira, no site WWW.oriente.sp.gov.br  

ORIENTE/SP, 19 de julho de 2022 - GERALDO MATHEUS MORIS - Prefeito Municipal

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ORIENTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAQUIM DA BARRA
AVISO DE LICITAÇÃO- PREGÃO PRESENCIAL N.º 111/2022.PROC. ADM. n.º 627/2022.Tipo da Licitação: Menor Preço Unitário por Iote.Objeto: 
REGISTRO DE PREÇOS COM RESERVA DE COTA DE ATÉ 25% EXCLUSIVA PARA MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE, VISANDO À 
AQUISIÇÃO DE ACERVO DE LIVROS PARA COMPÔR BIBLIOTECAS PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME ANEXO I DO EDITAL.Abertura da 
Sessão com o Credenciamento e entrega dos envelopes PROPOSTA; HABILITAÇÃO: dia 09/AGOSTO/2022 – ÀS 09h00. Cópias do Edital completo 
poderão ser retiradas, junto ao Departamento de Licitação da Prefeitura nos dias úteis no horário das 12:00h às 16h30min ou pelo site oficial da 
Prefeitura – www.saojoaquimdabarra.sp.gov.br. Maiores informações poderão ser obtidas pelo telefone (16) 3810-9010. 

PREGÃO PRESENCIAL N.º 112/2022.PROC. ADM. n.º 1608/2022.Tipo da Licitação: Menor Preço Unitário por Item.Objeto: REGISTRO DE PREÇOS 
EXCLUSIVO PARA MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE, VISANDO EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE FANTASIAS PARA PROJETOS 
PEDAGÓGICOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME ANEXO I DO EDITAL.Abertura da Sessão com o Credenciamento e entrega dos envelopes 
PROPOSTA; HABILITAÇÃO e AMOSTRAS: dia 10/AGOSTO/2022 – ÀS 09h00. Cópias do Edital completo poderão ser retiradas, junto ao Departamento 
de Licitação da Prefeitura nos dias úteis no horário das 12:00h às 16h30min ou pelo site oficial da Prefeitura – www.saojoaquimdabarra.sp.gov.br. 
Maiores informações poderão ser obtidas pelo telefone (16) 3810-9010. São Joaquim da Barra, 19 de Julho de 2022.Dr. Wagner José Schmidt Prefeito

PREGÃO PRESENCIAL N.º 073/2022 - PROCESSO N.º 2575/2022
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MACROMEDI-
DORES DE VAZÃO. Início da sessão pública para entrega e abertura dos envelopes: 
04/08/2022 às 08h30min, na Sala de Licitações do SEMAE. Aquisição de edital: www.
semaepiracicaba.sp.gov.br (sem custo) ou Setor de Protocolo (recolhimento de R$ 
10,00 (dez reais)), de 2ª a 6ª feira, das 08 às 16 horas - SEMAE - Rua XV de Novem-
bro, 2.200 - Fone (19) 3403-9614/9623. Piracicaba/SP, 19 de julho de 2022. Maurício 
André Marques de Oliveira - Presidente do Semae

SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO 
DE PIRACICABA

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUPÁ
RATIFICAÇÃO DE JUSTIFICATIVA. Referência: Dispensa de Licitação n. 20/2022. OBJETO: Lo-
cação de Imóvel . Ratifico o presente ato de locação de imóvel, situado na Rua Alexandre Absy, s/n, 
Centro - Cidade de Tejupá, Estado de São Paulo;, Cidade de Tejupá, Estado de São Paulo, de proprie-
dade da Sra. Sra Amélia Furlan de Goes, para nele ter funcionamento a Vigilância Sanitária Municipal, 
na cidade de Tejupá, pelo período de 12 (doze) meses, com valor mensal de locação de R$ 1.100,00 
(MIL E CEM REAIS), com valor total de R$ 13.200,00 (TREZE MIL E DUZENTOS REAIS) que torna 
dispensável a licitação, nos termos do artigo 24, inciso X da Lei Federal nº. 8.666, de 21 de junho de 
1993 e suas alterações posteriores. Tejupá, 19 de julho de 2022. VALTER BORANELLI - PREFEITO 
MUNICIPAL

RATIFICAÇÃO DE JUSTIFICATIVA. Referência: Dispensa de Licitação N. 21/2022. OBJETO: Pres-
tação de serviços para realizar concurso público de provas objetivas para o provimento de diversos 
Cargos da Prefeitura Municipal de Tejupá. Ratifico o presente ato de Prestação de serviços para reali-
zar concurso público de provas objetivas para o provimento de diversos Cargos da Prefeitura Municipal 
de Tejupá, com a EMPRESA JOSÉ LADISLAU FURLAN ME, CNPJ: 62.435.680/0001-23, pelo período 
de 12 (doze) meses, no valor global de R$ 16.990,00 (Dezesseis mil e novecentos e noventa reais); 
nos termos do inciso II do art. 24 da Lei n°. 8.666/93, com as alterações posteriores. Tejupá, 18 de 
Julho de 2022. VALTER BORANELLI - PREFEITO MUNICIPAL

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL 12/2022. A PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUPÁ, 
Estado de São Paulo, faz saber que se acha aberta a licitação na modalidade Pregão Presencial - 
preferencialmente para participação de ME/EPP; tipo menor preço por item. Objeto: Aquisições de 
pneus, protetores e câmaras, para manutenção de frota municipal, da Prefeitura Municipal de Tejupá, 
a vigorar pelo período de 12 meses. Vencimento: 02 de Agosto de 2022 às 08:30 (oito horas e trinta 
minutos). Edital completo: Setor de Licitações da Prefeitura – Rua Alexandre Absy, 585, Tejupá-SP, ou 
através do site www.tejupa.sp.gov.br. Tejupá/SP, 19 de Julho de 2022. VALTER BORANELLI - PRE-
FEITO MUNICIPAL 

AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 004/2022

Edital nº 035/2022 - Processo Licitatório nº 040/2022
Órgão: Prefeitura Municipal de Trabiju – SP.
Tipo: Menor Preço Unitário.
Objeto: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA A UNIDADE BÁSI-
CA DE SAÚDE “MANOEL MORALES”, NOS TERMOS DA PROPOSTA N.º 16724.258000/1210-
05, ASSINADA ENTRE O MUNICÍPIO DE TRABIJU E O GOVERNO FEDERAL, POR INTERMÉ-
DIO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, ATRAVÉS DO FUNDO NACIONAL DE SAÚDE – FNS.
Realização: 18/08/2022, às 09:00 horas - Horário de Brasília - DF no endereço eletrônico 
http://45.171.122.200:5656/comprasedital/ 
O Edital poderá ser obtido em sua integra nos endereços eletrônicos www.trabiju.sp.gov.br e 
http://45.171.122.200:5656/comprasedital/ 

Trabiju, 19 de julho de 2022. MARCELO RODRIGUES FONSECA - Prefeito Municipal 

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRABIJU – SP

AVISO DE EDITAL DE LICITAÇÃO
Edital nº 034/2022 - Pregão Presencial nº 015/2022 - Processo Licitatório nº 039/2022

Órgão: Prefeitura Municipal de Trabiju – SP
Tipo: Menor Preço Unitário.
Objeto: CONTRATAÇÃO DE LABORATÓRIO DE PRÓTESES ESPECIALIZADO EM CONFEC-
ÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS PARA ATENDER OS PACIENTES DA REDE MUNICIPAL DE 
SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TRABIJU - SP
Data, horário e local de apresentação e abertura dos envelopes: 15/08/2022, às 09:00 horas, no 
Departamento de Licitações da Prefeitura Municipal de Trabiju, situada na rua José Letízio nº 556, 
Centro, em Trabiju - SP. 
O Edital poderá ser retirado e obtido no seguinte endereço eletrônico: www.trabiju.sp.gov.br

Trabiju, 19 de julho de 2022.
MARCELO RODRIGUES FONSECA

Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRABIJU – SP

AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão nº 227/2022 - Eletrônico - Processo Administrativo: 
PMC.2021.00044854-86 - Interessado: Secretaria Municipal de Saúde - 
Objeto: Prestação de serviços de confecção e ajustes/substituições de próteses 
de membros superiores e inferiores, com fornecimento de materiais 
componentes - Recebimento das Propostas do lote 01: das 08h do dia 
03/08/22 às 14h do dia 03/08/22 - Abertura das Propostas do lote 01: a partir 
das 14h do dia 03/08/22 - Início da Disputa de Preços: a partir das 14h30min 
do dia 03/08/22 - Disponibilidade do Edital: a partir de 21/07/22, no portal 
eletrônico www.licitacoes-e.com.br. Esclarecimentos adicionais com a 
Pregoeira Ana Paula Guedes Gorsin pelo telefone (19) 2116-0136.

Campinas, 19 de julho de 2022 
RAPHAEL BERNARDES PEIXOTO DOS SANTOS 

Diretor do Departamento Central de Compras

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA

CENTRO DE DETENÇÃO PROVISÓRIA “ASP CHARLES DEMITRE TEIXEIRA” 
DE PRAIA GRANDE

Encontra-se aberto neste Centro de Detenção Provisória “ASP Charles Demitre Teixeira” de Praia 
Grande, situado na Rua Serra da Leoa, 300 – vila Mirim III - Praia Grande - SP, CEP 11.717-900, 
Tomada de Preços nº 001/2022, Processo CVL nº 2022/15946, Código Único 2022027277-6, Licita-
ção do Tipo Menor Preço, que tem por objeto a IMPLANTAÇÃO DO PROJETO DE PREVENÇÃO A 
INCÊNDIOS PARA OBTENÇÃO DO AVCB (AUTO DE VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIROS) NO 
PRÉDIO DA SEDE DA COORDENADORIA DE UNIDADES PRISIONAIS DA REGIÃO DO VALE DO 
PARAÍBA E LITORAL. A sessão pública será realizada no dia 17/08/2022, às 09h30min. no endereço 
acima, com entrega dos envelopes até às 09h20min. O edital na íntegra será obtido no sítio e-ne-
gociospúblicos.com.br. Demais informações pelo telefone (13) 4010-3943 / 4010-3944, ramal 7 ou no 
endereço eletrônico fernandoromeiro@sp.gov.br

GOVERNO DO ESTADO
 DE SÃO PAULO

SECRETARIA DE ESTADO 
DA EDUCAÇÃO

FDE   AVISA: PREGÃO ELETRÔNICO
Encontra-se aberto na Gerência de Licitações da FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO 
– FDE, o Pregão Eletrônico de Registro de Preços nº. 21/00078/22/05, objetivando a CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA(S) ESPECIALIZADA(S) PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA 
ATENDER AS NECESSIDADES DA FDE – FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO, con-
forme especificações constantes do Termo de Referência que integra o Edital. A sessão pública dar-se-á no 
dia 02/08/2022, às 10:00 horas no endereço eletrônico: www.bec.sp.gov.br, onde os interessados poderão 
verificar o Edital na íntegra através da Oferta de Compra nº 081101080462022OC00205, ou através do 
endereço: http://www.fde.sp.gov.br (opção Licitações) ou ainda na sede da FDE, na Gerência de Licitações na 
Av. São Luis, 99 - República - 01046-001 - São Paulo - SP, de segunda a sexta-feira, no horário das 08:30 às 
17:00 horas. A data do início do prazo para envio da proposta eletrônica será de 20/07/2022, até o momento 
anterior ao início da sessão pública. Informações poderão ser obtidas pelos telefones (11) 3158-4334 / 4000 e/
ou através do e-mail gli@fde.sp.gov.br. ROBERTO POMPEI GOUVEIA - Gerente de Licitações

GOVERNO DO ESTADO
 DE SÃO PAULO

SECRETARIA DE ESTADO 
DA EDUCAÇÃO

FDE   AVISA: PREGÃO ELETRÔNICO
Encontra-se aberto na Gerência de Licitações da FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO 
– FDE, o Pregão Eletrônico nº. 36/00067/22/05, objetivando o Registro de Preços para aquisição de Conjunto 
Individual Tamanho 1 - CJA-01, Conjunto para aluno Tamanho 3 - CJA-03, Conjunto para aluno Tamanho 
4 - CJA-04, Conjunto para aluno Tamanho 5 - CJA-05 e Conjunto para aluno Tamanho 6 - CJA-06, con-
forme especificações constantes do Termo de Referência que integra o Edital. A sessão pública dar-se-á no 
dia 02/08/2022, às 09:00 horas no endereço eletrônico: www.bec.sp.gov.br, onde os interessados poderão 
verificar o Edital na íntegra através da Oferta de Compra nº 081102080462022OC00004, ou através do endere-
ço: http://www.fde.sp.gov.br - Opção Licitações ou ainda na sede da FDE, na Gerência de Licitações na Av. São 
Luis, 99 - República - 01046-001 - São Paulo - SP, de segunda a sexta-feira, no horário das 08:30 às 17:00 
horas. A data do início do prazo para envio da proposta eletrônica será de 20/07/2022, até o momento anterior 
ao início da sessão pública. Informações poderão ser obtidas pelos telefones (11) 3158-4334 / 4000 e/ou 
através do e-mail gli@fde.sp.gov.br. ROBERTO POMPEI GOUVEIA - Gerente de Licitações

GOVERNO DO ESTADO
 DE SÃO PAULO

SECRETARIA DE ESTADO 
DA EDUCAÇÃO

FDE   AVISA: PREGÃO ELETRÔNICO
Encontra-se aberto na Gerência de Licitações da FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – 
FDE, o Pregão Eletrônico de Registro de Preços nº. 57/00016/21/05, objetivando a CONTRATAÇÃO DE SERVI-
ÇOS DE INFRAESTRUTURA COM MANUTENÇÃO, INSTALAÇÕES, DESINSTALAÇÕES E REMANEJAMENTOS 
EM REDE DE TELEFONIA, LÓGICA E ELÉTRICA, conforme especificações constantes do Termo de Referência 
que integra o Edital. A sessão pública dar-se-á no dia 02/08/2022, às 10:00 horas no endereço eletrôni-
co: www.bec.sp.gov.br, onde os interessados poderão verificar o Edital na íntegra através da Oferta de Compra 
nº 081101080462022OC00226, ou através do endereço: http://www.fde.sp.gov.br (opção Licitações) ou 
ainda na sede da FDE, na Gerência de Licitações na Av. São Luis, 99 - República - 01046-001 - São Paulo - SP, 
de segunda a sexta-feira, no horário das 08:30 às 17:00 horas. A data do início do prazo para envio da proposta 
eletrônica será de 20/07/2022, até o momento anterior ao início da sessão pública. Informações poderão 
ser obtidas pelos telefones (11) 3158-4334 e/ou através do e-mail gli@fde.sp.gov.br. ROBERTO POMPEI 
GOUVEIA - Gerente de Licitações

GOVERNO DO ESTADO
 DE SÃO PAULO

SECRETARIA DE ESTADO 
DA EDUCAÇÃO

FDE   AVISA: RETIFICAÇÃO

Na publicação do D.O.E. de 19-07-2022, página 134, e do Jornal Gazeta de S. Paulo, página A6, em “GOVER-

NO DO ESTADO DE SÃO PAULO - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - FDE   AVISA: ABERTURA DE 

LICITAÇÃO – OBRAS”:

Onde se lê: “CONCORRÊNCIA Nº: 69/00148/22/01 - FDE-PRC-2022/00351”;

Leia-se: “CONCORRÊNCIA Nº: 69/00148/22/01 - FDE-PRC-2022/00413”.

Prefeitura Municipal de Ilhabela
Abertura Licitação

A Comissão de Licitações da Prefeitura Municipal de Ilhabela, torna pú-
blico que fará realizar à Rua Do Quilombo, nº 199 - Bairro Perequê, Ilha-
bela- SP., a seguinte licitação: Edital nº 105/2022 – Pregão Eletrônico nº 
055/2022 Pro. Adm. nº 11606/2022 – Objeto: Registro de preços para 
futura e eventual aquisição de materiais elétricos. Nova Data da entrega 
das propostas até o dia 01/08/2022 às 10:00 horas. O edital comple-
to deverá ser retirado no portal oficial do município sitio www.ilhabela.
sp.gov.br – serviços – Licitações e quaisquer informações poderão ser 
obtidas no endereço acima, das 10:00 às 17:00 horas ou pelo telefone 
(12) 3896-9200, em até 24 (vinte e quatro) horas de antecedência à data 
da abertura. Ilhabela, 19 de julho de 2022 - Benedito Wenceslau Neto - 
Divisão de Licitações.

Custo desta Publicação R$ 263,40

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGI
EDITAL N.º 95/2022.PREGÃO ELETRÔNICO N.º 27/2022 - 

PROCESSO N.º 95/2022
Início Cadastro de Propostas: 21/07/2022 às 08h:00 Término Cadastro de Propostas: 
02/08/2022 às 08h30min Abertura de Propostas Iniciais: 02/08/2022 às 08h30min 
Início do Pregão (Lances): 02/08/2022 às 09h00min Local: www.bllcompras.org.br 
“Acesso Identificado no link  –  “licitações”.  Para  todas  as referências de tempo 
será observado o horário de Brasília (DF).Objeto: Registro de Preços visando à 
aquisição de materiais farmacológicos e hospitalares, para atendimento das Unidades 
de Saúde do Município. O edital na integra pode ser obtido pelos interessados na 
Prefeitura Municipal de Pirangi, Departamento de Licitações, a Rua Marechal Floriano 
Peixoto, nº 579, Pirangi, das 09:00 às 11:00 e das 12:30 às 15:00 horas ou pelo site: 
www.pmpirangi.com.br, informações: fone (17) 3386.9600, ou ainda, com a Diretor 
Municipal de Saúde Relton Uilian Ardengue.
Angela Maria Busnardo – Prefeita Municipal

AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão Eletrônico n° 60/2022 – Edital nº 115/2022 - Processo n° 9046/2022 – Objeto: 
Registro de Preço de Ar Condicionado e Cortina de Ar para Atender Diversas Secretarias 
da Prefeitura Municipal de Ubatuba, pelo período de 12 meses - Prazo para recebimento 
de propostas: Das 10h00m do dia 20/07/2022 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/.

COMUNICADO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 50/2022
Comunicamos aos interessados do Pregão Eletrônico nº 50/2022, que fica designada nova 
data de sessão de abertura, considerando-se os dias já decorridos para efeito de cumprimen-
to do prazo legal de publicidade. A sessão de disputa ocorrerá no dia 21/07/2022 às 15h00m, 
com recebimento de propostas até às 14h00m, do mesmo dia. O edital com a nova data en-
contra-se disponível no portal da transparência: https://transparencia.ubatuba.sp.gov.br.
ADRIANO DIAS CAMPOS
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBA

 

 

   

AVISO DE REABERTURA DE LICITAÇÃO
MODALIDADE: Pregão Presencial 54/2022, PROCESSO: 341/2022, OBJETO RESUMIDO: REGISTRO DE 
PREÇO DE SERVIÇOS DE POSTOS DE VIGILÂNCIA NÃO ARMADA, BOMBEIRO CIVIL E EQUIPE DE 
APOIO PARA EVENTOS. DATA E HORA DA LICITAÇÃO: 04/08/2022 as 09h00, LOCAL DA LICITAÇÃO: 
Sala de Licitações do Paço Municipal, na Praça Cel. Brasílio Fonseca, 35, Centro, Guararema – SP. O Edital 
poderá ser lido e obtido na íntegra no Paço Municipal de Guararema, no período das 08h30min às 16h00. 
Os interessados poderão obter o Edital por e-mail, enviando mensagem eletrônica para o endereço 
licitacao@guararema.sp.gov.br, informando os dados da empresa, a modalidade e o número da licitação. 
Outras informações podem ser obtidas pelo telefone (11) 4693-8000 Ramal 8086.

JOSÉ LUIZ EROLES FREIRE,
Prefeito Municipal.

 

 

   

AVISO DE LICITAÇÃO
MODALIDADE: Pregão Presencial 63/2022, PROCESSO: 406/2022, OBJETO RESUMIDO: 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE PODA DE ARVORES EM ÁREA 
URBANA NO MUNICÍPIO, RETIRADA E SUBSTITUIÇÃO DE ESPÉCIES COMPROMETIDAS E PLANTIO 
DE NOVAS UNIDADES. DATA E HORA DA LICITAÇÃO: 05/08/2022 as 09h00, LOCAL DA LICITAÇÃO: Sala 
de Licitações do Paço Municipal, na Praça Cel. Brasílio Fonseca, 35, Centro, Guararema – SP. O Edital 
poderá ser lido e obtido na íntegra no Paço Municipal de Guararema, no período das 08h30min às 16h00. 
Os interessados poderão obter o Edital por e-mail, enviando mensagem eletrônica para o endereço 
licitacao@guararema.sp.gov.br, informando os dados da empresa, a modalidade e o número da licitação. 
Outras informações podem ser obtidas pelo telefone (11) 4693-8000 Ramal 8086. 

JOSÉ LUIZ EROLES FREIRE,
Prefeito Municipal.

 

 

   

AVISO DE LICITAÇÃO
MODALIDADE: Pregão Presencial 65/2022, PROCESSO: 422/2022, OBJETO RESUMIDO: AQUISIÇÃO 
DE EQUIPAMENTOS DE AUDIOVISUAL. DATA E HORA DA LICITAÇÃO: 02/08/2022 as 14h00, LOCAL DA 
LICITAÇÃO: Sala de Licitações do Paço Municipal, na Praça Cel. Brasílio Fonseca, 35, Centro, Guararema 
– SP. O Edital poderá ser lido e obtido na íntegra no Paço Municipal de Guararema, no período das 
08h30min às 16h00. Os interessados poderão obter o Edital por e-mail, enviando mensagem eletrônica para 
o endereço licitacao@guararema.sp.gov.br, informando os dados da empresa, a modalidade e o número da 
licitação. Outras informações podem ser obtidas pelo telefone (11) 4693-8000 Ramal 8086.

JOSÉ LUIZ EROLES FREIRE,
Prefeito Municipal.

Ligue já:  
11. 3729-6600

Publique 
em jornal 
de grande 
circulação.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 071/2022 - PROCESSO Nº 147/2022 - EDITAL Nº 094/2022
Objeto: Registro de preços para aquisição de gêneros alimentícios para serem utilizados no 
serviços da Secretaria de Assistência Social (CRAS I e II, CREAS e Fundo Social de Soli-
dariedade), com entrega de forma parcelada pelo período de 12 (doze) meses. Data/Horário 
09:00 horas (Horário de Brasília) do dia 08 de agosto de 2022, no site www.bll.org.br (Bolsa 
de Licitações e Leilões). O Edital estará disponível no www.bll.org.br (Bolsa de Licitações e 
Leilões) e no site da prefeitura www.serrana.sp.gov.br ou pessoalmente no Paço Municipal à 
Rua Tancredo de Almeida Neves, nº 176 (Departamento de Licitações) Serrana-SP. Melhores 
informações poderão ser obtidas através do telefone (16) 3987-9897 e 3987-9883. 

Serrana, 18 de julho de 2022. Leonardo Caressato Capiteli - Prefeito Municipal

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 072/2022 - PROCESSO Nº 148/2022 - EDITAL Nº 095/2022
Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de confecção de es-
truturas (armações) metálicas para próteses dentárias, parciais removíveis. Data/Horário 14:00 
horas (Horário de Brasília) do dia 02 de agosto de 2022, no site www.bll.org.br (Bolsa de 
Licitações e Leilões). O Edital estará disponível no www.bll.org.br (Bolsa de Licitações e Lei-
lões) e no site da prefeitura www.serrana.sp.gov.br ou pessoalmente no Paço Municipal à Rua 
Tancredo de Almeida Neves, nº 176 (Departamento de Licitações) Serrana-SP. Melhores infor-
mações poderão ser obtidas através do telefone (16) 3987-9897 e 3987-9883. 

Serrana, 18 de julho de 2022. Leonardo Caressato Capiteli - Prefeito Municipal

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 073/2022 - PROCESSO Nº 149/2022 - EDITAL Nº 096/2022
Objeto: Registro de preços para de insumos de uso veterinários para o controle de zoonoses, 
conforme especifi cações e quantidades estimadas, com entrega de forma parcelada, pelo perí-
odo de 12 (doze) meses. Data/Horário 15:00 horas (Horário de Brasília) do dia 02 de agosto 
de 2022, no site www.bll.org.br (Bolsa de Licitações e Leilões). O Edital estará disponível 
no www.bll.org.br (Bolsa de Licitações e Leilões) e no site da prefeitura www.serrana.
sp.gov.br ou pessoalmente no Paço Municipal à Rua Tancredo de Almeida Neves, nº 176 
(Departamento de Licitações) Serrana-SP. Melhores informações poderão ser obtidas através 
do telefone (16) 3987-9897 e 3987-9883. 

Serrana, 18 de julho de 2022. Leonardo Caressato Capiteli - Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIRADOURO
AVISO DE SUSPENSÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 171/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 038/2022
A Divisão Municipal de Licitações da Prefeitura do Município de Viradouro comunica aos in-
teressados que o Pregão Eletrônico nº 038/2022, Processo Administrativo nº 171/2022, 
tendo como objeto: Aquisição de Notebooks para Professores da Rede Municipal de 
Ensino, está suspenso para readequação do descritivo do Item 1 do Anexo I - Planilha de 
proposta. Nova data de abertura para a sessão pública será oportunamente publicada. 
Informações: Divisão de Licitações, na Praça Major Manoel Joaquim nº 349 – Viradouro/SP 
– CEP 14.740-000, no horário das 08h00min às 11h00min e das 13h00min às 17h00min 
de segunda à sexta-feira, telefone: (17) 3392-8800 ou pelo e-mail: pregao@viraoduro.
sp.gov.br. Viradouro, 19 de julho de 2022. Daniela de Souza Lima - Diretora da Divisão 
Municipal de Licitações, Compras e Almoxarifado

 PREFEITURA MUNICIPAL DE HORTOLÂNDIA
COMUNICADO DE REDESIGNAÇÃO - Comunicamos aos 
interessados que o Processo Administrativo nº2129/2022 – 

Pregão Eletrônico nº64/2022 – Edital nº81/2022, objeto: “Ata de Registro 
de Preço para aquisição de fralda infantil e geriátrica descartável e afins, 
ESTÁ REDESIGNADO, para o dia 04/08/2022, para adequações nos itens 
da BBMnet. Hortolândia, 19 de julho de 2022. Ieda Manzano de Oliveira/
Secretária Municipal de Administração e Gestão de Pessoal.

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

PIRACICABA
PREFEITURA DO MUNÍCIPIO

   AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 336/2022

OBJETO: Prestação de serviços de zeladoria em prédios educacionais e 
administrativos, através da disponibilização de postos de serviços, com for-
necimento de mão de obra, uniforme, EPI’s, em locais determinados pela 
Secretaria Municipal de Educação

ABERTURA DAS PROPOSTAS: 04/08/2022, às 08h.
INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: 11/08/2022, às 9h.

O Edital completo poderá ser obtido pelo endereço eletrônico http:/www.
licitapira.piracicaba.sp.gov.br. Fone (19) 3403-1020. 

 Piracicaba, 19 de julho de 2022.
Leonardo Vicentim Brancalion
Chefe do Setor de Licitações 

 PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULICÉIA
SUSPENSÃO - Pregão Eletrônico n°013/2022 - SRP - Processo nº081/2022 - Objeto: A Prefeitura 
de Paulicéia, Estado de São Paulo, em  cumprimento as Leis Federais n° 8.666/93, 10.520/02 e 
Decreto nº5.504/2005 e 10.024/2019, torna público, que suspende a sessão do Pregão Eletrônico, 
tendo como objeto a aquisição futura e parcelada de pneus novos, para serem utilizados nos veículos 
e maquinários pertencentes à Frota Municipal pelo  período de 12 (doze) meses, de acordo com as 
especificações constantes do Termo de Referência. A sessão que seria no dia 20 de julho de 2022 
às 08:30 horas, ficando suspenso por tempo indeterminado, para reanalise do objeto. Quaisquer 
esclarecimentos e informações serão prestados pelo Pregoeiro,  de segunda à sexta-feira, nos 
horários das 08h00 às 11h00 e das 13h00 às 16h30, na Avenida Paulista, n° 1.649, ou através do 
telefone (18)3876-1240. Paulicéia/SP, 19 de julho de 2022 - Antonio Simonato - Prefeito Municipal

Aviso de Licitação
PROCESSO Nº 036/2022

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2022, DE 19 DE JULHO DE 2022
Acha-se aberta nesta Prefeitura Municipal de Santa Mercedes, o Pregão Presencial nº 015/2022, ob-
jetivando aquisição de 01 (um) caminhão compactador de lixo zero quilometro, com recursos próprios 
e do Convênio N° 102473/2022, firmado com a Secretaria de Desenvolvimento Regional.
O Edital completo será fornecido aos interessados dentro do horário das 08h00 às 11h00 (oito às onze 
horas) e das 13h00 às 17h00 (treze às dezessete horas), nos dias úteis, na Procuradoria Jurídica 
de Licitação – Paço Municipal, sito na Praça Alípio Bedaque nº 1.406, na cidade de Santa Merce-
des – Estado de São Paulo, pelo site www.santamercedes.sp.gov.br ou pelo email pmsmlicitacao@
santamercedes.sp.gov.br.
O encerramento para recebimento dos envelopes será para o dia 03.08.2022 (três de agosto de dois 
mil e vinte e dois), às 09H00MIN (nove horas), com tolerância de atraso de 10 minutos.

Santa Mercedes, 19 de julho de 2022.
VALDIR VERONA
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MERCEDES-SP

EDITAL Nº 44/2022.
TOMADA DE PREÇOS Nº 17/2022.

PROCESSO Nº 1894/2022.
ÓRGÃO: Prefeitura do Município de Ferraz de Vasconcelos - EDITAL Nº 
44/2022 - PROCESSO Nº 1894/2022 - OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EM-
PRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE MURO 
DE ARRIMO DA UBS JD TV, SITUADA NA RUA BENEDITA LEITE SEBAS-
TIÃO, Nº 131, CONFORME DESCRITO NOS ANEXOS CONSTANTES DO 
EDITAL. MODALIDADE: Tomada de Preços - ENCERRAMENTO: 08 de agos-
to de 2022, às 09:30 horas - DATA DE ABERTURA: 08 de agosto de 2022, às 
10:00 horas. A Prefeita Municipal de Ferraz de Vasconcelos, FAZ SABER que 
se acha aberta nesta Prefeitura, sito à Rua Rui Barbosa, 315, Vila Romanó-
polis, a TOMADA DE PREÇOS Nº 17/2022. Os interessados poderão retirar 
o Edital e seus anexos, sem custo, no sítio da Prefeitura Municipal de Ferraz 
de Vasconcelos – www.ferrazdevasconcelos.sp.gov.br, ou no Departamento de 
Compras e Licitações, no horário compreendido entre 9hs as às 16 horas, de 
segunda à sexta-feira, mediante a entrega de 01 (um) CD – ROM do tipo CDR-
80, virgem e lacrado. Maiores informações pelo telefone (0xx11) 4674-7877.

Em, 19 de julho de 2022.
Priscila Conceição Gambale Vieira Matos

Prefeita Municipal

LABOR OMNIA VINCIT

PREFEITURA MUNICIPAL
DE FERRAZ DE VASCONCELOS

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE ITU
Avisos de licitação

PRESENCIAL:
O Município da Estância Turística de Itu informa a abertura do Pregão Presencial nº 55/2022, 
para REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRÁFICOS. Os 

envelopes deverão ser entregues até as 08h50min, com abertura as 09h00min do dia 03/08/2022.

O Município da Estância Turística de Itu informa a abertura do Pregão Presencial nº 56/2022, para 
AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA A GUARDA MUNICIPAL. Os envelopes deverão ser entregues 
até as 13h50min, com abertura as 14h00min do dia 02/08/2022. 

TOMADA DE PREÇOS Nº 12/2022 – CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA 
SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA PÚBLICA E CONDOMINIAL PRELIMINARES, PAVIMENTA-
ÇÃO PÚBLICA, CALÇADAS PÚBLICAS, DRENAGEM PÚBLICA, REDE DE ESGOTO E REDE DE 
ÁGUA POTÁVEL – CONJUNTO HABITACIONAL ITU – I, LOCALIZADO NA AVENIDA GALILEU 
BICUDO, Nº 5.900, LOTE 1, QUADRA A – RESIDENCIAL BOM JARDIM, BAIRRO CRUZ DAS 
ALMAS, NO MUNICÍPIO DE ITU/SP. A Secretaria Municipal de Planejamento, Habitação e Gestão 
de Projetos informa a quem possa interessar que se encontra aberta a Tomada de Preços nº 12/2022, 
para o objeto acima descrito. Os envelopes contendo a documentação e proposta comercial deverão 
ser entregues até o dia 05/08/2022, às 08h30, sendo a abertura às 09h00 do mesmo dia. 

Os Editais completos estão à disposição para consulta e impressão no site da Prefeitura: www.itu.sp.
gov.br. Caso prefira obter cópia do edital diretamente na Prefeitura o interessado deverá trazer o CD 
para reprodução do mesmo, no horário das 08h00 às 12h00 e das 13h00 às 16h00, exclusivamente 
no Departamento Central de Compras, sito na Av. Itu 400 Anos, nº 111, Bairro Itu Novo Centro, Itu/SP. 
Obs. 1) Não será enviado o Edital pelo correio. 2) Não serão prestadas informações por telefone. Itu, 
19/07/2022. Prefeitura da Estância Turística de Itu.

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA EUROPA
COMUNICADO Nº 171/2022 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 53/2022 - EDITAL Nº 90/2022

O Município DE NOVA EUROPA, Estado de São Paulo, torna público para o conhecimento de quem 
possa interessar, que no dia 09 de agosto de 2022, às 13h30min, na sala de Licitações da Prefeitura 
Municipal, sita à Rua Osvaldo Pongetti, nº 196, Jardim Primavera, será realizada “Licitação Diferencia-
da com Cotas Reservadas” aberta através do Edital nº 90/2022 na modalidade Pregão Presencial do 
tipo MENOR PREÇO POR ITEM, tendo como objeto o REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO 
DE PRODUTO PARA USO DO DEPARTAMENTO DE CONTROLE DE ENDEMIAS, conforme espe-
cificações técnicas contidas no Termo de Referência – Anexo I. O instrumento convocatório e seus 
anexos poderão ser retirados ou consultados no Paço Municipal, à Rua Osvaldo Pongetti, nº 196, 
Jardim Primavera, de segunda à sexta-feira das 08:00 às 12:00 e das 13:00 às 17:00 horas ou no site 
oficial da Prefeitura Municipal de Nova Europa – www.novaeuropa.sp.gov.br. Informações podem ser 
obtidas através do telefone (16) 3387-9411 ou ainda através do e-mail: licitacoes@novaeuropa.sp.gov.
br ou compras@novaeuropa.sp.gov.br.

Nova Europa, aos 19 de julho de 2022.
LUIZ CARLOS DOS SANTOS - Prefeito Municipal

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 
018/2022 - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 065/2022 (RESUMIDO). Objeto: REGISTRO DE 
PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA/HIGIE-

NE PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE 
ORIENTE, PELO PRAZO DE 12 MESES. Abertura: 03/08/2022, às 09h30min. TIPO DE LICITAÇÃO: 
Menor Preço por item. O edital e seus anexos encontram-se disponíveis no Depto de Licitação, 
no Paço Municipal, localizado na Rua Thomaz Martins Parra, n.º 80 – Oriente (SP), de segunda a 
sexta-feira, das 09h00min às 16h00min ou através do telefone (0XX14) 3456-2043, de segunda a 
sexta-feira, no site WWW.oriente.sp.gov.br  

ORIENTE/SP, 19 de julho de 2022 - GERALDO MATHEUS MORIS - Prefeito Municipal

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ORIENTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAQUIM DA BARRA
AVISO DE LICITAÇÃO- PREGÃO PRESENCIAL N.º 111/2022.PROC. ADM. n.º 627/2022.Tipo da Licitação: Menor Preço Unitário por Iote.Objeto: 
REGISTRO DE PREÇOS COM RESERVA DE COTA DE ATÉ 25% EXCLUSIVA PARA MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE, VISANDO À 
AQUISIÇÃO DE ACERVO DE LIVROS PARA COMPÔR BIBLIOTECAS PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME ANEXO I DO EDITAL.Abertura da 
Sessão com o Credenciamento e entrega dos envelopes PROPOSTA; HABILITAÇÃO: dia 09/AGOSTO/2022 – ÀS 09h00. Cópias do Edital completo 
poderão ser retiradas, junto ao Departamento de Licitação da Prefeitura nos dias úteis no horário das 12:00h às 16h30min ou pelo site oficial da 
Prefeitura – www.saojoaquimdabarra.sp.gov.br. Maiores informações poderão ser obtidas pelo telefone (16) 3810-9010. 

PREGÃO PRESENCIAL N.º 112/2022.PROC. ADM. n.º 1608/2022.Tipo da Licitação: Menor Preço Unitário por Item.Objeto: REGISTRO DE PREÇOS 
EXCLUSIVO PARA MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE, VISANDO EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE FANTASIAS PARA PROJETOS 
PEDAGÓGICOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME ANEXO I DO EDITAL.Abertura da Sessão com o Credenciamento e entrega dos envelopes 
PROPOSTA; HABILITAÇÃO e AMOSTRAS: dia 10/AGOSTO/2022 – ÀS 09h00. Cópias do Edital completo poderão ser retiradas, junto ao Departamento 
de Licitação da Prefeitura nos dias úteis no horário das 12:00h às 16h30min ou pelo site oficial da Prefeitura – www.saojoaquimdabarra.sp.gov.br. 
Maiores informações poderão ser obtidas pelo telefone (16) 3810-9010. São Joaquim da Barra, 19 de Julho de 2022.Dr. Wagner José Schmidt Prefeito

PREGÃO PRESENCIAL N.º 073/2022 - PROCESSO N.º 2575/2022
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MACROMEDI-
DORES DE VAZÃO. Início da sessão pública para entrega e abertura dos envelopes: 
04/08/2022 às 08h30min, na Sala de Licitações do SEMAE. Aquisição de edital: www.
semaepiracicaba.sp.gov.br (sem custo) ou Setor de Protocolo (recolhimento de R$ 
10,00 (dez reais)), de 2ª a 6ª feira, das 08 às 16 horas - SEMAE - Rua XV de Novem-
bro, 2.200 - Fone (19) 3403-9614/9623. Piracicaba/SP, 19 de julho de 2022. Maurício 
André Marques de Oliveira - Presidente do Semae

SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO 
DE PIRACICABA

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUPÁ
RATIFICAÇÃO DE JUSTIFICATIVA. Referência: Dispensa de Licitação n. 20/2022. OBJETO: Lo-
cação de Imóvel . Ratifico o presente ato de locação de imóvel, situado na Rua Alexandre Absy, s/n, 
Centro - Cidade de Tejupá, Estado de São Paulo;, Cidade de Tejupá, Estado de São Paulo, de proprie-
dade da Sra. Sra Amélia Furlan de Goes, para nele ter funcionamento a Vigilância Sanitária Municipal, 
na cidade de Tejupá, pelo período de 12 (doze) meses, com valor mensal de locação de R$ 1.100,00 
(MIL E CEM REAIS), com valor total de R$ 13.200,00 (TREZE MIL E DUZENTOS REAIS) que torna 
dispensável a licitação, nos termos do artigo 24, inciso X da Lei Federal nº. 8.666, de 21 de junho de 
1993 e suas alterações posteriores. Tejupá, 19 de julho de 2022. VALTER BORANELLI - PREFEITO 
MUNICIPAL

RATIFICAÇÃO DE JUSTIFICATIVA. Referência: Dispensa de Licitação N. 21/2022. OBJETO: Pres-
tação de serviços para realizar concurso público de provas objetivas para o provimento de diversos 
Cargos da Prefeitura Municipal de Tejupá. Ratifico o presente ato de Prestação de serviços para reali-
zar concurso público de provas objetivas para o provimento de diversos Cargos da Prefeitura Municipal 
de Tejupá, com a EMPRESA JOSÉ LADISLAU FURLAN ME, CNPJ: 62.435.680/0001-23, pelo período 
de 12 (doze) meses, no valor global de R$ 16.990,00 (Dezesseis mil e novecentos e noventa reais); 
nos termos do inciso II do art. 24 da Lei n°. 8.666/93, com as alterações posteriores. Tejupá, 18 de 
Julho de 2022. VALTER BORANELLI - PREFEITO MUNICIPAL

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL 12/2022. A PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUPÁ, 
Estado de São Paulo, faz saber que se acha aberta a licitação na modalidade Pregão Presencial - 
preferencialmente para participação de ME/EPP; tipo menor preço por item. Objeto: Aquisições de 
pneus, protetores e câmaras, para manutenção de frota municipal, da Prefeitura Municipal de Tejupá, 
a vigorar pelo período de 12 meses. Vencimento: 02 de Agosto de 2022 às 08:30 (oito horas e trinta 
minutos). Edital completo: Setor de Licitações da Prefeitura – Rua Alexandre Absy, 585, Tejupá-SP, ou 
através do site www.tejupa.sp.gov.br. Tejupá/SP, 19 de Julho de 2022. VALTER BORANELLI - PRE-
FEITO MUNICIPAL 

AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 004/2022

Edital nº 035/2022 - Processo Licitatório nº 040/2022
Órgão: Prefeitura Municipal de Trabiju – SP.
Tipo: Menor Preço Unitário.
Objeto: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA A UNIDADE BÁSI-
CA DE SAÚDE “MANOEL MORALES”, NOS TERMOS DA PROPOSTA N.º 16724.258000/1210-
05, ASSINADA ENTRE O MUNICÍPIO DE TRABIJU E O GOVERNO FEDERAL, POR INTERMÉ-
DIO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, ATRAVÉS DO FUNDO NACIONAL DE SAÚDE – FNS.
Realização: 18/08/2022, às 09:00 horas - Horário de Brasília - DF no endereço eletrônico 
http://45.171.122.200:5656/comprasedital/ 
O Edital poderá ser obtido em sua integra nos endereços eletrônicos www.trabiju.sp.gov.br e 
http://45.171.122.200:5656/comprasedital/ 

Trabiju, 19 de julho de 2022. MARCELO RODRIGUES FONSECA - Prefeito Municipal 

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRABIJU – SP

AVISO DE EDITAL DE LICITAÇÃO
Edital nº 034/2022 - Pregão Presencial nº 015/2022 - Processo Licitatório nº 039/2022

Órgão: Prefeitura Municipal de Trabiju – SP
Tipo: Menor Preço Unitário.
Objeto: CONTRATAÇÃO DE LABORATÓRIO DE PRÓTESES ESPECIALIZADO EM CONFEC-
ÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS PARA ATENDER OS PACIENTES DA REDE MUNICIPAL DE 
SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TRABIJU - SP
Data, horário e local de apresentação e abertura dos envelopes: 15/08/2022, às 09:00 horas, no 
Departamento de Licitações da Prefeitura Municipal de Trabiju, situada na rua José Letízio nº 556, 
Centro, em Trabiju - SP. 
O Edital poderá ser retirado e obtido no seguinte endereço eletrônico: www.trabiju.sp.gov.br

Trabiju, 19 de julho de 2022.
MARCELO RODRIGUES FONSECA

Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRABIJU – SP

AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão nº 227/2022 - Eletrônico - Processo Administrativo: 
PMC.2021.00044854-86 - Interessado: Secretaria Municipal de Saúde - 
Objeto: Prestação de serviços de confecção e ajustes/substituições de próteses 
de membros superiores e inferiores, com fornecimento de materiais 
componentes - Recebimento das Propostas do lote 01: das 08h do dia 
03/08/22 às 14h do dia 03/08/22 - Abertura das Propostas do lote 01: a partir 
das 14h do dia 03/08/22 - Início da Disputa de Preços: a partir das 14h30min 
do dia 03/08/22 - Disponibilidade do Edital: a partir de 21/07/22, no portal 
eletrônico www.licitacoes-e.com.br. Esclarecimentos adicionais com a 
Pregoeira Ana Paula Guedes Gorsin pelo telefone (19) 2116-0136.

Campinas, 19 de julho de 2022 
RAPHAEL BERNARDES PEIXOTO DOS SANTOS 

Diretor do Departamento Central de Compras

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA

CENTRO DE DETENÇÃO PROVISÓRIA “ASP CHARLES DEMITRE TEIXEIRA” 
DE PRAIA GRANDE

Encontra-se aberto neste Centro de Detenção Provisória “ASP Charles Demitre Teixeira” de Praia 
Grande, situado na Rua Serra da Leoa, 300 – vila Mirim III - Praia Grande - SP, CEP 11.717-900, 
Tomada de Preços nº 001/2022, Processo CVL nº 2022/15946, Código Único 2022027277-6, Licita-
ção do Tipo Menor Preço, que tem por objeto a IMPLANTAÇÃO DO PROJETO DE PREVENÇÃO A 
INCÊNDIOS PARA OBTENÇÃO DO AVCB (AUTO DE VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIROS) NO 
PRÉDIO DA SEDE DA COORDENADORIA DE UNIDADES PRISIONAIS DA REGIÃO DO VALE DO 
PARAÍBA E LITORAL. A sessão pública será realizada no dia 17/08/2022, às 09h30min. no endereço 
acima, com entrega dos envelopes até às 09h20min. O edital na íntegra será obtido no sítio e-ne-
gociospúblicos.com.br. Demais informações pelo telefone (13) 4010-3943 / 4010-3944, ramal 7 ou no 
endereço eletrônico fernandoromeiro@sp.gov.br

GOVERNO DO ESTADO
 DE SÃO PAULO

SECRETARIA DE ESTADO 
DA EDUCAÇÃO

FDE   AVISA: PREGÃO ELETRÔNICO
Encontra-se aberto na Gerência de Licitações da FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO 
– FDE, o Pregão Eletrônico de Registro de Preços nº. 21/00078/22/05, objetivando a CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA(S) ESPECIALIZADA(S) PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA 
ATENDER AS NECESSIDADES DA FDE – FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO, con-
forme especificações constantes do Termo de Referência que integra o Edital. A sessão pública dar-se-á no 
dia 02/08/2022, às 10:00 horas no endereço eletrônico: www.bec.sp.gov.br, onde os interessados poderão 
verificar o Edital na íntegra através da Oferta de Compra nº 081101080462022OC00205, ou através do 
endereço: http://www.fde.sp.gov.br (opção Licitações) ou ainda na sede da FDE, na Gerência de Licitações na 
Av. São Luis, 99 - República - 01046-001 - São Paulo - SP, de segunda a sexta-feira, no horário das 08:30 às 
17:00 horas. A data do início do prazo para envio da proposta eletrônica será de 20/07/2022, até o momento 
anterior ao início da sessão pública. Informações poderão ser obtidas pelos telefones (11) 3158-4334 / 4000 e/
ou através do e-mail gli@fde.sp.gov.br. ROBERTO POMPEI GOUVEIA - Gerente de Licitações

GOVERNO DO ESTADO
 DE SÃO PAULO

SECRETARIA DE ESTADO 
DA EDUCAÇÃO

FDE   AVISA: PREGÃO ELETRÔNICO
Encontra-se aberto na Gerência de Licitações da FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO 
– FDE, o Pregão Eletrônico nº. 36/00067/22/05, objetivando o Registro de Preços para aquisição de Conjunto 
Individual Tamanho 1 - CJA-01, Conjunto para aluno Tamanho 3 - CJA-03, Conjunto para aluno Tamanho 
4 - CJA-04, Conjunto para aluno Tamanho 5 - CJA-05 e Conjunto para aluno Tamanho 6 - CJA-06, con-
forme especificações constantes do Termo de Referência que integra o Edital. A sessão pública dar-se-á no 
dia 02/08/2022, às 09:00 horas no endereço eletrônico: www.bec.sp.gov.br, onde os interessados poderão 
verificar o Edital na íntegra através da Oferta de Compra nº 081102080462022OC00004, ou através do endere-
ço: http://www.fde.sp.gov.br - Opção Licitações ou ainda na sede da FDE, na Gerência de Licitações na Av. São 
Luis, 99 - República - 01046-001 - São Paulo - SP, de segunda a sexta-feira, no horário das 08:30 às 17:00 
horas. A data do início do prazo para envio da proposta eletrônica será de 20/07/2022, até o momento anterior 
ao início da sessão pública. Informações poderão ser obtidas pelos telefones (11) 3158-4334 / 4000 e/ou 
através do e-mail gli@fde.sp.gov.br. ROBERTO POMPEI GOUVEIA - Gerente de Licitações

GOVERNO DO ESTADO
 DE SÃO PAULO

SECRETARIA DE ESTADO 
DA EDUCAÇÃO

FDE   AVISA: PREGÃO ELETRÔNICO
Encontra-se aberto na Gerência de Licitações da FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – 
FDE, o Pregão Eletrônico de Registro de Preços nº. 57/00016/21/05, objetivando a CONTRATAÇÃO DE SERVI-
ÇOS DE INFRAESTRUTURA COM MANUTENÇÃO, INSTALAÇÕES, DESINSTALAÇÕES E REMANEJAMENTOS 
EM REDE DE TELEFONIA, LÓGICA E ELÉTRICA, conforme especificações constantes do Termo de Referência 
que integra o Edital. A sessão pública dar-se-á no dia 02/08/2022, às 10:00 horas no endereço eletrôni-
co: www.bec.sp.gov.br, onde os interessados poderão verificar o Edital na íntegra através da Oferta de Compra 
nº 081101080462022OC00226, ou através do endereço: http://www.fde.sp.gov.br (opção Licitações) ou 
ainda na sede da FDE, na Gerência de Licitações na Av. São Luis, 99 - República - 01046-001 - São Paulo - SP, 
de segunda a sexta-feira, no horário das 08:30 às 17:00 horas. A data do início do prazo para envio da proposta 
eletrônica será de 20/07/2022, até o momento anterior ao início da sessão pública. Informações poderão 
ser obtidas pelos telefones (11) 3158-4334 e/ou através do e-mail gli@fde.sp.gov.br. ROBERTO POMPEI 
GOUVEIA - Gerente de Licitações

GOVERNO DO ESTADO
 DE SÃO PAULO

SECRETARIA DE ESTADO 
DA EDUCAÇÃO

FDE   AVISA: RETIFICAÇÃO

Na publicação do D.O.E. de 19-07-2022, página 134, e do Jornal Gazeta de S. Paulo, página A6, em “GOVER-

NO DO ESTADO DE SÃO PAULO - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - FDE   AVISA: ABERTURA DE 

LICITAÇÃO – OBRAS”:

Onde se lê: “CONCORRÊNCIA Nº: 69/00148/22/01 - FDE-PRC-2022/00351”;

Leia-se: “CONCORRÊNCIA Nº: 69/00148/22/01 - FDE-PRC-2022/00413”.

Prefeitura Municipal de Ilhabela
Abertura Licitação

A Comissão de Licitações da Prefeitura Municipal de Ilhabela, torna pú-
blico que fará realizar à Rua Do Quilombo, nº 199 - Bairro Perequê, Ilha-
bela- SP., a seguinte licitação: Edital nº 105/2022 – Pregão Eletrônico nº 
055/2022 Pro. Adm. nº 11606/2022 – Objeto: Registro de preços para 
futura e eventual aquisição de materiais elétricos. Nova Data da entrega 
das propostas até o dia 01/08/2022 às 10:00 horas. O edital comple-
to deverá ser retirado no portal oficial do município sitio www.ilhabela.
sp.gov.br – serviços – Licitações e quaisquer informações poderão ser 
obtidas no endereço acima, das 10:00 às 17:00 horas ou pelo telefone 
(12) 3896-9200, em até 24 (vinte e quatro) horas de antecedência à data 
da abertura. Ilhabela, 19 de julho de 2022 - Benedito Wenceslau Neto - 
Divisão de Licitações.

Custo desta Publicação R$ 263,40

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGI
EDITAL N.º 95/2022.PREGÃO ELETRÔNICO N.º 27/2022 - 

PROCESSO N.º 95/2022
Início Cadastro de Propostas: 21/07/2022 às 08h:00 Término Cadastro de Propostas: 
02/08/2022 às 08h30min Abertura de Propostas Iniciais: 02/08/2022 às 08h30min 
Início do Pregão (Lances): 02/08/2022 às 09h00min Local: www.bllcompras.org.br 
“Acesso Identificado no link  –  “licitações”.  Para  todas  as referências de tempo 
será observado o horário de Brasília (DF).Objeto: Registro de Preços visando à 
aquisição de materiais farmacológicos e hospitalares, para atendimento das Unidades 
de Saúde do Município. O edital na integra pode ser obtido pelos interessados na 
Prefeitura Municipal de Pirangi, Departamento de Licitações, a Rua Marechal Floriano 
Peixoto, nº 579, Pirangi, das 09:00 às 11:00 e das 12:30 às 15:00 horas ou pelo site: 
www.pmpirangi.com.br, informações: fone (17) 3386.9600, ou ainda, com a Diretor 
Municipal de Saúde Relton Uilian Ardengue.
Angela Maria Busnardo – Prefeita Municipal

AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão Eletrônico n° 60/2022 – Edital nº 115/2022 - Processo n° 9046/2022 – Objeto: 
Registro de Preço de Ar Condicionado e Cortina de Ar para Atender Diversas Secretarias 
da Prefeitura Municipal de Ubatuba, pelo período de 12 meses - Prazo para recebimento 
de propostas: Das 10h00m do dia 20/07/2022 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/.

COMUNICADO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 50/2022
Comunicamos aos interessados do Pregão Eletrônico nº 50/2022, que fica designada nova 
data de sessão de abertura, considerando-se os dias já decorridos para efeito de cumprimen-
to do prazo legal de publicidade. A sessão de disputa ocorrerá no dia 21/07/2022 às 15h00m, 
com recebimento de propostas até às 14h00m, do mesmo dia. O edital com a nova data en-
contra-se disponível no portal da transparência: https://transparencia.ubatuba.sp.gov.br.
ADRIANO DIAS CAMPOS
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBA

 

 

   

AVISO DE REABERTURA DE LICITAÇÃO
MODALIDADE: Pregão Presencial 54/2022, PROCESSO: 341/2022, OBJETO RESUMIDO: REGISTRO DE 
PREÇO DE SERVIÇOS DE POSTOS DE VIGILÂNCIA NÃO ARMADA, BOMBEIRO CIVIL E EQUIPE DE 
APOIO PARA EVENTOS. DATA E HORA DA LICITAÇÃO: 04/08/2022 as 09h00, LOCAL DA LICITAÇÃO: 
Sala de Licitações do Paço Municipal, na Praça Cel. Brasílio Fonseca, 35, Centro, Guararema – SP. O Edital 
poderá ser lido e obtido na íntegra no Paço Municipal de Guararema, no período das 08h30min às 16h00. 
Os interessados poderão obter o Edital por e-mail, enviando mensagem eletrônica para o endereço 
licitacao@guararema.sp.gov.br, informando os dados da empresa, a modalidade e o número da licitação. 
Outras informações podem ser obtidas pelo telefone (11) 4693-8000 Ramal 8086.

JOSÉ LUIZ EROLES FREIRE,
Prefeito Municipal.

 

 

   

AVISO DE LICITAÇÃO
MODALIDADE: Pregão Presencial 63/2022, PROCESSO: 406/2022, OBJETO RESUMIDO: 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE PODA DE ARVORES EM ÁREA 
URBANA NO MUNICÍPIO, RETIRADA E SUBSTITUIÇÃO DE ESPÉCIES COMPROMETIDAS E PLANTIO 
DE NOVAS UNIDADES. DATA E HORA DA LICITAÇÃO: 05/08/2022 as 09h00, LOCAL DA LICITAÇÃO: Sala 
de Licitações do Paço Municipal, na Praça Cel. Brasílio Fonseca, 35, Centro, Guararema – SP. O Edital 
poderá ser lido e obtido na íntegra no Paço Municipal de Guararema, no período das 08h30min às 16h00. 
Os interessados poderão obter o Edital por e-mail, enviando mensagem eletrônica para o endereço 
licitacao@guararema.sp.gov.br, informando os dados da empresa, a modalidade e o número da licitação. 
Outras informações podem ser obtidas pelo telefone (11) 4693-8000 Ramal 8086. 

JOSÉ LUIZ EROLES FREIRE,
Prefeito Municipal.

 

 

   

AVISO DE LICITAÇÃO
MODALIDADE: Pregão Presencial 65/2022, PROCESSO: 422/2022, OBJETO RESUMIDO: AQUISIÇÃO 
DE EQUIPAMENTOS DE AUDIOVISUAL. DATA E HORA DA LICITAÇÃO: 02/08/2022 as 14h00, LOCAL DA 
LICITAÇÃO: Sala de Licitações do Paço Municipal, na Praça Cel. Brasílio Fonseca, 35, Centro, Guararema 
– SP. O Edital poderá ser lido e obtido na íntegra no Paço Municipal de Guararema, no período das 
08h30min às 16h00. Os interessados poderão obter o Edital por e-mail, enviando mensagem eletrônica para 
o endereço licitacao@guararema.sp.gov.br, informando os dados da empresa, a modalidade e o número da 
licitação. Outras informações podem ser obtidas pelo telefone (11) 4693-8000 Ramal 8086.

JOSÉ LUIZ EROLES FREIRE,
Prefeito Municipal.

Ligue já:  
11. 3729-6600

Publique 
em jornal 
de grande 
circulação.

A7gazetasp.com.br
QUARTA-FEIRA, 20 DE JULHO DE 2022 

Vicente de Paulo Albuquerque Costa Filho, Leiloeiro Ofi cial 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, fi rmado 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 qualifi cado no citado Instrumento Particular, promoverá a venda em 1º ou 2º leilão fi duciário, 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 edifi cada de 62,370m², a área comum de 36,887m² (sendo 16,111m² de área comum coberta 
edifi cada 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 Ofi cial 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) fi duciante(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 fi duciários, 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 Ofi cial JUCEMA nº 12/96 e JUCESP nº 1086.

DATA 1º LEILÃO 27/07/22 ÀS 15H  -  DATA 2º LEILÃO 29/07/22 ÀS 15H

EDITAL DE LEILÃO ON-LINE

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.

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.

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.

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

Leilões

EDITAL DE PRAÇA JUDICIAL ONLINE. Dora Plat - Leiloeira Oficial - JUCESP 744. 7ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE GUARULHOS/
SP. Processo: nº 0075511-65.2010.8.26.0224. Executados: PRODUTOS QUÍMICOS SÃO VICENTE LTDA., MARCO AURÉLIO DE
OLIVEIRA SANTOS, VERA VILMA MIRANDA BAPTISTA DE OLIVEIRA SANTOS. Sítio Arco - Iris (composto com Casa Sede com suítes;
02 Canis; Espaço para lazer com quiosque; Viveiros; Piscina; Sauna; Cascata; Churrasqueira; Casa de Caseiro; Cozinha; Posto de
Serviços (combustível); Poço artesiano; lago com 9.400 m² e Playground), situado no Bairro Caiacatinga ou Caputera, s/n, Itu/SP
- Contribuinte nº 632.058.250.902.2 (Conforme Av. 6). Descrição completa na Matrícula nº 5.424 do CRI de Itu/SP.  Lance mínimo
na 1ª praça: R$ 7.620.347,50 - Lance mínimo na 2ª praça: R$ 3.810.173,75 (50% do valor de avaliação) (sujeitos à atualização).
DATAS DAS PRAÇAS - 1ª Praça começa em 23/09/2022 às 13h10min, e termina em 26/09/2022 às 13h10min; 2ª Praça
começa em 26/09/2022 às 13h11min, e termina em 17/10/2022 às 13h10min.  Ficam os executados PRODUTOS QUÍMICOS
SÃO VICENTE LTDA., na pessoa de seu representante legal; MARCO AURÉLIO DE OLIVEIRA SANTOS, seu cônjuge e coexecutada
VERA VILMA MIRANDA BAPTISTA DE OLIVEIRA SANTOS, bem como dos credores ULTRAGRAG EMBALAGENS LTDA., PLÁSTICOS
MACHINI LTDA. e demais interessados, INTIMADOS das designações supra, caso não seja (m) localizado (a) (s) para a intimação
pessoal, bem como da Penhora realizada em 15/04/2013.

4ª VARA CÍVEL - FORO DE CAMPINAS
EDITAL DE HASTA PÚBLICA (1ª e 2ª praça) dos direitos do imóvel abaixo descrito, para conhecimento de eventuais interessados e 
para intimação dos executados: EDGAR MONTEIRO DA SILVA (CPF/MF Nº º 094.682.676-52) e seu cônjuge, se houver; bem como a 
credora fi duciária CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CNPJ/MF Nº 00.360.305/0001-04)  O MM. Juiz de Direito Dr. Fabio Varlese Hillal, da 
4ª Vara Cível – Foro de Campinas, 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 PARQUE CAPRICÓRNIO  (CNPJ/MF Nº  28.917.658/0001-81) em face de EDGAR MONTEIRO DA SILVA (CPF/MF 
Nº 094.682.676-52), nos autos do Processo nº 1034218-59.2018.8.26.0114, 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: Rua Presbítero Sigmundo 
Simberg, nº 55, Apartamento nº 307, Bloco 5, Parque das Constelações, Campinas/SP – CEP:  13067-790 - Descrição do Imóvel: Apartamento nº 307, 
localizado no 2º pavimento, do Bloco 5, integrante do empreendimento residencial, denominado “Condomínio Residencial Parque Capricórnio”, situado na 
Rua Presbítero Sigmundo Simberg, 55, no Parque das Constelações, na cidade e comarca de Campinas/SP, 2ª Circunscrição imobiliária, com a seguinte 
descrição: área privativa principal de 45,220 m², área total privativa de 45,220m², área real de estacionamento de 19,800m², relativo a vaga de ga-
ragem 195/195ª (normal) dupla descoberta, área de uso comum de divisão proporcional de 28,385m², área total da unidade de 93,405m², correspondente 
à fração ideal de 0,004731227%.

Dados do Imóvel
Inscrição Municipal n° 3164.51.36.0001.05023

Matrícula Imobiliária n° 148.393 2º Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Campinas/SP

Ônus

Registro Data Ato Processo/Origem Benefi ciário / Observações
Av. 05 16/01/2017 Alienação Fiduciária - Caixa Econômica Federal 

Av. 07 27/09/2019 Penhora Exequenda 1034218-59.2018.8.26.0114 Condomínio Residencial Parque Capricórnio  

OBS 01: O imóvel é composto por sala de TV, sala de jantar, cozinha, lavanderia, 1 (um) banheiro, 2 (dois) dormitórios e 2 (duas) vagas de estaciona-
mento sem cobertura nº 195 e 195/A. Já a área comum do condomínio é composta por um salão de festas com churrasqueira na área externa, na parte 
de trás do salão, banheiro masculino e feminino. Por fi m, o condomínio possui brinquedoteca e academia na área interna do condomínio (Fls. 171/191). 
OBS 02: O imóvel encontra-se Alienado Fiduciariamente junto à Caixa Econômica Federal, sendo que o saldo da referida alienação totaliza o valor de R$ 
195.763,26 (Fev/2022) (fl s. 390/392). Valor de Avaliação do imóvel: R$ 192.000,00 (Fev/2020 – Laudo de Avaliação às fl s. 171/191 – Homologação às 
fl s. 213/216). Valor de avaliação atualizado: R$ 233.649,77 (Jun/2022). O valor de avaliação será atualizado à época das praças. Débitos Tributários: 
R$ 435,85 (Jun/2022) referente aos Débitos não inscritos na Dívida Ativa (2022). Os débitos tributários são sub-rogados no valor da arrematação (artigo 
130, Código Tributário Nacional). Débito Exequendo/Condominial: R$ 3.162,00 referente aos Débitos Condominiais e R$ 316,20 de Honorários Advo-
catícios (Out/2018 – fl s. 88/89). 02 - A 1ª praça terá início em 01 de agosto de 2022, às 17 horas, e se encerrará no dia 04 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 04 de agosto de 2022, às 17 horas, e se encerrará em 25 de agosto de 2022, às 17 horas. Será considerado arrematante aquele 
que ofertar o maior lance, sendo que serão aceitos lances iguais ou superiores a 60% do valor da avaliação (artigo 891, parágrafo único do CPC). 
03 - O leilão será realizado pela plataforma Alfa Leilões - Especialista em Imóveis (www.alfaleiloes.com), conduzido pelo Leiloeiro Público Ofi cial, Davi 
Borges de Aquino, matriculado na Junta Comercial de São Paulo sob n° 1.070. Todas as regras e condições aplicáveis estão disponíveis no Portal http://
www.alfaleiloes.com (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 Ofi cial: 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 confi gurar fraude em leilão (artigo 358 do Código Penal). Neste caso, o participante responderá civil e criminalmente, fi cando ainda obrigado a pagar 
a comissão de 5% (cinco por cento) do lance ofertado em favor do leiloeiro ofi cial, 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 verifi car 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 trans-
ferência 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 fi scais e tributários conforme o artigo 130, parágrafo 
único, do Código Tributário Nacional, os quais fi cam 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 fi ca o mesmo Leiloeiro autorizado a prosseguir com a venda por intermédio de Alienação 
Particular (Provimento CSM n° 1496/2008), estabelecendo-se um prazo de 90 dias. Nesta ocasião, havendo propostas de compras à vista, ou parceladas 
do correspondente ativo, estas serão levadas à apreciação e aprovação deste MM Juízo. 15 - DÚVIDAS E ESCLARECIMENTOS: Pessoalmente perante 
o Ofício onde estiver tramitando a ação, ou no escritório do leiloeiro, localizado na Avenida Paulista, n° 2421, 1° Andar - Bela Vista - CEP 01.311-300 - 
São Paulo – SP, endereço eletrônico 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 notifi cações pessoais e dos respectivos patronos (artigo 889, Parágrafo Único, CPC). Dos autos não consta recursos ou causa pendente 
de julgamento. Será o presente edital, afi xado e publicado na forma da lei. São Paulo, 27 de junho de 2022. Eu, escrevente, digitei. Eu, Escrivão(ã) – Di-
retor(a), subscrevi. DR. FABIO VARLESE HILLA - JUIZ DE DIREITO

Edital de Intimação de Hasta Pública - J3707
VARA: 24ª VARA CÍVEL DO FORO CENTRAL DA COMARCA DE SÃO PAULO/
SP PROCESSO Nº: 0016442-37.2020.8.26.0100 AUTOR: Cerâmica e Velas 

de Ignição NGK do Brasil Ltda. RÉU: União Nipon Serviços Aduaneiros e Transportes Ltda.; Nel-
son Paula Gonzalez Júnior TERCEIROS: Sueli Trindade Gama Cordeiro; Silvia Simionato Gonza-
lez; Município de São Paulo/SP 1ª PRAÇA: 01/08/22(15h00) até 04/08/22(15h00) e 2ª PRAÇA: 
04/08/22(15h00) até 24/08/22(15h00)-60% do valor de 1ª Praça.  CONDUTORES:  Jucesp 1059 e 
1106, pela www.d1lance.com.br. BEM: (i) Um terreno situado na Rua Artur Ferreira de Abreu, cons-
tituído pelo lote 46, da quadra O, bairro Jaguaré ou Taboão, no lugar determinado Jardim Guaraú, 
no 13º subdistrito Butantã, medindo 8m de frente, quem da referida rua olha para o imóvel mede de 
ambos os lados, da frente aos fundos, 20m confrontando do lado direito com o lote 45, do lado es-
querdo com o lote 47, e nos fundos mede 8m e faz divisa com o lote 4, da referida quadra, encerrando 
a área de 160m². No terreno foi construído um prédio que recebeu o nº 41 da Rua Artur Ferreira de 
Abreu, com área de 150m². Cadastro Municipal nº 185.149.0046-2. Matrícula nº 90.819 do 18º 
CRI de São Paulo/SP; e (ii) Um terreno situado na Rua Artur Ferreira de Abreu, constituído pelo 
lote 46, da quadra O, no lugar denominado Jardim Guarau, no bairro do Jaguaré ou Taboão, no 13º 
subdistrito Butantã, medindo 8m de frente, por 20m da frente aos fundos, de ambos os lados, tendo 
nos fundos a largura da frente, encerrando a área de 160m², confrontando do lado direito de quem 
da rua olha para o imóvel, com o lote 44, do lado esquerdo com o lote 46, ambos da mesma rua, 
e nos fundos com o lote 5, que faz frente para a Rua Tomás Velasco. No terreno foi edifi cada uma 
casa que recebeu o nº 45 da Rua Artur Ferreira de Abreu, com a área construída de 30m². Cadastro 
Municipal nº 185.149.0045-4. Matrícula nº 113.611 do 18º CRI de São Paulo/SP. AVALIAÇÃO: 
R$ (i) R$460.129,08; e (ii) R$225.232,74 (em Dez/21). Ficam INTIMADOS os supracitados e demais 
interessados das presentes designações, bem como da penhora realizada em 10/11/20.

22/07/2022 A PARTIR DAS 16:00. ID: 109129. SOLD DAFITI. Loc.: MG. MOBILIÁRIOS, ELETRODOMÉSTICOS, ELETROPORTÁTEIS. 27/07/2022 A 
PARTIR DAS 9:00. ID: 109005. SOLD IMÓVEIS - SANTANDER AF - 1ª PRAÇA . Loc.: RS. APTO 60M² OCUPADO EM PORTO ALEGRE/RS - ALIENAÇÃO 
FIDUCIÁRIA - 1ª PRAÇA. 27/07/2022 A PARTIR DAS 10:00. ID: 108909. SOLD IMÓVEIS - SANTANDER AF 1ª PRAÇA . Loc.: RJ. APTO 60M², EM 
IGUABA GRANDE/RJ - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - 1ª PRAÇA. 27/07/2022 A PARTIR DAS 13:00. ID: 108477. SOLD TIJOLARTE. Loc.: SP. 
ROLAMENTOS, VÁLVULAS, MOTOBOMBA, MOTOR PARA TALHA E ETC.. 27/07/2022 A PARTIR DAS 14:00. ID: 108615. SOLD TRAÇO 
ENGENHARIA . Loc.: TO. TERMOFORMADORA NEOTEC, CONTADORA, EMBALADEIRA, EMPACOTADEIRA AUTOMÁTICA E ETC.. 27/07/2022 A 
PARTIR DAS 14:00. ID: 108659. SOLD TOK&STOK . Loc.: MG. CAMAS, MESAS, CADEIRAS GAMERS, ETC. 27/07/2022 A PARTIR DAS 15:00. ID: 
108550. SOLD PRESTO. Loc.: SP. EXTRUSORA, CORRUGADORES PARA CONDUITE 1. 27/07/2022 A PARTIR DAS 15:30. ID: 109050. SOLD 
MENDES UNIV. DA INFORMÁTICA . Loc.: SP. NOTEBOOKS, CELULARES, MONITORES, ALL IN ONE, ACESSÓRIOS, ETC. 28/07/2022 A PARTIR DAS 
9:00. ID: 109012. SOLD IMÓVEIS - SANTANDER AF - 1ª PRAÇA. Loc.: SP. CASA 242M² OCUPADO EM BAURU/SP - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - 1ª 
PRAÇA. 28/07/2022 A PARTIR DAS 10:00. ID: 108446. SOLD IMÓVEIS - SANTANDER AF 1ª PRAÇA . Loc.: SP. CASA 147M² NO BAIRRO CASA 
VERDE MÉDIA EM SÃO PAULO/SP - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - 1ª PRAÇA. 28/07/2022 A PARTIR DAS 11:00. ID: 109054. SOLD X MC OUTLET 
FILMADORAS . Loc.: SP. CÂMERAS E FILMADORAS. 28/07/2022 A PARTIR DAS 14:00. ID: 108483. SOLD IMÓVEIS - SANTANDER AF 2ª PRAÇA . 
Loc.: SP. APTO 48M² COM 1 VAGA EM PIRITUBA EM SÃO PAULO/SP - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - 2ª PRAÇA. 28/07/2022 A PARTIR DAS 14:00. 
ID: 109097. SOLD CENTRAL DE EQUIPAMENTOS. Loc.: SC. RACKS COM COMPRESSORES BITZER E COPELAND. 28/07/2022 A PARTIR DAS 15:00. 
ID: 109071. SOLD COMSERV. Loc.: BA, RJ. SUCATAS DE CHAPA DE AÇO, SUCATAS DE VIGA, SUCATAS DE MOTOBOMBA, TUBO ROLLD, ETC.

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

27/07/2022 A PARTIR DAS 10:01. ID: 108753. EMPRESAS MARTINELLI. Loc.: PR. ESCAVADEIRA HIDRÁULICA, ROLO COMPACTADOR, 
MOTONIVELADORA.

Tel.: (11) 4950-9400 E-mail: cac@superbid.net - Auditório: Av. Eng. Luís Carlos Berrini, 105, Edifício Berrini One, 4º andar, São Paulo/SP, CEP: 04571-010. LEILOEIRO: André Luiz Wuitschik - JUCEPAR 20/327_L.
Os bens serão vendidos no estado em que se encontram. A descrição detalhada dos lotes e edital do leilão constam no site www.superbid.net ou no catálogo à ser distribuído no local do leilão.

27/07/2022 A PARTIR DAS 10:00. ID: 109132. EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA. Loc.: BA. IMÓVEIS CAMAÇARI - BAHIA.
Tel.: (11) 4950-9400 E-mail: cac@superbid.net - Auditório: Av. Eng. Luís Carlos Berrini, 105, Edifício Berrini One, 4º andar, São Paulo/SP, CEP: 04571-010. LEILOEIRO: Arthur Ferreira Nunes - JUCESE 01/2020.

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

27/07/2022 A PARTIR DAS 12:00. ID: 109062. LOG SYSTEMS. Loc.: SP. PRATELEIRAS INDUSTRIAIS, CESTOS ARAMADOS, PISOS PARA 
MEZANINO.. 28/07/2022 A PARTIR DAS 14:30. ID: 109063. EZ COMEX. Loc.: SP. MÁQUINAS DE SOLDA, GERADORES, GUINDASTES, TORNOS..

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.

27/07/2022 A PARTIR DAS 10:01. ID: 108752. LEILÃO DE VINHOS. Loc.: SP. VINHOS DE DIVERSAS MARCAS.
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: Francisco Donizetti Tripoloni - JUCESP nº 626.

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

27/07/2022 A PARTIR DAS 15:01. ID: 108892. INDÚSTRIA VENDE WM . Loc.: SP. MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE DESATIVAÇÃO DE 
INDÚSTRIAS. 28/07/2022 A PARTIR DAS 15:01. ID: 108953. SICREDI . Loc.: PR. VEÍCULOS DE PASSEIO, UTILITÁRIO E RELÍQUIA GM OPALA 
COMODORO SLE/E ANO 1988. 28/07/2022 A PARTIR DAS 16:00. ID: 108963. ÂNGULO MERCANTIL . Loc.: SP. ARAMES DE SOLDA MIG 
ALUMÍNIO 1,00MM E 1,2MM.

Tel.: (11) 4950-9400 E-mail: cac@superbid.net - Auditório: Av. Eng. Luís Carlos Berrini, 105, Edifício Berrini One, 4º andar, São Paulo/SP, CEP: 04571-010. LEILOEIRO: Joney Marcelo Lopes Ferreira - JUCEPAR nº 19-302/L.
Os bens serão vendidos no estado em que se encontram. A descrição detalhada dos lotes e edital do leilão constam no site www.superbid.net ou no catálogo à ser distribuído no local do leilão.

28/07/2022 A PARTIR DAS 14:00. ID: 106338. FINANCIADORA DE ESTUDOS E PROJETOS - FINEP. Loc.: SP. TERRENO URBANO COM 25.000M².
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: Julio Abdo Costa Calil - JUCESP nº 813.

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.

22/07/2022 A PARTIR DAS 14:00. ID: 109130. STELLANTIS. Loc.: MG, PE, PR, SP. FIAT MOBI, FIAT ARGO, FIAT DOBLO E OUTROS.. 22/07/2022 
A PARTIR DAS 14:30. ID: 108739. MANSERV . Loc.: BA, MA, MG, RJ, SP. MÁQUINAS PESADAS, CAMINHÕES, E FROTA LEVE. 22/07/2022 A 
PARTIR DAS 15:00. ID: 109164. BANCO MB. Loc.: MT. CAVALO MECÂNICO MERCEDES-BENZ AXOR 2644 LS 6X4.. 22/07/2022 A PARTIR DAS 
16:30. ID: 109135. VIX LOGISTICA. Loc.: MG. CAVALOS MECÂNICOS MB AXOR 3344 S 6X4, 2017/2018. 25/07/2022 A PARTIR DAS 16:00. ID: 
109163. CPFL. Loc.: SP. MITSUBISHI ASX, HYUNDAI SANTA FÉ, VOLVO S60 E OUTROS.. 25/07/2022 A PARTIR DAS 16:00. ID: 109136. FEMSA. 
Loc.: PR, RS, SC, SP. VEÍCULOS, CAMINHÕES, COMBOS DE MOTOS, MOTOCICLETAS, EMPILHADEIRAS, PALETEIRAS. 27/07/2022 A PARTIR DAS 
11:00. ID: 108997. KUEHNE + NAGEL. Loc.: PR. LAVADORAS DE ALTA PRESSÃO KARCHER. 27/07/2022 A PARTIR DAS 11:30. ID: 109068. 
QUEBEC . Loc.: MG, PR. CABOS CONDUTOR DE ALUMÍNIO, SUCATAS EM GERAL, PERFIS EM AÇO, BROCAS, SARRILHOS METÁLICOS, ETC. 
27/07/2022 A PARTIR DAS 12:00. ID: 109160. DURATEX . Loc.: MG. CAMINHÃO GUINDAUTO CARGA SECA, MRO, PEÇAS DIVERSAS E ETC.. 
27/07/2022 A PARTIR DAS 12:30. ID: 109159. MIDEA CARRIER. Loc.: RS. SUCATA DE FRITADEIRA E SUCATA DE CONDICIONADOR DE AR.. 
27/07/2022 A PARTIR DAS 13:30. ID: 108331. TFT TRANSPORTE. Loc.: PE, RS. ESCAVADEIRAS HIDRÁULICAS HYUNDAI R500, R360, VOLVO EC 
360. 27/07/2022 A PARTIR DAS 16:00. ID: 108758. JIRAU . Loc.: RO. SUCATA DE TORRE DE TRANSMISSÃO.. 27/07/2022 A PARTIR DAS 16:30. 
ID: 108924. SL LOGISTICA. Loc.: BA. PÁS CARREGADEIRAS, ESCAVADEIRAS HIDRÁULICAS, MRO, PEÇAS E COMPONENTES INDUSTRIAIS. 
27/07/2022 A PARTIR DAS 17:00. ID: 108964. FERRERO. Loc.: MG. MOBILIÁRIOS, PALETEIRAS, PLACAS DE ISOPAINEL, PARTES DE ESTRUTURAS 
DE PORTA PALLETS. 27/07/2022 A PARTIR DAS 18:28. ID: 109043. JSL. Loc.: GO,PA,PE,RS,SP. FIAT DUCATO, SUCATAS DE CAMINHÕES, 
SEMIREBOQUES, REBOQUES, PALETEIRAS, VARREDEIRAS. 28/07/2022 A PARTIR DAS 11:30. ID: 109116. TOYOTA BOSHOKU. Loc.: SP. TOYOTA 
COROLLA A PREMIUM H 1.8 (BLINDADO), 2020/2021. 28/07/2022 A PARTIR DAS 13:00. ID: 108859. COMPARTILHADO 1141A . Loc.: GO, MG, 
MT, PR, RJ, RS, SC, SP, TO. SUCATAS DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, MÁQUINAS, MOVEIS, ELETRÔNICOS, ETC. 28/07/2022 A PARTIR DAS 
14:00. ID: 108861. COMPARTILHADO 1141B. Loc.: BA, PA, RS, SP. VEÍCULOS LEVES E PESADOS, CAVALOS MECÂNICOS, SUCATAS DE VEÍCULOS, 
ETC. 28/07/2022 A PARTIR DAS 14:00. ID: 108771. BYD DO BRASIL. Loc.: SP. MÓDULO P/ LAMINAÇÃO DE PLACAS FOTOVOLTAICAS HEBEI 
YIHENG TCDY-G7-13. 28/07/2022 A PARTIR DAS 15:30. ID: 109175. BUNGE. Loc.: GO. PÁS CARREGADEIRAS MICHIGAN 55, TRATOR VALMET, 
MOTORES E VENTILADORES DE AERAÇÃO. 28/07/2022 A PARTIR DAS 16:00. ID: 108856. JÓIAS RARAS. Loc.: SP. LEILÃO DE JÓIAS, RELÓGIOS E 
CANETAS.

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.

27/07/2022 A PARTIR DAS 13:00. ID: 108395. TERRENO RESIDENCIAL / SALTINHO-SP. Loc.: SP. TERRENO 329 M² / RESIDENCIAL / SALTINHO-SP. 
28/07/2022 A PARTIR DAS 14:00. ID: 108367. CASA RESIDENCIAL / TRAV AFONSO PENA. Loc.: SP. CASA RESIDENCIAL / 260 M² TERRENO / VILA 
CRISTINA / PIRACICABA-SP.

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.

27/07/2022 A PARTIR DAS 11:00. ID: 108524. LEILÃO EXTRAJUDICIAL - VITACON. Loc.: SP. APARTAMENTOS, CASAS, LOJAS E OUTROS IMÓVEIS.

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: Sami Raicher - JUCESP nº 930.
Os bens serão vendidos no estado em que se encontram. A descrição detalhada dos lotes e edital do leilão constam no site www.superbid.net ou no catálogo à ser distribuído no local do leilão.
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LEILÃO PÚBLICO EXTRAJUDICIAL ELETRÔNICO
 DAVI BORGES DE AQUINO, Leiloeiro Público Ofi cial, matriculado na Junta Comercial do Estado de São Paulo  (“JUCESP”) sob o n° 
1.070, gestor da Alfa Leilões - Especialista em Imóveis, localizada na Avenida Paulista, nº 2421 – 1º andar – Bela Vista, São Paulo - SP, 
CEP: 01311-300, ou ainda, pelo telefone (11) 3230-1126, WhatsApp (11) 93207-1308, e-mail: contato@alfaleiloes.com, faz saber, pelo 
presente Edital, que, devidamente autorizado pelo Credor Fiduciário: COLE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, pessoa jurídica 

de direito privado, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda (“CNPJ/MF”) sob o n°07.245.660/0001-81, com sede na 
Av. Brigadeiro Faria Lima, nº 1.478, 20º andar, conjunto 2.004, Jardim Paulistano, São Paulo/SP, CEP: 01451-001, representada por seu sócio gerente 
DECIO CORDEIRO LEMOS, brasileiro, casado, advogado, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoa Física do Ministério da Fazenda (“CPF/MF”) sob nº 
122.817.438-53, nos termos do Contrato de Cédula de Crédito Bancário com Alienação Fiduciária em Garantia, datado em 25/06/2014, no qual fi gura como 
Devedor Fiduciante ADIONATAN DE OLIVEIRA ALMEIDA, brasileiro, solteiro, projetista, portador da cédula de identidade (“RG”) 47.477.767-4/SSP/BA e 
inscrito no Cadastro Nacional de Pessoa Física do Ministério da Fazenda (“CPF/MF”) sob o nº 405.857.488-51, residente e domiciliado sito à Rua Harry 
Dannenberg, nº 502, Vila Carmosina, São Paulo/SP, CEP: 08270-010, levará a PÚBLICO LEILÃO de modo eletrônico (On-line), por meio do site: www.
alfaleiloes.com, no dia 22 de agosto de 2022, às 14 horas, em 1° (primeiro) LEILÃO, com lance mínimo igual ou superior a R$ 365.571,43 (trezentos e 
sessenta e cinco mil quinhentos e setenta e um Reais e quarenta e três centavos), o imóvel abaixo  descrito, com a propriedade consolidada em nome 
do credor fi duciário, constituído em consonância com o artigo 27, da Lei Federal n° 9.514/1997 e demais disposições aplicáveis à matéria, a propriedade 
do bem imóvel Matriculado sob o n° 127.550, registrado perante o 2º Cartório de Registro de Imóveis de Guarulhos/SP (Propriedade Consolidada em 
29/06/2022, conforme Averbação de nº 04), na forma do presente edital. Caso não haja licitante em primeiro leilão, fi ca desde já designado o dia 06 de se-
tembro de 2022, no mesmo horário e forma, para realização do 2° (segundo) LEILÃO, com lance mínimo igual ou superior a R$ 238.261,99 (duzentos 
e trinta e oito mil duzentos e sessenta e um Reais e noventa e nove centavos). Os interessados em participar do leilão de modo on-line, deverão se 
cadastrar no site www.alfaleiloes.com e se habilitar acessando a página deste leilão, clicando na opção HABILITE-SE, com antecedência de até 01 (uma) 
hora, antes do início do leilão presencial, não sendo aceitas habilitações após esse prazo. O envio de lances on-line se dará exclusivamente através do 
site www.alfaleiloes.com, respeitado o lance mínimo e o incremento mínimo estabelecido, em igualdade de condições com os participantes presentes no 
auditório do leilão de modo presencial, na disputa pelo lote do leilão. A venda será efetuada em caráter “ad corpus” e no estado de conservação em que o 
imóvel se encontra, e eventual irregularidade ou necessidade de averbação de construção, ampliação ou reforma, será objeto de regularização e os encar-
gos junto aos órgãos competentes por conta do adquirente. O(s) devedor(es) fi duciante(s) será(ão) comunicado(s) na forma do parágrafo 2º-A do artigo 27 
da lei 9.514/97, incluído pela lei 13.465 de 11/07/2017, das datas, horários e locais da realização dos leilões fi duciários, mediante correspondência dirigida 
aos endereços constantes do contrato, inclusive ao endereço eletrônico, podendo o(s) fi duciante(s) adquirir sem concorrência de terceiros, o imóvel ou-
trora entregue em garantia, exercendo o seu direito de preferência em 1º ou 2º leilão, pelo valor da dívida, acrescida dos encargos e despesas, conforme 
estabelecido no parágrafo 2º-B do mesmo artigo, ainda que, outros interessados já tenham efetuado lances, para o respectivo lote do leilão. O arrematante 
pagará no ato, à vista, o valor total da arrematação e a comissão do leiloeiro, correspondente a 5% sobre o valor de arremate. O edital completo encontra-
-se disponível no site do leiloeiro www.alfaleiloes.com o qual o participante declara ter lido e concordado com os seus termos e condições ali estabelecidos
O horário mencionado neste edital, no site do leiloeiro, catálogos ou em qualquer outro veículo de comunicação, consideram o horário ofi cial de Brasília/
DF. As demais condições obedecerão ao que regula o Decreto n° 21.981 de 19 de outubro de 1.932, com as alterações introduzidas pelo Decreto n° 
22.427 de 1° de fevereiro de 1.933, que regula a profi ssão de Leiloeiro Ofi cial. São Paulo, 17 de julho de 2022.  LEILOEIRO OFICIAL - DAVI BORGES 
DE AQUINO - JUCESP N ° 1.070 - COMITENTE - COLE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁ-RIOS LTDA - CNPJ/MF nº 07.245.660/0001-81

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 1000267-
21.2022.8.26.0539 – 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 sujei-
tos 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 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 - 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 Lei-
lão: 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. Paraí-
so, 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 JÚ-
NIOR, Lote único de bem imóvel: TERRENO na VILA FORMOSA, Rubião Júnior, Botucatu/SP. Ma-
trícula: 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 CLO-
VIS 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 APA-
RECIDA 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 CIR-
C-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 Gui-
maraes, Botucatu/SP. 1ª data/Avaliação: R$ 1.287.317,25. 2ª data Lance Inicial: R$ 901.122,08.

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.

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 

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

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

EDITAL DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – LEI 9.514/97 - TIAGO TESSLER BLECHER, 
Leiloeiro Público Ofi cial inscrito na JUCESP N°1.098, sediado à Rua Natingui, 862 3º andar - Conjuntos 311 e 312 - 
Vila Madalena, São Paulo - SP, 05443-001, devidamente autorizada pela Credora Fiduciária FUN HOME ADMNIS-
TRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº. 23.438.978/001-35, sediada à Alameda 05, nº83, Lote 
6/7/8, Centro Empresarial Raposo Tavares, no Município de Vargem Grande Paulista/SP cep: 06730-000, nos termos 

do Contrato de Alienação Fiduciária fi rmado em 05 de novembro de 2012, no qual fi gura como DEVEDORA Maiara Ramos, 
Brasileira, cabeleireira, portadora do RG nº 37.658.431-2 SSP/SP, inscrita no CPF nº 431.507.938-31, residente e domiciliada  a 
Rua Genova, nº 581, Jardim Santa Paula, município e comarca de Cotia/SP,   levará a PÚBLICO LEILÃO na modalidade eletrô-
nica online através do website www.webleiloes.com.br onde o presente Edital pode ser acessado na íntegra nos termos do art. 
27 e parágrafos da Lei 9.514/97, com início do PRIMEIRO LEILÃO em 15 de Agosto de 2022 às 15:00 horas e com lance 
mínimo igual ou superior ao valor da avaliação. Caso não haja licitante no Primeiro Leilão, fi ca desde já designado o SEGUNDO 
LEILÃO em 22 de Agosto 2022 às 15:00 horas, com lances a partir de R$ 222.613,35 (duzentos e vinte e dois mil, seiscen-
tos e treze reais e trinta e cinco centavos) para o lote abaixo descrito, que tivera sua propriedade consolidada em nome da 
Credora Fiduciária em 26 de Outubro de 2020, constituído pelo seguinte bem: IMOVEL: – UNIDADE AUTÔNOMA RESIDEN-
CIAL nº 3, TIPO A, localizada no pavimento térreo do condomínio denominado “VILLA GENOVA I”, situado na Rua Genova, nº 
581, Jardim Santa Paula, município e comarca de Cotia/SP, assim descrita: área privativa coberta de 40,56 m²; área comum 
coberta edifi cada de 7,5037 m², totalizando 48,0637 ² de área construída; área comum descoberta de 50,3953 m²; totalizando a 
área construída + descoberta de 98,4590 m²; fração ideal no solo de 0,08371863; equivalente a 73,67239088 m²,  com as se-
guintes confrontações: de quem da área de circulação olha para a unidade, pela frente com área comum (área de circulação); 
do lado direito com  a “unidade 02” ; do lado esquerdo com área comum (área de circulação), e nos fundos com a área comum 
(circulação de veículos); cabendo a esta unidade o direito ao uso no estacionamento de veículos de uma vaga de garagem, de 
uso comum e indeterminado. Cadastro Imobiliário: 23311.21.84.0263.00.000  inscrito na matricula nº 137.238 do Cartório de 
Registro de Imóveis de Cotia/SP. Avaliação do bem: R$ 190.000,00 (cento e noventa mil reais), nos termos do art. 24, inciso 
VI, § único da Lei 9.514/97. CONDIÇÕES DE VENDA: O fi duciante será comunicado na forma do parágrafo 2º-A do artigo 27 da 
lei 9.514/97, das datas, horários e locais da realização dos leilões fi duciários, 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. Imóvel ocupado. A desocupação será por conta e risco do adquirente, observado o previsto no art. 30 da Lei 9.514/97; 
O imóvel será vendido em caráter ad corpus – art. 500, § 3º do Código Civil, não sendo cabível qualquer pleito com relação ao 
cancelamento da arrematação, abatimento do preço ou complemento de área por eventual divergência entre a descrição do 
imóvel e o apurado in loco; É de inteira responsabilidade do arrematante/comprador todas as providências e despesas necessá-
rias relativas a aquisição do(s) imóvel(is) no Leilão, despesas com a regularização e encargos perante a quaisquer órgãos 
competentes, despesas com Escritura Pública e Registro junto ao Cartório responsável, Imposto de Transmissão, Foro, taxas, 
alvarás, certidões, emolumentos cartorários, registrários, etc. Não poderá o arrematante alegar desconhecimento de suas con-
dições, ocupações pelos devedores ou terceiros, eventuais irregularidades, características, compartimentos internos, estado de 
conservação e localização. As condições de cada imóvel estão descritas nos catálogos e deverão ser prévia e rigorosamente 
analisadas pelos interessados. É de responsabilidade do arrematante adotar todas as medidas necessárias, judiciais ou não, 
para a imissão na posse direta do imóvel, ao passo que a posse indireta será transmitida ao arrematante logo após o pagamen-
to do lance e demais despesas. As áreas/itens mencionadas nos Editais, Catálogos e outros veículos de comunicação são me-
ramente enunciativas e repetitivas das dimensões constantes do registro imobiliário, não sendo cabível qualquer pleito com re-
lação ao cancelamento da arrematação, abatimento de preço ou complemento de área, por eventual divergência entre o que 
constar da descrição do(s) imóvel(is). Responde o GARANTIDOR pelo pagamento dos impostos, taxas, contribuições e quais-
quer outros encargos que recaiam ou venham a recair sobre o imóvel, cuja posse tenha sido transferida para o Credor Fiduciário, 
até a data em que este vier a ser imitido na posse, conforme artigo 27, § 8º da Lei 9.514/97 combinado com as disposições 
previstas no instrumento particular; A avaliação do bem imóvel está de acordo com os termos do Parágrafo Único do artigo 24 
da Lei 9.514/97. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: No prazo impreterível de 24 (vinte e quatro) horas, contados a partir da arre-
matação, o ARREMATANTE pagará ao CREDOR FIDUCIÁRIO à vista, a importância equivalente ao valor do lance vencedor 
acrescido de 5% (cinco por cento) relativo à comissão de leiloeiro por meio de DOC ou TED em contas correntes e/ou boletos 
bancários indicados pelo Leiloeiro. A comissão devida ao Leiloeiro Público Ofi cial será paga pelo arrematante no percentual de 
5% sobre o valor do lance vencedor, não se incluindo no valor de lance, sendo paga à vista; Os lances ofertados são irrevogáveis 
e irretratáveis, sendo certo que, o(s) participante(s) são responsáveis por todas as ofertas registradas em seu nome. Os lanços 
não podem ser anulados e/ou cancelados em hipótese alguma, fi cando sujeito às penalidades cabíveis; Em caso de inadimple-
mento 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 administrativas, bem como poderá ainda o Leiloei-
ro emitir título 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 artigo 39, do Decreto nº 21.981/32, além da inclusão do arrematante nos serviços de proteção 
ao crédito. CONDIÇÕES GERAIS: O leilão eletrônico será realizado no Portal Webleilões (www.webleiloes.com.br) nos horários 
previamente estabelecidos neste Edital; O leilão será realizado na modalidade eletrônica online exclusivamente não sendo 
permitida qualquer outra forma de apresentação de lances ou propostas, as quais serão inseridas digitalmente na página do 
imóvel; Todos os horários previstos no presente Edital, constantes do website do leiloeiro, catálogos ou em qualquer outro veí-
culo de comunicação são considerados o horário ofi cial de Brasília/DF; O presente Edital em sua íntegra está disponível no site 
acima descrito. Caso haja arrematante, quer em primeiro ou segundo leilão, a escritura de venda e compra, será lavrada em até 
60 dias, contados da data do leilão Correrão por conta do arrematante, todas as despesas, inclusive foro e laudêmio, se for o 
caso, relativos à transferência do imóvel arrematado. Na forma do disposto no artigo 448, do Código Civil, o vendedor se res-
ponsabiliza por eventual evicção, somente até o valor recebido a título de arremate, excluídas quaisquer perdas. DISPOSIÇÕES 
FINAIS: O presente Edital pode ser publicado por extrato e em resumo nos termos do art. 886 e 887 do Código de Processo 
Civil, não eximindo os interessados em acessar e cientifi car do presente Edital na íntegra, disponível nos termos já descritos; O 
acesso ao website do leiloeiro mediante login e senha previamente cadastrados e eventual oferta de lances implica na aceitação 
e ciência de todas as condições expressas no presente Edital, na sua integralidade; O não cadastramento e/ou não acesso ao 
website do leiloeiro por parte da DEVEDORA/FIDUCIANTE caracterizará desinteresse destes nos procedimentos e trâmites 
adotados pelas CREDORAS FIDUCIÁRIAS bem como pelo Leiloeiro Público Ofi cial e não gerará qualquer direito ou óbice aos 
leilões e seus desdobramentos; O não exercício, pela FIDUCIÁRIA, de quaisquer direitos ou faculdades que lhe concedem a lei, 
este Edital e/ou instrumento particular de contrato importará mera tolerância, não constituindo novação contratual ou renúncia 
de direitos. Fica eleito o Foro da Comarca do imóvel para nele seja dirimida quaisquer dúvidas ou questões oriundas do presen-
te Edital. São Paulo/SP, 15 de Julho de 2022 Tiago Tessler Blecher - JUCESP nº 1.098

www.webleiloes.com.br

ERRATA - Informamos que, em relação ao edital de leilões a serem realizados em 27 e 29/07/2022 às 15h00, publicado 
neste jornal nos dias  14, 15 e 16/07/2022, sendo leiloeiro Vicente de Paulo Albuquerque Costa Filho, inscrito na 
JUCEMA sob nº 12/96 e JUCESP sob nº 1086, tendo como fi duciantes: DOUGLAS CANDIDO, inscrito no CPF nº 
114.538.318-19  e ANDREIA LEAL CANDIDO, inscrita no CPF nº 142.515.548-09, imóvel em São Paulo-SP,  casa à 
Rua Pedro Talarico nº 1055, matrícula 76.426 do 16º Cartório de Registro de Imóveis de São Paulo-SP, onde se lê: 1º 
Leilão lance mínimo: R$ 362.543,49 e 2º leilão - lance mínimo: R$ 262.350,30, leia-se 1º Leilão, lance mínimo: R$ 
364.665,25 e 2º leilão, lance mínimo: R$ 261.927,14. Demais informações permanecem as mesmas. Os interessados 
devem consultar as condições de pagamento e venda do imóvel disponível no site: www.leilaovip.com.br. Para mais 
informações – tel.: 0800 717 8888 ou 11-3093-5252

DATA 1º LEILÃO 27/07/22 ÀS 15H  -  DATA 2º LEILÃO 29/07/22 ÀS 15H

ERRATA - EDITAL DE LEILÃO ON-LINE

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

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

twitter.com/milanleiloes

e outros comitentes

LEILÃO C/ APROX. 60 VEÍCULOS
RECUPERADOS DE FINANCIAMENTO E DE FROTA

DIA 20 DE JULHO 2022 (QUARTA-FEIRA) ÀS 9:30H. PRESENCIAL E ONLINE - ROD. RAPOSO TAVARES, KM 20 - SÃO PAULO - SP
98822611AMKD93575 - 9BRB29BT7M2266018 - 99ABJ68U0K4001161 - 9BWAL5BZ9LP091100 - 9BGJE69E0GB148616 - 
98RDB12B0KA005934 - 93HFA6670AZ112730 - 94DBFAN17KB104615 - 9BHBG41CAGP626702 - 9BD19825PGB000103 - 
3VWPE61K49M266311 - 936CLNFN2FB036737 - 935FCKFVYBB508125 - JSAJTE54VF4100522 - 9BGJC69E0GB151766 - 
9BHBG41DBFP511855 - 9BFZK53A9BB276368 - 9BGKS48U0KG222050 - 9BRB33BE9N2065444 - 9BWAB45ZXB4051861 - 
9BFZD55J8FB745799 - 9BWDA05U8DT210494 - 8A1CB8205FL469156 - 9BFZF26P778498396 - 93Y5SRD04GJ485983 - 
9BWAG45U4LT001602 - 93XFJB43VGC106171 - 9BFZF10B678489986 - 9BWDA05U1BT035440 - 9BFZF55P6B8112367 - 
9BWMF07X2EP020452 - JTMZD31V6B5185717 - 9BD119307B1077815 - 8AD2MKFWXBG074030 - 9BWAB05W79T006889 - 
9BD146000M3791831 - 9BD19240R73053814 - 9BWAA05W6DP025020 - 9BWDH5BZ5JP033545 - 9BRBL3HE4K0183142 - 
9BWAA05W5EP053473 - 9BD373165B5001760 - 8BCLDRFJ28G562168 - 94DTBAL10EJ349739 - BC144PFB17806 - 
9BWHR82Z65R521087 - 9BM3821859B632514 - 9532L82W9BR131406 - 9BFYCAWY0BBB76902 - 9BD11814481018540 - 
9BWAA05U6EP031285 - 9BRBOWHE3F0205071 - WV1DB42H6CA040612 - 9BWCA05X32P032053 - 9BD26512MF9038563 - 
9BWAG4121FT512189 - 9BD195B6NJ0828716 - 9BFZH55L5K8335023 - 8AD3CRFJ29G052164 - 9C2KD0810MR037414

Edital de Intimação de Hasta Pública - J3729
VARA: 35ª VARA CÍVEL DO FORO CENTRAL DA COMARCA DE SÃO PAU-

LO/SP PROCESSO Nº: 1014872-67.2018.8.26.0100 AUTOR: João Paulo de Queiroz Alves RÉU: 
Espólio de José Alcides de Queiroz Alves (representado por Ana Tereza de Queiroz Alves Tozzini) 
CÔNJUGE: Sônia Kimiyo Kurosu Queiroz TERCEIROS: Município de São Paulo-SP; André de Quei-
roz Alves (herdeiro de José Alcides de Queiroz Alves); Izabel de Queiroz Alves Gomes (herdeira de 
José Alcides de Queiroz Alves); Ana Tereza de Queiroz Alves Tozzini (herdeira de José Alcides de 
Queiroz Alves) 1ª PRAÇA: 01/08/22(15h00) até 04/08/22(15h00) e 2ª PRAÇA: 04/08/22(15h00) até 
24/08/22(15h00)-50% do valor de 1ª Praça.  CONDUTORES:  Jucesp 1059 e 1106, pela www.d1lance.
com.br. BEM: Um prédio à Rua Topázio nº 320, no 37º subdistrito Aclimação, e seu terreno medindo 
7,30m de frente para a Rua Topázio, por 27m de profundidade, confi nando de quem olha da rua para 
o imóvel do lado esquerdo com o prédio nº 312, do lado direito com o prédio nº 330 e nos fundos 
com os prédios nºs 63 e 83 da Rua Armando Ferrentini. MATRÍCULA: nº 106.033 do 16º CRI de São 
Paulo-SP. AVALIAÇÃO: R$ 928.590,21 (em Mai/21). Ficam INTIMADOS os supracitados e demais 
interessados das presentes designações, bem como da penhora realizada em 14/02/19.

Edital de Intimação de Hasta Pública - J3779
VARA: 2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE SÃO BERNARDO DO CAMPO/
SP PROCESSO Nº: 0026574-95.2015.8.26.0564 AUTOR: Adriano Antonio 

do Nascimento RÉU: Maria Aparecida da Silva TERCEIROS: Estado de São Paulo CREDOR FI-
DUCIÁRIO: 1ª PRAÇA: 16/08/22(14h00) até 19/08/22(14h00) e 2ª PRAÇA: 19/08/22(14h00) até 
08/09/22(14h00)- 60% do valor de 1ª Praça.  CONDUTORES:  Jucesp 1059 e 1106, pela www.d1lan-
ce.com.br. BEM: Propriedade - Um veículo, Fiat/Siena Fire Flex 1.0, 08/09, placa EGR-0247, cor 
cinza, Renavam 00983109362 e Chassi 9BD17206G93469133. AVALIAÇÃO: R$ 15.409,00 (em 
Jul/21). Ficam INTIMADOS os supracitados e demais interessados das presentes designações, bem 
como da penhora realizada em 24/10/16.

@ milanleiloesfacebook.com/milanleiloes

twitter.com/milanleiloes (11) 3845-5599
MILAN LEILÕES
L E I L O E I R O S  O F I C I A I S

WWW.MILANLEILOES.COM.BR

 www.milanleiloes.com.br

BRADESCO 15 IMÓVEIS
LEILÃO ONLINE

26 / Julho 2022 - Terça 11h. 
www.milanleiloes.com.br PRESENCIAL E ONLINE

APROX. 70 VEÍCULOS 

27 / Julho 2022 - Quarta 9:30h. 

www.milanleiloes.com.br LEILÃO ONLINE

LEILÃO PEÇAS E ACESS. VOLKS

29 / Julho 2022 - Sexta 9:30h. 
LEILÃO ONLINE

LEILÃO PEÇAS E ACESS. VOLKS

www.milanleiloes.com.br LEILÃO ONLINE

LEILÃO DE MATERIAIS DIVS.

28 / Julho 2022 - Quinta 9:30h. 
LEILÃO ONLINE

www.milanleiloes.com.br LEILÃO ONLINE

LEILÃO IMÓVEL TJ-SP

1º Praça: 26/07 - 2ª Praça: 28/07-2022 14:30h.
LEILÃO ONLINE

1º Praça: 26/07 - 2ª Praça: 28/07-2022 14:30h.

 www.milanleiloes.com.br

BANCO PAN 07 IMÓVEIS
LEILÃO ONLINE

27 / Julho 2022 - Quarta 15h. 
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ERRATA: DATA: 27/04/2018. A PARTIR DAS: 13:00. Leilão: 65321. LOTE: 8. LOC.: Serra/ES. DADOS DO LOTE: MARCA E MODELO: FIAT STRADA 
FIRE CE 1.3. CHASSI: 9BD27807042414147.. ANO FAB/MODELO: 2004/2004. PLACA: MPQ5793 .
Tel.: (11) 4950-9400 E-mail: cac@superbid.net - Auditório: Av. Eng. Luís Carlos Berrini, 105, Edifício Berrini One, 4º andar, São Paulo/SP, CEP: 04571-010. Servidor Municipal Adenilson da Silva através da Portaria SEAD nº 41, de 23 de Junho de 2017.

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

ERRATA: DATA: 30/05/2022. A PARTIR DAS: 14:30. Leilão: 106511. LOTE: 23. LOC.: Santa Adélia/São Paulo. DADOS DO LOTE: MARCA E 
MODELO: CAVALO MECÂNICO VOLVO FM 440 6X4T. CHASSI: 9BVAS02D48E740271. ANO FAB/MODELO: 2008/2008. PLACA: DXP3H89 .

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.

ERRATA: DATA: 20/01/2022. A PARTIR DAS: 10:00. Leilão: 102291. LOTE: 7. LOC.: Ipuaçu/SC. DADOS DO LOTE: MARCA E MODELO: 
VOLKSWAGEN VOYAGE 1.0. CHASSI: 9BWDA05U6AT041426. ANO FAB/MODELO: 2009/2010. PLACA: MGV8E05 . 

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: Ana Claudia Barizon Fontana da Luz, nomeada através do Decreto Municipal nº 347, de 21 de dezembro de 2021.

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.

2ª VARA– FORO DA COMARCA DE SÃO PEDRO
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. 2ª VARA– FORO DA COMARCA DE SÃO PEDRO. Processo nº 0001384-02.2017.8.26.0584. Executa-
dos: requerido(s) HOTEL JERUBIAÇABA LTDA (CNPJ Nº 70.914.965/0001-75) e FRANCISCO JOSÉ FALCÃO DE ANDRADE (CPF Nº 848.262.748-15); 
Ora ativos (i) Um lote de terreno, designado pelo lote 11 , localizado em Águas de São Pedro. Descrição completa na matrícula nº 29.489 - Cartório de 
Registro de Imóveis da Comarca de São Pedro-SP. Valor de avaliação atualizado: R$ 295.324,72 (Junho/2022); e (ii) Um lote de terreno, designado pelo 
lote 12, localizado em Águas de São Pedro. Descrição completa na matrícula nº 29.490 - Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de São Pedro-SP. 
Valor de avaliação atualizado: R$ 270.803,20 (Junho/2022). PRAÇAS – 1ª Praça começa em 09/08/2022, às 14h00min; e termina em 12/08/2022, às 
14h00min; 2ª praça começa em 12/08/2022, às 14h00min; e termina em 01/09/2022, às 14h00min. INTIMADOS das designações supra, caso não seja(m) 
localizado(a)(s) para a intimação pessoal, bem como da Penhora realizada.

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo, no uso de suas 
atribuições conferidas pela Lei nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966, torna público que a 
Câmara Especializada de Engenharia de Agrimensura deste Regional, consoante os autos 
do Processo E - 39/2018, resolveu aplicar a pena disciplinar de CENSURA PÚBLICA ao Eng. 
Agrim. e Seg. Trab. Valentim Pedro Donatoni - Crea-SP 0600941370, por cometimento de 
falta grave, ao infringir o disposto no artigo 8º, inciso III e IV ; artigo 9º, Inciso ll, alínea “a” e 
artigo 10, inciso I alínea “a” do Código de Ética Profissional da Engenharia, da Agronomia, da 
Geologia e da Meteorologia, adotado pela Resolução n° 1.002, de 26 de novembro de 2002, 
do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia — Confea.

São Paulo, 28 de março de 2022
Eng. Civil Ligia Marta Mackey

Creasp nº 5060222853
Vice-Presidente no exercício da Presidência do Crea-SP

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA

DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP

CENSURA PÚBLICA

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo, no uso de suas 
atribuições conferidas pela Lei nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966, torna público que a 
Câmara Especializada de Engenharia de Agrimensura deste Regional, consoante os autos 
do Processo E - 40/2018, resolveu aplicar a pena disciplinar de CENSURA PÚBLICA ao Eng. 
Agrim. e Seg. Trab. Valentim Pedro Donatoni - Crea-SP 0600941370, por cometimento de 
falta grave, ao infringir o disposto no artigo 8º, inciso III e IV ; artigo 9º, Inciso ll, alínea “a” e 
artigo 10, inciso I alínea “a” do Código de Ética Profissional da Engenharia, da Agronomia, da 
Geologia e da Meteorologia, adotado pela Resolução n° 1.002, de 26 de novembro de 2002, 
do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia — Confea.

São Paulo, 28 de março de 2022
Eng. Civil Ligia Marta Mackey

Creasp nº 5060222853
Vice-Presidente no exercício da Presidência do Crea-SP

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA

DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP

CENSURA PÚBLICA

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo, no uso de suas 
atribuições conferidas pela Lei n° 5.194, de 24 de dezembro de 1966, torna público que a 
Câmara Especializada de Engenharia de Agrimensura deste Regional, consoante os autos 
do Processo E- 94/2018, resolveu aplicar a pena disciplinar de CENSURA PÚBLICA ao Eng. 
Agrim. Odair Everaldo Bordin - Crea-SP 5068971549-SP, por cometimento de falta grave, ao 
infringir o disposto no Artigo 9º, Inciso II, alínea “d” e artigo 10, inciso Il alínea “a” do Código 
de Ética Profissional da Engenharia, da Agronomia, da Geologia e da Meteorologia, adotado 
pela Resolução n° 1.002, de 26 de novembro de 2002, do Conselho Federal de Engenharia 
e Agronomia — Confea. 

São Paulo, 28 de março de 2022
Eng. Civil Ligia Marta Mackey

Creasp nº 5060222853
Vice-Presidente, no exercício da Presidência do Crea-SP

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA

DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP

CENSURA PÚBLICA 
CREA-SP
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LEILÃO PÚBLICO EXTRAJUDICIAL ELETRÔNICO
 DAVI BORGES DE AQUINO, Leiloeiro Público Ofi cial, matriculado na Junta Comercial do Estado de São Paulo  (“JUCESP”) sob o n° 
1.070, gestor da Alfa Leilões - Especialista em Imóveis, localizada na Avenida Paulista, nº 2421 – 1º andar – Bela Vista, São Paulo - SP, 
CEP: 01311-300, ou ainda, pelo telefone (11) 3230-1126, WhatsApp (11) 93207-1308, e-mail: contato@alfaleiloes.com, faz saber, pelo 
presente Edital, que, devidamente autorizado pelo Credor Fiduciário: COLE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, pessoa jurídica 

de direito privado, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda (“CNPJ/MF”) sob o n°07.245.660/0001-81, com sede na 
Av. Brigadeiro Faria Lima, nº 1.478, 20º andar, conjunto 2.004, Jardim Paulistano, São Paulo/SP, CEP: 01451-001, representada por seu sócio gerente 
DECIO CORDEIRO LEMOS, brasileiro, casado, advogado, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoa Física do Ministério da Fazenda (“CPF/MF”) sob nº 
122.817.438-53, nos termos do Contrato de Cédula de Crédito Bancário com Alienação Fiduciária em Garantia, datado em 25/06/2014, no qual fi gura como 
Devedor Fiduciante ADIONATAN DE OLIVEIRA ALMEIDA, brasileiro, solteiro, projetista, portador da cédula de identidade (“RG”) 47.477.767-4/SSP/BA e 
inscrito no Cadastro Nacional de Pessoa Física do Ministério da Fazenda (“CPF/MF”) sob o nº 405.857.488-51, residente e domiciliado sito à Rua Harry 
Dannenberg, nº 502, Vila Carmosina, São Paulo/SP, CEP: 08270-010, levará a PÚBLICO LEILÃO de modo eletrônico (On-line), por meio do site: www.
alfaleiloes.com, no dia 22 de agosto de 2022, às 14 horas, em 1° (primeiro) LEILÃO, com lance mínimo igual ou superior a R$ 365.571,43 (trezentos e 
sessenta e cinco mil quinhentos e setenta e um Reais e quarenta e três centavos), o imóvel abaixo  descrito, com a propriedade consolidada em nome 
do credor fi duciário, constituído em consonância com o artigo 27, da Lei Federal n° 9.514/1997 e demais disposições aplicáveis à matéria, a propriedade 
do bem imóvel Matriculado sob o n° 127.550, registrado perante o 2º Cartório de Registro de Imóveis de Guarulhos/SP (Propriedade Consolidada em 
29/06/2022, conforme Averbação de nº 04), na forma do presente edital. Caso não haja licitante em primeiro leilão, fi ca desde já designado o dia 06 de se-
tembro de 2022, no mesmo horário e forma, para realização do 2° (segundo) LEILÃO, com lance mínimo igual ou superior a R$ 238.261,99 (duzentos 
e trinta e oito mil duzentos e sessenta e um Reais e noventa e nove centavos). Os interessados em participar do leilão de modo on-line, deverão se 
cadastrar no site www.alfaleiloes.com e se habilitar acessando a página deste leilão, clicando na opção HABILITE-SE, com antecedência de até 01 (uma) 
hora, antes do início do leilão presencial, não sendo aceitas habilitações após esse prazo. O envio de lances on-line se dará exclusivamente através do 
site www.alfaleiloes.com, respeitado o lance mínimo e o incremento mínimo estabelecido, em igualdade de condições com os participantes presentes no 
auditório do leilão de modo presencial, na disputa pelo lote do leilão. A venda será efetuada em caráter “ad corpus” e no estado de conservação em que o 
imóvel se encontra, e eventual irregularidade ou necessidade de averbação de construção, ampliação ou reforma, será objeto de regularização e os encar-
gos junto aos órgãos competentes por conta do adquirente. O(s) devedor(es) fi duciante(s) será(ão) comunicado(s) na forma do parágrafo 2º-A do artigo 27 
da lei 9.514/97, incluído pela lei 13.465 de 11/07/2017, das datas, horários e locais da realização dos leilões fi duciários, mediante correspondência dirigida 
aos endereços constantes do contrato, inclusive ao endereço eletrônico, podendo o(s) fi duciante(s) adquirir sem concorrência de terceiros, o imóvel ou-
trora entregue em garantia, exercendo o seu direito de preferência em 1º ou 2º leilão, pelo valor da dívida, acrescida dos encargos e despesas, conforme 
estabelecido no parágrafo 2º-B do mesmo artigo, ainda que, outros interessados já tenham efetuado lances, para o respectivo lote do leilão. O arrematante 
pagará no ato, à vista, o valor total da arrematação e a comissão do leiloeiro, correspondente a 5% sobre o valor de arremate. O edital completo encontra-
-se disponível no site do leiloeiro www.alfaleiloes.com o qual o participante declara ter lido e concordado com os seus termos e condições ali estabelecidos
O horário mencionado neste edital, no site do leiloeiro, catálogos ou em qualquer outro veículo de comunicação, consideram o horário ofi cial de Brasília/
DF. As demais condições obedecerão ao que regula o Decreto n° 21.981 de 19 de outubro de 1.932, com as alterações introduzidas pelo Decreto n° 
22.427 de 1° de fevereiro de 1.933, que regula a profi ssão de Leiloeiro Ofi cial. São Paulo, 17 de julho de 2022.  LEILOEIRO OFICIAL - DAVI BORGES 
DE AQUINO - JUCESP N ° 1.070 - COMITENTE - COLE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁ-RIOS LTDA - CNPJ/MF nº 07.245.660/0001-81

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 1000267-
21.2022.8.26.0539 – 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 sujei-
tos 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 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 - 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 Lei-
lão: 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. Paraí-
so, 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 JÚ-
NIOR, Lote único de bem imóvel: TERRENO na VILA FORMOSA, Rubião Júnior, Botucatu/SP. Ma-
trícula: 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 CLO-
VIS 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 APA-
RECIDA 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 CIR-
C-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 Gui-
maraes, Botucatu/SP. 1ª data/Avaliação: R$ 1.287.317,25. 2ª data Lance Inicial: R$ 901.122,08.

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.

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 

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

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

EDITAL DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – LEI 9.514/97 - TIAGO TESSLER BLECHER, 
Leiloeiro Público Ofi cial inscrito na JUCESP N°1.098, sediado à Rua Natingui, 862 3º andar - Conjuntos 311 e 312 - 
Vila Madalena, São Paulo - SP, 05443-001, devidamente autorizada pela Credora Fiduciária FUN HOME ADMNIS-
TRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº. 23.438.978/001-35, sediada à Alameda 05, nº83, Lote 
6/7/8, Centro Empresarial Raposo Tavares, no Município de Vargem Grande Paulista/SP cep: 06730-000, nos termos 

do Contrato de Alienação Fiduciária fi rmado em 05 de novembro de 2012, no qual fi gura como DEVEDORA Maiara Ramos, 
Brasileira, cabeleireira, portadora do RG nº 37.658.431-2 SSP/SP, inscrita no CPF nº 431.507.938-31, residente e domiciliada  a 
Rua Genova, nº 581, Jardim Santa Paula, município e comarca de Cotia/SP,   levará a PÚBLICO LEILÃO na modalidade eletrô-
nica online através do website www.webleiloes.com.br onde o presente Edital pode ser acessado na íntegra nos termos do art. 
27 e parágrafos da Lei 9.514/97, com início do PRIMEIRO LEILÃO em 15 de Agosto de 2022 às 15:00 horas e com lance 
mínimo igual ou superior ao valor da avaliação. Caso não haja licitante no Primeiro Leilão, fi ca desde já designado o SEGUNDO 
LEILÃO em 22 de Agosto 2022 às 15:00 horas, com lances a partir de R$ 222.613,35 (duzentos e vinte e dois mil, seiscen-
tos e treze reais e trinta e cinco centavos) para o lote abaixo descrito, que tivera sua propriedade consolidada em nome da 
Credora Fiduciária em 26 de Outubro de 2020, constituído pelo seguinte bem: IMOVEL: – UNIDADE AUTÔNOMA RESIDEN-
CIAL nº 3, TIPO A, localizada no pavimento térreo do condomínio denominado “VILLA GENOVA I”, situado na Rua Genova, nº 
581, Jardim Santa Paula, município e comarca de Cotia/SP, assim descrita: área privativa coberta de 40,56 m²; área comum 
coberta edifi cada de 7,5037 m², totalizando 48,0637 ² de área construída; área comum descoberta de 50,3953 m²; totalizando a 
área construída + descoberta de 98,4590 m²; fração ideal no solo de 0,08371863; equivalente a 73,67239088 m²,  com as se-
guintes confrontações: de quem da área de circulação olha para a unidade, pela frente com área comum (área de circulação); 
do lado direito com  a “unidade 02” ; do lado esquerdo com área comum (área de circulação), e nos fundos com a área comum 
(circulação de veículos); cabendo a esta unidade o direito ao uso no estacionamento de veículos de uma vaga de garagem, de 
uso comum e indeterminado. Cadastro Imobiliário: 23311.21.84.0263.00.000  inscrito na matricula nº 137.238 do Cartório de 
Registro de Imóveis de Cotia/SP. Avaliação do bem: R$ 190.000,00 (cento e noventa mil reais), nos termos do art. 24, inciso 
VI, § único da Lei 9.514/97. CONDIÇÕES DE VENDA: O fi duciante será comunicado na forma do parágrafo 2º-A do artigo 27 da 
lei 9.514/97, das datas, horários e locais da realização dos leilões fi duciários, 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. Imóvel ocupado. A desocupação será por conta e risco do adquirente, observado o previsto no art. 30 da Lei 9.514/97; 
O imóvel será vendido em caráter ad corpus – art. 500, § 3º do Código Civil, não sendo cabível qualquer pleito com relação ao 
cancelamento da arrematação, abatimento do preço ou complemento de área por eventual divergência entre a descrição do 
imóvel e o apurado in loco; É de inteira responsabilidade do arrematante/comprador todas as providências e despesas necessá-
rias relativas a aquisição do(s) imóvel(is) no Leilão, despesas com a regularização e encargos perante a quaisquer órgãos 
competentes, despesas com Escritura Pública e Registro junto ao Cartório responsável, Imposto de Transmissão, Foro, taxas, 
alvarás, certidões, emolumentos cartorários, registrários, etc. Não poderá o arrematante alegar desconhecimento de suas con-
dições, ocupações pelos devedores ou terceiros, eventuais irregularidades, características, compartimentos internos, estado de 
conservação e localização. As condições de cada imóvel estão descritas nos catálogos e deverão ser prévia e rigorosamente 
analisadas pelos interessados. É de responsabilidade do arrematante adotar todas as medidas necessárias, judiciais ou não, 
para a imissão na posse direta do imóvel, ao passo que a posse indireta será transmitida ao arrematante logo após o pagamen-
to do lance e demais despesas. As áreas/itens mencionadas nos Editais, Catálogos e outros veículos de comunicação são me-
ramente enunciativas e repetitivas das dimensões constantes do registro imobiliário, não sendo cabível qualquer pleito com re-
lação ao cancelamento da arrematação, abatimento de preço ou complemento de área, por eventual divergência entre o que 
constar da descrição do(s) imóvel(is). Responde o GARANTIDOR pelo pagamento dos impostos, taxas, contribuições e quais-
quer outros encargos que recaiam ou venham a recair sobre o imóvel, cuja posse tenha sido transferida para o Credor Fiduciário, 
até a data em que este vier a ser imitido na posse, conforme artigo 27, § 8º da Lei 9.514/97 combinado com as disposições 
previstas no instrumento particular; A avaliação do bem imóvel está de acordo com os termos do Parágrafo Único do artigo 24 
da Lei 9.514/97. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: No prazo impreterível de 24 (vinte e quatro) horas, contados a partir da arre-
matação, o ARREMATANTE pagará ao CREDOR FIDUCIÁRIO à vista, a importância equivalente ao valor do lance vencedor 
acrescido de 5% (cinco por cento) relativo à comissão de leiloeiro por meio de DOC ou TED em contas correntes e/ou boletos 
bancários indicados pelo Leiloeiro. A comissão devida ao Leiloeiro Público Ofi cial será paga pelo arrematante no percentual de 
5% sobre o valor do lance vencedor, não se incluindo no valor de lance, sendo paga à vista; Os lances ofertados são irrevogáveis 
e irretratáveis, sendo certo que, o(s) participante(s) são responsáveis por todas as ofertas registradas em seu nome. Os lanços 
não podem ser anulados e/ou cancelados em hipótese alguma, fi cando sujeito às penalidades cabíveis; Em caso de inadimple-
mento 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 administrativas, bem como poderá ainda o Leiloei-
ro emitir título 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 artigo 39, do Decreto nº 21.981/32, além da inclusão do arrematante nos serviços de proteção 
ao crédito. CONDIÇÕES GERAIS: O leilão eletrônico será realizado no Portal Webleilões (www.webleiloes.com.br) nos horários 
previamente estabelecidos neste Edital; O leilão será realizado na modalidade eletrônica online exclusivamente não sendo 
permitida qualquer outra forma de apresentação de lances ou propostas, as quais serão inseridas digitalmente na página do 
imóvel; Todos os horários previstos no presente Edital, constantes do website do leiloeiro, catálogos ou em qualquer outro veí-
culo de comunicação são considerados o horário ofi cial de Brasília/DF; O presente Edital em sua íntegra está disponível no site 
acima descrito. Caso haja arrematante, quer em primeiro ou segundo leilão, a escritura de venda e compra, será lavrada em até 
60 dias, contados da data do leilão Correrão por conta do arrematante, todas as despesas, inclusive foro e laudêmio, se for o 
caso, relativos à transferência do imóvel arrematado. Na forma do disposto no artigo 448, do Código Civil, o vendedor se res-
ponsabiliza por eventual evicção, somente até o valor recebido a título de arremate, excluídas quaisquer perdas. DISPOSIÇÕES 
FINAIS: O presente Edital pode ser publicado por extrato e em resumo nos termos do art. 886 e 887 do Código de Processo 
Civil, não eximindo os interessados em acessar e cientifi car do presente Edital na íntegra, disponível nos termos já descritos; O 
acesso ao website do leiloeiro mediante login e senha previamente cadastrados e eventual oferta de lances implica na aceitação 
e ciência de todas as condições expressas no presente Edital, na sua integralidade; O não cadastramento e/ou não acesso ao 
website do leiloeiro por parte da DEVEDORA/FIDUCIANTE caracterizará desinteresse destes nos procedimentos e trâmites 
adotados pelas CREDORAS FIDUCIÁRIAS bem como pelo Leiloeiro Público Ofi cial e não gerará qualquer direito ou óbice aos 
leilões e seus desdobramentos; O não exercício, pela FIDUCIÁRIA, de quaisquer direitos ou faculdades que lhe concedem a lei, 
este Edital e/ou instrumento particular de contrato importará mera tolerância, não constituindo novação contratual ou renúncia 
de direitos. Fica eleito o Foro da Comarca do imóvel para nele seja dirimida quaisquer dúvidas ou questões oriundas do presen-
te Edital. São Paulo/SP, 15 de Julho de 2022 Tiago Tessler Blecher - JUCESP nº 1.098

www.webleiloes.com.br

ERRATA - Informamos que, em relação ao edital de leilões a serem realizados em 27 e 29/07/2022 às 15h00, publicado 
neste jornal nos dias  14, 15 e 16/07/2022, sendo leiloeiro Vicente de Paulo Albuquerque Costa Filho, inscrito na 
JUCEMA sob nº 12/96 e JUCESP sob nº 1086, tendo como fi duciantes: DOUGLAS CANDIDO, inscrito no CPF nº 
114.538.318-19  e ANDREIA LEAL CANDIDO, inscrita no CPF nº 142.515.548-09, imóvel em São Paulo-SP,  casa à 
Rua Pedro Talarico nº 1055, matrícula 76.426 do 16º Cartório de Registro de Imóveis de São Paulo-SP, onde se lê: 1º 
Leilão lance mínimo: R$ 362.543,49 e 2º leilão - lance mínimo: R$ 262.350,30, leia-se 1º Leilão, lance mínimo: R$ 
364.665,25 e 2º leilão, lance mínimo: R$ 261.927,14. Demais informações permanecem as mesmas. Os interessados 
devem consultar as condições de pagamento e venda do imóvel disponível no site: www.leilaovip.com.br. Para mais 
informações – tel.: 0800 717 8888 ou 11-3093-5252

DATA 1º LEILÃO 27/07/22 ÀS 15H  -  DATA 2º LEILÃO 29/07/22 ÀS 15H

ERRATA - EDITAL DE LEILÃO ON-LINE

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

twitter.com/milanleiloes

e outros comitentes

LEILÃO C/ APROX. 60 VEÍCULOS
RECUPERADOS DE FINANCIAMENTO E DE FROTA

DIA 20 DE JULHO 2022 (QUARTA-FEIRA) ÀS 9:30H. PRESENCIAL E ONLINE - ROD. RAPOSO TAVARES, KM 20 - SÃO PAULO - SP
98822611AMKD93575 - 9BRB29BT7M2266018 - 99ABJ68U0K4001161 - 9BWAL5BZ9LP091100 - 9BGJE69E0GB148616 - 
98RDB12B0KA005934 - 93HFA6670AZ112730 - 94DBFAN17KB104615 - 9BHBG41CAGP626702 - 9BD19825PGB000103 - 
3VWPE61K49M266311 - 936CLNFN2FB036737 - 935FCKFVYBB508125 - JSAJTE54VF4100522 - 9BGJC69E0GB151766 - 
9BHBG41DBFP511855 - 9BFZK53A9BB276368 - 9BGKS48U0KG222050 - 9BRB33BE9N2065444 - 9BWAB45ZXB4051861 - 
9BFZD55J8FB745799 - 9BWDA05U8DT210494 - 8A1CB8205FL469156 - 9BFZF26P778498396 - 93Y5SRD04GJ485983 - 
9BWAG45U4LT001602 - 93XFJB43VGC106171 - 9BFZF10B678489986 - 9BWDA05U1BT035440 - 9BFZF55P6B8112367 - 
9BWMF07X2EP020452 - JTMZD31V6B5185717 - 9BD119307B1077815 - 8AD2MKFWXBG074030 - 9BWAB05W79T006889 - 
9BD146000M3791831 - 9BD19240R73053814 - 9BWAA05W6DP025020 - 9BWDH5BZ5JP033545 - 9BRBL3HE4K0183142 - 
9BWAA05W5EP053473 - 9BD373165B5001760 - 8BCLDRFJ28G562168 - 94DTBAL10EJ349739 - BC144PFB17806 - 
9BWHR82Z65R521087 - 9BM3821859B632514 - 9532L82W9BR131406 - 9BFYCAWY0BBB76902 - 9BD11814481018540 - 
9BWAA05U6EP031285 - 9BRBOWHE3F0205071 - WV1DB42H6CA040612 - 9BWCA05X32P032053 - 9BD26512MF9038563 - 
9BWAG4121FT512189 - 9BD195B6NJ0828716 - 9BFZH55L5K8335023 - 8AD3CRFJ29G052164 - 9C2KD0810MR037414

Edital de Intimação de Hasta Pública - J3729
VARA: 35ª VARA CÍVEL DO FORO CENTRAL DA COMARCA DE SÃO PAU-

LO/SP PROCESSO Nº: 1014872-67.2018.8.26.0100 AUTOR: João Paulo de Queiroz Alves RÉU: 
Espólio de José Alcides de Queiroz Alves (representado por Ana Tereza de Queiroz Alves Tozzini) 
CÔNJUGE: Sônia Kimiyo Kurosu Queiroz TERCEIROS: Município de São Paulo-SP; André de Quei-
roz Alves (herdeiro de José Alcides de Queiroz Alves); Izabel de Queiroz Alves Gomes (herdeira de 
José Alcides de Queiroz Alves); Ana Tereza de Queiroz Alves Tozzini (herdeira de José Alcides de 
Queiroz Alves) 1ª PRAÇA: 01/08/22(15h00) até 04/08/22(15h00) e 2ª PRAÇA: 04/08/22(15h00) até 
24/08/22(15h00)-50% do valor de 1ª Praça.  CONDUTORES:  Jucesp 1059 e 1106, pela www.d1lance.
com.br. BEM: Um prédio à Rua Topázio nº 320, no 37º subdistrito Aclimação, e seu terreno medindo 
7,30m de frente para a Rua Topázio, por 27m de profundidade, confi nando de quem olha da rua para 
o imóvel do lado esquerdo com o prédio nº 312, do lado direito com o prédio nº 330 e nos fundos 
com os prédios nºs 63 e 83 da Rua Armando Ferrentini. MATRÍCULA: nº 106.033 do 16º CRI de São 
Paulo-SP. AVALIAÇÃO: R$ 928.590,21 (em Mai/21). Ficam INTIMADOS os supracitados e demais 
interessados das presentes designações, bem como da penhora realizada em 14/02/19.

Edital de Intimação de Hasta Pública - J3779
VARA: 2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE SÃO BERNARDO DO CAMPO/
SP PROCESSO Nº: 0026574-95.2015.8.26.0564 AUTOR: Adriano Antonio 

do Nascimento RÉU: Maria Aparecida da Silva TERCEIROS: Estado de São Paulo CREDOR FI-
DUCIÁRIO: 1ª PRAÇA: 16/08/22(14h00) até 19/08/22(14h00) e 2ª PRAÇA: 19/08/22(14h00) até 
08/09/22(14h00)- 60% do valor de 1ª Praça.  CONDUTORES:  Jucesp 1059 e 1106, pela www.d1lan-
ce.com.br. BEM: Propriedade - Um veículo, Fiat/Siena Fire Flex 1.0, 08/09, placa EGR-0247, cor 
cinza, Renavam 00983109362 e Chassi 9BD17206G93469133. AVALIAÇÃO: R$ 15.409,00 (em 
Jul/21). Ficam INTIMADOS os supracitados e demais interessados das presentes designações, bem 
como da penhora realizada em 24/10/16.

@ milanleiloesfacebook.com/milanleiloes

twitter.com/milanleiloes (11) 3845-5599
MILAN LEILÕES
L E I L O E I R O S  O F I C I A I S

WWW.MILANLEILOES.COM.BR

 www.milanleiloes.com.br

BRADESCO 15 IMÓVEIS
LEILÃO ONLINE

26 / Julho 2022 - Terça 11h. 
www.milanleiloes.com.br PRESENCIAL E ONLINE

APROX. 70 VEÍCULOS 

27 / Julho 2022 - Quarta 9:30h. 

www.milanleiloes.com.br LEILÃO ONLINE

LEILÃO PEÇAS E ACESS. VOLKS

29 / Julho 2022 - Sexta 9:30h. 
LEILÃO ONLINE

LEILÃO PEÇAS E ACESS. VOLKS

www.milanleiloes.com.br LEILÃO ONLINE

LEILÃO DE MATERIAIS DIVS.

28 / Julho 2022 - Quinta 9:30h. 
LEILÃO ONLINE

www.milanleiloes.com.br LEILÃO ONLINE

LEILÃO IMÓVEL TJ-SP

1º Praça: 26/07 - 2ª Praça: 28/07-2022 14:30h.
LEILÃO ONLINE

1º Praça: 26/07 - 2ª Praça: 28/07-2022 14:30h.

 www.milanleiloes.com.br

BANCO PAN 07 IMÓVEIS
LEILÃO ONLINE

27 / Julho 2022 - Quarta 15h. 
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INFORMAÇÕES E CADASTRO:

WWW.MILANLEILOES.COM.BR

ERRATA: DATA: 27/04/2018. A PARTIR DAS: 13:00. Leilão: 65321. LOTE: 8. LOC.: Serra/ES. DADOS DO LOTE: MARCA E MODELO: FIAT STRADA 
FIRE CE 1.3. CHASSI: 9BD27807042414147.. ANO FAB/MODELO: 2004/2004. PLACA: MPQ5793 .
Tel.: (11) 4950-9400 E-mail: cac@superbid.net - Auditório: Av. Eng. Luís Carlos Berrini, 105, Edifício Berrini One, 4º andar, São Paulo/SP, CEP: 04571-010. Servidor Municipal Adenilson da Silva através da Portaria SEAD nº 41, de 23 de Junho de 2017.

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

ERRATA: DATA: 30/05/2022. A PARTIR DAS: 14:30. Leilão: 106511. LOTE: 23. LOC.: Santa Adélia/São Paulo. DADOS DO LOTE: MARCA E 
MODELO: CAVALO MECÂNICO VOLVO FM 440 6X4T. CHASSI: 9BVAS02D48E740271. ANO FAB/MODELO: 2008/2008. PLACA: DXP3H89 .

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.

ERRATA: DATA: 20/01/2022. A PARTIR DAS: 10:00. Leilão: 102291. LOTE: 7. LOC.: Ipuaçu/SC. DADOS DO LOTE: MARCA E MODELO: 
VOLKSWAGEN VOYAGE 1.0. CHASSI: 9BWDA05U6AT041426. ANO FAB/MODELO: 2009/2010. PLACA: MGV8E05 . 

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: Ana Claudia Barizon Fontana da Luz, nomeada através do Decreto Municipal nº 347, de 21 de dezembro de 2021.

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.

2ª VARA– FORO DA COMARCA DE SÃO PEDRO
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. 2ª VARA– FORO DA COMARCA DE SÃO PEDRO. Processo nº 0001384-02.2017.8.26.0584. Executa-
dos: requerido(s) HOTEL JERUBIAÇABA LTDA (CNPJ Nº 70.914.965/0001-75) e FRANCISCO JOSÉ FALCÃO DE ANDRADE (CPF Nº 848.262.748-15); 
Ora ativos (i) Um lote de terreno, designado pelo lote 11 , localizado em Águas de São Pedro. Descrição completa na matrícula nº 29.489 - Cartório de 
Registro de Imóveis da Comarca de São Pedro-SP. Valor de avaliação atualizado: R$ 295.324,72 (Junho/2022); e (ii) Um lote de terreno, designado pelo 
lote 12, localizado em Águas de São Pedro. Descrição completa na matrícula nº 29.490 - Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de São Pedro-SP. 
Valor de avaliação atualizado: R$ 270.803,20 (Junho/2022). PRAÇAS – 1ª Praça começa em 09/08/2022, às 14h00min; e termina em 12/08/2022, às 
14h00min; 2ª praça começa em 12/08/2022, às 14h00min; e termina em 01/09/2022, às 14h00min. INTIMADOS das designações supra, caso não seja(m) 
localizado(a)(s) para a intimação pessoal, bem como da Penhora realizada.

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo, no uso de suas 
atribuições conferidas pela Lei nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966, torna público que a 
Câmara Especializada de Engenharia de Agrimensura deste Regional, consoante os autos 
do Processo E - 39/2018, resolveu aplicar a pena disciplinar de CENSURA PÚBLICA ao Eng. 
Agrim. e Seg. Trab. Valentim Pedro Donatoni - Crea-SP 0600941370, por cometimento de 
falta grave, ao infringir o disposto no artigo 8º, inciso III e IV ; artigo 9º, Inciso ll, alínea “a” e 
artigo 10, inciso I alínea “a” do Código de Ética Profissional da Engenharia, da Agronomia, da 
Geologia e da Meteorologia, adotado pela Resolução n° 1.002, de 26 de novembro de 2002, 
do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia — Confea.

São Paulo, 28 de março de 2022
Eng. Civil Ligia Marta Mackey

Creasp nº 5060222853
Vice-Presidente no exercício da Presidência do Crea-SP

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA

DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP

CENSURA PÚBLICA

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo, no uso de suas 
atribuições conferidas pela Lei nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966, torna público que a 
Câmara Especializada de Engenharia de Agrimensura deste Regional, consoante os autos 
do Processo E - 40/2018, resolveu aplicar a pena disciplinar de CENSURA PÚBLICA ao Eng. 
Agrim. e Seg. Trab. Valentim Pedro Donatoni - Crea-SP 0600941370, por cometimento de 
falta grave, ao infringir o disposto no artigo 8º, inciso III e IV ; artigo 9º, Inciso ll, alínea “a” e 
artigo 10, inciso I alínea “a” do Código de Ética Profissional da Engenharia, da Agronomia, da 
Geologia e da Meteorologia, adotado pela Resolução n° 1.002, de 26 de novembro de 2002, 
do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia — Confea.

São Paulo, 28 de março de 2022
Eng. Civil Ligia Marta Mackey

Creasp nº 5060222853
Vice-Presidente no exercício da Presidência do Crea-SP

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA

DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP

CENSURA PÚBLICA

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo, no uso de suas 
atribuições conferidas pela Lei n° 5.194, de 24 de dezembro de 1966, torna público que a 
Câmara Especializada de Engenharia de Agrimensura deste Regional, consoante os autos 
do Processo E- 94/2018, resolveu aplicar a pena disciplinar de CENSURA PÚBLICA ao Eng. 
Agrim. Odair Everaldo Bordin - Crea-SP 5068971549-SP, por cometimento de falta grave, ao 
infringir o disposto no Artigo 9º, Inciso II, alínea “d” e artigo 10, inciso Il alínea “a” do Código 
de Ética Profissional da Engenharia, da Agronomia, da Geologia e da Meteorologia, adotado 
pela Resolução n° 1.002, de 26 de novembro de 2002, do Conselho Federal de Engenharia 
e Agronomia — Confea. 

São Paulo, 28 de março de 2022
Eng. Civil Ligia Marta Mackey

Creasp nº 5060222853
Vice-Presidente, no exercício da Presidência do Crea-SP

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA

DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP

CENSURA PÚBLICA 
CREA-SP
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QUARTA-FEIRA, 20 DE JULHO DE 2022 

EDITAL DE INTIMAÇÃO,COM PRAZO DE 20DIAS.O(A) MM.Juiz(a) de Direito da 3ªVara Judicial,do Foro de Embu das Artes,Es-
tado 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] 

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.

 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 73615-
5/5; 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. 
São Paulo/SP, 21/06/2022. J-19 e 20/07

 
 

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. 

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 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.  

 

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 remunera-
ção 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)

DELLA COLETTA BIOENERGIA S.A.
CNPJ 44.691.236/0001-97

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
Ficam convocados 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.Administração.Administração.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 antece-
dência 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.

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 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 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. 
 

EDITAL DE CITAÇÃO – PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº. 0971669-11.2012.8.26.0506. O(A)
MM. Juiz(a) de Direito da 7ª Vara Cível, do Foro de Ribeirão Preto, Estado de São Paulo, Dr(a).
Roberta Luchiari Villela, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) VERA LÚCIA HAROMI HOKINO, CPF
045.565.548-02, que lhe foi proposta uma ação Monitória por parte de Sistema Integrado de Educação
e Cultura Sinec Ltda., objetivando a cobrança de R$ 1.462,96 (abril/2012), referente ao inadimplemento
dos serviços educacionais prestados no ano letivo de 2008. Encontrando-se a ré em lugar incerto e
não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e
para que, no prazo de 15 (quinze) dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, pague
o débito atualizado (isento de custas processuais) e os honorários advocatícios de 5% do valor atribuído
à causa, ou oponha embargos, sob pena de constitui-se de pleno direito o título executivo judicial,
convertendo-se o mandado inicial em executivo. Em caso de revelia, será nomeado curador especial.
Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado
nesta cidade de Ribeirão Preto, aos 20 de junho de 2022.

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1053157-06.2016.8.26.0002 
O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 3ª Vara Cível, do Foro Regional II - Santo Amaro, Estado de São 
Paulo, Dr(a). CLAUDIO SALVETTI D ANGELO, na forma da Lei, etc. FAZ  SABER  a  Tamires  
Fonseca  Alves  de  Queiroz,  CPF/MF  085.129.074-44,  que  Banco  Bradesco  S/A  lhe  
ajuizou  ação  de Execução, para cobrança da quantia de R$ 79.992,37 (30/09/2020 – fls. 
81), dívida esta oriunda do Instrumento Particular de  Confissão  de  Dívida  e  Outras  
Avenças,  sob  nº  444/289.680.719,  firmado  em  24/08/2015.  Estando  a  executada  em  
lugar  ignorado, foi determinada a citação e intimação por edital, para que em 03 dias úteis, 
após os 20 dias supra, pague o débito atualizado,  sob  pena  de  penhora.  Em  caso  de  
pagamento  dentro  do  tríduo,  a  verba  honorária  será  reduzida  pela  metade.  No  prazo  
para  Embargos,  reconhecendo  o  crédito  do  exeqüente  e  depositando  30%  do  valor  
em  execução  incluindo  custas  e  honorários  advocatícios,  poderá  a  executada  requerer  
o  pagamento  do  restante  em  06  parcelas  mensais,  acrescidas  de  correção monetária e 
juros de 1% ao mês. No caso de não pagamento, o arresto procedido (sobre a quantia de R$ 
1.597,33 - fls. 92/94) será convertido em penhora, passando a fluir, automaticamente, o prazo 
de 15 dias úteis para oferecimento de embargos à execução. Em caso de revelia, será 
nomeado curador especial. Será o presente edital, publicado na forma da lei.

Edital de Convocação - Fundação Abrinq Pelos Direitos da Criança e do Adolescente
Pelo presente Edital ficam as senhoras e senhores conselheiros desta entidade, convocados para
AGO - Assembleia Geral Ordinária, no dia no dia 28.07.2022, em primeira convocação às 12h00 e
às 12h30 em segunda convocação, com qualquer número de presentes de forma presencial, na
sede situada à Rua Araguari, 835 - conjunto 22 - Vila Uberabinha - São Paulo - SP - 04514-041, e de
forma virtual como indicado a seguir: Link: https://us02web.zoom.us/j/82469491036 Meeting ID:
824 6949 1036, quando será cumprida a seguinte ordem do dia: 1) Abertura e Informes Gerais;
2) Informes Orçamentários; 3) Eleição e posse dos membros dos Conselhos de Administração e Fis-
cal para o período de 01.08.2022 a 31.07.2026; 4) Outros assuntos.

São Paulo, 20 de julho de 2022. Synésio Batista da Costa - Presidente

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1040154-42.2020.8.26.0002 O(A) 
MM. Juiz(a) de Direito da 6ª Vara Cível, do Foro Regional II - Santo Amaro, Estado de São Paulo, 
Dr(a). Emanuel Brandão Filho, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) CIMOB COMPANHIA 
IMOBILIÁRIA, CNPJ 34177279000103, que lhe foi proposta uma ação Adjudicação Compulsória, de 
Procedimento Comum Cível por parte de João Vito Laporta e outro, objetivando a adjudicação 
compulsória do imóvel situado na Rua Lira Cesarense, 400/500, casa 13 B, Condomínio Vila Nova 
Gaia, Santo Amaro- São Paulo/SP, inscrito junto à Prefeitura Municipal de São Paulo o nº 
168.321.0159-6, Matrícula 255.355 do 11º CRI/São Paulo, adquirido por meio de Contrato de 
Compromisso de Compra e Venda, em 2001. Encontrando-se a ré em lugar incerto e não sabido, foi 
determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para que, no 
prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, apresente resposta. Não 
sendo contestada a ação, a ré será considerada revel, caso em que 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. 

 

  

Autos nº. 0003350-03.2014.8.16.0028 EDITAL DE CITAÇÃO DE: ATLANTA ROLAMENTOS E ACESSÓRIOS INDUSTRIAIS LTDA. 
representado(a) por CRISTIANO MELO DA SILVA, ALBERTINO MARTINELLO PRAZO: 30 (TRINTA) DIAS A DRA. JULIANA OLANDOSKI 
BARBOZA, MM. Juíza de Direito Substituta da Vara da Comarca de Colombo, faz saber a todos quanto os presentes virem ou dele conhecimento 
tiverem que perante este Juízo e Cartório se processam os autos de PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL sob nº 0003350- 03.2014.8.16.0028 em 
que é autor ETERNIT S/A, e requeridos ATLANTA ROLAMENTOS E ACESSÓRIOS INDUSTRIAIS LTDA. e BUYCRED FUNDO DE 
INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL LP, tendo a presente à finalidade de CITAR ATLANTA ROLAMENTOS E 
ACESSÓRIOS INDUSTRIAIS LTDA. representado(a) por CRISTIANO MELO DA SILVA, ALBERTINO MARTINELLO, inscrita no CNPJ sob nº 
10.300.356/0001-02, para que no prazo legal de 15 (quinze) dias, contados após o decurso do prazo do presente edital, querendo, ofereça(m) 
contestação, sob pena de revelia e de serem aceitos como verdadeiros os fatos articulados pela parte autora (art. 285 e 319 do CPC), tudo em 
conformidade com a resenha da inicial a seguir transcrita: “Trata-se de ação em que pretende a parte autora o cancelamento do protesto de título 
(duplicata mercantil nº 002918/1, no valor de R$ 2.066,66, vencimento 14/02/2014) injustificadamente emitido em seu nome, haja vista que não há 
relação negocial entre as partes a respaldar a sua emissão. A duplicata, como título eminentemente causal, deve corresponder efetivamente a 
uma compra e venda mercantil, ou a uma prestação de serviço, descabendo sua emissão quando não existente “causa debendi”. Inquestionável 
que a duplicata foi emitida abusivamente, visto não corresponder a qualquer negócio jurídico, tratando-se de título frio e, como tal, eivado de 
nulidade absoluta.” DESPACHO: “1. Considerando o pedido “retro” e que a corré foi exaustivamente procurada para citação, porém nunca foi 
encontrada, apesar de ter sido diligenciado acerca do seu endereço, como se vê das consultas realizadas nos autos, defiro a citação por edital da 
Corré Atlanta, na pessoa de seus sócios, Cristiano Melo da Silva e Albertino Martinello, pelo prazo de 30 (trinta) dias. 2. Cumprido o item anterior 
e decorrido o prazo de defesa com o não comparecimento da parte em Juízo, proceda-se a nomeação de curador especial dentre os advogados 
dativos atuantes neste Foro Regional habilitados no portal da defensoria dativa da OAB-PR. Colombo, 01/06/2022. JULIANA OLANDOSKI 
BARBOZA - Juíza de Direito Substituta”. Colombo, 6 de julho de 2022. Eu, João Pedro Ghignone Costa, Escrivão, que o fiz digitar e subscrevo.  

Citação. Prazo 20 dias.Proc. 1033563-87.2014.8.26.0224 O Dr. Luiz Gustavo de Oliveira Martins Pereira, Juiz de Direito da 8ª 
Vara Cível de Guarulhos/SP.FAZ SABER a Felício Pereira Barbosa e s/m Antonia Maria de Jesus, também conhecida por 
Antonia Maria do Espirito Santo, Olimpya Barboza, também conhecida como Olympia Barbosa de Albuquerque, Benta Barboza 
do Prado e s/m Benjamim do Prado, Benedito Pereira Barboza e s/m Albertina de Freitas Barboza, Antonio Pereira Barboza e 
s/m Leontina Pereira Barboza, João Gonçalves do Santos, também conhecido por João dos Santos, Augusta Barboza de 
Carvalho e s/m José Theodor de Carvalho, Margarida Pereira da Silva e s/m Armando Silva, Elias Pereira Barboza, herdeiros 
ou sucessores, réus em lugar incerto e eventuais interessados ausentes,incertos e desconhecidos, que Isalinda Teixeira da 
Silva, Ezequiel Teixeira, Silas Teixeira, Leonilda Teixeira Zanella, Suzete do Prado Teixeira, Glaucia do Prado Teixeira 
Fernandez,Evandro do Prado Teixeira, Samuel Teixeira Junior, Fernando da Silva, Olivia Fernandes Teixeira, Lucimara Reis 
Teixeira, Osmar Zanella, Noe de Freitas Fernandes, Sandra Maria da Silva Teixeira e Rafaela Augusto de Araújo Teixeira 
ajuizaram ação de USUCAPIÃO, visando uma gleba de terras sito na Avenida Pedro de Souza Lopes 4.527, Jardim São Luis, 
Guarulhos/SP,com área de 5.839,21m², transcrição 42.764, 1º CRI/SP. Estando em termos, expede-se o presente edital para 
citação dos supramencionados para, no prazo de 15 dias, a fluir após o prazo de 20dias, contestem o feito, sob pena de serem 
aceitos os fatos, nomeando-se curador especial em caso de revelia. Será o edital afixado e publicado na forma da Lei. NADA 
MAIS. Dado e passado nesta cidade de Guarulhos, aos 06 de julho de 2022.                                                                               [20,21] 

AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão: 208/2022 - Eletrônico - Processo Administrativo: 
PMC.2021.00034737-78 - Interessado: Secretaria Municipal de Administração - 
Objeto: Registro de Preços de serviços de instalação de rede lógica e elétrica, 
incluindo infraestrutura e fornecimento de materiais - Recebimento das 
Propostas do Lote01: das 08h do dia 02/08/22 às 13h do dia 02/08/22 - 
Abertura das Propostas do Lote01: a partir das 13h do dia 02/08/22 - Início da 
Disputa de Preços: a partir das 14h30min do dia 02/08/22 - Disponibilidade do 
Edital: a partir de 20/07/22, no portal eletrônico www.licitacoes-e.com.br. 
Esclarecimentos adicionais com o Pregoeiro João Fernandes Filho pelo telefone 
(19) 2116-8464.

Campinas, 19 de julho de 2022 
RAPHAEL BERNARDES PEIXOTO DOS SANTOS 

Diretor do Departamento Central de Compras

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENTE FEIJÓ
EXTRATO DE ADITAMENTO CONTRATUAL CONTRATO Nº 108/2021.
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE REGENTE FEIJÓ CONTRATADA: TUCANO’S TERRAPLENAGENS E CONSTRUÇÕES LTDA 
OBJETO: Aditivo contratual de supressão e prorrogação de prazo contratual – Contratação de empresa especializada 
para a realização de serviços de infra estrutura urbana, recapeamento asfaltico com CBUQ (concreto betuminoso usinado 
a quente), na Vila Nova, Vila Xavier e Jardim Tênis Clube, de acordo com serviços relacionados, planilha orçamentária, 
memorial descritivo e projeto em anexo, com fornecimento de material e mão de obra. O recurso utilizado para a 
execução dessa obra é proveniente do Contrato de Repasse nº 900317/2020/MDR/CAIXA, firmado entre Ministério 
do Desenvolvimento Regional e o Município de Regente Feijó.MODALIDADE: Tomada de Preços nº 005/2021.DATA DA 
ASSINATURA: 19 de julho de 2022.VIGÊNCIA: 16/11/2022.VALOR TOTAL: R$ 487.326,52 (quatrocentos e oitenta e sete 
mil trezentos e vinte e seis reais e cinquenta e dois centavos).Prefeitura Municipal de Regente Feijó,Em 19 de julho de 
2022.ANDRÉ MARCELO ZUQUERATO DOS SANTOS-Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DA GRAMA 
AVISO DE LICITAÇÃO-CONCORRÊNCIA n.º 02/2022.

PROCEDIMENTO LICITATÓRIO n.º 48/2022.
José Francisco Martha, Prefeito Municipal de São Sebastião da Grama, torna público que acha-se aberto, 
procedimento licitatório na modalidade Concorrência 02/2022, Processo n° 48/2022, com encerramento no dia 
23/09/2022, às 09:30 horas, tendo como objetivo  a alienação “ad corpus” de imóvel desafetado e incorporado 
na categoria de bens dominicais conforme lei nº 055/2021 em conformidade com o anexo I - memorial 
descritivo, que faz parte integrante deste edital.Maiores informações poderão ser obtidas pelo Tel. (0XX19) 
3646 9951 ou 3646.9992, ou pelo e-mail: licitacao@ssgrama.sp.gov.br e-mail e licitacao2@ssgrama.sp.gov.br:
São Sebastião da Grama, 19 de julho de 2022.
José Francisco Martha- Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABREÚVA

PREGÃO ELETRÔNICO 052/2022
OBJETO: AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔ-
MICO – ANEXO I.
CADASTRO DE PROPOSTAS INICIAIS ATÉ: 03/08/2022 ÀS 08H59.
ABERTURA DE PROPOSTAS INICIAIS E INÍCIO DE SESSÃO PÚBLICA: 03/08/2022 ÀS 09H00.
PREGÃO ELETRÔNICO 050/2022
LICITAÇÃO EXCLUSIVA MICROEMPRESAS, EMPRESAS DE PEQUENO PORTE E MICROEM-
PREENDEDORES INDIVIDUAIS
Lei complementar 123, de 14 de dezembro de 2006, atualizada pela Lei n° 147 de 
07/08/2014. 
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO 
E LIMPEZA DE CAIXAS DÁGUA NAS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.
CADASTRO DE PROPOSTAS INICIAIS ATÉ: 03/08/2022 ÀS 08H59.
ABERTURA DE PROPOSTAS INICIAIS E INÍCIO DE SESSÃO PÚBLICA: 03/08/2022 ÀS 09H00.

PREGÃO ELETRÔNICO 057/2022
LICITAÇÃO EXCLUSIVA MICROEMPRESAS, EMPRESAS DE PEQUENO PORTE E MICROEM-
PREENDEDORES INDIVIDUAIS
Lei complementar 123, de 14 de dezembro de 2006, atualizada pela Lei n° 147 de 
07/08/2014. 
OBJETO: AQUISIÇÃO DE AUTOMÓVEL PARA APAE.
CADASTRO DE PROPOSTAS INICIAIS ATÉ: 03/08/2022 ÀS 13H59.
ABERTURA DE PROPOSTAS INICIAIS E INÍCIO DE SESSÃO PÚBLICA: 03/08/2022 ÀS 14H00.

OS INTERESSADOS PODERÃO ADQUIRI-LO JUNTO AO SETOR DE SUPRIMENTOS, EM CD-
-ROM A SER RETIRADO NO SEGUINTE ENDEREÇO: SITO À RUA FLORIANO PEIXOTO, Nº 
158 – CENTRO, PREFEITURA MUNICIPAL DE CABREÚVA, MEDIANTE ENTREGA, DE MÍDIA 
VIRGEM, OU NA FORMA IMPRESSA MEDIANTE O PAGAMENTO DE R$ 10,00 (DEZ REAIS), A 
SER EFETUADO NO SETOR DE ARRECADAÇÃO, NO MESMO ENDEREÇO OU AINDA, GRA-
TUITAMENTE, ATRAVÉS DE “DOWNLOAD” JUNTO A “HOME PAGE” DESTA PREFEITURA, NA 
INTERNET, NO ENDEREÇO DE ACESSO HTTP://WWW.CABREUVA.SP.GOV.BR OU WWW.
BBMNETLICITACOES.COM.BR

Cabreúva, 19 de julho de 2022
ANTONIO CARLOS MANGINI

PREFEITO

AVISO DE LICITAÇÃO

AVISOS DE LICITAÇÃO
Processo nº 22488/22 - Pregão Eletrônico nº 148/22. Interessado: Secretaria de Administração 
e Recursos Humanos. Objeto: SERVIÇOS DE EXAMES PARA PROCESSOS 
ADMISSIONAIS, DEMISSIONAIS E PERIÓDICOS. Recebimento das propostas dos lotes: até 
às 9h00 do dia 08 de agosto de 2022 - Abertura das propostas dos lotes: a partir das 9h00 do 
dia 08 de agosto de 2022 - Início da disputa de preços: a partir das 9h30 do dia 08/08/2022.
Processo nº 21397/22 - Pregão Eletrônico nº 149/22. Interessado: Secretaria de Administração 
e Recursos Humanos. Objeto: SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS A SEREM 
REALIZADOS NOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS PARA ATENDIMENTO DA 
LEGISLAÇÃO TRABALHISTA E DO PROGRAMA DE CONTROLE MÉDICO DE SAÚDE 
OCUPACIONAL – PCMSO. Recebimento das propostas dos lotes: até às 14h00 do dia 08 de 
agosto de 2022 - Abertura das propostas dos lotes: a partir das 14h00 do dia 08 de agosto de 
2022 - Início da disputa de preços: a partir das 14h30 do dia 08/08/2022.
Processo nº 15672/22 - Pregão Eletrônico nº 150/22. Interessado: Secretaria de Saúde. 
Objeto: AQUISIÇÃO DE CURATIVOS ESPECIAIS PARA A DEMANDA DA SECRETARIA 
MUNICIPAL DE SAÚDE. Recebimento das propostas dos lotes: até às 9h00 do dia 08 de 
agosto de 2022 - Abertura das propostas dos lotes: a partir das 9h00 do dia 08 de agosto de 
2022 - Início da disputa de preços: a partir das 9h30 do dia 08/08/2022.
Processo nº 21443/22 - Pregão Eletrônico nº 151/22. Interessado: Secretaria de Segurança. 
Objeto: AQUISIÇÃO DE VEÍCULO TIPO SEDAN (ZERO QUILÔMETRO) PARA O CORPO DE 
BOMBEIROS. Recebimento das propostas dos lotes: até às 14h00 do dia 01 de agosto de 
2022 - Abertura das propostas dos lotes: a partir das 14h00 do dia 01 de agosto de 2022 - Início 
da disputa de preços: a partir das 14h30 do dia 01/08/2022. 
Disponibilidade dos Editais: a partir de 21/07/2022, no portal eletrônico: 
www.licitacoes-e.com.br
Franca, 19 de julho de 2022.
Marcelo Henrique Nascimento
Presidente da Comissão Permanente de Licitações / Pregoeiro

MUNICÍPIO DE FRANCA

AVISO DE ALTERAÇÃO

Pregão Eletrônico nº 91/2022
Processo Administrativo nº 041330/2022
Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de transporte,
mediante locação de veículo com condutor e combustível para serviço da Equipe de Consultório 
na Rua, conforme edital e seus anexos.

Ricardo Fernandes de Abreu, Secretário Municipal da Administração, no uso das atribuições 
que lhe são inerentes, RETIFICA o edital da licitação em epígrafe e informa NOVA DATA:
• Disponibiliza no site www.ribeiraopreto.sp.gov.br o Edital Retificado.
• Nova Data:

RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: até às 14 horas do dia 02 de agosto de 2022.
ABERTURA DAS PROPOSTAS: Dia 02 de agosto de 2022 às 14 horas.
INÍCIO DA DISPUTA DE PREÇOS: Dia 02 de agosto de 2022 a partir das 14 horas e 30 
minutos.

Ribeirão Preto, 19 de julho de 2022.
Ricardo Fernandes de Abreu

Secretário Municipal da Administração

Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto
Estado de São Paulo

Secretaria da Administração

Prefeitura da Estância de Atibaia
Estado de São Paulo

AVISO – DE NOVA DATA - PROCESSO ELETRÔNICO Nº 
28.824/2022 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 200/2022 , OBJETO:     
registro de preços para eventual aquisição de materiais de lim-
peza e higienização destinados ao uso nas diversas Secretarias 
desta Prefeitura, com entregas parceladas, por um período de 
12 (doze) meses. A Secretaria de Administração, no uso de suas 
atribuições, comunica aos interessados que foi REDESIGNADO 
para até as 08h:00 do dia 02/08/2022  NOVA DATA para RECE-
BIMENTO DAS PROPOSTAS INICIAIS, sendo agendado para 
o dia 03/08/2022 as 08h30m ABERTURA DAS PROPOSTAS E 
INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS.  Informamos 
ainda que encontra-se disponível no site desta Prefeitura, www.
atibaia.sp.gov.br – Transparência Pública, Ata de rerratificação 
do instrumento convocatório.  DEMAIS INFORMAÇÕES: De-
partamento de Compras e Licitações, sito à R Bruno Sargiani, 
100, Vila Rica, Fone: 11 4414-2510. SECRETARIA DE ADMI-
NISTRAÇÃO – DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES, 19 de ju-
lho de 2.022. Everaldo da Silva - Departamento de Licitações.

Prefeitura Municipal de Campo Limpo Paulista
Diretoria de Administração

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 052/22 – Objeto Contratação de empresa(s) para for-
necimento de fardamento destinado ao efetivo da Guarda Civil Municipal, conforme 
descritivo constante do Anexo I deste Edital, do tipo MENOR VALOR TOTAL DO 
LOTE. CADASTRAMENTO e ABERTURA DAS PROPOSTAS INICIAIS: Cadastro de 
Propostas Iniciais: 09:00 horas do dia 20/07/22 até às 09:00 horas do dia 02/08/22. 
Abertura de Propostas Iniciais: 02/08/22 às 09:05 horas. O Edital na íntegra encontra-
-se à disposição dos interessados no site: www.bbmnetlicitacoes.com.br ou solicitado 
pelo e-mail: pregão@campolimpopaulista.sp.gov.br. Para maiores esclarecimentos e 
informações pelos telefones: (11) 4039-8358/4039-8326 ou diretamente na Diretoria 
de Administração desta Prefeitura, no horário das 09 às 16 horas, na Avenida Adher-
bal da Costa Moreira, 255, Centro, Campo Limpo Paulista, de segunda à sexta-feira, 
exceto feriados e pontos facultativos.

Ronaldo dos Santos Cazelli - Secretário de Segurança Integrada
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE

UNIDADE GESTORA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
EDITAL Nº 137/2022.PREGÃO PRESENCIAL Nº 067/2022 PROCESSO N° 199/2022
TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL OBJETO: Contratação de empresa especializada 
para PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AFERIÇÃO, ENSAIOS/SELAGEM EM 
TACÓGRAFOS, para os veículos que compões a frota municipal de Novo Horizonte/
SP, pelo prazo de 12 (doze) meses, visando a conservação deste componente de uso 
obrigatório, conforme determina o art. 105, inciso II do CBT – Código Brasileiro de 
Trânsito e Resolução nº 14/1998 do CONTRAN, conforme quantitativos e especificações 
constantes do Termo de Referência - Anexo I.Data da realização da sessão pública do 
Pregão: dia 02 de agosto de 2022, as 09h00 – Obtenção do Edital: gratuito através do 
site www.novohorizonte.sp.gov.br, ou na PMNH – Divisão de Licitações, sito à Praça 
Dr. Euclydes Cardoso Castilho n° 185, centro, na cidade de Novo Horizonte - SP, fone 
17-3543-9015 das 7h30m às 12h00 e das 13h30m às 17h00 horas - Novo Horizonte, 19 
de julho de 2022 – Fabiano de Mello Beletani – Prefeito Municipal.

UNIDADE GESTORA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
EDITAL Nº 138/2022.PREGÃO PRESENCIAL Nº 068/2022.PROCESSO N° 200/2022
TIPO: MENOR PREÇO DO LOTE OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS para 
contratação de empresa ou liga especializada para fornecimento de SERVIÇOS DE 
ARBITRAGEM, para campeonatos realizados ou participados pela Diretoria Municipal 
de Esportes e Lazer, conforme especificações quantitativas e qualitativas descritas 
no Termo de Referência – Anexo I.Data da realização da sessão pública do Pregão: 
dia 02 de agosto de 2022, as 14h00 – Obtenção do Edital: gratuito através do site 
www.novohorizonte.sp.gov.br, ou na PMNH – Divisão de Licitações, sito à Praça Dr. 
Euclydes Cardoso Castilho n° 185, centro, na cidade de Novo Horizonte - SP, fone 17-
3543-9015 das 7h30m às 12h00 e das 13h30m às 17h00 horas - Novo Horizonte, 19 
de julho de 2022 – Fabiano de Mello Beletani – Prefeito Municipal.

UNIDADE GESTORA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
PROCESSO Nº. 202/2022 – PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 045/2022.EDITAL Nº 
139/2022.MENOR PREÇO POR ITEM OBJETO – Aquisição com entrega parcelada 
de CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE – C.B.U.Q., destinados a 
manutenção de vias públicas do município de Novo Horizonte - SP, pelo período de 12 
(doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência - Anexo I 
deste Edital.Início do Recebimento das Propostas: dia 21 de julho de 2022 às 08h00
Fim do recebimento das propostas: dia 03 de agosto de 2022 às 08h00 Abertura e 
Exame das Propostas: dia 03 de agosto de 2022, das 08h01 às 10h00.Início da sessão 
de Lances: dia 03 de agosto de 2022, às 10h01.Obtenção do edital: gratuito através 
do site www.novohorizonte.sp.gov.br, www.bbmnetlicitacoes.com.br ou na PMNH – 
Divisão de Licitações, sito à Praça Dr. Euclydes Cardoso Castilho n° 185, centro, na 
cidade de Novo Horizonte - SP, fone 17-3543-9015 das 7h30m às 17h00 horas - Novo 
Horizonte, 19 de julho de 2022 – Dr. Fabiano de Mello Belentani – Prefeito Municipal.

Penitenciária Feminina 
“Santa Maria Eufrásia Pelletier” de Tremembé

CHAMADA PÚBLICA
Encontra-se aberto nesta Penitenciária Feminina “Santa Maria Eufrásia Pelletier” de Tremembé, situa-
da na Rua Major Zanani, nº 04 - Centro - Tremembé - SP, Chamada Pública nº 004/2022, destinada à 
Aquisição de Gêneros Alimentícios Hortifrutigranjeiros, que serão utilizados para fornecimento de ali-
mentação às reeducandas e servidores desta Unidade Prisional, durante o período de 01 de setembro 
a 31 de dezembro de 2022. A sessão será realizada no dia 05/08/2022 às 09:00h, no endereço acima. 
O edital na íntegra poderá ser obtido ou consultado gratuitamente através do site www.sap.sp.gov.br 
e www.itesp.sp.gov.br. Informações: fone: (12) 3607-2155.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI GUAÇU

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 68/2022 - PL nº 9.906/2022. OBJETO: Contratação de empresa 
para a prestação de serviços de vidraçaria compreendendo a remoção de vidros danificados 
com descarte correto dos mesmos e instalação de vidros novos sendo os mais comuns: vidros 
lisos, canelados ou pontilhados, pelo período de 06 (seis) meses. Abertura: 09h30min do dia 
11 de agosto de 2022.

PREGÃO PRESENCIAL Nº 69/2022 - PL nº 10.140/2022. OBJETO: Aquisição de 01 (um) 
drone aeronove, não tripulado, sendo remotamente pilotado, para atender as demandas da 
Secretaria de Serviços Municipais, da Prefeitura de Mogi Guaçu (SP). Abertura: 09h30min do 
dia 12 de agosto de 2022.

PREGÃO PRESENCIAL Nº 70/2022 - PL nº 9.321/2022. OBJETO: Contratação de empresa 
para a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em equipamentos de 
refrigeração e/ou com tecnologias de refrigeração para manutenção nas Unidades Escolares 
Públicas Municipais e Prédios pertencentes à Secretaria de Educação, sem fornecimento de 
peças, por período de 12 meses. Abertura: 09h30min do dia 16 de agosto de 2022.

AVISO DE REABERTURA DE LICITAÇÃO
REABERTURA, para repetição do certame: PREGÃO PRESENCIAL Nº 57/2022 - PL nº 
4.890/2022. OBJETO: Registro de preços para o fornecimento parcelado de 100 peças de 
banco completo para jardim, estilo “tamanduá”, com capacidade mínima de 03 (três) pessoas. 
Abertura: 09h30min do dia 17 de agosto de 2022.

2ª REABERTURA, para repetição do certame: TOMADA DE PREÇOS Nº 03/2022 - PL nº 
4.318/2022. OBJETO: Implantação de equipamento de esporte e lazer (academia ao ar livre) 
e playground em praças municipais do Município de Mogi Guaçu, localidades definidas no item 
17, letra “F” do Termo de Referência. Abertura: 09h30min do dia 09 de agosto de 2022.

Os editais completos, referentes às licitações supramencionadas, encontram-se à disposição 
dos interessados na CML, situada na Rua Henrique Coppi, nº 200, Centro, Mogi Guaçu/SP, até 
o dia do certame, no horário das 08h às 16h, em dias úteis, mediante recolhimento de sua 
respectiva taxa, no andar térreo da Prefeitura, e/ou sem ônus através do site 
www.mogiguacu.sp.gov.br. Mogi Guaçu, 19 de julho de 2022. Thaís Suelen da Silva - 
Presidente da CML.
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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.

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 perma-
necerá por 30dias para terceiros eventualmente interessados se manifestarem. Será o presente edital, por extrato, afixado e pu-
blicado 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 supra-
mencionados,para que me 15(quinze dias a fluir após o prazo supra do presente edital,apresente resposta.Não sendo contesta-
da 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 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 51.619.906/0002-
00, 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

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 judicial-
mente, 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

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, pessoal-
mente 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$14.348,78 (quatorze mil, trezentos e quarenta e oito reais e setenta e oito 
centavos), em conformidade com a forma e condições estabelecidas no contrato particular, com força 
de escritura pública, registrado na matrícula nº 223.067, referente ao apartamento nº 107 localizado 
no andar térreo do “Edifício Jules Rimet – Bloco B, Parque Residencial Canarinho”, situado na Rua 
Glagliano Neto, n° 470, 29º Subdistrito - Santo Amaro; -  sendo que o valor acima será acrescido das 
custas, emolumentos, despesas com as tentativas de intimação pessoal da fiduciante e de todas as 
despesas com a publicação deste Edital. Fica INTIMADA á mencionada devedora fiduciante que, no 
dia imediatamente posterior ao da última publicação do presente edital, será a mesma considerada 
como intimada e terá o prazo de quinze dias para adimplir o referido pagamento. Decorrido o prazo 
legal para a purgação da mora, o credor-fiduciário será facultado requerer a consolidação da proprie-
dade fiduciária, conforme previsto no §7º do artigo 26 da Lei Federal nº 9.514/97. Para que surtam os 
efeitos legais da intimação, sem que possa alegar ignorância, o presente edital está sendo publicado 
por três dias em um dos jornais de maior circulação local. São Paulo, 19 de julho de 2022. EDUARDO 
OLIVEIRA - Oficial Substituto
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valor total:  R$ 42,00



   
  
               


                   
               
 

    K-19e20/07

19 e 20/07
2 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 1009519-03.2022.
valor total: R$ 28,00



              

 



        

                   K-19e20/07

19 e 20/07
2 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 1024022-55.2021.
valor total: R$ 28,00



  

 
  

    
        K-19e20/07

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 cons-
truídas, 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 te-
rão 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.

2ª VARA CÍVEL  DE ITAPEVI -  Rua Ver.  Dr. Cid Manoel de Oliveira, 405 - Jd. Sta.
Rita - CEP 06660-280 - Fone: 4322-9326 e 41 - E-mail: itapevi2cv@tjsp.jus.br -
EDITAL de CITAÇÃO - Prazo de 20 dias - Processo nº 1004206-13.2017.8.26.0271.
O MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro de Itapevi, Estado de São Paulo,
Dr. PETER ECKSCHMIEDT, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a DANILO BAPTISTA
(RG 241.806.32 SSP/SP; CPF/MF 283.485.928-06), que CLUBE DE CAMPO
RECANTO VERDE lhe move ação de EXECUÇÃO para cobrança da dívida de
R$26.271,64 (julho/2017) mais atualização e acréscimos legais e contratuais,
referente mensalidades relativas aos títulos 171 e 172 havidos por instrumento
de cessão de 30.11.2006. Estando o executado em lugar ignorado, foi deferida
a CITAÇÃO por EDITAL, para que, após o prazo deste, em 03 dias, PAGUEM o
débito ou em 15 dias, OFEREÇAM EMBARGOS ou ainda, RECONHECENDO o
crédito da exequente e DEPOSITANDO 30% do valor da execução, inclusive
custas e honorários, PAGUEM o RESTANTE em 6 PARCELAS MENSAIS,
atualizadas, SOB PENA de PENHORA de tantos de seus bens quantos bastem
para solução da dívida e ciente também de que no silêncio lhe será nomeado
CURADOR ESPECIAL. Será o presente, afixado e publicado na forma da lei.
Nada mais. Dado e passado nesta cidade de Itapevi, aos 14 de julho de 2022.

EDITAL DE CITAÇÃO – PRAZO DE 20 DIAS. PROCES
-SO Nº. 1005411-09.2019.8.26.0271. O(A) MM. Juiz(a)
de Direito da 1ª Vara Cível, do Foro de Itapevi, Estado
de São Paulo, Dr(a). Deniele Machado Toledo, na
forma da Lei, etc. FAZ SABER a Katson Francisco
Brasil Taquita, CPF 444.844.612-34, que lhe foi propos
-ta uma ação Monitória por parte de Sociedade Educa-
cional Bricor Ltda., objetivando a cobrança de R$
54.143,36 (setembro/2018), oriunda do inadimplemen
-to dos serviços educacionais prestados no ano letivo
de 2016. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não
sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL,
para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, que fluirá
após o decurso do prazo do presente edital, pague o
débito atualizado (isento de custas processuais) e os
honorários advocatícios de 5% do valor atribuído à
causa, ou oponha embargos, sob pena de constitui-
se de pleno direito o título executivo judicial,
convertendo-se o mandado inicial em executivo. Em
caso de revelia, será nomeado curador especial. Será
o presente edital, por extrato, afixado e publicado na
forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta
cidade de Itapevi, aos 07 de julho de 2022.

FORO REGIONAL XI - PINHEIROS 3ª Vara Cível - 3º 
Ofício Cível Intimação. Prazo 20 dias. Proc. 0000408-
89.2022.8.26.0011. A  Dra.  Rosana  Moreno  Santiso,  
Juíza  de  Direito  da  3ª  Vara  Cível  Regional  de  
Pinheiros,  FAZ  SABER  a  Hamilton  Fernando  de  
Sales,  CPF/MF  353.377.308-60,  o  qual  encontra-se  
em  local  ignorado,  que  pelo  presente  edital,  expedido  
nos  autos  de  Cumprimento de Sentença que lhe 
requer Colégio Vital Brazil Ltda, fica intimado para em 15 
dias úteis, após os 20 dias supra, pagar a quantia de R$ 
38.863,42 (fls. 24), sob pena de multa de 10% e 
honorários advocatícios de 10%, nos termos do art. 513 § 
2º inciso IV do CPC, ficando advertido de que transcorrido 
o prazo mencionado, sem pagamento, inicia-se o prazo de 
15 dias para que, independentemente de penhora ou nova 
intimação, apresente, nos próprios autos, impugnação 
(art. 523/CPC). São Paulo, 06 de junho de 2022.

1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE MOGI DAS CRUZES/SP
EDITAL PARA CONHECIMENTO DE TERCEIROS EXPEDIDO NOS AUTOS DA RECUPERAÇÃO
JUDICIAL GERATHERM MEDICAL LATIN AMERICA LTDA, Processo n° 1017380-
42.2019.8.26.0361. A DRª. ANA CLAUDIA DE MOURA OLIVEIRA QUERIDO, JUIZA DA 1ª VARA
CÍVEL DA COMARCA DE MOGI DAS CRUZES/SP, NA FORMA DA LEI FAZ SABER que por
parte de GERATHERM MEDICAL LATIN AMERICA LTDA, nos autos da recuperação judicial acima
citada, foi apresentado o Aditivo ao Plano de Recuperação Judicial fls. 2.595/2600 dos autos, bem
como os Laudos previstos no art. 53, III da Lei 11.101/2005, para conhecimento dos credores, o
que será objeto de deliberação na Assembleia Geral de Credores. Assim, pelo presente edital,
ficam convocados o credores sujeitos à Recuperação Judicial, para comparecerem e se reunirem
virtualmente em Assembleia Geral de Credores, a ser realizada de forma virtual, por meio da
plataforma digital BEx (https://www.plataformabex.com.br/), em primeira convocação no dia
10 de agosto de 2022 às 10:00hs (horário de Brasília) com admissão às 09:00hs (horário de
Brasília), ocasião em que será instalada a Assembleia com a presença dos credores titulares de
mais da metade dos créditos de cada classe, computados pelo valor. Caso não haja quórum nesta
ocasião, ficam desde já convocados os credores para a realização da Assembleia Geral em
segunda convocação, no dia 17 de agosto de 2022, às 10:00hs (horário de Brasília), com
admissão às 09:00hs (horário de Brasília) na mesma plataforma virtual, ocasião em que será
instalada com a presença de qualquer número de credores presentes na Plataforma Bex. O
credenciamento dos credores legitimados a participar da Assembleia Geral de Credores será iniciado
com 1 (uma) hora de antecedência, considerado o horário designado para Assembleia, ou seja, a
partir das 09:00hrs, horário de Brasília. Os credores legitimados a votar devem realizar seu
cadastramento, bem como poderão ser representados na Assembleia Geral de Credores por
mandatário ou representante legal, desde que realizem seu cadastramento exclusivamente por
meio de e-mail a ser enviado para agcgeratherm@brasilexpert.com.br, com documento hábil
que comprove seus poderes, observando o prazo de até 24 (vinte e quatro) horas antes da data
prevista neste edital, ou seja até o dia 08.08.2022 às 20 horas(horário de Brasília) para a primeira
convocação, e até o dia 15.08.2022 até as 20horas (horário de Brasília) para segunda convocação,
contendo ainda as informações relacionadas na petição de procedimento juntada aos autos em fls.
2.883/2.892. O credor poderá também indicar o número das fls. dos autos em que se encontrem os
documentos de representação, o que poderá ser feito no mesmo prazo do parágrafo anterior,
através do e-mail agcgeratherm@brasilexpert.com.br conforme disposto no art. 37, §4º da Lei
11.101/2005. Para que os Sindicatos dos Trabalhadores possam representar seus associados,
deverão observar o procedimento previsto no art. 37, §§ 5º e 6º, inciso I, da Lei 11.101/2005. Na
forma do art. 35 da Lei 11.101/2005, a Assembleia ora convocada tem como objeto a deliberação
pelos credores sobre a seguinte ordem do dia: a) aprovação, rejeição ou modificação do aditivo ao
Plano de Recuperação Judicial (fls. 2.595/2.600); As instruções detalhadas para cadastramento,
acesso e utilização do sistema estão disponíveis nos autos da Recuperação Judicial fls. 2.883/
2.892 E, para que produza seus efeitos de direito, o presente Edital de convocação será publicado
e afixado na sede da empresa e suas filiais na forma do art. 36 da Lei 11.101/2005, ficando
estabelecido ainda que a Assembleia Geral de Credores será procedida conforme determina a Lei
11.101/2005. Dado e passado em Mogi das Cruzes/SP, aos 06 de julho de 2022.

KALLAS INCORPORAÇOES E CONSTRUÇOES 
S.A.

CNPJ/ME 09.146.451/0001-06 - NIRE 35.300.358.996 - Companhia Aberta
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 06 DE JUNHO DE 

2022
1. Data, hora e local. Realizada no dia 06 de junho de 2022, às 11:00 horas, na sede 
social da Kallas Incorporações e Construções S.A. (“Companhia”), na Cidade de São 
Paulo, Estado de São Paulo, na Rua João Lourenço, n.º 432, sala 30, Vila Nova Con-
ceição, CEP 04508-030. 2. Convocação e Presença. Dispensada a convocação desta 
Assembleia Geral Extraordinária (“Assembleia”), na forma do artigo 124, parágrafo 4º, 
da Lei n.º 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei das S.A.”), tendo 
em vista a presença da totalidade dos acionistas da Companhia, conforme assinaturas 
no Livro de Presença de Acionistas. 3. Mesa. Os trabalhos foram presididos pelo Sr. 
Emilio Rached Esper Kallas, e secretariados por Monique Eloize Carneiro da Silva 
Brandão. 4. Ordem do Dia: Deliberar sobre a reeleição dos membros de Conselho de 
Administração da Companhia. 5. Deliberações: Após a análise e discussão da matéria 
constante da ordem do dia, foram aprovadas, por unanimidade de votos, e sem quais-
quer restrições, a reeleição para compor o Conselho de Administração da Companhia, 
para um mandato unificado de 02 (dois) anos, contados da presente data, no qual será 
composto por 3 (três) membros, os Srs. (i) Emilio Rached Esper Kallas, brasileiro, 
casado sob o regime de separação total de bens, engenheiro civil, inscrito no CREA 
sob nº44.735/D e no CPF/ME nº101.280.006-78, portador da Cédula de Identidade RG 
nº7.677.600-1 SSP/SP, membro efetivo; (ii) Felipe de Moura Prata, brasileiro, casado, 
administrador de empresa, portador da Cédula de Identidade RG nº 26.103.037, ex-
pedida pela SSP/SP, e inscrito no CPF/ME sob o nº 265.377.588-31, membro efetivo; 
e (iii) Basilio Chedid Jafet, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da Cédula 
de Identidade RG nº 4.756.248-1, expedida pela SSP/SP, e inscrito no CPF/ME sob 
o nº 007.484.608/61, membro efetivo, todos com endereço profissional na Rua João 
Lourenço, nº 432, sala 30, Vila Nova Conceição, São Paulo, CEP: 04508-030. Os 
conselheiros ora eleitos declaram não estarem incursos em nenhum dos crimes pre-
vistos em lei que os impeçam de assumir seu cargo e exercer a atividade, conforme 
declarações constantes dos termos de posse anexos à presente ata. 6. Encerramen-
to. Nada mais havendo a ser tratado, lavrou-se a presente ata que, lida, conferida e 
achada conforme, foi por todos assinada. Mesa: Emilio Rached Esper Kallas – Presi-
dente, e Monique Eloize Carneiro da Silva Brandão – Secretária. Acionistas: Emílio 
Rached Esper Kallas; Raphael Esper Kallas; Ther Gold Participações e Administração 
S.A. Confere com a original lavrada em livro próprio São Paulo, 06 de junho de 2022.

4ª Vara Cível - Foro de Carapicuíba/SP. 4º Ofício Cível  
Citação.Prazo 20 dias.Proc. 1008956-97.2020.8.26.0127. A 
Dra.Rossana Luiza Mazzoni de Faria, Juíza de Direito da 4ª 
Vara Cível de Carapicuíba/SP. Faz saber a Fabio Marques 
Zacharias CPF 132.087.518-18, que Clínica Veterinária 
Chica & Lopes Ltda. ajuizou ação comum para cobrança de 
R$ 5.883,20 (nov/2020), referente à prestação de serviços 
médicos veterinários ao animal de estimação espécie 
canina, corrigido e acrescido das custas e despesas pro-
cessuais,e honorários advocatícios. Estando o réu em lugar 
incerto,expede-se edital de citação,para em 15dias,a fluir do 
prazo supra,contestar a ação,sob pena de serem aceitos os 
fatos, nomeando-se curador especial em caso de revelia. 
Será o edital, afixado e publicado na forma da lei.          [20,21] 

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

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

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

20 e 21/07
11 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 1018751-10.2020.
valor total: R$ 154,00

              






















         






                
 








               








                 



                 
  
              



           K-20e21/07

20 e 21/07
11 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 1002851-57.2021.
valor total: R$ 154,00



                 


              


 


              
              




                


                 


               

                



                



              






   















                   
                

           K-20e21/07

20 e 21/07
3 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 1009762-38.2019.
valor total:  R$ 42,00


  
            




                      

   

  



            K-20e21/07

20 e 21/07
2 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 0005304-15.2021.
valor total: R$ 28,00




              
              
  
 
 


   K-20e21/07

20 e 21/07
3 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 0008075-96.2022.
valor total:  R$ 42,00






                    


 

                

  K-20e21/07

20 e 21/07
2 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 0016284-11.2021.
valor total: R$ 28,00

                 

               

  
               


   K-20e21/07

20 e 21/07
3 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 1035578-19.2020.
valor total:  R$ 42,00




              


                    
 

 

         K-20e21/07

20 e 21/07
2 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 0008591-74.2010.
valor total: R$ 28,00


 


 
             

 
   
   
    K-20e21/07

20 e 21/07
3 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 1043561-74.2017.
valor total:  R$ 42,00


    
                 
              







  
         K-20e21/07

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

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

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

20 e 21/07
3 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 1009437-48.2021.
valor total:  R$ 42,00


                  
              


  
                
 
     



   K-20e21/07

20 e 21/07
3 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 1000189-36.2020.
valor total:  R$ 42,00



 



                 

                      

                 
    
                     


           K-20e21/07

20 e 21/07
3 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 1000473-73.2017.
valor total:  R$ 42,00




 
              
                
   

 
                 

                

      K-20e21/07

20 e 21/07
2 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 1012667-37.2019.
valor total: R$ 28,00


  
                

              
                
                
                 

 
          K-20e21/07

20 e 21/07
3 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 1000289-13.2022.
valor total:  R$ 42,00




             
               
              
               

                
 

   K-20e21/07

20 e 21/07
4 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 1011913-76.2021.
valor total: R$ 56,00



   


 


                  
   

   

 

                   
  


          K-20e21/07

20 e 21/07
2 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 1000168-75.2021.
valor total: R$ 28,00




               
 
                    

       K-20e21/07

20 e 21/07
3 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 1021848-67.2016.
valor total:  R$ 42,00







 
                    

   

                

        

                   K-20e21/07

Anuncie:  
comercial@gazetasp.com.br

Pregão Presencial 24/2022 - Proc. Adm. 311/2022
Conforme o não interesse de nenhuma empresa em participação na sessão pública reali-
zada na data de 19/07/2022, torna-se público para conhecimento dos interessados a rea-

bertura  do Pregão Presencial 24/2022 – cujo objeto é a escolha da proposta mais vantajosa para o 
REGISTRO DE PREÇOS para a prestação de serviços para disposição final de resíduos sólidos não 
perigosos, retirados de terreno localizado no Bairro Ribeirãozinho, Alambari/SP, em atendimento ao 
processo nº 0007742-12.2004.8.26.0269 – Ação Civil Pública. O Edital poderá ser adquirido no Paço 
Municipal à Rua Dahyr Rachid, 1245 Centro ou no site www.alambari.sp.gov.br. Data da abertura dos 
envelopes dia 02.08.2022 às 09:30 hrs.

Alambari, 19 de julho de 2022
João Paulo Dantas Pinto

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAMBARI



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

A10gazetasp.com.br
Quarta-feira, 20 De julho 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.

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 perma-
necerá por 30dias para terceiros eventualmente interessados se manifestarem. Será o presente edital, por extrato, afixado e pu-
blicado 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 supra-
mencionados,para que me 15(quinze dias a fluir após o prazo supra do presente edital,apresente resposta.Não sendo contesta-
da 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 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 51.619.906/0002-
00, 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

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 judicial-
mente, 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

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, pessoal-
mente 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 proprie-
dade 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

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

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

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

2ª VARA CÍVEL  DE ITAPEVI -  Rua Ver.  Dr. Cid Manoel de Oliveira, 405 - Jd. Sta.
Rita - CEP 06660-280 - Fone: 4322-9326 e 41 - E-mail: itapevi2cv@tjsp.jus.br -
EDITAL de CITAÇÃO - Prazo de 20 dias - Processo nº 1004206-13.2017.8.26.0271.
O MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro de Itapevi, Estado de São Paulo,
Dr. PETER ECKSCHMIEDT, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a DANILO BAPTISTA
(RG 241.806.32 SSP/SP; CPF/MF 283.485.928-06), que CLUBE DE CAMPO
RECANTO VERDE lhe move ação de EXECUÇÃO para cobrança da dívida de
R$26.271,64 (julho/2017) mais atualização e acréscimos legais e contratuais,
referente mensalidades relativas aos títulos 171 e 172 havidos por instrumento
de cessão de 30.11.2006. Estando o executado em lugar ignorado, foi deferida
a CITAÇÃO por EDITAL, para que, após o prazo deste, em 03 dias, PAGUEM o
débito ou em 15 dias, OFEREÇAM EMBARGOS ou ainda, RECONHECENDO o
crédito da exequente e DEPOSITANDO 30% do valor da execução, inclusive
custas e honorários, PAGUEM o RESTANTE em 6 PARCELAS MENSAIS,
atualizadas, SOB PENA de PENHORA de tantos de seus bens quantos bastem
para solução da dívida e ciente também de que no silêncio lhe será nomeado
CURADOR ESPECIAL. Será o presente, afixado e publicado na forma da lei.
Nada mais. Dado e passado nesta cidade de Itapevi, aos 14 de julho de 2022.

EDITAL DE CITAÇÃO – PRAZO DE 20 DIAS. PROCES
-SO Nº. 1005411-09.2019.8.26.0271. O(A) MM. Juiz(a)
de Direito da 1ª Vara Cível, do Foro de Itapevi, Estado
de São Paulo, Dr(a). Deniele Machado Toledo, na
forma da Lei, etc. FAZ SABER a Katson Francisco
Brasil Taquita, CPF 444.844.612-34, que lhe foi propos
-ta uma ação Monitória por parte de Sociedade Educa-
cional Bricor Ltda., objetivando a cobrança de R$
54.143,36 (setembro/2018), oriunda do inadimplemen
-to dos serviços educacionais prestados no ano letivo
de 2016. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não
sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL,
para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, que fluirá
após o decurso do prazo do presente edital, pague o
débito atualizado (isento de custas processuais) e os
honorários advocatícios de 5% do valor atribuído à
causa, ou oponha embargos, sob pena de constitui-
se de pleno direito o título executivo judicial,
convertendo-se o mandado inicial em executivo. Em
caso de revelia, será nomeado curador especial. Será
o presente edital, por extrato, afixado e publicado na
forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta
cidade de Itapevi, aos 07 de julho de 2022.

FORO REGIONAL XI - PINHEIROS 3ª Vara Cível - 3º 
Ofício Cível Intimação. Prazo 20 dias. Proc. 0000408-
89.2022.8.26.0011. A  Dra.  Rosana  Moreno  Santiso,  
Juíza  de  Direito  da  3ª  Vara  Cível  Regional  de  
Pinheiros,  FAZ  SABER  a  Hamilton  Fernando  de  
Sales,  CPF/MF  353.377.308-60,  o  qual  encontra-se  
em  local  ignorado,  que  pelo  presente  edital,  expedido  
nos  autos  de  Cumprimento de Sentença que lhe 
requer Colégio Vital Brazil Ltda, fica intimado para em 15 
dias úteis, após os 20 dias supra, pagar a quantia de R$ 
38.863,42 (fls. 24), sob pena de multa de 10% e 
honorários advocatícios de 10%, nos termos do art. 513 § 
2º inciso IV do CPC, ficando advertido de que transcorrido 
o prazo mencionado, sem pagamento, inicia-se o prazo de 
15 dias para que, independentemente de penhora ou nova 
intimação, apresente, nos próprios autos, impugnação 
(art. 523/CPC). São Paulo, 06 de junho de 2022.

1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE MOGI DAS CRUZES/SP
EDITAL PARA CONHECIMENTO DE TERCEIROS EXPEDIDO NOS AUTOS DA RECUPERAÇÃO
JUDICIAL GERATHERM MEDICAL LATIN AMERICA LTDA, Processo n° 1017380-
42.2019.8.26.0361. A DRª. ANA CLAUDIA DE MOURA OLIVEIRA QUERIDO, JUIZA DA 1ª VARA
CÍVEL DA COMARCA DE MOGI DAS CRUZES/SP, NA FORMA DA LEI FAZ SABER que por
parte de GERATHERM MEDICAL LATIN AMERICA LTDA, nos autos da recuperação judicial acima
citada, foi apresentado o Aditivo ao Plano de Recuperação Judicial fls. 2.595/2600 dos autos, bem
como os Laudos previstos no art. 53, III da Lei 11.101/2005, para conhecimento dos credores, o
que será objeto de deliberação na Assembleia Geral de Credores. Assim, pelo presente edital,
ficam convocados o credores sujeitos à Recuperação Judicial, para comparecerem e se reunirem
virtualmente em Assembleia Geral de Credores, a ser realizada de forma virtual, por meio da
plataforma digital BEx (https://www.plataformabex.com.br/), em primeira convocação no dia
10 de agosto de 2022 às 10:00hs (horário de Brasília) com admissão às 09:00hs (horário de
Brasília), ocasião em que será instalada a Assembleia com a presença dos credores titulares de
mais da metade dos créditos de cada classe, computados pelo valor. Caso não haja quórum nesta
ocasião, ficam desde já convocados os credores para a realização da Assembleia Geral em
segunda convocação, no dia 17 de agosto de 2022, às 10:00hs (horário de Brasília), com
admissão às 09:00hs (horário de Brasília) na mesma plataforma virtual, ocasião em que será
instalada com a presença de qualquer número de credores presentes na Plataforma Bex. O
credenciamento dos credores legitimados a participar da Assembleia Geral de Credores será iniciado
com 1 (uma) hora de antecedência, considerado o horário designado para Assembleia, ou seja, a
partir das 09:00hrs, horário de Brasília. Os credores legitimados a votar devem realizar seu
cadastramento, bem como poderão ser representados na Assembleia Geral de Credores por
mandatário ou representante legal, desde que realizem seu cadastramento exclusivamente por
meio de e-mail a ser enviado para agcgeratherm@brasilexpert.com.br, com documento hábil
que comprove seus poderes, observando o prazo de até 24 (vinte e quatro) horas antes da data
prevista neste edital, ou seja até o dia 08.08.2022 às 20 horas(horário de Brasília) para a primeira
convocação, e até o dia 15.08.2022 até as 20horas (horário de Brasília) para segunda convocação,
contendo ainda as informações relacionadas na petição de procedimento juntada aos autos em fls.
2.883/2.892. O credor poderá também indicar o número das fls. dos autos em que se encontrem os
documentos de representação, o que poderá ser feito no mesmo prazo do parágrafo anterior,
através do e-mail agcgeratherm@brasilexpert.com.br conforme disposto no art. 37, §4º da Lei
11.101/2005. Para que os Sindicatos dos Trabalhadores possam representar seus associados,
deverão observar o procedimento previsto no art. 37, §§ 5º e 6º, inciso I, da Lei 11.101/2005. Na
forma do art. 35 da Lei 11.101/2005, a Assembleia ora convocada tem como objeto a deliberação
pelos credores sobre a seguinte ordem do dia: a) aprovação, rejeição ou modificação do aditivo ao
Plano de Recuperação Judicial (fls. 2.595/2.600); As instruções detalhadas para cadastramento,
acesso e utilização do sistema estão disponíveis nos autos da Recuperação Judicial fls. 2.883/
2.892 E, para que produza seus efeitos de direito, o presente Edital de convocação será publicado
e afixado na sede da empresa e suas filiais na forma do art. 36 da Lei 11.101/2005, ficando
estabelecido ainda que a Assembleia Geral de Credores será procedida conforme determina a Lei
11.101/2005. Dado e passado em Mogi das Cruzes/SP, aos 06 de julho de 2022.

KALLAS INCORPORAÇOES E CONSTRUÇOES 
S.A.

CNPJ/ME 09.146.451/0001-06 - NIRE 35.300.358.996 - Companhia Aberta
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 06 DE JUNHO DE 

2022
1. Data, hora e local. Realizada no dia 06 de junho de 2022, às 11:00 horas, na sede 
social da Kallas Incorporações e Construções S.A. (“Companhia”), na Cidade de São 
Paulo, Estado de São Paulo, na Rua João Lourenço, n.º 432, sala 30, Vila Nova Con-
ceição, CEP 04508-030. 2. Convocação e Presença. Dispensada a convocação desta 
Assembleia Geral Extraordinária (“Assembleia”), na forma do artigo 124, parágrafo 4º, 
da Lei n.º 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei das S.A.”), tendo 
em vista a presença da totalidade dos acionistas da Companhia, conforme assinaturas 
no Livro de Presença de Acionistas. 3. Mesa. Os trabalhos foram presididos pelo Sr. 
Emilio Rached Esper Kallas, e secretariados por Monique Eloize Carneiro da Silva 
Brandão. 4. Ordem do Dia: Deliberar sobre a reeleição dos membros de Conselho de 
Administração da Companhia. 5. Deliberações: Após a análise e discussão da matéria 
constante da ordem do dia, foram aprovadas, por unanimidade de votos, e sem quais-
quer restrições, a reeleição para compor o Conselho de Administração da Companhia, 
para um mandato unificado de 02 (dois) anos, contados da presente data, no qual será 
composto por 3 (três) membros, os Srs. (i) Emilio Rached Esper Kallas, brasileiro, 
casado sob o regime de separação total de bens, engenheiro civil, inscrito no CREA 
sob nº44.735/D e no CPF/ME nº101.280.006-78, portador da Cédula de Identidade RG 
nº7.677.600-1 SSP/SP, membro efetivo; (ii) Felipe de Moura Prata, brasileiro, casado, 
administrador de empresa, portador da Cédula de Identidade RG nº 26.103.037, ex-
pedida pela SSP/SP, e inscrito no CPF/ME sob o nº 265.377.588-31, membro efetivo; 
e (iii) Basilio Chedid Jafet, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da Cédula 
de Identidade RG nº 4.756.248-1, expedida pela SSP/SP, e inscrito no CPF/ME sob 
o nº 007.484.608/61, membro efetivo, todos com endereço profissional na Rua João 
Lourenço, nº 432, sala 30, Vila Nova Conceição, São Paulo, CEP: 04508-030. Os 
conselheiros ora eleitos declaram não estarem incursos em nenhum dos crimes pre-
vistos em lei que os impeçam de assumir seu cargo e exercer a atividade, conforme 
declarações constantes dos termos de posse anexos à presente ata. 6. Encerramen-
to. Nada mais havendo a ser tratado, lavrou-se a presente ata que, lida, conferida e 
achada conforme, foi por todos assinada. Mesa: Emilio Rached Esper Kallas – Presi-
dente, e Monique Eloize Carneiro da Silva Brandão – Secretária. Acionistas: Emílio 
Rached Esper Kallas; Raphael Esper Kallas; Ther Gold Participações e Administração 
S.A. Confere com a original lavrada em livro próprio São Paulo, 06 de junho de 2022.

4ª Vara Cível - Foro de Carapicuíba/SP. 4º Ofício Cível  
Citação.Prazo 20 dias.Proc. 1008956-97.2020.8.26.0127. A 
Dra.Rossana Luiza Mazzoni de Faria, Juíza de Direito da 4ª 
Vara Cível de Carapicuíba/SP. Faz saber a Fabio Marques 
Zacharias CPF 132.087.518-18, que Clínica Veterinária 
Chica & Lopes Ltda. ajuizou ação comum para cobrança de 
R$ 5.883,20 (nov/2020), referente à prestação de serviços 
médicos veterinários ao animal de estimação espécie 
canina, corrigido e acrescido das custas e despesas pro-
cessuais,e honorários advocatícios. Estando o réu em lugar 
incerto,expede-se edital de citação,para em 15dias,a fluir do 
prazo supra,contestar a ação,sob pena de serem aceitos os 
fatos, nomeando-se curador especial em caso de revelia. 
Será o edital, afixado e publicado na forma da lei.          [20,21] 
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Anuncie:  
comercial@gazetasp.com.br

Pregão Presencial 24/2022 - Proc. Adm. 311/2022
Conforme o não interesse de nenhuma empresa em participação na sessão pública reali-
zada na data de 19/07/2022, torna-se público para conhecimento dos interessados a rea-

bertura  do Pregão Presencial 24/2022 – cujo objeto é a escolha da proposta mais vantajosa para o 
REGISTRO DE PREÇOS para a prestação de serviços para disposição final de resíduos sólidos não 
perigosos, retirados de terreno localizado no Bairro Ribeirãozinho, Alambari/SP, em atendimento ao 
processo nº 0007742-12.2004.8.26.0269 – Ação Civil Pública. O Edital poderá ser adquirido no Paço 
Municipal à Rua Dahyr Rachid, 1245 Centro ou no site www.alambari.sp.gov.br. Data da abertura dos 
envelopes dia 02.08.2022 às 09:30 hrs.

Alambari, 19 de julho de 2022
João Paulo Dantas Pinto

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAMBARI
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N
a Record as con-
vocações para as 
próximas tem-
poradas da série 
“Reis” não param. 

Rhaisa Batista, que já tinha 
torcida nas redes sociais 
para integrar o elenco, aca-
ba de ser confirmada. Atual-
mente, em “Todas as Garo-
tas em Mim”, ela é Heloísa, 
mãe da protagonista Mirela 
(Mharessa Fernanda). Já em 
“Reis”, como próximo traba-
lho, Rhaisa fará a uma das 
concubinas do rei Saul (Car-
lo Porto), Rispa, incluindo-se 
entre outras tantas novida-
des do elenco, como Chris-
tine Fernandes, Juliana Bol-
ler, Rayanne Morais, Maiara 
Walsh, Mharessa Fernanda, 
Rafael Sardão, Diego Kropo-
toff, João Villa, Caio Vegatti, 
entre outros. Em relação ao 
que chegou a ser anuncia-
do, tem uma pequena mu-

Rhaisa Batista é escalada dança: “TAGEM” vai até 2 de 
agosto, uma terça-feira. De 
3 a 9, será exibido um com-
pacto das duas primeiras 
temporadas de “Reis” e no 
dia 10, a estreia da terceira, 
“A Rejeição”, que já está total-
mente gravada.

TV Tudo
Curiosidade – 1. A série 
“Reis” tem algumas curiosi-
dades. Por exemplo, no seu 
elenco, Dudu Oliveira vai 
voltar como o guerreiro Ta-
bor. Só que em breve tam-
bém entrará na novela Dudu 
(de) Oliveira, fazendo um 
anjo e um beduíno.

Curiosidade – 2. Francis-
ca Queiroz, em “Reis”, é Ai-
noã, mulher de Saul (Carlo 
Porto), mesmo nome das 
personagens de Mharessa 
Fernanda e Rayanne Morais. 
E o detalhe: Ainoã (Lopes) 
também é nome de uma 
profissional que trabalha no 
departamento de elenco da 
Record.

Tem data. A Netflix marcou 
para 17 de agosto a estreia da 
comédia de suspense “Nada 
Suspeitos”, gravada no ano 
passado. O elenco reúne Fer-
nanda Paes Leme, Marcelo 
Médici, Thati Lopes, Gkay, 
Romulo Arantes Neto, Sil-
vero Pereira, Paulo Tiefen-
thaler, Eliéser Mota, entre 
outros.

Campo de jogo. O SBT vai 
fazer os dois encontros da 
Libertadores, Corinthians e 
Flamengo, com equipes com-
pletas nos estádios. O pri-
meiro, dia 2, na NeoQuímica 
Arena e o outro, uma semana 
depois, no Maracanã.

Lançamento. “O Palestran-
te” chega aos cinemas no dia 
4 de agosto, com Fábio Por-
chat e Dani Calabresa. Ele, 
Guilherme, desempregado, 
toma o lugar de um pales-
trante motivacional, Marce-
lo, contratado pela empresa 
da Denise, e cai na graça dos 
funcionários.

INSTAGRAM

HORÓSCOPO

O CRAVO E A ROSA
 14h45, na Rede Globo

Cornélio insiste e Dinorá não tem 
como deixar de tocar violino. Celso 
fi ca apavorado. Fábio derruba 
champagne no violino. Marcela 
garante que não convidou Celso e 
Fábio para a festa. Edmundo pensa 
em Bianca. Heitor insiste que liberta 
Edmundo em troca do casamento 
com Bianca. Hildegard procura Fá-
bio. Lourdes e Bárbara desconfi am. 
Petruchio e Catarina se beijam, 
mas ele logo se afasta. Catarina 
se declara a Petruchio. Mimosa vai 
à fazenda. Petruchio se recusa a 
fazer as pazes com Catarina e eles 
brigam.

A FAVORITA
16h45, na Rede Globo

Alícia pede a Clemente que chame 
uma ambulância. Leonardo come 
um pedaço do bolo que Catarina 
havia preparado para a professora 
de Mariana. Alícia descobre que 
Romildo teve um princípio de 
infarto. Romildo fi ca emocionado 
com Alícia e Didu juntos no hospital. 
O médico pede a ele que controle as 
emoções. Romildo agradece ao mé-
dico por ajudá-lo em sua farsa. Gis-
laine e Donatela discutem. Outras 
presas se metem para separá-las. 
Diva ajuda Donatela. Zezé ameaça 
colocar Donatela na solitária, caso 
ela arrume confusão.

RESUMO DAS NOVELAS

ALÉM DA ILUSÃO
18h, na Rede Globo

Davi ouve Iolanda marcar um 
encontro com Joaquim. Bartolomeu 
morre e Leônidas se emociona. 
Benê ajuda Violeta a salvar a fazen-
da. Isadora decide conversar com 
Davi. Úrsula dá dinheiro a Abel. Davi 
fala para Isadora sobre o encontro 
que Iolanda marcou com Joaquim 
e tem uma ideia para que a moça 
acredite nele. Heloísa aconselha 
Isadora a investigar o caso de Joa-
quim e Iolanda. Benê se incomoda 
com o carinho de Matias com Olívia. 
Tenório descobre que sua prima e 
o marido foram presos. Isadora vê 
Joaquim e Iolanda aos beijos.

CARA E CORAGEM
19h40, na Rede Globo

Andréa e Moa passam a noite 
juntos. Nadir cobra satisfações de 
Pat ao ver sua reação diante das 
fotos de Moa e Andréa. Moa visita 
Alfredo no hospital. Joca reclama 
da insistência de Lou em querer 
se aproximar de Pat. Renan pensa 
em se vingar de Lou por achar que 
está sendo maltratado por ela. Moa 
consola Pat ao saber do diagnóstico 
de Alfredo. Jéssica desfruta do luxo 
da casa de Bob Wright. Andréa 
reposta em sua rede social uma 
matéria sobre seu romance com 
Moa e a Coragem.com começa a 
ganhar fama. 

PANTANAL
21h30, na Rede Globo

Alcides e Jove têm uma briga por 
conta de Juma. Jove se sente ali-
viado ao saber por José Lucas que 
Alcides está vivo. José Lucas pede 
perdão a Jove, selando uma cumpli-
cidade 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 afi rma 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.

CARINHA DE ANJO
20h30, no SBT

Haydee diz ao fi lho que não pode 
conviver com alguém que fez e faz 
tanto mal aos outros. Flávio chora, 
diz que a mãe vai se arrepender 
e que ele voltará para se vingar. 
Gustavo conversa com Padre 
Gabriel e revela que fi cou sabendo 
que Leonardo mandou mais do que 
devia na empresa em sua ausência. 
Lulu conta para Dulce Maria o que 
escutou sobre a separação de Gus-
tavo e Cecília. Haydee e Adolfo vão 
até a casa de Fátima para falar com 
Cecília. Eles revelam que possuem 
provas de que Gustavo não fez nada 
e tudo foi uma armação de Flávio. 

Por Flávio Ricco
Colaboração:  José Carlos Nery

ÁRIES. 
Você pode fazer uma 
boa parceria ou amiza-

de com uma pessoa mais velha 
no início do dia. Também pode 
sentir mais fi rmeza em um proje-
to para o futuro. Hã previsão de 
tensão à tarde.

TOURO. 
O período da manhã 
pode ter um pouco 
tumultuado para você 

e o melhor que tem a fazer fi car 
na sua, falar pouco e não dar 
ouvidos a fofocas. Você pode ter 
difi culdade para se concentrar.

GÊMEOS. 
Você pode precisar de 
mais liberdade para 
correr atrás dos seus 

objetivos nesta quarta-feira. 
Pode se aborrecer ou se desen-
tender com colegas ou amigos, 
principalmente por dinheiro.

CÂNCER. 
Os astros indicam que 
nem tudo será como 
você gostaria hoje. 

Evite bater de frente com chefes 
e colegas. O melhor a fazer é 
investir no jogo de cintura e 
repensar alguns planos.

LEÃO. 
Você pode enfrentar 
alguns imprevistos no 

trabalho, especialmente no pe-
ríodo da manhã. Pode se sentir 
mais cansada, ter difi culdade 
para se concentrar ou mesmo 
para aprender alguma tarefa.

VIRGEM. 
A Lua anuncia mudan-
ças no trabalho, mas 
tudo indica que serão 

positivas para você. No fi nal da 
manhã, porém, você pode ter 
alguns desentendimentos com 
amigos ou colegas.

LIBRA. 
Trabalhar em parceria 
com colegas e paren-
tes pode ser muito 

produtivo para você, desde que 
consiga equilibrar seus interesses 
com os dos outros. Para isso, 
você terá que ser mais fl exível.

ESCORPIÃO. 
O emprego vai exigir 
bastante empenho 
e dedicação de você 

hoje. Lua e Plutão em quadratura 
alertam você você deve ter muito 
cuidado para evitar discussões e 
mal-entendidos.

SAGITÁRIO. 
Simpatia, criatividade 
e boa lábia ajudarão 

você a se sair bem no trabalho, 
principalmente se você lida com 
vendas ou outras atividades 
que envolvam atendimento ao 
público e negociações.

CAPRICÓRNIO. 
Assuntos de casa 
e família vão exigir 
sua atenção no início 

do dia e podem exigir algum 
investimento fi nanceiro. Procure 
conversar mais com os parentes 
antes de tomar decisões.

AQUÁRIO. 
Os astros alertam que 
você pode ter alguns 
problemas de comu-

nicação ao longo do dia. Deve 
ter cuidado para não parecer 
que se acha “dona da verdade” e 
cuidado com fofocas.

PEIXES. 
O céu recomenda 
que você pense duas 
vezes antes de usar 

seu dinheiro hoje, pois há risco 
de fazer investimentos errados e 
perder grana. Você corre o risco, 
também, de se prejudicar.

A leitura 
na medida 
certa.

ANUNCIE: 
11. 3729-6600

CRUZADAS
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Curtas

LIMINAR NEGADA. A 
atriz Klara Castanho, 
21, teve uma derrota 
na Justiça em processo 
movido contra a youtu-
ber Antonia Fontenelle, 
49, no caso em que ela 
falou abertamente na 
internet sobre o parto 
e a adoção do filho da 
atriz após um estupro. 
Klara queria que o dis-
curso em vídeo de Fon-
tenelle sobre ela fosse 
retirado das redes so-
ciais. 

CASO DANIELLA. Atual 
mulher de Guilherme 
de Pádua, condenado 
pelo assassinato da atriz 
Daniella Perez, a ma-
quiadora Juliana Lacer-
da foi às redes sociais 
defender o atual mari-
do. “Pra quem não sabe, 
não foi o Guilherme que 
matou ninguém”, disse 
a seus mais de 1.700 se-
guidores. As declarações 
dela vêm na esteira do 
lançamento de “Pacto 
Brutal”, a produção es-
treia nesta quinta-feira, 
na HBO Max.

‘OPEN BECK’. O rapper 
Filipe Ret, foi conduzido 
por agentes da Delega-
cia de Repressão a Entor-
pecentes (DRE-RJ) nesta 
terça (19) para a sede es-
pecializada, no Jacarezi-
nho, no Rio de Janeiro, 
por um suposto crime 
de porte de drogas. A 
polícia está cumprindo 
mandados de busca e 
apreensão em cinco en-
dereços de Filipe Ret. 

“Ainda estou 
tentando 
entender tudo 
isso”
Ana Castela fala sobre 
ter alcançado o  1º lugar 
do Spotify Brasil.

O 
Revelando SP, considerado o maior evento de 
cultura tradicional do estado de São Paulo, está 
programado para acontecer de 20 a 24 de julho 
no Parque da Água Branca, na zona oeste da Ca-
pital, com cerca de 300 atividades e apresenta-

ções artísticas. Entre outros espetáculos, subirão ao palco 
nomes como Almir Sater, Rolando Boldrin, Tetê Espíndola e 
Marcelo Jeneci. As atividades geridas pela entidade Amigos 
da Arte buscam revelar a cultura paulista, com exposição e 
venda de artesanato, gastronomia e apresentações de gru-
pos e artistas da cultura popular. De acordo com a organiza-
ção, os participantes vêm de mais de cem municípios pau-
listas. A expectativa é que até 400 mil pessoas compareçam 
ao festival. Além dos artistas conhecidos do grande público, 
o evento terá manifestações como cantos e danças indíge-
nas, catiras, congadas, contadores de causos e muito mais.

REVELANDO SP
Festival com 
Almir Sater

Considerado o 
maior evento de 
cultura tradicional 
do estado de São 
Paulo, festival será 
realizado no  Parque 
da Água Branca

Estrela do Terceiro Milênio
Neste domingo (03), a quadra da escola de samba Estrela do 
Terceiro Milênio se transformou em um grande salão de baile 
de gala, com direito a desfile dos looks em um tapete vermelho, 
para receber a comunidade da zona Sul. A novidade foi o lança-
mento do tema que a escola vai apresentar na noite de sábado 
de Carnaval, no Anhembi, em 2023.  Com toda pompa e gabar-
dia, os componentes receberam o enredo “Me dê sua tristeza 
que eu transformo em alegria. Um tributo à arte de fazer rir”.

Traições
Ex-mulher do cantor Latino, 
49, a modelo Rayanne Morais, 
33, fez declarações fortes nas 
redes sociais contra o artista. 
Segundo ela, dois dos filhos 
dele são frutos de uma trai-
ção. Ela ainda o chamou de 
“mau caráter”. Tudo começou 
depois que Latino comentou 
uma publicação de uma pági-
na nas redes sociais que abor-

De volta
Jennifer Lopez e Ben Affleck 
se casaram no último sába-
do (16), quase 20 anos de-
pois que o casal se separou. 
A informação foi divulgada 
pelo site TMZ. Documentos 
obtidos pelo site revelam 
um registro de casamento 
no nome dos dois celebrado 
no condado de Clark, no es-
tado americano de Nevada, 

Luisa Sonza comemora seus 24 anos
A cantora Luísa Sonza comemorou seus 24 anos na noite desta segunda-feira (18) em um hotel em 
São Paulo. A artista, que divulga nesta terça-feira (19) seu novo single, “Cachorrinhas”, convidou di-
versas celebridades para a festa e amanheceu com seu nome entre os assuntos mais comentados 
do Twitter. O evento contou com shows de Pabllo Vittar, Ludmilla e Pedro Sampaio, e teve nomes 
como os ex-casais Yasmin Brunet e Gabriel Medina, Jade Picon e João Guilherme, Paulo André, 
Maisa Silva, Camilla de Lucas, Ingrid Guimarães, Giovanna Lancellotti, na lista de convidados.

SHE ROCKS
A organização do Rock in 
Rio anunciou o lançamen-
to de seu primeiro podcast, 
o SHE ROCKS, nesta últi-
ma segunda-feira (18). Rea-
lizado em parceria com a 
TIM, a produção irá  promo-
ver semanalmente conver-
sas entre mulheres inspira-
doras de diversas áreas da 
cena musical, entre elas ar-
tistas, compositoras e pro-
fissionais técnicas.
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Curtas

LIMINAR NEGADA. A 
atriz Klara Castanho, 
21, teve uma derrota 
na Justiça em processo 
movido contra a youtu-
ber Antonia Fontenelle, 
49, no caso em que ela 
falou abertamente na 
internet sobre o parto 
e a adoção do filho da 
atriz após um estupro. 
Klara queria que o dis-
curso em vídeo de Fon-
tenelle sobre ela fosse 
retirado das redes so-
ciais. 

CASO DANIELLA. Atual 
mulher de Guilherme 
de Pádua, condenado 
pelo assassinato da atriz 
Daniella Perez, a ma-
quiadora Juliana Lacer-
da foi às redes sociais 
defender o atual mari-
do. “Pra quem não sabe, 
não foi o Guilherme que 
matou ninguém”, disse 
a seus mais de 1.700 se-
guidores. As declarações 
dela vêm na esteira do 
lançamento de “Pacto 
Brutal”, a produção es-
treia nesta quinta-feira, 
na HBO Max.

‘OPEN BECK’. O rapper 
Filipe Ret, foi conduzido 
por agentes da Delega-
cia de Repressão a Entor-
pecentes (DRE-RJ) nesta 
terça (19) para a sede es-
pecializada, no Jacarezi-
nho, no Rio de Janeiro, 
por um suposto crime 
de porte de drogas. A 
polícia está cumprindo 
mandados de busca e 
apreensão em cinco en-
dereços de Filipe Ret. 

“Ainda estou 
tentando 
entender tudo 
isso”
Ana Castela fala sobre 
ter alcançado o  1º lugar 
do Spotify Brasil.

O 
Revelando SP, considerado o maior evento de 
cultura tradicional do estado de São Paulo, está 
programado para acontecer de 20 a 24 de julho 
no Parque da Água Branca, na zona oeste da Ca-
pital, com cerca de 300 atividades e apresenta-

ções artísticas. Entre outros espetáculos, subirão ao palco 
nomes como Almir Sater, Rolando Boldrin, Tetê Espíndola e 
Marcelo Jeneci. As atividades geridas pela entidade Amigos 
da Arte buscam revelar a cultura paulista, com exposição e 
venda de artesanato, gastronomia e apresentações de gru-
pos e artistas da cultura popular. De acordo com a organiza-
ção, os participantes vêm de mais de cem municípios pau-
listas. A expectativa é que até 400 mil pessoas compareçam 
ao festival. Além dos artistas conhecidos do grande público, 
o evento terá manifestações como cantos e danças indíge-
nas, catiras, congadas, contadores de causos e muito mais.

REVELANDO SP
Festival com 
Almir Sater

Considerado o 
maior evento de 
cultura tradicional 
do estado de São 
Paulo, festival será 
realizado no  Parque 
da Água Branca

Estrela do Terceiro Milênio
Neste domingo (03), a quadra da escola de samba Estrela do 
Terceiro Milênio se transformou em um grande salão de baile 
de gala, com direito a desfile dos looks em um tapete vermelho, 
para receber a comunidade da zona Sul. A novidade foi o lança-
mento do tema que a escola vai apresentar na noite de sábado 
de Carnaval, no Anhembi, em 2023.  Com toda pompa e gabar-
dia, os componentes receberam o enredo “Me dê sua tristeza 
que eu transformo em alegria. Um tributo à arte de fazer rir”.

Traições
Ex-mulher do cantor Latino, 
49, a modelo Rayanne Morais, 
33, fez declarações fortes nas 
redes sociais contra o artista. 
Segundo ela, dois dos filhos 
dele são frutos de uma trai-
ção. Ela ainda o chamou de 
“mau caráter”. Tudo começou 
depois que Latino comentou 
uma publicação de uma pági-
na nas redes sociais que abor-

De volta
Jennifer Lopez e Ben Affleck 
se casaram no último sába-
do (16), quase 20 anos de-
pois que o casal se separou. 
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 D A nota de R$ 100 compra hoje o mesmo que seria possível comprar com R$ 13,91 em 1994, descontada a inflação
AGÊNCIA BRASIL

Desde o lançamento do Plano Real, em 
julho de 1994, a inflação acumulada no 
país alcançou a marca de 653%, segun-
do levantamento do economista Bruno 
Imaizumi, da LCA Consultores, que consi-

dera a variação do IPCA (Índice Nacional de Preços ao 
Consumidor Amplo). 

Com a corrosão do poder de compra provocado pela 
inflação ao longo desses 28 anos, a nota de R$ 100 com-
pra hoje o mesmo que seria possível comprar com R$ 
13,91 em 1994, descontada a inflação.

Ainda segundo o economista, ao fazer o cálculo in-
verso, os mesmos R$ 100, em julho de 2022, correspon-
deriam a cerca de R$ 748, em julho de 1994. 

No mesmo intervalo, o salário mínimo saiu de R$ 
64,79 para os atuais R$ 1.212, uma alta de aproximada-
mente 1.770%.

“Por mais que a gente tenha observado uma escalada 
dos preços nos últimos 28 anos, de forma geral, o salá-
rio mínimo também cresceu nesse período. O proble-
ma é que nos últimos dois, três anos, o brasileiro vem 
perdendo poder de compra dos dois lados, com uma 
recomposição da renda insuficiente para compensar 
a alta dos preços de itens básicos, como alimentação e 
energia”, diz o economista da LCA.

Imaizumi acrescenta que o quadro atual tem levado 
a situações de compras de produtos de pior qualidade, 
principalmente por parte da população de menor po-
der aquisitivo. 

Ele lembra ainda que, em um cenário de juros e in-
flação rodando em níveis elevados no país, e com uma 
atividade econômica com dificuldades para engatar, as 
pessoas com as contas em atraso têm alcançado pata-
mares recordes. (FP)

Inflação acumulada no Brasil 
desde o Plano Real chega a 653%

Fique 
ligado 

NOTAS

 A O Ministério de Minas 
e Energia (MME) divulgou 
na noite de ontem (18) uma 
nova expectativa de redução 
no preço do etanol hidrata-
do. De acordo com a pasta, 
a expectativa é que, após a 
promulgação da Proposta de 
Emenda à Constituição (PEC) 
15/2022, ocorra uma redução 
potencial média no preço do 
combustível que deve chegar 
a R$ 0,19 por litro. Promulga-
da na quinta-feira (14), a PEC 
reconhece o estado de emer-
gência para ampliar o paga-
mento de benefícios sociais 
e incentivos fiscais até o fim 
do ano, em especial para pro-
dutores e distribuidores de 
etanol hidratado.

Entre outros pontos, a 
emenda altera a Constituição 
para determinar a manuten-
ção de um “regime fiscal fa-
vorecido para os biocombus-
tíveis destinados ao consumo 
final”.

“Com a medida, fica pre-
servado o diferencial de alí-
quota tributária do preço ao 
consumidor do etanol hidra-
tado em relação ao da gasoli-
na comercializada, resultando 
no aumento da competitivi-
dade do biocombustível”, ex-
plica o ministério.

A pasta disse ainda que a 

Ministério prevê 
etanol mais barato

estimativa não considera a 
possibilidade de redução do 
preço do biocombustível aos 
estados que outorgarem cré-
ditos tributários do Imposto 
sobre Circulação de Mercado-
rias e Serviços (ICMS).

A emenda constitucional 
também autorizou a União 
a realizar um repasse de até 
R$ 3,8 bilhões, por meio de 
créditos tributários, para os 
estados que reduzirem a car-
ga tributária do etanol para 
produtores e distribuidores 
do produto. Na avaliação do 
MME, se a medida for aplica-
da poderá levar o preço mé-
dio do litro de etanol hidra-
tado a até R$ 4,04. (FP)

Entre outros 
pontos, a 
emenda altera 
a Constituição 
para determinar 
a manutenção 
de um “regime 
fiscal favorecido 
para os 
biocombustíveis 
destinados ao 
consumo final

 A O ministro da Economia, 
Paulo Guedes, afirmou nesta 
terça-feira (18) que tão logo 
o Congresso Nacional reto-
me as atividades, após o re-
cesso, o governo vai procurar 
aprovar medidas de apoio ao 
mercado de capitais. Guedes 
participou da solenidade de 
posse do novo presidente da 
Comissão de Valores Mobi-
liários (CVM), o advogado e 
professor João Pedro Barro-
so do Nascimento, no Rio de 
Janeiro.

Guedes destacou que o 
Brasil está fazendo a mudan-
ça de marcos regulatórios em 
todos os setores da economia. 
Ele não detalhou as medidas 
que pretende apoiar a apro-
vação.

Na avaliação do ministro, 
o mercado de capitais nacio-

nal vai receber muitos inves-
timentos. 

“São trilhões de dólares 
que estão circulando pelo 
mundo e vão ter que se repo-
sicionar”. Muito capital pro-
dutivo vai continuar procu-
rando pouso seguro. O Brasil 
possui requisitos facilitadores 
para isso, que são proximida-
de e confiabilidade. “O país 
que é amigo de todo mundo, 
não faz guerra com ninguém, 
somos nós”. Assinalou que a 
Europa precisa do Brasil para 
garantir sua segurança ener-
gética e o resto do mundo 
para garantir sua segurança 
alimentar. “O Brasil é perto e 
é confiável”. 

Guedes não tem dúvida de 
que o Brasil vai ser a grande 
nação que vai receber esses 
investimentos. (AB)

Governo quer aprovar 
apoio ao mercado

 A O Índice Geral de Preços – 10 
(IGP-10) subiu 0,60% em julho, 
percentual um pouco abaixo 
da alta do mês anterior, quan-
do 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 ele-
vação foi bem menor, ficou em 
0,18% e o acumulado de 12 me-
ses chegou a 34,61%. 

Os índices foram divulga-
dos pelo Instituto Brasileiro de 
Economia da Fundação Getu-
lio 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 referên-
cia. A série do indicador come-
çou no início em 1993.

IPC.
A inflação do Índice de Preços 
ao Consumidor (IPC) aumen-
tou 0,42% em julho. Uma de-
saceleração em relação a ju-
nho. Naquele mês avançou 

0,72%. Segundo o Ibre, sete 
das oito classes de despesa 
que compõem o índice caí-
ram. De junho para julho os 
Transportes saíram de 0,45% 
para queda de 0,41%, Educa-
ção, Leitura e Recreação de 
3,15% para 1,52%, Saúde e Cui-
dados Pessoais de 0,84% para 
0,24%, Vestuário de 1,83% para 
0,80%, Comunicação de recuo 
de 0,25% para queda de 0,79%, 
Despesas Diversas de 0,66% 
para 0,22% e Habitação de 
0,13% para 0,07%.

Conforme a pesquisa, as 
principais contribuições para 
isso foram da gasolina (0,24% 
para -1,49%), da passagem aé-
rea (16,35% para 6,99%), dos 
artigos de higiene e cuidado 
pessoal (1,64% para -1,34%), das 
roupas (2,04% para 0,99%), do 
combo de telefonia, internet e 
TV por assinatura (-0,59% para 
-1,79%). (AB)

Inflação medida pelo 
IGP-10 sobe 0,60% 

 D A MP estava pronta para votação antes do recesso de julho

MARCELLO CASAL JR/AGÊNCIA BRASIL

Previdência: mudança 
será votada em agosto

CONGRESSO NACIONAL. MP 1113/22 prevê mudanças na perícia para auxílio-doença, 
novo sistema para recursos de segurados e o fim do auxílio-acidente vitalício

A Medida Provisó-
ria 1113/22,  edita-
da pelo Governo 
Federal e publi-
cada no Diário 

Oficial da União,  em 20 de 
abril, que prevê novas mu-
danças na previdência so-
cial, entre elas, no sistema de 
perícias para concessão de  
auxílio-doença, nos recur-
sos de segurados e no auxí-
lio-acidente, que deixará de 
ser vitalício, teve sua vota-
ção em plenário adiada para  
agosto.

A MP estava pronta para 
votação antes do recesso par-
lamentar de julho, mas não 
entrou na pauta  da Câma-
ra, que deu preferência para 
apreciar e aprovar os novos 
valores dos auxílios emergen-
ciais.

Com isso, a MP terá que 
ser votada até 20 de agosto, 
para não perder sua validade. 
O relator é o deputado federal 
Silas Câmara (Republicanos/
AM), que rejeitou todas as 43 
emendas, cinco delas pedin-
do a retirada do auxílio-aci-
dente das mudanças preten-
didas pelo Governo.

MUDANÇAS.
A MP altera a concessão do 
auxílio por incapacidade 
temporária. Para estes bene-
fícios, a medida determina a 
substituição da perícia pre-
sencial pela análise de laudos 
documentais. Este modelo já 
foi adotado em 2020 e 2021, 
quando as agências do INSS 
ficaram fechadas por causa da 
pandemia da Covid-19.

Vale ressaltar que as novas 
medidas já estão valendo. 

A MP passou a ter vigência 
a partir da sua publicação no 
Diário Oficial, em 20 de abril, e 
está em análise do Congresso 
Nacional, onde terá um pra-
zo  até 20 de agosto  até que 
seja convertida em lei ou ar-
quivada.

SINDICATOS PRESTAM
ORIENTAÇÕES. 
Sindicatos de Santos e Re-
gião pedem aos seus traba-
lhadores para que procurem 
seus sindicatos em busca de 
orientações sobre  como pro-
ceder para obter o  benefício 
ou para entrar com os recur-
sos junto ao INSS. A requisi-
ção dos benefícios deve ser 

feita via site, ou por meio do 
aplicativo Meu INSS.

Diante das mudanças im-
postas pela MP 1113, o sindi-
calista Claudinei Gato, pre-
sidente do Sindicato dos 
Metalúrgicos de Santos, diz: 

“Antes do beneficiário fa-
zer o requerimento é funda-
mental que entre em conta-
to com o Sindicato para tirar 
qualquer dúvida. Se preciso 
for, o departamento jurídico 
do sindicato está preparado 
para dar as orientações”.

A mesma orientação é do 
presidente do Sintrasaúde, 
Ademir Irussa. “Se o segurado 
apresentar documentação er-
rada, vai ficar sem o benefício 
e terá dificuldades para apre-
sentar o novo recurso. Então, 

é melhor antes de acessar o 
site para fazer o requerimen-
to do benefício, que busque 
orientação do sindicato”.

Já o Sindicato dos Bancá-
rios vem orientando os tra-
balhadores sobre o novo 
sistema de perícia: “A docu-
mentação incorreta pode re-
sultar em arquivamento de 
requerimento de auxílio”.

A instrução normativa 
128 do INSS, editada em 28 
de março de 2022, determina 
que será arquivado o pedido 
de benefício requerido com 
a documentação incorreta 
ou ausente, caso o órgão não 
solicite nova documentação, 
isto é, a Carta de Exigência.

Se o arquivamento ocor-
rer, o trabalhador não pode-
rá ingressar com recurso. Po-
rém, ele poderá apresentar 
novo requerimento ao INSS.

AUXÍLIO-ACIDENTE.
Os sindicatos alertam, princi-
palmente, para as mudanças 
no sistema do auxílio-aciden-
te que está incluído no pente 
fino do INSS e que, agora, po-
dem ser revisados a qualquer 
momento.

É que a  MP 1113/22 incluiu 
o auxílio-acidente na revisão 
periódica para avaliar a manu-
tenção da incapacidade parcial 
e permanente do trabalhador.

E pedem para que os tra-
balhadores que recebem  este 
auxílio para procurarem com 
urgência os seus sindicatos 
para receberem todas orien-
tações dos departamentos ju-
rídicos. (Francisco Aloise)
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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 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.

3ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais do Foro Central - SP
EDITAL DE LEILÃO ÚNICO e intimação da Massa Falida de TRANSBRA-
SIL S/A LINHAS AÉREAS, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 60.872.173/0001-
21, na pessoa da Administradora Judicial ACFB ADMINISTRAÇÃO JU-

DICIAL LTDA - ME; bem como do MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO na pessoa 
do seu Procurador; e da PRO CURADORIA GERAL DO ESTADO DE SÃO PAULO na pessoa 
do seu Procurador. A Dra. Maria Rita Rebello Pinho Dias, MM. Juíza de Direito da 3ª Vara de 
Falências e Recuperações Judiciais do Foro Central/SP, na forma da lei, FAZ SABER, aos que o 
presente Leilão Único do bem móvel, virem ou dele conhecimento tiverem e interessar possa, que 
por este Juízo processam-se os autos do Incidente de Arrecadação de Bens requerida por ACFB 
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA - ME contra Massa Falida de TRANSBRASIL S/A LINHAS 
AÉREAS - processo nº 1001686-69.2021.8.26.0100 - controle nº 019/2021, e que foi designada a 
venda do bem descrito abaixo, de acordo com as regras expostas a seguir: DO BEM - O bem será 
vendido no estado em que se encontra, sem garantia, constituindo ônus da parte interessada verifi car 
suas condições antes das datas designadas para as alienações judiciais eletrônicas. DA PUBLICA-
ÇÃO DO EDITAL - O edital será publicado na rede mundial de computadores, no sítio do leiloeiro 
www.megaleiloes.com.br, em conformidade com o disposto no art. 887, § 2º, do Código de Processo 
Civil, inclusive as fotos e a descrição detalhada do bem a ser apregoado. DA VISITAÇÃO - Os inte-
ressados em vistoriar o bem deverão enviar solicitação por escrito ao e-mail visitacao@megaleiloes.
com.br. Cumpre esclarecer que cabe ao responsável pela guarda do bem autorizar o ingresso dos 
interessados, sendo que a visitação nem sempre será possível. Independente da realização da vi-
sita, a arrematação será por conta e risco do interessado. DO LEILÃO - O Leilão será realizado por 
MEIO ELETRÔNICO, através do Portal www.megaleiloes.com.br, o Leilão Único terá início no dia 
29/07/2022 às 10:00h e se encerrará dia 29/08/2022 às 10:00h, onde serão aceitos lances a partir 
de 25% (vinte e cinco por cento) do valor de avaliação. DO CONDUTOR DO LEILÃO - O Leilão será 
conduzido pelo Leiloeiro Ofi cial Sr. Fernando José Cerello Gonçalves Pereira, matriculado na Junta 
Comercial do Estado de São Paulo - JUCESP sob o nº 844. DOS LANCES - Os lances poderão ser 
ofertados a partir do dia e hora de início do leilão pela rede de internet, através do Portal www.mega-
leiloes.com.br. DOS DÉBITOS - O bem móvel será apregoado sem quaisquer ônus, os quais serão 
de responsabilidade da massa falida, exceto se o arrematante for: I - sócio da sociedade falida, ou so-
ciedade controlada pelo falido; II - parente, em linha reta ou colateral, até o 4º (quarto) grau, consan-
guíneo ou afi m, do falido ou de sócio da sociedade falida; III - identifi cado como agente do falido com 
o objetivo de fraudar a sucessão. Parágrafo Único: O arrematante deverá arcar com todos os custos 
de transferência do imóvel para seu nome, como as despesas de ITBI - Imposto de transmissão de 
bens imóveis e registro do imóvel no RGI respectivo. Correrão, ainda, por conta do arrematante as 
despesas e os custos relativos à desmontagem, remoção, transporte e transferência patrimonial do 
bem arrematado. DO PAGAMENTO - O arrematante deverá efetuar o pagamento do preço do bem 
arrematado, no prazo de até 24h (vinte e quatro horas) após o encerramento do leilão, através de 
guia de depósito judicial em favor do Juízo responsável, sob pena de se desfazer a arrematação. 
DA PROPOSTA - Os interessados poderão apresentar proposta de pagamento parcelado, encami-
nhando parecer por escrito para o e-mail: proposta@megaleiloes.com.br (Art. 895, I e II, CPC). A 
apresentação de proposta não suspende o leilão (Art. 895, § 6º, CPC) e o pagamento do lance 
à vista sempre prevalecerá sobre o parcelado, ainda que mais vultoso (Art. 895, § 7º, CPC). 
PENALIDADES PELO DESCUMPRIMENTO DAS PROPOSTAS - Em caso de atraso no pagamento 
de qualquer das prestações, incidirá multa de dez por cento sobre a soma da parcela inadimplida com 
as parcelas vincendas. DA COMISSÃO - O arrematante deverá pagar ao Leiloeiro Ofi cial, a título de 
comissão, o valor correspondente a 5% (cinco por cento) sobre o preço de arrematação do bem. 
A comissão devida ao Leiloeiro ofi cial não está incluída no valor do lance e não será devolvida ao 
arrematante em nenhuma hipótese, salvo se a arrematação for desfeita por determinação judicial por 
razões alheias à vontade do arrematante e, deduzidas as despesas incorridas. DO PAGAMENTO DA 
COMISSÃO - O pagamento da comissão do Leiloeiro Ofi cial deverá ser realizado em até 24h (vinte 
e quatro horas) a contar do encerramento do leilão através de guia de depósito, que fi cará disponível 
no site do leiloeiro ou será enviada por e-mail. Todas as regras e condições do Leilão estão dispo-
níveis no Portal www.megaleiloes.com.br. A publicação deste edital supre eventual insucesso nas 
notifi cações pessoais e dos respectivos patronos. As demais condições obedecerão ao que dispõe a 
Lei 11.101/05 e o Provimento CSM nº 1625/2009, e no que couber, o CPC e o caput do artigo 335, do 
CP.  RELAÇÃO DO BEM MÓVEL: LOTE 02: Cofre no estado em que se encontra, com medida em 
torno de 1,20 cm por 50 cm com número de série 23281. Valor da Avaliação do Lote 02: R$ 293,40 
(duzentos e noventa e três reais e quarenta centavos) para junho de 2021. O bem encontra-se 
no Edifício Central do Almoxarifado do Riogaleão, sito Av. Vinte de Janeiro, s/nº, área de apoio, Ilha 
do Governador – Rio de Janeiro/RJ. São Paulo, 21 de junho de 2022. Eu, diretora/escrivã, conferi e 
subscrevi. Dra. Maria Rita Rebello Pinho Dias - Juíza de Direito

(11) 3149-4600                                                  www.megaleiloes.com.br

8ª Vara Cível do Foro da Comarca de Guarulhos/SP
EDI TAL DE 1º, 2º E 3º LEILÃO e intimação na FALÊNCIA DE UNIU ALIMEN-
TOS LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 04.515.053/0001-04, na pessoa 
da Administradora Judicial AJ RUIZ CONSULTORIA EMPRESARIAL S.A., 

inscrita no CNPJ/MF sob nº 30.615.825/0001-81, representada por Dra. JOICE RUIZ BERNIER, ins-
crita na OAB/SP nº 126.769; bem como do MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO 
na pessoa do seu Procurador; e da PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE SÃO PAULO na 
pessoa do seu Procurador. O Dr. Luiz Gustavo de Oliveira Martins Pereira, MM. Juiz de Direito da 
8ª Vara Cível do Foro da Comarca de Guarulhos/SP, na forma da lei, FAZ SABER, aos que o presente 
Edital de 1º, 2º e 3º Leilão dos bens móveis, virem ou dele conhecimento tiverem e interessar possa, 
que por este Juízo processam-se os autos da Falência de Empresários, Sociedades Empresárias, 
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte ajuizada por UNIU ALIMENTOS LTDA - Processo 
nº 1021313-17.2017.8.26.0224 - Controle nº 1357/2017, e que foi designada a venda dos bens descri-
tos abaixo, de acordo com as regras expostas a seguir: DOS BENS MÓVEIS - Os bens móveis serão 
vendidos no estado em que se encontram, sem garantia, constituindo ônus da parte interessada verifi -
car suas condições antes das datas designadas para as alienações judiciais eletrônicas. DA PUBLICA-
ÇÃO DO EDITAL - O edital será publicado na rede mundial de computadores, no sítio do leiloeiro ofi cial 
www.megaleiloes.com.br, em conformidade com o disposto no art. 887, § 2º, do Código de Processo 
Civil, inclusive as fotos e a descrição detalhada dos bens a serem apregoados. DA VISITAÇÃO - Os in-
teressados em vistoriar os bens deverão enviar solicitação por escrito ao e-mail visitacao@megaleiloes.
com.br. Cumpre esclarecer que cabe ao responsável pela guarda dos bens autorizar o ingresso dos 
interessados, sendo que a visitação nem sempre será possível. Independente da realização da visita, 
a arrematação será por conta e risco do interessado. DO LEILÃO - O Leilão será realizado por MEIO 
ELETRÔNICO E PRESENCIAL, atrav és do Portal www.megaleiloes.com.br, o 1º Leilão terá início no 
dia 29/07/2022 às 10:00h e se encerrará dia 15/08/202  2 às 10:00h, onde serão aceitos lances iguais 
ou superiores ao valor da avaliação; não havendo lance, seguir-se-á sem interrupção o 2º Leilão, 
que terá início no dia 15/08/2022 às 10:01h e se encerrará no dia 30/08/2022 às 10:00h, onde serão 
aceitos lances com no mínimo 50% (cinquenta por cento) do valor da avaliação, não havendo lance, 
seguir-se-á sem interrupção o 3º Leilão, que terá início no dia 30/08/2022 às 10:01h e se encerrará 
no dia 14/09/2022 às 10:00h, onde serão aceitos os maiores lances ofertados, conforme preceitua 
o §3º-A do art. 142 da Lei 11.101/05. DO CONDUTOR DO LEILÃO – O Leilão será conduzido pelo 
Leiloeiro Ofi cial Sr. Fernando José Cerello Gonçalves Pereira, matriculado na Junta Comercial do 
Estado de São Paulo – JUCESP sob o nº 844. DOS LANCES - Os lances poderão ser ofertados a 
partir do dia e hora de início do leilão pela rede de internet, através do Portal www.megaleiloes.com.
br, ou de viva voz no dia do encerramento do leilão a partir das 9:00 horas no Auditório localizado 
na Alameda Santos, nº 787, 13º andar, conjunto 132 – Jd. Paulista – São Paulo/SP, em igualdade de 
condições. DOS DÉBITOS - Os bens móveis serão apregoados sem quaisquer ônus, sejam débitos 
IPVA ou taxas (aquisição originária), os quais serão de responsabilidade da massa falida, exceto se 
o arrematante for: I - sócio da sociedade falida, ou sociedade controlada pelo falido; II - parente, em 
linha reta ou colateral, até o 4º (quarto) grau, consanguíneo ou afi m, do falido ou de sócio da socie-
dade falida; III - identifi cado como agente do falido com o objetivo de fraudar a sucessão. Parágrafo 
Único: Correrão por conta do arrematante as despesas e os custos relativos à desmontagem, remo-
ção, transporte e transferência patrimonial dos bens arrematados. DO PAGAMENTO - O arrematante 
deverá efetuar o pagamento do preço do bem arrematado, no prazo de até 24h (vinte e quatro horas) 
após o encerramento do leilão, através de guia de depósito judicial em favor do Juízo responsável, 
sob pena de se desfazer a arrematação. DA PROPOSTA - Os interessados poderão apresentar pro-
posta de pagamento parcelado, encaminhando parecer por escrito para o e-mail: proposta@megalei-
loes.com.br (Art. 895, I e II, CPC). A apresentação de proposta não suspende o leilão (Art. 895, § 
6º, CPC) e o pagamento do lance à vista sempre prevalecerá sobre o parcelado, ainda que mais 
vultoso (Art. 895, § 7º, CPC). PENALIDADES PELO DESCUMPRIMENTO DAS PROPOSTAS - Em 
caso de atraso no pagamento de qualquer das prestações, incidirá multa de dez por cento sobre a 
soma da parcela inadimplida com as parcelas vincendas. DA COMISSÃO - O arrematante deverá 
pagar à LEILOEIRO OFICIAL, a título de comissão, o valor correspondente a 5% (cinco por cento) 
sobre o preço de arrematação do imóvel. A comissão devida ao leiloeiro ofi cial não está incluída no 
valor do lance e não será devolvida ao arrematante em nenhuma hipótese, salvo se a arrematação 
for desfeita por determinação judicial por razões alheias à vontade do arrematante e, deduzidas as 
despesas incorridas. DO PAGAMENTO DA COMISSÃO - O pagamento da comissão do LEILOEIRO 
OFICIAL deverá ser realizado em até 24h (vinte e quatro horas) a contar do encerramento do leilão 
através de guia de depósito, que fi cará disponível no site do leiloeiro ou será enviada por e-mail. 
Todas as regras e condições do Leilão estão disponíveis no Portal www.megaleiloes.com.
br. A publicação deste edital supre eventual insucesso nas notifi cações pessoais e dos respectivos 
patronos. As demais condições obedecerão ao que dispõe a Lei 11.101/05 e o Provimento CSM nº 
1625/2009, e no que couber, o CPC e o caput do artigo 335, do CP. RELAÇÃO DOS BENS MÓVEIS: 
LOTE ÚNICO: 01 Silo Metálico Em Aço Carbono com 06 Bocas de Saída para Alimentação das Em-
pacotadoras. Avaliado Em R$ 130.000,00; 01 Silo construído em Aço Carbono para Arroz. Avaliado 
em R$ 13.000,00; 01 Balança de Plataforma Marca: Filizola Cap: 15 Ton. Avaliada em R$ 120,00; 01 
Mesa de Madeira Diretor. Avaliada em R$ 210,00; 01 Mesa de Reunião Redonda. Avaliada em R$ 
120,00; 05 Mesas de Madeira em L com 2 Gavetas. Avaliadas em R$ 800,00; 05 Mesas de Madeira 
com 02 Gavetas. Avaliadas em R$ 600,00; 01 Mesa de Madeira Grande. Avaliado em R$ 160,00; 03 
Armários de Madeira com 02 Portas de Abrir Médio. Avaliados em R$ 540,00; 03 Armários de Madeira 
com 02 Portas de Abrir Alto. Avaliados em R$ 720,00; 01 Quadro Branco. Avaliado em R$ 80,00; 01 
Mesa de Refeitório com 02 Bancos Fixos. Avaliada em R$ 160,00; 01 Escada Metálica com Rodízios, 
Corrimão e Plataforma para acesso a Estrutura Porta Paletes. Avaliada em R$ 350,00; 02 Armários 
em Madeira com 02 Portas de Abrir e 03 Prateleiras. Avaliados Em R$ 560,00; 01 Estante em Madeira 
com 06 Prateleiras. Avaliado em R$ 90,00; 01 Balcão em Madeira. Avaliado em R$ 110,00. Valor da 
Avaliação do Lote Único: R$ 147.620,00 (cento e quarenta e sete mil, seiscentos e vinte reais) 
para fevereiro de 2020. Os bens encontram-se na Rua Caminho Campo do Rincão, nº 587, Guaru-
lhos/SP. Guarulhos, 04 de julho de 2022. Eu, diretora/escrivã, conferi e subscrevi. Dr. Luiz Gustavo 
de Oliveira Martins Pereira - Juiz de Direito

(11) 3149-4600                                                  www.megaleiloes.com.br

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 30 DIAS. PROCESSO nº 1000841-19.2021.8.26.0300. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara, do Foro de Jardinópolis,
Estado de São Paulo, Dr(a). Mariana Tonoli Angeli, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) ANTONIO CHARMONES ELIAS DA SILVA 0411846, CNPJ
36166934000145, com endereço à Rua Luiz Otávio Bragueto Ernandes, 486, Aroeira, CEP14680-000, Jardinópolis - SP, que lhe foi proposta uma ação de
Execução de Título Extrajudicial por parte de Santander Brasil Administradora de Consórcio Ltda., alegando em síntese: Que ajuizou uma ação de
Execução de Titulo Extrajudicial para recebimento de R$ 19.989,69(junho/21) decorrente do Instrumento Particular de Alienação Fiduciária em Garantia firmado em
16/12/2020. Estando o executado em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO por EDITAL, para que em 03 dias pague o débito, podendo no
prazo de 15 dias opor embargos ou reconhecer o crédito e comprovar o depósito de 30%, incluindo custas e honorários e requerer o parcelamento em até 06
parcelas mensais corrigidas, sob pena de penhora, prazos estes a fluir os 30 supra, ficando advertido de que no caso de revelia será nomeado curador especial. Será
o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Jardinópolis, aos 06 de julho de 2022.

1ª Vara Cível da Comarca de Jardinópolis/SP

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 30 DIAS. PROCESSO nº 1000960-53.2019.8.26.0072. O MM. Juiz de Direito da 2ª Vara, do Foro de
Bebedouro, Estado de São Paulo, Dr. Luiz Fernando Silva Oliveira, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a ATLANTA SUCOS IMPORTAÇÃO E
EXPORTAÇÃO LTDA, CNPJ 22.874.540/0001-37 e FRANCISCO JOSÉ VALENTIM JÚNIOR, CPF nº 339.906.438-19, que lhe foi
proposta uma ação de Execução de Título Extrajudicial por parte de Banco Bradesco S/A, para recebimento de R$ 56.622,96 (março/19)
decorrente de Cédula de Crédito Bancário - Cheque Flex - Pessoa Jurídica nº 0032310943, firmado em 15/02/2018. Estando os executados em
lugar ignorado, expede-se o edital para que em 03 dias paguem o débito, podendo no prazo de 15 dias opor embargos ou reconhecer o crédito
e comprovar o depósito de 30%, incluindo custas e honorários e requerer o parcelamento em até 06 parcelas mensais corrigidas, sob pena de
penhora, prazos estes a fluir os 30 supra, ficando advertido de que no caso de revelia será nomeado curador especial. Será o presente edital, por
extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Bebedouro, aos 12 de julho de 2022.

2ª Vara Cível da Comarca de Bebedouro/SP

TRIBUNAL DE JUSTIÇA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO
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,
real izada 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.

www.lancejudicial.com.br - info: 0800 780 8000

01ª VARA CÍVEL DO FORO DE GUAÍRA– SP
EDITAL DE ÚNICA PRAÇA e de intimação do executado EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS PIRAMIDE LTDA. O Dr. Anderson Valente, MM. Juiz de Direito da 01ª
Vara Cível do Foro de Guaíra – SP, na forma da lei,FAZ SABER, aos que o presente Edital

de Praça Única de bem imóvel, virem ou dele conhecimento tiverem e interessar possa, que por este Juízo processam-se os autos do
Cumprimento de Sentença – Processo nº 0002178-44.2018.8.26.0210 - em que MARCELO ANTONIO FRANCISCHETTE DA
COSTA move em face do referido executado e que foi designada a venda do bem descrito abaixo, de acordo com as regras expostas
a seguir: DOS LEILÕES: Os lances serão captados por MEIO ELETRÔNICO, através do Portal www.lancejudicial.com.br,
o 1º Leilão terá início no dia 28/10/2022 ás 00h, e terá encerramento no dia 22/11/2022 às 18h e 22min; sendo vendido o
bem pelo maior lance ofertado, desde que igual ou acima de 50% do valor da avaliação atualizada. DOS PAGAMENTOS: O
arrematante deverá efetuar os pagamentos do preço do bem arrematado e da comissão de 5% sobre o preço a título de comissão
a LANCE JUDICIAL, no prazo de 24 horas após o encerramento da praça através de guia de depósito judicial em favor do Juízo
responsável e do Gestor, ambas emitidas e enviadas por e-mail pelo Gestor. A comissão devida não está inclusa no valor do lance
e não será devolvida, salvo determinação judicial. DO PARCELAMENTO: O interessado em adquirir o bem penhorado em
prestações poderá apresentar, por escrito, em e-mail dirigido ao Leiloeiro, cujo endereço segue: contato@lancejudicial.com.br:
até o início do leilão, o interessado poderá apresentar, diretamente emjuízo, proposta de aquisição por preço não inferior à
avaliação, observado o disposto no art.895, do Código de Processo Civil. A proposta conterá, em qualquer hipótese, oferta de
pagamento de pelo menos vinte e cinco por cento do valor do lance à vista e o restante parcelado em até 30 (trinta)
meses, garantido por caução idônea, por hipoteca do próprio bem imóvel, indicando, ainda, o prazo, a modalidade, o indexador
de correção monetária e as condições de pagamento do saldo. No caso de atraso no pagamento de qualquer das prestações,
incidirá multa de dez por cento sobre a soma da parcela inadimplida com as parcelas vincendas. A apresentação de proposta não
suspende o leilão. A proposta de pagamento do lance à vista sempre prevalecerá sobre as propostas de pagamento parcelado (Art.
895, CPC/15). RELAÇÃO DO BEM: IMÓVEL: Um terreno medindo 18,15 metros de frente, 18,14 metros nos fundos, por 53,84
metros do lado direito e 53,70 metros do lado esquerdo, correspondentes a 967,86 metros quadrados, constituído do lote 06 (seis),
da quadra H, situado na Rua Nilton Batista de Abreu, lado ímpar, no loteamento “Residencial Montebelo”, no Município de
VALENTIM GENTIL, comarca de VOTUPORANGA, confrontando pela frente com a Rua Nilton Batista de Abreu, do lado direito com
o lote 05, do lado esquerdo com o lote 07, e nos fundos com a Rua Luiz Bento de Almeida; distante 54,36 metros do alinhamento
da Rua Francisco Braz do Amaral. Matriculado no 1º CRI de Votuporanga sob o n° 74.218.VALOR DA AVALIAÇÃO DO
IMÓVEL: R$ 151.091,44 (cento e cinquenta e um mil, noventa e um reais e quarenta e quatro centavos) para julho/2022
que será atualizado conforme a Tabela Pratica Monetária do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo TJ/SP.

www.lancejudicial.com.br - info: 0800 780 8000

01ª VARA CÍVEL DO FORO DE GUAÍRA– SP
EDITAL DE PRAÇA ÚNICA e de intimação do executado MARCOS PAPACIDERO
NOGUEIRA. O Dr. Anderson Valente, MM. Juiz de Direito da 01ª Vara Cível do Foro de
Guaíra- SP, na forma da lei,FAZ SABER, aos que o presente Edital de Praça única do bem

móvel, virem ou dele conhecimento tiverem e interessar possa, que por este Juízo processam-se os autos da Execução Fiscal –
Processo nº 0006897-55.2007.8.26.0210- em que FAZENDA MUNICIPAL DE GUAÍRA move em face do referido executado
e que foi designada a venda do bem descrito abaixo, de acordo com as regras expostas a seguir:DOS LEILÕES: Os lances serão
captados por MEIO ELETRÔNICO, através do Portal www.lance judicial.com.br, com PRAÇA ÚNICA que terá início no dia
28/10/2022 às 18h e 05min; não havendo lance superior ou igual ao da avaliação, seguir-se-á, sem interrupção,  que se encerrará
em 23/11/2022 às 18h e 05min (ambas no horário de Brasília), sendo vendido o bem pelo maior lance ofertado, desde que igual
ou acima de 50% do valor da avaliação atualizada.DOS PAGAMENTOS: O arrematante deverá efetuar os pagamentos do preço
do bem arrematado e da comissão de 5% sobre o preço a título de comissão a LANCE JUDICIAL, no prazo de 24 horas após o
encerramento da praça através de guia de depósito judicial em favor do Juízo responsável e do Gestor, ambas emitidas e enviadas
por e-mail pelo Gestor. A comissão devida não está inclusa no valor do lance e não será devolvida, salvo determinação judicial.
DO PARCELAMENTO: O interessado em adquirir o bem penhorado em prestações poderá apresentar, por escrito, em e-mail dirigido
ao Leiloeiro, cujo endereço segue: contato@lancejudicial.com.br: (i) até o início da primeira etapa, proposta por valor não
inferior ao da avaliação; (ii) até o início da segunda etapa, proposta por valor que não seja inferior a 60% do valor de avaliação
atualizado ou 80% do valor de avaliação atualizado, caso se trate de imóvel de incapaz. A proposta conterá, em qualquer hipótese,
oferta de pagamento de pelo menos vinte e cinco por cento do valor do lance à vista e o restante parcelado em até
30 (trinta) meses, garantido por caução idônea quando se tratar de bem móvel, ou por hipoteca do próprio bem imóvel quando
se tratar de bem imóvel, indicando, ainda, o prazo, a modalidade, o indexador de correção monetária e as condições de pagamento
do saldo. No caso de atraso no pagamento de qualquer das prestações, incidirá multa de dez por cento sobre a soma da parcela
inadimplida com as parcelas vincendas. A apresentação de proposta não suspende o leilão. A proposta de pagamento do lance
à vista sempre prevalecerá sobre as propostas de pagamento parcelado (Art. 895, CPC/15).RELAÇÃO DO BEM:  Veículo Fiat Tempra
Ouro 16V 2p e 4p, ano/modelo 1993, placa JES-7000, gasolina.VALOR DA AVALIAÇÃO DO BEM MÓVEL: R$ 6.121,60 (seis
mil, cento e vinte e um reais e sessenta centavos) para jul/2022 – que será atualizado conforme a Tabela Pratica
Monetária do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo TJ/SP.

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

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

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

20/07 e 04/08
4 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 564.176
valor total: R$ 56,00
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AGÊNCIA DESTAK DE PUBLICIDADE LTDA ME.
Editais, Atas, Balanços, Avisos, Declarações, Comunicados.

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

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

20/07
4 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 1016285-39.2015.
valor total: R$ 28,00
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NOTA PÚBLICA
A empresa PINHEIRO ORGANIZAÇÃO DE SERVIÇOS, NEGÓCIOS, INVESTIMENTOS E 
PARTICIPAÇÕES LTDA, inscrita no CNPJ/MF 01.653.642/0001-52, vem a público declarar que 
está sendo vítima de crime de estelionato, onde criminosos estão utilizando o CNPJ e razão social da 
empresa para venda de carros e motos pela Internet, através de leilão. Vem assim comunicar a toda 
sociedade que esta empresa não tem qualquer ligação com este crime e que preza pela boa fé em seus 
negócios, inclusive tendo seu objetivo social bem definido.

comunicado aos fornecedores participantes
PROCESSO n º SEDUC-PRC-2021/42065
OFERTA DE COMPRA N° 
080358000012022OC00006
ENDEREÇO ELETRÔNICO: www.bec.sp.gov.br
OBJETO: Procedimento licitatório para futura e 
eventual aquisição BISCOITO SALGADO TIPO 
ÁGUA E SAL
Pregão ELETRÔNICO: 005/DAESC/2022

A Coordenadoria de Infraestrutura e Serviços 
Escolares, comunica a todos os licitantes que 
será RETOMADA A SESSÃO PÚBLICA do 
ITEM 02 BISCOITO SALGADO TIPO ÁGUA E 
SAL COTA RESTRITA. 
Data e horário da reativação: 26/07/2022 às 
10:00 na Bolsa Eletrônica de Compras do Es-
tado de São Paulo – BEC.

GOVERNO DO ESTADO
DE SÃO PAULO

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
CHEFIA DE GABINETE

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 33/2022 – PROC. ADM. Nº 5916/2022

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DA ESTRUTURA, 
ORGANIZAÇÃO E EXECUÇÃO DA IGARATÁ FEST SHOW 2022.
CREDENCIAMENTO E ABERTURA: 03/08/2022 – 10 HORAS
O EDITAL PODERÁ SER OBTIDO NO SITE WWW.IGARATA.SP.GOV.BR ABA “LICITAÇÕES” A 
PARTIR DE 20/07/2022. MAIORES INFORMAÇÕES: 4658-1318, LICITACAOIGARATA@GMAIL.COM

IGARATÁ, 19 DE JULHO DE 2022
PAULO ROBERTO DE CASTRO ABRANTES FERRÃO NETO

ASS. DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE IGARATÁ
 EDITAL PROCESSO Nº 080/2022

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 052/2022 
Objeto: “CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS PARA 
REALIZAÇÃO DA FESTA DO MENINO DA TÁBUA”
 As propostas serão encaminhadas por meio eletrônico e deverão obedecer 
às especifi cações do instrumento convocatório. O recebimento das propos-
tas de preços será até o dia 01/08/2022 e o início da sessão para disputa de 
preços será dia 01/08/2022 às 09h00m.
• Site para a retirada do edital: www.maracai.sp.gov.br/licitacao e 
http://138.122.40.102:8079/comprasedital/.
• Site para realização do pregão: http://138.122.40.102:8079/comprasedital/. 
• Esclarecimentos: licitacao@maracai.sp.gov.br.
• Referência de tempo: Horário ofi cial de Brasília.
 Informações pelo telefone (18) 3371-9500.  

Maracaí – SP, em 19 de julho de 2022.
Paulo Eduardo da Silva

Prefeito Municipal

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MARACAÍ - SP

BRINQUEDOS BANDEIRANTE S.A.
C.N.P.J. Nº 61.068.557/0001-59 - NIRE Nº 35.300.039.246

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
Ficam convocados os senhores acionistas de BRINQUEDOS BANDEIRANTE S/A a se reunirem em Assembleia Geral 
Extraordinária, a se realizar no dia 28 de julho de 2022, às 10:00 horas, em sua sede social, na Rua Cuiabá, 185, 
Sobreloja, São Paulo, SP, a fi m de deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: a) Rerratifi cação da Proposta, Justifi cativa 
e Protocolo, bem como do Laudo de Avaliação Contábil, ambos instrumentos, decorrentes do processo de cisão parcial 
da Sociedade, realizada em 10 de outubro de 2008, arquivados perante a Junta Comercial do Estado de São Paulo sob 
o nº 392.668/08-7, em sessão de 03 de dezembro de 2008, para suprir omissão descritiva de parte dos imóveis, objetos 
da cisão parcial; Outros assuntos de interesse social. São Paulo, 18 de julho de 2022.

CYRO DE SOUZA NOGUEIRA JUNIOR - Diretor Administrativo Financeiro

BEIGENE BRASIL LTDA
CNPJ 42.866.356/0001-52 e NIRE JUCESP 35.237.518.693

EXTINTA POR INCORPORAÇÃO
e

BEIGENE BRASIL LTDA.
(anteriormente denominada Scinax Produtos Farmacêuticos Ltda.)

CNPJ 30.763.301/0001-38 e NIRE JUCESP 35.231.070.101
INCORPORADORA

Em 29/04/2022, a sócia da Beigene Brasil Ltda., inscrita no CNPJ sob nº 42.866.356/0001-52 (“Incorporada”) e a sócia 
da Beigene Brasil Ltda. (anteriormente denominada Scinax Produtos Farmacêuticos Ltda.), inscrita no CNPJ sob nº 
30.763.301/0001-38 (“Incorporadora”) aprovaram a incorporação da Incorporada pela Incorporadora, nos seguintes ter-
mos: (a) o patrimônio líquido contábil da Incorporada em 31/03/2022, descontado o investimento que a Incorporada detinha 
na Incorporadora, era R$ 297.603,18; (b) a incorporação resultou em aumento do capital social da Incorporadora de R$ 
192.431,00 para R$ 490.034,00; (c) o objeto social da Incorporadora foi alterado para incluir as atividades previstas no obje-
to social da Incorporada; (d) a denominação social da Incorporadora foi alterada de Scinax Produtos Farmacêuticos Ltda. para 
Beigene Brasil Ltda.; (e) o estabelecimento onde se encontrava a sede da Incorporada foi encerrado; (f) a Incorporadora se tor-
nou sucessora universal da Incorporada, assumindo todas as suas operações, ativos, passivos, direitos e obrigações; e (g) a In-
corporada foi declarada extinta. Registro: Os documentos que aprovaram a incorporação foram registrados na Junta Comer-
cial do Estado de São Paulo - JUCESP em 10/06/2022, sob nº 295.760/22-9 (Incorporadora) e nº 295.761/22-2 (Incorporada).

Johnson & Johnson Industrial Ltda. - CNPJ 59.748.988/0001-14 - NIRE 35.214.245.780
Extrato da Ata de Redução de Capital

Em 20 de julho de 2022, as sócias representando a totalidade do capital social da Johnson & Johnson Industrial 
Ltda., com sede na Cidade de São José dos Campos, Estado de São Paulo, na Rodovia Presidente Dutra, s/nº, Km 
154, CEP 12240-907 (“Sociedade”), decidiram (i) aprovar a redução do capital social da Sociedade em um valor de 
até R$ 109.128.299,00, ou seja, uma redução de R$ 1.226.117.968,00 para até R$ 1.116.989.669,00, mediante 
o cancelamento de até 109.128.299 quotas detidas pela sócia Johnson & Johnson do Brasil Indústria e 
Comércio de Produtos para Saúde Ltda., tendo em vista a participação irrisória detida pela Johnson & 
Johnson International Financial Services Company, por considerarem as sócias tratar-se de capital 
excessivo em relação ao objeto da Sociedade, com base no que faculta os Artigos 1.082, II e 1.084 da Lei nº 10.406, 
de 10 de janeiro de 2002, redução esta sujeita ao decurso do prazo de 90 dias a contar da data de publicação deste 
extrato nos termos da lei; e (ii) autorizar a publicação desse extrato da ata da reunião nos jornais Diário Ofi cial do 
Estado de São Paulo e outro jornal de grande circulação, conforme legislação aplicável.

HOLDING FASIL PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/MF nº 08.675.923/0001-55 - NIRE nº 35.300.339.665

Extrato da Ata de Reunião do Conselho de Administração Realizada em 22 de Junho de 2022
Data, hora, local: 22.06.2022, 12hs, na sede social, Rua XV de Novembro, 45, 7º Andar, Sala A, Centro, Sorocaba/
SP. Presença: Totalidade dos membros do Conselho de Administração. Mesa: Presidente: Nilton Ferreira da Silva, 
Secretário: Túlio Saraval da Silva. Deliberações aprovadas: (i) Eleição de Nilton Ferreira da Silva, brasileiro, ca-
sado, acionista, RG SSP/MG 1.302.924, CPF/MF 324.032.916-68, com domicílio em Sorocaba/SP, como Diretor Pre-
sidente, e Túlio Saraval da Silva, brasileiro, solteiro, acionista, RG SSP/SP 44.096.091-5, CPF/MF 317.880.888-40, 
com domicílio em Sorocaba/SP, como Diretor Vice-Presidente, ambos com mandato de 03 anos, a fi ndar na data em 
que for realizada a Reunião do Conselho de Administração que suceder a Assembleia Geral Ordinária que aprovar 
as contas do exercício social encerrado em 2024. a. Os Diretores eleitos são empossados em seus respectivos car-
gos, mediante a assinatura do termo de posse lavrado em livro próprio e declaram que não estão impedidos de exer-
cer atividades mercantis. (ii) A remuneração destinada à cada Diretor da Companhia, conforme indicado em docu-
mento apresentado e que fi ca arquivado na sede da Companhia para os devidos fi ns. Encerramento: Nada mais. 
Sorocaba, 22.06.2022. Presidente da Mesa e Acionista: Nilton Ferreira da Silva, Secretário e Acionista: Tú-
lio Saraval da Silva. Acionistas: Lucíola Aparecida Saraval Silva, Priscila Saraval da Silva e Larissa Saraval Silva 
Mangabeira Albernaz. JUCESP nº 335.210/22-3 em 06.07.2022. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

SALUS EMPREENDIMENTOS LOGÍSTICOS II S.A.
CNPJ/MF nº 13.015.875/0001-09 - NIRE 35.300.396.529

Extrato da Ata da Assembleia Geral Ordinária Realizada em 06 de Abril de 2022
Data, hora, local: 06.04.2022, às 12hs, na sede, Rua do Rocio, nº 350, 14º andar, parte, São Paulo/SP. Presença: To-
talidade do capital social. Mesa: Presidente: Renato Bugana Peres, Secretária: Karin Antunes Sikorski Fontán. Delibe-
rações Aprovadas: (i) As contas dos administradores, o relatório da administração, as demonstrações fi nanceiras do 
exercício que se encerrou em 31.12.2021, publicados no dia 04.03.2022, do Jornal Gazeta de São Paulo, nas versões 
impressa e digital; e (ii) Destinação do prejuízo apurado no exercício social de 31.12.2021, no valor total de R$ 
10.981,21, absorvido pela conta de Reserva de Lucros. Tendo em vista que a Companhia apurou prejuízo no exercício 
encerrado em 31.12.2021, não há lucros a serem distribuídos; (iii) Reeleição, para os cargos de membros do Conselho 
de Administração: Marcelo Michaluá, brasileiro, casado, administrador de empresas, RG nº 16.323.178 (SSP/SP), 
CPF/MF nº 127.314.838-06, como Presidente do Conselho de Administração; Glauber da Cunha Santos, brasileiro, 
casado, economista, RG nº 09.076.231-1 IFP/RJ e CPF/MF nº 120.547.898-10; e Adalbero de Araujo Cavalcanti, 
brasileiro, casado, engenheiro, RG nº 37.46.360 (SSP/BA), CPF/MF nº 704.506.414-49, todos residentes em São Paulo/
SP, para um mandato unifi cado de 1 ano, tomam posse mediante a assinatura do respectivo Termo de Posse e Decla-
ração de Desimpedimento. Encerramento: Nada mais. São Paulo, 06.04.2022. Mesa: Renato Bugana Peres - Presi-
dente; Karin Antunes Sikorski Fontán - Secretária. Acionistas: Salus Holding S.A. (por seus Diretores Glauber da Cunha 
Santos e Renato Bugana Peres); RB Capital Serviços de Crédito Ltda. (por seus Diretores Glauber da Cunha Santos e 
Renato Bugana Peres). JUCESP nº 344.545/22-2 em 08.07.2022. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

SALUS EMPREENDIMENTOS LOGÍSTICOS II S.A.
CNPJ/MF nº 13.015.875/0001-09 - NIRE 35.300.396.529

Extrato da Ata da Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 31 de Março de 2022
Data, hora, local: 31.03.2022, 10:40hs, na sede, Avenida Brigadeiro Faria Lima, 4.440, 11º andar, parte, São Paulo/
SP. Presença: Totalidade do capital. Mesa: Presidente: Renato Bugana Peres; e Secretária: Karin Antunes Sikorski Fon-
tán. Deliberações aprovadas: (i) Alteração da sede da Companhia para “Rua do Rocio, nº 350, 14º andar, parte, 
Vila Olímpia, CEP 04552-000, São Paulo/SP”; (ii) Alteração do Artigo 2º do Estatuto Social: “Artigo 2º - A Companhia 
tem sua sede e foro em São Paulo/SP, Rua do Rocio, nº 350, 14º andar, parte, Vila Olímpia, CEP 04552-000, sendo-lhe 
facultado abrir e manter  liais, escritórios ou outras instalações em qualquer parte do território nacional ou do exte-
rior, por deliberação da Assembleia Geral”; e (iii) Aumentar o capital social, no valor de R$ 1.700,00, passando de R$ 
17.885,00 para R$ 19.585,00, mediante a emissão de 11.192 novas ações ordinárias, nominativas e sem valor nomi-
nal, ao preço de emissão de aproximadamente R$ 0,1519 por ação, sendo este preço tomado por base no Artigo 170, 
§1º, inciso I, da Lei 6.404/1976, conforme alterada. O presente aumento de capital é integralmente subscrito e integra-
lizado pela acionista Salus Holding S.A. com créditos relativos a Adiantamentos para Futuro Aumento de Capital 
(AFAC) no valor de R$ 1.700,00. Tendo em vista a deliberação tomada, foi aprovada a alteração do caput do Artigo 5º 
do Estatuto Social: “Artigo 5º - O capital social, totalmente subscrito e integralizado, é de R$ 19.585,00, dividido em 
33.241 ações ordinárias nominativas, registradas e sem valor nominal”. Encerramento: Nada mais. São Paulo, 
31.03.2022. Acionistas: Salus Holding S.A. e RB Capital Serviços de Crédito Ltda. (ambas por Glauber da Cunha Santos 
e Renato Bugana Peres). JUCESP nº 344.544/22-9 em 08.07.2022. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Ligue já: 
11. 3729-6600

Publique 
em jornal 
de grande 
circulação.

Ligue já: 
11. 3729-6600

Publique 
em jornal 
de grande 
circulação.

EDITAL DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL DE 1a e 2a PRAÇAS - LEI 9.514/97
ROGÉRIO BOIAJION, Leiloeiro Ofi cial - JUCESP nº 954, autorizado por CYRELA PORTUGAL EM-
PREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA., com sede na Rua do Rócio, 109, 3o andar, sala 01 - parte, 
Vila Olímpia, São Paulo/SP, inscrita no CNPJ/MF sob n. 07.545.084/0001-98 e de CIENTIFICAÇÃO 
da Fiduciante SILVANA DOS SANTOS SILVA, inscrita no CPF/MF 177.141.238-00. FAZ SABER que 
foi designado o praceamento do BEM abaixo discriminado na forma da Lei 9.514/97, de acordo com 
as regras expostas a seguir: INFORMAÇÕES PRELIMINARES: o imóvel será vendido em caráter 
AD CORPUS e no estado em que se encontra e sem qualquer garantia, constituindo um dever do 
interessado verifi car suas condições antes das datas designadas para as praças. DO BEM: Aparta-
mento 221, localizado no 22o andar ou pavimento, Condomínio Heritage By Cyrela, situado na Rua 
Leopoldo Couto de Magalhães Júnior, 1200, Jardim Paulista, São Paulo/SP,  com área privativa de 
564m²; área privativa acessória de 94,470m², já incluída a área correspondente às vagas 05G e 06G, 
localizadas no 1o subsolo, 107M, localizada no 2o subsolo, 138G e 139G, localizadas no 3o subsolo, 
totalizando a área privativa coberta de 658,47m², a área comum de 336,557m², sendo 283,266m² de 
área comum coberta e 53,291m² de área comum descoberta, perfazendo a área total de 995,027m², 
correspondendo-lhe a fração ideal no terreno de 0,031672. comum de 49,736m² (inclusa a área cor-
respondente a uma vaga na garagem coletiva); área total de 116,736m² e fração ideal no terreno 
0,3363%. Matrícula 199.128, do 4o Ofi cial de Registro de Imóveis de São Paulo/SP. Inscrição Imo-
biliária 299.015.0484-6. LANCE MÍNIMO EM PRIMEIRA PRAÇA: R$27.811.009,40 (vinte e sete 
milhões, oitocentos e onze mil, nove reais e quarenta centavos). LANCE MÍNIMO EM SEGUNDA 
PRAÇA: R$ 17.164.932,46 (dezessete milhões, cento e sessenta e quatro mil, novecentos e trinta e 
dois reais e quarenta e seis centavos), o qual compreende o Saldo Vencido, Saldo a Vencer, custas 
do procedimento de cobrança, ITBI, débito condominial, IPTU e despesas com leilão até o fechamen-
to do Edital, conforme artigo 27, parágrafo 2o da Lei 9.514/97. DATA DAS PRAÇAS:  PRIMEIRA 
PRAÇA: 31.07.2022 às 10hs ao dia 03.08.2022, às 10hs. SEGUNDA PRAÇA: 03.08.2022 às 10hs 
ao dia 22.08.2022 às 10hs. OUTROS DÉBITOS: Eventuais débitos não especifi camente previstos 
neste Edital deverão ser suportados pelo adquirente. São ainda de responsabilidade do arrematante 
todas as despesas relativas à aquisição em leilão, mas não se limitando ao pagamento de comissão 
do Leiloeiro, despesas com Escritura Pública ou Particular com a Constituição de Alienação Fiduciária 
em Garantia, Imposto de Transmissão de Bem Imóvel (ITBI), eventuais foro, taxas, alvarás, certidões, 
emolumentos, IPTU e débitos de condomínio que vencerem até a outorga da escritura de venda e 
compra etc. OCUPAÇÃO: Imóvel ocupado, mas em caso de desocupação posterior as medidas 
cabíveis serão de responsabilidade do arrematante. DA COMISSÃO - 5% (cinco por cento) sobre o 
valor do lance deverá ser pago à vista e no ato da arrematação. A comissão não está inclusa no lance 
e não será devolvida ao adquirente em nenhuma hipótese, salvo se a aquisição for desfeita por de-
terminação judicial, por razões alheias à vontade do adquirente e deduzidas as despesas incorridas. 
DO PAGAMENTO - O adquirente deverá efetuar o pagamento À VISTA do preço do imóvel no prazo 
de até 48 (quarenta e oito) horas após a declaração de lance vencedor, conforme instruções oportu-
namente. O procedimento de escrituração será conduzido diretamente entre a comitente e o arrema-
tante sem a participação e/ou intermediação de qualquer natureza do Leiloeiro. ÔNUS E GRAVAMES 
- AV.1: servidão perpétua de passagem e livre trânsito de veículos e de pedestres em favor da área 
não titulada, com área de 6,83m², anotada na matrícula 191.365; R.12: Arrolamento Administrativo 
dos direitos de fi duciante decorrentes do R.09 e Av.11, por ofício datado de 4.02.2022, pela Delegacia 
da Receita Federal do Brasil. DIREITO DE PREFERÊNCIA: Na forma do parágrafo 2-B, do artigo 27, 
Lei 9.514/97, após a averbação da consolidação da propriedade fi duciária no patrimônio do credor 
fi duciário e até a data da realização do segundo leilão, é assegurado ao devedor fi duciante o direito 
de preferência para adquirir o imóvel pelo valor de 2a Praça, que corresponde ao valor do saldo da 
operação de alienação fi duciária, somado aos encargos e despesas de que trata o § 2o do citado 
artigo, aos valores correspondentes ao imposto sobre transmissão inter vivos e ao laudêmio, se for o 
caso, pagos para efeito de consolidação da propriedade fi duciária no patrimônio do credor fi duciário, 
e às despesas inerentes ao procedimento de cobrança e leilão, incumbindo, também, ao devedor 
fi duciante o pagamento dos encargos tributários e despesas exigíveis para a nova aquisição do imó-
vel, de que trata este parágrafo, inclusive custas e emolumentos. CIENTIFICAÇÃO DO FIDUCIANTE 
ACERCA DAS DATAS DAS PRAÇAS: Os horários e locais dos leilões serão comunicados ao deve-
dor mediante correspondência dirigida aos endereços constantes do contrato, inclusive ao endereço 
eletrônico. CONDIÇÕES GERAIS: O presente será publicado em jornais de grande circulação bem 
como na plataforma www.vendasjudiciais.com.br. Ficam os fi duciantes e interessados, INTIMADOS 
do praceamento supra, caso não sejam localizados para as intimações pessoais pela comitente. É de 
responsabilidade do interessados verifi car eventuais processos incidentais ou que afetem o presente. 
Contato por e-mail fernando@vendasjudiciais.com.br e telefone (11) 98146.6070. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA
Edital: 71/22. Processo Administrativo: 1513/22. Tomada de 
Preços: 12/22. Objeto: contratação de empresa para prestação de 
serviços de consultoria para elaboração do plano de mobilidade urba-
na de Pirassununga. O Edital será disponibilizado no site http://www. 
pirassununga.sp.gov.br, a partir do dia 20 de julho de 2022. Os en-
velopes deverão ser protocolados até as 09:00 horas do dia 22 de 
agosto de 2022, na Seção de Licitações. Pirassununga, 19 de julho 
de 2022. Sandra R. Fadini Carbonaro – Chefe da Seção de Licitação.

AVISO DE LICITAÇÃO
REABERTURA

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 Frei-
re nº 22, fone (016) 3301.1936/3301.1942, 
nesta cidade, realizará no dia e hora abaixo 
indicados, licitação na modalidade PRE-
GÃO ELETRÔNICO - SRP  RETIFICADO 
Nº 092/2022, PROCESSO Nº 2292/2022, 
BB Nº 949898, do tipo “Menor preço do 
lote”, que visa o REGISTRO DE PREÇOS 
PARA AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA 
AS UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DA 
EDUCAÇÃO DE ARARAQUARA, CON-
FORME TERMO DE REFERÊNCIA 
A informação dos dados para acesso deve 
ser feita na página inicial no sítio do Banco 
do Brasil S.A., www.bb.com.br opção Licita-
ções, ou diretamente em www.licitacoes-e.
com.br e inserir o código dessa licitação, ou 
ainda na Secretaria Municipal da Educação 
através do e-mail documentoslicitacao@
educararaquara.com e pelo Portal da Trans-
parência da Prefeitura Municipal de Arara-
quara www.araraquara.sp.gov.br. 
ABERTURA DAS PROPOSTAS: Às 
09h30min do dia 04 de agosto de 2022.
INÍCIO DA SESSÃO: Às 10 horas do dia 04 
de agosto de 2022

Araraquara, 18 de julho de 2022
CLÉLIA MARA DOS SANTOS

Secretária Municipal da Educação

PREFEITURA DO MUNICÍPIO
DE ARARAQUARA

SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
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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:
CONCORRÊNCIA Nº 13911/2022 – tipo menor preço
PROCESSO Nº 20061/2022-63
REGIME DE EXECUÇÃO: Empreitada por preço unitário.
OBJETO: Contratação de empresa para execução de pavimentação, drenagem e 
passeios na Rua Azevedo Sodré (entre Avenida Conselheiro Nébias e Avenida Washing-
ton Luís) - Boqueirão - 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 23/082022, na sala de reunião da Comissão 
Permanente de licitações no local supramencionado.
Abertura dos envelopes: 23/08/2022 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: 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 13911/2022-Download). Cópia do 
Edital da Concorrência poderá ser consultada, a partir do dia 21/07/2022, no site da 
Prefeitura de Santos no link do licitasantos: http://www.santos.sp.gov.br/licitasantos/ 
(acessar 13911/2022-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, 19 de julho de 2022.
Comissão Permanente de Licitações I
DILMARA A. PEPICELLI AIRES- Presidente 
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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:
CONCORRÊNCIA Nº 13912/2022 – tipo menor preço
PROCESSO Nº 20069/2022-75
REGIME DE EXECUÇÃO: Empreitada por preço unitário.
OBJETO: Contratação de empresa para execução de pavimentação, drenagem e passeios 
na Avenida Vereador Álvaro Guimarães (entre as Praças José de Oliveira Lopes e Jerônimo 
de La Terza) – Rádio Clube – 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 24/08/2022, na sala de reunião da Comissão 
Permanente de licitações no local supramencionado.
Abertura dos envelopes: 24/08/2022 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: 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 13912/2022-Download). Cópia do 
Edital da Concorrência poderá ser consultada, a partir do dia 21/07/2022, no site da 
Prefeitura de Santos no link do licitasantos: http://www.santos.sp.gov.br/licitasantos/ 
(acessar 13912/2022-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, 19 de julho de 2022
Comissão Permanente de Licitações I
DILMARA A. PEPICELLI AIRES - Presidente
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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:
CONCORRÊNCIA Nº 13913/2022 – tipo menor preço
PROCESSO Nº 20071/2022-17
REGIME DE EXECUÇÃO: Empreitada por preço unitário.
OBJETO: Contratação de empresa para execução de pavimentação, drenagem e passeios 
em vias do Rádio Clube, incluindo material, equipamentos e mão de obra.
UNIDADE REQUISITANTE: Secretaria Municipal de Infraestrutura e Edificações - SIEDI
Entrega dos envelopes: até às 11h00 do dia 25/08/2022, na sala de reunião da Comissão 
Permanente de licitações no local supramencionado.
Abertura dos envelopes: 25/08/2022 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: 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 13913/2022-Download)
Cópia do Edital da Concorrência poderá ser consultada, a partir do dia 21/07/2022, no site 
da Prefeitura de Santos no link do licitasantos: http://www.santos.sp.gov.br/licitasantos/ 
(acessar 13913/2022-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, 19 de julho de 2022.
Comissão Permanente de Licitações I
DILMARA A. PEPICELLI AIRES
Presidente 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS
ESTÂNCIA BALNEÁRIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO
ATOS DA COORDENADORIA DE LICITAÇÕES
AVISO DE EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 14.037/2022
(COM COTA DE AMPLA PARTICIPAÇÃO E COM COTA RESERVADA PARA 
ME/EPP/COOP)
Acha-se aberto na Secretaria Municipal de Gestão, o Pregão Eletrônico nº 14.037/2022 
– Processo n.º 28645/2022-78, que tem como objeto a seleção de propostas para 
REGISTRO DE PREÇOS visando ao fornecimento de gêneros perecíveis (carne bovina 
moída), solicitadas pela Coordenadoria de Merenda Escolar para utilização no cardápio 
das Unidades Municipais de Educação (Creche, Educação Infantil, Ensino Fundamental 
e Educação de Jovens e Adultos) e Escolas Estaduais (Ensino Fundamental e Ensino 
Médio), conforme descrição constante no Anexo I – Termo de Referência, do Edital. O 
encerramento do recebimento das propostas dar-se-á em 02/08/2022, às 09h00 e a 
disputa de lances ocorrerá em 02/08/2022, às 10h30.
O edital, na íntegra, encontra-se disponível a partir de 21/07/2022, no endereço 
eletrônico www.santos.sp.gov.br, através do aplicativo “Licitações-e”.
Para qualquer esclarecimento, entrar em contato: telefone (13) 3201-5094 ou e-mail: 
comlic2@santos.sp.gov.br.
Santos, 19 de julho de 2022.
FLÁVIO INÁCIO DOS SANTOS
COORDENADOR DE LICITAÇÕES - COLIC- (Em substituição)
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS
ESTÂNCIA BALNEÁRIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
COMISSÃO MUNICIPAL E PERMANENTE DE LICITAÇÃO - SAÚDE
AVISO DE EDITAL
(RETIFICADO)
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 15.136/2022
(COTA DE AMPLA PARTICIPAÇÃO E COTA RESERVADA PARA ME/EPP/COOP)
Considerando-se as alterações no descritivo dos itens do Edital, acha-se reaberto na 
Secretaria Municipal de Saúde, o Pregão Eletrônico nº 15.136/2022 – Processo nº 
14.065/2022-30, que tem como objeto a seleção de propostas para REGISTRO DE 
PREÇOS visando ao fornecimento de material de enfermagem: TIRA REAGENTE 
PARA DETECÇÃO DE GLICEMIA (DEVERÁ SER ENTREGUE EM COMODATO 01 
APARELHO GLICOSIMETRO A CADA 1.000 TIRAS) E GLICOSÍMETRO - COMPATÍ-
VEIS ENTRE SI. O encerramento dar-se-á em 03/08/2022 às 08:30h. 
O edital, na íntegra, encontra-se à disposição dos interessados no endereço 
eletrônico www.licitacoes-e.com.br sob o nº: 939848.Para qualquer esclarecimento, 
entrar em contato: telefone (13) 3213-5137 e-mail: licitacaosaude@santos.sp.gov.br.
Santos, 19 de julho de 2022.
RENATA AGUILAR RAMIRES LIMA
Presidente da Comissão Municipal e Permanente de Licitação – Saúde
Em substituição

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE SÃO CAETANO DO SUL
SECRETARIA MUNICIPAL DE 
PLANEJAMENTO E GESTÃO

DEPARTAMENTO DE 
LICITAÇÕES E CONTRATOS

“RESUMO: Processo 4507/2022 - Modalida-
de Pregão Eletrônico nº 58/2022 Oferta de 
Compra nº - 863600801002022OC00014 
- Registro de Preços para Fornecimento 
de Persianas. DATA DE ABERTURA: “Fica 
agendada a licitação em epígrafe para o dia 
03 de agosto de 2022 às 09:30 horas, a ser 
realizada no endereço eletrônico www.bec.
sp.gov.br. O edital, anexos e demais informa-
ções e esclarecimentos, poderão ser obtidos 
nos endereços eletrônicos www.bec.sp.gov.
br, e http://licitacao.saocaetanodosul.sp.gov.
br/web, ou no Departamento de Licitações e 
Contratos, e telefones para contato: 4233-
7236”. Secretário de Governo - Jefferson Cir-
ne da Costa – 18/07/2022. São Caetano do 
Sul, 19 de julho de 2022. Carolina Morales 
Duwe-Diretora do Departamento de Licita-
ções e Contratos

“RESUMO: Processo 3837/2022 - Modalida-
de Pregão Eletrônico nº 59/2022 – Registro 
de Preço para Fornecimento de Eletrocar-
diógrafos e Outros Equipamentos Médico-
-Hospitalares. DATA DE ABERTURA: “Fica 
agendada a licitação em epígrafe para o 
dia 03 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://pregaoeletro-
nico.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” Secre-
tário Municipal de Governo: Jefferson Cirne 
da Costa – 18/07/2022. São Caetano do Sul, 
19 de julho de 2022. Carolina Morales Du-
we-Diretora do Departamento de Licitações 
e Contratos

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

RESUMO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 166/2022 -PROC. N° 
300.184/2022-oriundo do processo nº 3839/2022. DETENTORA: PHO PRODUTOS 

HOSPITALARES E ODONTOLÓGICIO.OBJETO: Registro de Preço para Fornecimento de 
Equipamentos e Aparelhos de Fisioterapia. DATA DA ASSINATURA: 07/07/2022. PRAZO DE 
VIGÊNCIA: 12 meses, a contar da data da publicação da respectiva ata - PREÇOS REGIS-
TRADOS - itens e Valores Unitários: Item 11-FOCO CIRURGICO AUXILIAR MOVEL 100.000 
LUX MOVEL 100.000 LUXMONTADO EM SOBRE RODIZIOS COM FREIOCOM UMA CUPU-
LALAMPADAS TIPO LED, TEMPERATURA NA COR ENTRE 3500 E 5600 KMOVIMENTOS 
DA CUPULA: COM SISTEMA DE FREIO QUE MANTEM A CUPULA NA POSICAO ESTA-
BELECIDA REGULAGEM FOCAL C/ MANOPLA-R$ 22.000,00 a un.  TOTAL DA ARP: R$ 
22.000,00. CONTRATANTE: Secretaria Municipal de Saúde.

RESUMO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 169/2022 -PROC. N° 300.183/2022-oriun-
do do processo nº 3839/2022. DETENTORA: AGILE MED IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO 
EIRELI.OBJETO: Registro de Preço para Fornecimento de Equipamentos e Aparelhos de Fi-
sioterapia. DATA DA ASSINATURA: 07/07/2022. PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 meses, a contar 
da data da publicação da respectiva ata - PREÇOS REGISTRADOS - itens e Valores Unitá-
rios: Item 09- DESFIBRILADOR  EXTERNO AUTOMATICO PORTATIL DE ONDA BIFASI-
CA RETILINEA COM COMANDO DE VOZ E TEXTO EM PORTUGUESCARGA 01 A 200 
JDESCARGA DESFIBRILACAO EXTERNASINCRONISMO PARA CARDIOVERSAO E OP-
CAO SEM SINCRONISMOJOGOS DE ELETRODOS DESCARTAVEIS AUTO ADESIVAS P/ 
CAPTACAO DO ECG E DEFIBRILACAO -R$ 12.790,00 a un.  TOTAL DA ARP: R$ 38.370,00. 
CONTRATANTE: Secretaria Municipal de Saúde.

RESUMO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 177/2022 -PROC. N° 300.187/2022-oriun-
do do processo nº 1790/2022. DETENTORA: ROLEMARE COMERCIAL LTDA. OBJETO: RE-
GISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO. DATA 
DA ASSINATURA: 19/07/2022. PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 meses, a contar da data da publi-
cação da respectiva ata - PREÇOS REGISTRADOS - itens e Valores Unitários: Item 1-PISO 
ANTIDERRAPANTE, DE ALTA RESISTÊNCIA, MEDINDO 30,7X30,7X2,5CM, TOLERÂNCIA 
2%, RENDIMENTO MÍNIMO DE 10,61 PÇ/M2, PRENSADO AUTOMATICAMENTE A NO MÍ-
NIMO 70 TON, CONTENDO RANHURAS E SULCOS DE PROFUNDIDADE MÍNIMA 07MM, 
FORMAÇÃO DAS CORES COM PIGMENTAÇÃO DE 1ª QUALIDADE-R$ 61,50 o m². Item 
2-PISO ANTIDERRAPANTE, DE ALTA RESISTÊNCIA, MEDINDO 30,7X30,7X2,5CM, TOLE-
RÂNCIA 2%, RENDIMENTO MÍNIMO DE 10,61 PÇ/M2, PRENSADO AUTOMATICAMENTE A 
NO MÍNIMO 70 TON, CONTENDO RANHURAS E SULCOS DE PROFUNDIDADE MÍNIMA 
07MM, FORMAÇÃO DAS CORES COM PIGMENTAÇÃO DE 1ª QUALIDADE*ITEM DESTI-
NADO EXCLUSIVAMENTE PARA ME/EPP-R$ 61,50 o m². Item 3- TELHA EM CIMENTO 
REFORÇADO COM FIO SINTÉTICO (CRFS); TIPO ONDULADA EM FIBROCIMENTO SEM 
AMIANTO;CONFORME NBR-R$ 69,80 a pç. Item 4-TELHA EM CIMENTO REFORÇADO 
COM FIO SINTÉTICO (CRFS); TIPO ONDULADA EM FIBROCIMENTO SEM AMIANTO;-
CONFORME *ITEM DESTINADO EXCLUSIVAMENTE PARA ME/EPP-R$ 69,80 a pç. Item 
5- TELHA EM CIMENTO REFORÇADO COM FIO SINTÉTICO (CRFS); TIPO ONDULADA EM 
FIBROCIMENTO SEM AMIANTO;CONFORME NBR12825 COM 6MM DE ESPESSURA X 
1,10M DE LARGURA X 2,44 DE COMPRIMENTO-R$ 83,50 a pç. Item 6- TELHA EM CIMEN-
TO REFORÇADO COM FIO SINTÉTICO (CRFS); TIPO ONDULADA EM FIBROCIMENTO 
SEM AMIANTO;CONFORME NBR12825 COM 6MM DE ESPESSURA X 1,10M DE LARGU-
RA X 2,44 DE COMPRIMENTO. *ITEM DESTINADO EXCLUSIVAMENTE PARA ME/EPP-R$ 
83,50 a pç. Item 7- PEDRISCO LIMPO-R$99,00 o m³.Item 8- PEDRISCO LIMPO. *ITEM DES-
TINADO EXCLUSIVAMENTE PARA ME/EPP-R$99,00 o m³. Item 9- COLA PRETA PARA 
MANTA ASFÁLTICA, LATA COM 20L-R$ 221,00 a LA. Item 10- COLA PRETA PARA MANTA 
ASFÁLTICA, LATA COM 20L. *ITEM DESTINADO EXCLUSIVAMENTE PARA ME/EPP-R$ 
221,00 a LA. Item 11- BLOCO DE CIMENTO 9 X 19 X 39CM-R$ 2,57 a pç. Item 12- BLOCO 
DE CIMENTO 9 X 19 X 39CM.*ITEM DESTINADO EXCLUSIVAMENTE PARA ME/EPP-R$ 
2,57 a pç. Item 13-CAL PARA REBOCO (SACO COM 20KG)-R$ 13,30 o SC. Item 14-CAL 
PARA REBOCO (SACO COM 20KG). .*ITEM DESTINADO EXCLUSIVAMENTE PARA ME/
EPP-R$ 13,30 o SC. Item 15-BARRA DE FERRO DE CONSTRUÇÃO CA50 DE 3/16 X 12 DE 
COMPRIMENTO- R$ 28,50 a pç. Item 16-BARRA DE FERRO DE CONSTRUÇÃO CA50 DE 
3/16 X 12 DE COMPRIMENTO. .*ITEM DESTINADO EXCLUSIVAMENTE PARA ME/EPP-
-R$28,50 a pç. Item 17-BARRA DE FERRO DE CONSTRUÇÃO CA50 DE 5/16 X 12M DE 
COMPRIMENTO-R$ 54,80 a pç. Item 18-BARRA DE FERRO DE CONSTRUÇÃO CA50 DE 
5/16 X 12M DE COMPRIMENTO. *ITEM DESTINADO EXCLUSIVAMENTE PARA ME/EPP-
-R$ 54,80 a pç. Item 19-BARRA DE FERRO DE CONSTRUÇÃO CA50 DE 3/8 X 12M DE 
COMPRIMENTO-R$ 77,00 a pç. Item 20-BARRA DE FERRO DE CONSTRUÇÃO CA50 DE 
3/8 X 12M DE COMPRIMENTO. *ITEM DESTINADO EXCLUSIVAMENTE PARA ME/EPP-R$ 
77,00 a pç. Item 21-TIJOLO BAIANO COM 6 FUROS MEDINDO: 9 X 19 X 29-R$ 1,60 a pç. 
Item 22-TIJOLO BAIANO COM 6 FUROS MEDINDO: 9 X 19 X 29.*ITEM DESTINADO EX-
CLUSIVAMENTE PARA ME/EPP-R$  1,60 a pç. Item 23-BLOCO DE CIMENTO DE 14 X 19 X 
39CM- R$ 2,79 a pç. Item 24-BLOCO DE CIMENTO DE 14 X 19 X 39CM. *ITEM DESTINADO 
EXCLUSIVAMENTE PARA ME/EPP-R$2,79 a pç. Item 25-TIJOLO DE BARRO COMUM- R$ 
0,59 a pç. Item 26- TIJOLO DE BARRO COMUM. *ITEM DESTINADO EXCLUSIVAMENTE 
PARA ME/EPP-R$ 0,59 a pç. Item 28- AREIA MÉDIA, COM LIMITE DE PORCENTAGEM DE 
MATERIAL NOCIVO IGUAL A 1,5%, COM LIMITE DE PORCENTAGEM DE MATERIAIS CAR-
BONOSOS IGUAL A 1%, COM LIMITE DE % DE MATERIAIS PULVERULENTOS IGUAL A 
5%.*ITEM DESTINADO EXCLUSIVAMENTE PARA ME/EPP -R$ 137,00 o m³. Item 30- PE-
DRA BRITADA Nº1 *ITEM DESTINADO EXCLUSIVAMENTE PARA ME/EPP-R$ 124,00 o m³. 
Item 31- ARGAMASSA DE CIMENTO, ADITIVOS ESPECIAIS, AGREGADO MINERAIS E 
POLÍMEROS, PARA COLANTE TIPO ACIII, ALTA RESISTÊNCIA-R$ 30,00 o SC. Item 32- 
ARGAMASSA DE CIMENTO, ADITIVOS ESPECIAIS, AGREGADO MINERAIS E POLÍME-
ROS, PARA COLANTE TIPO ACIII, ALTA RESISTÊNCIA. *ITEM DESTINADO EXCLUSIVA-
MENTE PARA ME/EPP-R$ 30,00 o SC. Item 33-CIMENTO CPII, SACO COM 50KG, COM-
POSTO DE POZOLANA, COM RESISTÊNCIA DE 32 MPA, FAIXA DE PORCENTAGEM EM 
PESO DE CLINQUER + SULFATO CÁLCIO 94-76%, COM FAIXA DE PORCENTAGEM DE 
MATERIAL POZOLANICO DE 6-14%, COM FAIXA DE PORCENTAGEM DE MATERIAL CAR-
BONATICO DE 0-10%, EMBALAGEM EM SACOS DE PAPEL TIO KRAFT-R$ 40,00 o SC. 
Item 34-CIMENTO CPII, SACO COM 50KG, COMPOSTO DE POZOLANA, COM RESISTÊN-
CIA DE 32 MPA, FAIXA DE PORCENTAGEM EM PESO DE CLINQUER + SULFATO CÁLCIO 
94-76%, COM FAIXA DE PORCENTAGEM DE MATERIAL POZOLANICO DE 6-14%, COM 
FAIXA DE PORCENTAGEM DE MATERIAL CARBONATICO DE 0-10%, EMBALAGEM EM 
SACOS DE PAPEL TIO KRAFT. *ITEM DESTINADO EXCLUSIVAMENTE PARA ME/EPP-R$ 
40,00 o SC. Item 35- MANTA ASFÁLTICA 3MM X 10 MTS-R$ 350,00 a pç. Item 36-MANTA 
ASFÁLTICA 3MM X 10 MTS*ITEM DESTINADO EXCLUSIVAMENTE PARA ME/EPP-R$ 
350,00 a pç. Item 37-TELHA DE FIBRA DE VIDRO ONDULADA, MEDINDO 07MM ESPES-
SURA X 1,10 LARGURA X 1,83 COMPRIMENTO-R$ 62,00 a pç. Item 38- TELHA DE FIBRA 
DE VIDRO ONDULADA, MEDINDO 07MM ESPESSURA X 1,10 LARGURA X 1,83 COMPRI-
MENTO.*ITEM DESTINADO EXCLUSIVAMENTE PARA ME/EPP-R$ 62,00 a pç. Item 39- 
PISO DE CERÂMICA LISO ANTIDERRAPANTE, DE ALTA RESISTÊNCIA, MEDINDO 40 X 
40CM, COR BRANCO-R$ 64,80 o m². Item 40-  PISO DE CERÂMICA LISO ANTIDERRAPAN-
TE, DE ALTA RESISTÊNCIA, MEDINDO 40 X 40CM, COR BRANCO-R$ 64,80 o m². Item 
41- PLACA CIMENTÍCIA/FIBROCIMENTO, SEM AMIANTO, RESISTENTE Á IMPACTO E 
UMIDADE, MEDINDO 3,00 COMPRIMENTO X 1,20 LARGURA X 10MM.—R$ 190,00 a pç. 
Item 42-PLACA CIMENTÍCIA/FIBROCIMENTO, SEM AMIANTO, RESISTENTE Á IMPACTO 
E UMIDADE, MEDINDO 3,00 COMPRIMENTO X 1,20 LARGURA X 10MM.*ITEM DESTINA-
DO EXCLUSIVAMENTE PARA ME/EPP-R$ 190,00 a pç. Item 43- TELHA EM CIMENTO RE-
FORÇADO COM FIO SINTÉTICO (CRFS); TIPO ONDULADA EM FIBROCIMENTO SEM 
AMIANTO; COM 6MM DE ESPESSURA X 1,10M DE LARGURA X 3,66 DE COMPRIMENTO, 
CONFORME NBR PERTINENTE-R$ 115,00 a pç. Item 44-TELHA EM CIMENTO REFORÇA-
DO COM FIO SINTÉTICO (CRFS); TIPO ONDULADA EM FIBROCIMENTO SEM AMIANTO; 
COM 6MM DE ESPESSURA X 1,10M DE LARGURA X 3,66 DE COMPRIMENTO, CONFOR-
ME NBR PERTINENTE.*ITEM DESTINADO EXCLUSIVAMENTE PARA ME/EPP-R$ 115,00 a 
pç. Item 45-TELHA KALHETA EM CIMENTO REFORÇADO COM FIO SINTÉTICO (CRFS); 
EM FIBROCIMENTO SEM AMIANTO; COM 0,44CM DE LARGURA X 5,50 DE COMPRIMEN-
TO,CONFORME NBR PERTINENTE-R$ 279,50 a un. Item 46- TELHA KALHETA EM CIMEN-
TO REFORÇADO COM FIO SINTÉTICO (CRFS); EM FIBROCIMENTO SEM AMIANTO; 
COM 0,44CM DE LARGURA X 5,50 DE COMPRIMENTO,CONFORME NBR PERTINEN-
TE.*ITEM DESTINADO EXCLUSIVAMENTE PARA ME/EPP-R$ 279,50 a un. Item 47-BARRA 
DE FERRO DE CONSTRUÇÃO CA50 1/2 X 12M DE COMPRIMENTO-R$ 94,50 a pç. Item 
48-BARRA DE FERRO DE CONSTRUÇÃO CA50 1/2 X 12M DE COMPRIMENTO.*ITEM 
DESTINADO EXCLUSIVAMENTE PARA ME/EPP-R$ 94,50 a pç. Item 51-BLOCO CANALETA 
DE CIMENTO MEDINDO: 9 X 19 X 39CM-R$ 2,95 a un. Item 52-BLOCO CANALETA DE CI-
MENTO MEDINDO: 9 X 19 X 39CM *ITEM DESTINADO EXCLUSIVAMENTE PARA ME/EPP-
-R$ 2,95 a un. Item 53-BLOCO CANALETA DE CIMENTO MEDINDO: 14 X 19 X 39CM-R$ 
3,55 a un. Item 54-BLOCO CANALETA DE CIMENTO MEDINDO: 14 X 19 X 39CM*ITEM 
DESTINADO EXCLUSIVAMENTE PARA ME/EPP-R$ 3,55 a un. Item 55- CHAPA DE POLI-
CARBONATO PARA CORBERTURA MEDINDO: 2100 MM x 6000 MM x 6MM NA COR AZUL-
-R$ 715,00 a pç. Item 56- CHAPA DE POLICARBONATO PARA CORBERTURA MEDINDO: 
2100 MM x 6000 MM x 6MM NA COR AZUL. *ITEM DESTINADO EXCLUSIVAMENTE PARA 
ME/EPP-R$ 715,00 a pç. Item 57- PISO CERAMICO ANTIDERRAPANTE INDICADO PARA 
AREA EXTERNA, QUADRADO, MEDIDA APROXIMADA DE 43 X 43CM, EXPESSURA 
APROXIMADA 7MM, NA COR BRANCO, INTENSIDADE DO BRILHO ACETINADO, ALTA 
RESISTENCIA-R$ 64,80 o m².Item 58- PISO CERAMICO ANTIDERRAPANTE INDICADO 
PARA AREA EXTERNA, QUADRADO, MEDIDA APROXIMADA DE 43 X 43CM, EXPESSURA 
APROXIMADA 7MM, NA COR BRANCO, INTENSIDADE DO BRILHO ACETINADO, ALTA 
RESISTENCIA.  *ITEM DESTINADO EXCLUSIVAMENTE PARA ME/EPP-R$64,80 o m². TO-
TAL DA ARP: R$ 2.502.615,00. CONTRATANTE: Secretaria Municipal de Serviços Urbanos.

RESUMO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 178/2022 -PROC. N° 300.188/2022-oriun-
do do processo nº 1790/2022. DETENTORA: X ROQUE & MEZZINA MATERIAIS PARA 
CONSTRUÇÃO LTDA EPP. OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE 
MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO. DATA DA ASSINATURA: 12/07/2022. PRAZO DE VIGÊN-
CIA: 12 meses, a contar da data da publicação da respectiva ata - PREÇOS REGISTRADOS 
- itens e Valores Unitários: Item 27-AREIA MÉDIA, COM LIMITE DE PORCENTAGEM DE 
MATERIAL NOCIVO IGUAL A 1,5%, COM LIMITE DE PORCENTAGEM DE MATERIAIS CAR-
BONOSOS IGUAL A 1%, COM LIMITE DE % DE MATERIAIS PULVERULENTOS IGUAL A 
5%, A AREIA SERÁ FORNECIDA COM NOME DO PRODUTOR, VOL. AP., ÁGUA DOCE-R$ 
137,00 o m³.Item 29- PEDRA BRITADA Nº1-R$ 124,00 o m³.TOTAL DA ARP: R$ 228.525,00. 
CONTRATANTE: Secretaria Municipal de Serviços Urbanos.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DO SUL

DECLARAÇÃO DE VENCEDOR
Pregão Presencial nº 07/2022 

Processo Administrativo nº 527/2022
OBJETO: Aquisição de transformador trifá-
sico, com prestação de serviço de transporte 
e instalação para a Estação Elevatória de 
Águas Pluviais – EEPA-R3, sito a Avenida 
Antônio da Fonseca Martins, nº 35, neste 
Município de São Caetano do Sul. O Sr. Pre-
goeiro declara VENCEDORA do certame a 
empresa Transvoltes Comércio e Instala-
ções Elétricas Ltda, para os itens: 01, no 
valor total de R$ 72.000,00 (setenta e dois 
mil reais), e item 02, no valor total de R$ 
9.500,00 (nove mil e quinhentos reais). Fran-
queando prazo recursal, nos termos legais. 
São Caetano do Sul, 19 de julho de 2022 – 
Engª Maria de Lourdes da Silva – Responsá-
vel pelo Expediente da Superintendência do 
SAESA-SCS.

SISTEMA DE ÁGUA, ESGOTO 
E SANEAMENTO AMBIENTAL 

DE SÃO CAETANO DO SUL

Sistema de Água, Esgoto
e Saneamento Ambiental
SÃO CAETANO DO SUL

ABERTURA DE LICITAÇÃO 
Pregão Presencial nº 08/2022 

Processo Administrativo nº 1301/2022
OBJETO: Aquisição de materiais elétricos 
para reposição dos componentes da Esta-
ção Elevatória de Águas Pluviais – 1, situada 
na Avenida Guido Aliberti, nº 315, com a Ave-
nida Almirante Delamare, neste Município de 
São Caetano do Sul.
MODALIDADE: Pregão Presencial 
TIPO:  Menor preço unitário por item
DATA DA ABERTURA: 04/08/2022 às 09:30 
horas
LOCAL: Sala de Licitações do SAESA-SCS, 
localizada no pavimento superior do prédio 
sede do SAESA-SCS, sito a Avenida Fer-
nando Simonsen, nº 303, Bairro Cerâmica, 
no Município de São Caetano do Sul, Esta-
do de São Paulo. O Edital completo e seus 
anexos poderão ser obtidos no endereço 
eletrônico http://www.saesascs.sp.gov.br ou, 
obtidos mediante a entrega de um CD-R, a 
título de reposição, ou da disponibilização de 
mídia removível (pen-drive) no Setor de Lici-
tações do SAESA-SCS situado no endereço 
supracitado, no horário das 08:30 às 17:00 
horas. São Caetano do Sul, 19 julho de 2022 
– Engª Maria de Lourdes da Silva – Respon-
sável pelo Expediente da Superintendência 
do SAESA-SCS.

SISTEMA DE ÁGUA, ESGOTO 
E SANEAMENTO AMBIENTAL 

DE SÃO CAETANO DO SUL

Sistema de Água, Esgoto
e Saneamento Ambiental
SÃO CAETANO DO SUL

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 044 / 2022

Objeto: AQUISIÇÃO DE MÓVEIS PARA 
ESCRITÓRIO – CADEIRAS GIRATÓRIAS
Orgão Interessado: Secretaria Municipal 
de Saúde de Araraquara
Mais informações: www.araraquara.sp.gov.
br/portal-transparencia-saude/portal-trans-
parencia-saude; pregoeirogeraldo@arara-
quara.sp.gov.br, www.licitacoes-e.com.br
ABERTURA DE PROPOSTAS às 9h30 do 
dia 3 de agosto de 2022
INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE 
PREÇOS às 10h00 do dia 3 de agosto de 2022

Araraquara, 12 de julho de 2022
Geraldo Ruske Filho

Pregoeiro

PREFEITURA DO MUNICÍPIO
DE ARARAQUARA

SUBCOMISSÃO DE LICITAÇÃO DE SAÚDE

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE SÃO PEDRO

ESTADO DE SÃO PAULO
Rua Valentim Amaral, 748 - Centro - CEP 13520-000 - São Pedro/SP

www.saopedro.sp.gov.br - Tel.: (19) 3481-9200

AVISO DE REPUBLICAÇÃO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 45/2022

Comunicamos que está reaberta a licitação do Pregão 
Eletrônico nº 45/2022, Processo: 1213/2022, que tem 
por objeto a aquisição de equipamentos de informática – 
Notbooks e Impressoras.  As propostas serão acolhidas 
com início no dia 20/07/2022 às 10:00 horas até às 08:00 
horas do dia 02/08/2022. O início da sessão de disputa de 
preços ocorrerá às 10:00 horas do dia 02/08/2022. Deve 
ser observado o horário de Brasília. O Pregão Eletrônico 
será realizado em sessão pública por meio da Internet, 
por intermédio do Sistema BLL Compras - acessível 
em www.bll.org.br. 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) 3481-9223 ou através do site: https://
www.saopedro.sp.gov.br/licitacoes-publicas ou www.bll.
org.br . São Pedro, 19 de julho  de 2022. Thiago Silvério 
da Silva - Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE SÃO PEDRO

ESTADO DE SÃO PAULO
Rua Valentim Amaral, 748 - Centro - CEP 13520-000 - São Pedro/SP

www.saopedro.sp.gov.br - Tel.: (19) 3481-9200

EDITAL RESUMIDO DE SELEÇÃO PÚBLICA N° 05/2022
A PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO, 
Estado de São Paulo, através do Conselho Municipal de 
Expansão e Desenvolvimento Industrial e Comercial – 
COMEDIC nomeado pela Portaria n° 4888/2022, torna 
público para conhecimento dos interessados que se acha 
aberta a Seleção Pública n° 05/2022, visando à seleção 
de 01 (uma) empresa que será beneficiada com a doação 
de área de 14.500 m² (quatorze mil, e quinhentos metros 
quadrados), de propriedade do Município de São Pedro, 
com a finalidade de implantação de unidade industrial, 
comercial ou de prestação de serviço, considerando-
se o interesse público e possíveis isenções de impostos 
municipais, que poderá ser total ou parcial conforme 
incisos I e II do §1° do artigo 1° da Lei Complementar n° 
91/2013 e demais dispositivos legais expressos no Edital. 
Os envelopes dos interessados com a documentação de 
habilitação e a proposta deverão ser entregues no dia 
da Sessão, que ocorrerá na Coordenadoria de Projetos 
– Secretaria de Governo, onde está instalado na sede 
da Prefeitura Municipal de São Pedro, localizada na Rua 
Valentim Amaral n° 748, Centro, na cidade de São Pedro, 
no dia 22 de agosto de 2022, segunda- feira, às 10 horas. 
O início da abertura dos envelopes será às 10 horas do dia 
22 de agosto de 2022, segunda - feira, na Coordenadoria 
de Projetos – Secretaria de Governo na sede da Prefeitura 
do Município de São Pedro. As empresas interessadas 
DEVERÃO realizar vistoria, inspecionar a área a ser doada 
e elucidar dúvidas para a necessária elaboração de sua 
proposta, até o dia 05 de agosto de 2022, devendo para 
tanto agendar junto à Coordenadoria de Projetos, pelo 
telefone (19) 3481-9206/3481-9233/3481-9231/3481-9230 
ou pessoalmente na referida Coordenadoria no horário 
das 8 às 17 horas, devendo constar no requerimento a 
qualificação da pessoa que realizará a vistoria. O Edital 
de Seleção Pública e seus respectivos anexos deverão 
ser retirados através do site www.saopedro.sp.gov.br 
ou pessoalmente, mediante recibo de entrega, na sede 
da Prefeitura do Município de São Pedro, Rua Valentim 
Amaral n° 748, Centro, na cidade de São Pedro, no 
horário das 8 às 17 horas. Para conhecimento do público 
expede-se o presente Edital de Seleção Pública, que será 
publicado pela Imprensa Oficial do Estado de São Paulo, 
do Município de São Pedro, em jornal de grande circulação 
no Estado e no município. São Pedro, 19 de julho de 2022

HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 104/2022

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2582/2022
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPE-
CIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE PEDRA 
BRITADA N.02, PEDRA BRITADA N. 01, BRITA 
GRADUADA BGS, PÓ DE PEDRA E PEDRISCO, 
COM ENTREGA DE FORMA PARCELADA PELO 
PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES.
Homologo a adjudicação da pregoeira, que consi-
derou vencedora a proposta apresentada pela em-
presa M.C.F. SOBRAL MATERIAIS PARA CONS-
TRUÇÃO ME, adjudicando-lhes os lotes, objeto do 
edital conforme segue: 
LOTE 01 – COTA PRINCIPAL, VALOR TOTAL 
R$ 76.847,40; LOTE 02 – COTA RESERVADA, 
VALOR TOTAL R$ 25.615,80; LOTE 03 – COTA 
PRINCIPAL, VALOR TOTAL R$ 75.990,60; LOTE 
04 – COTA RESERVDA, VALOR TOTAL R$ 
25.330,20; LOTE 05 – COTA PRINCIPAL, VALOR 
TOTAL R$ 52.995,00; LOTE 06 – COTA RESER-
VADA, VALOR TOTAL R$ 17.665,00; LOTE 07 – 
COTA PRINCIPAL, VALOR TOTAL R$ 121.982,40; 
LOTE 08 – COTA RESERVADA, VALOR TOTAL 
R$ 40.660,80; LOTE 09 – COTA PRINCIPAL, VA-
LOR TOTAL R$ 175.493,79; LOTE 10 – COTA RE-
SERVADA, VALOR TOTAL R$ 58.497,93.

Araraquara, 19 de julho de 2022.
ANTONIO ADRIANO ALTIERI

Secretário Municipal de Administração

PREFEITURA DO MUNICÍPIO 
DE ARARAQUARA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
GERÊNCIA DE LICITAÇÃO

www.gazetasp.com.br

B2gazetasp.com.br
QUARTA-FEIRA, 20 DE JULHO DE 2022 Economia

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 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 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.

3ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais do Foro Central - SP
EDITAL DE LEILÃO ÚNICO e intimação da Massa Falida de TRANSBRA-
SIL S/A LINHAS AÉREAS, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 60.872.173/0001-
21, na pessoa da Administradora Judicial ACFB ADMINISTRAÇÃO JU-

DICIAL LTDA - ME; bem como do MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO na pessoa 
do seu Procurador; e da PRO CURADORIA GERAL DO ESTADO DE SÃO PAULO na pessoa 
do seu Procurador. A Dra. Maria Rita Rebello Pinho Dias, MM. Juíza de Direito da 3ª Vara de 
Falências e Recuperações Judiciais do Foro Central/SP, na forma da lei, FAZ SABER, aos que o 
presente Leilão Único do bem móvel, virem ou dele conhecimento tiverem e interessar possa, que 
por este Juízo processam-se os autos do Incidente de Arrecadação de Bens requerida por ACFB 
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA - ME contra Massa Falida de TRANSBRASIL S/A LINHAS 
AÉREAS - processo nº 1001686-69.2021.8.26.0100 - controle nº 019/2021, e que foi designada a 
venda do bem descrito abaixo, de acordo com as regras expostas a seguir: DO BEM - O bem será 
vendido no estado em que se encontra, sem garantia, constituindo ônus da parte interessada verifi car 
suas condições antes das datas designadas para as alienações judiciais eletrônicas. DA PUBLICA-
ÇÃO DO EDITAL - O edital será publicado na rede mundial de computadores, no sítio do leiloeiro 
www.megaleiloes.com.br, em conformidade com o disposto no art. 887, § 2º, do Código de Processo 
Civil, inclusive as fotos e a descrição detalhada do bem a ser apregoado. DA VISITAÇÃO - Os inte-
ressados em vistoriar o bem deverão enviar solicitação por escrito ao e-mail visitacao@megaleiloes.
com.br. Cumpre esclarecer que cabe ao responsável pela guarda do bem autorizar o ingresso dos 
interessados, sendo que a visitação nem sempre será possível. Independente da realização da vi-
sita, a arrematação será por conta e risco do interessado. DO LEILÃO - O Leilão será realizado por 
MEIO ELETRÔNICO, através do Portal www.megaleiloes.com.br, o Leilão Único terá início no dia 
29/07/2022 às 10:00h e se encerrará dia 29/08/2022 às 10:00h, onde serão aceitos lances a partir 
de 25% (vinte e cinco por cento) do valor de avaliação. DO CONDUTOR DO LEILÃO - O Leilão será 
conduzido pelo Leiloeiro Ofi cial Sr. Fernando José Cerello Gonçalves Pereira, matriculado na Junta 
Comercial do Estado de São Paulo - JUCESP sob o nº 844. DOS LANCES - Os lances poderão ser 
ofertados a partir do dia e hora de início do leilão pela rede de internet, através do Portal www.mega-
leiloes.com.br. DOS DÉBITOS - O bem móvel será apregoado sem quaisquer ônus, os quais serão 
de responsabilidade da massa falida, exceto se o arrematante for: I - sócio da sociedade falida, ou so-
ciedade controlada pelo falido; II - parente, em linha reta ou colateral, até o 4º (quarto) grau, consan-
guíneo ou afi m, do falido ou de sócio da sociedade falida; III - identifi cado como agente do falido com 
o objetivo de fraudar a sucessão. Parágrafo Único: O arrematante deverá arcar com todos os custos 
de transferência do imóvel para seu nome, como as despesas de ITBI - Imposto de transmissão de 
bens imóveis e registro do imóvel no RGI respectivo. Correrão, ainda, por conta do arrematante as 
despesas e os custos relativos à desmontagem, remoção, transporte e transferência patrimonial do 
bem arrematado. DO PAGAMENTO - O arrematante deverá efetuar o pagamento do preço do bem 
arrematado, no prazo de até 24h (vinte e quatro horas) após o encerramento do leilão, através de 
guia de depósito judicial em favor do Juízo responsável, sob pena de se desfazer a arrematação. 
DA PROPOSTA - Os interessados poderão apresentar proposta de pagamento parcelado, encami-
nhando parecer por escrito para o e-mail: proposta@megaleiloes.com.br (Art. 895, I e II, CPC). A 
apresentação de proposta não suspende o leilão (Art. 895, § 6º, CPC) e o pagamento do lance 
à vista sempre prevalecerá sobre o parcelado, ainda que mais vultoso (Art. 895, § 7º, CPC). 
PENALIDADES PELO DESCUMPRIMENTO DAS PROPOSTAS - Em caso de atraso no pagamento 
de qualquer das prestações, incidirá multa de dez por cento sobre a soma da parcela inadimplida com 
as parcelas vincendas. DA COMISSÃO - O arrematante deverá pagar ao Leiloeiro Ofi cial, a título de 
comissão, o valor correspondente a 5% (cinco por cento) sobre o preço de arrematação do bem. 
A comissão devida ao Leiloeiro ofi cial não está incluída no valor do lance e não será devolvida ao 
arrematante em nenhuma hipótese, salvo se a arrematação for desfeita por determinação judicial por 
razões alheias à vontade do arrematante e, deduzidas as despesas incorridas. DO PAGAMENTO DA 
COMISSÃO - O pagamento da comissão do Leiloeiro Ofi cial deverá ser realizado em até 24h (vinte 
e quatro horas) a contar do encerramento do leilão através de guia de depósito, que fi cará disponível 
no site do leiloeiro ou será enviada por e-mail. Todas as regras e condições do Leilão estão dispo-
níveis no Portal www.megaleiloes.com.br. A publicação deste edital supre eventual insucesso nas 
notifi cações pessoais e dos respectivos patronos. As demais condições obedecerão ao que dispõe a 
Lei 11.101/05 e o Provimento CSM nº 1625/2009, e no que couber, o CPC e o caput do artigo 335, do 
CP.  RELAÇÃO DO BEM MÓVEL: LOTE 02: Cofre no estado em que se encontra, com medida em 
torno de 1,20 cm por 50 cm com número de série 23281. Valor da Avaliação do Lote 02: R$ 293,40 
(duzentos e noventa e três reais e quarenta centavos) para junho de 2021. O bem encontra-se 
no Edifício Central do Almoxarifado do Riogaleão, sito Av. Vinte de Janeiro, s/nº, área de apoio, Ilha 
do Governador – Rio de Janeiro/RJ. São Paulo, 21 de junho de 2022. Eu, diretora/escrivã, conferi e 
subscrevi. Dra. Maria Rita Rebello Pinho Dias - Juíza de Direito

(11) 3149-4600                                                  www.megaleiloes.com.br

8ª Vara Cível do Foro da Comarca de Guarulhos/SP
EDI TAL DE 1º, 2º E 3º LEILÃO e intimação na FALÊNCIA DE UNIU ALIMEN-
TOS LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 04.515.053/0001-04, na pessoa 
da Administradora Judicial AJ RUIZ CONSULTORIA EMPRESARIAL S.A., 

inscrita no CNPJ/MF sob nº 30.615.825/0001-81, representada por Dra. JOICE RUIZ BERNIER, ins-
crita na OAB/SP nº 126.769; bem como do MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO 
na pessoa do seu Procurador; e da PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE SÃO PAULO na 
pessoa do seu Procurador. O Dr. Luiz Gustavo de Oliveira Martins Pereira, MM. Juiz de Direito da 
8ª Vara Cível do Foro da Comarca de Guarulhos/SP, na forma da lei, FAZ SABER, aos que o presente 
Edital de 1º, 2º e 3º Leilão dos bens móveis, virem ou dele conhecimento tiverem e interessar possa, 
que por este Juízo processam-se os autos da Falência de Empresários, Sociedades Empresárias, 
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte ajuizada por UNIU ALIMENTOS LTDA - Processo 
nº 1021313-17.2017.8.26.0224 - Controle nº 1357/2017, e que foi designada a venda dos bens descri-
tos abaixo, de acordo com as regras expostas a seguir: DOS BENS MÓVEIS - Os bens móveis serão 
vendidos no estado em que se encontram, sem garantia, constituindo ônus da parte interessada verifi -
car suas condições antes das datas designadas para as alienações judiciais eletrônicas. DA PUBLICA-
ÇÃO DO EDITAL - O edital será publicado na rede mundial de computadores, no sítio do leiloeiro ofi cial 
www.megaleiloes.com.br, em conformidade com o disposto no art. 887, § 2º, do Código de Processo 
Civil, inclusive as fotos e a descrição detalhada dos bens a serem apregoados. DA VISITAÇÃO - Os in-
teressados em vistoriar os bens deverão enviar solicitação por escrito ao e-mail visitacao@megaleiloes.
com.br. Cumpre esclarecer que cabe ao responsável pela guarda dos bens autorizar o ingresso dos 
interessados, sendo que a visitação nem sempre será possível. Independente da realização da visita, 
a arrematação será por conta e risco do interessado. DO LEILÃO - O Leilão será realizado por MEIO 
ELETRÔNICO E PRESENCIAL, atrav és do Portal www.megaleiloes.com.br, o 1º Leilão terá início no 
dia 29/07/2022 às 10:00h e se encerrará dia 15/08/202  2 às 10:00h, onde serão aceitos lances iguais 
ou superiores ao valor da avaliação; não havendo lance, seguir-se-á sem interrupção o 2º Leilão, 
que terá início no dia 15/08/2022 às 10:01h e se encerrará no dia 30/08/2022 às 10:00h, onde serão 
aceitos lances com no mínimo 50% (cinquenta por cento) do valor da avaliação, não havendo lance, 
seguir-se-á sem interrupção o 3º Leilão, que terá início no dia 30/08/2022 às 10:01h e se encerrará 
no dia 14/09/2022 às 10:00h, onde serão aceitos os maiores lances ofertados, conforme preceitua 
o §3º-A do art. 142 da Lei 11.101/05. DO CONDUTOR DO LEILÃO – O Leilão será conduzido pelo 
Leiloeiro Ofi cial Sr. Fernando José Cerello Gonçalves Pereira, matriculado na Junta Comercial do 
Estado de São Paulo – JUCESP sob o nº 844. DOS LANCES - Os lances poderão ser ofertados a 
partir do dia e hora de início do leilão pela rede de internet, através do Portal www.megaleiloes.com.
br, ou de viva voz no dia do encerramento do leilão a partir das 9:00 horas no Auditório localizado 
na Alameda Santos, nº 787, 13º andar, conjunto 132 – Jd. Paulista – São Paulo/SP, em igualdade de 
condições. DOS DÉBITOS - Os bens móveis serão apregoados sem quaisquer ônus, sejam débitos 
IPVA ou taxas (aquisição originária), os quais serão de responsabilidade da massa falida, exceto se 
o arrematante for: I - sócio da sociedade falida, ou sociedade controlada pelo falido; II - parente, em 
linha reta ou colateral, até o 4º (quarto) grau, consanguíneo ou afi m, do falido ou de sócio da socie-
dade falida; III - identifi cado como agente do falido com o objetivo de fraudar a sucessão. Parágrafo 
Único: Correrão por conta do arrematante as despesas e os custos relativos à desmontagem, remo-
ção, transporte e transferência patrimonial dos bens arrematados. DO PAGAMENTO - O arrematante 
deverá efetuar o pagamento do preço do bem arrematado, no prazo de até 24h (vinte e quatro horas) 
após o encerramento do leilão, através de guia de depósito judicial em favor do Juízo responsável, 
sob pena de se desfazer a arrematação. DA PROPOSTA - Os interessados poderão apresentar pro-
posta de pagamento parcelado, encaminhando parecer por escrito para o e-mail: proposta@megalei-
loes.com.br (Art. 895, I e II, CPC). A apresentação de proposta não suspende o leilão (Art. 895, § 
6º, CPC) e o pagamento do lance à vista sempre prevalecerá sobre o parcelado, ainda que mais 
vultoso (Art. 895, § 7º, CPC). PENALIDADES PELO DESCUMPRIMENTO DAS PROPOSTAS - Em 
caso de atraso no pagamento de qualquer das prestações, incidirá multa de dez por cento sobre a 
soma da parcela inadimplida com as parcelas vincendas. DA COMISSÃO - O arrematante deverá 
pagar à LEILOEIRO OFICIAL, a título de comissão, o valor correspondente a 5% (cinco por cento) 
sobre o preço de arrematação do imóvel. A comissão devida ao leiloeiro ofi cial não está incluída no 
valor do lance e não será devolvida ao arrematante em nenhuma hipótese, salvo se a arrematação 
for desfeita por determinação judicial por razões alheias à vontade do arrematante e, deduzidas as 
despesas incorridas. DO PAGAMENTO DA COMISSÃO - O pagamento da comissão do LEILOEIRO 
OFICIAL deverá ser realizado em até 24h (vinte e quatro horas) a contar do encerramento do leilão 
através de guia de depósito, que fi cará disponível no site do leiloeiro ou será enviada por e-mail. 
Todas as regras e condições do Leilão estão disponíveis no Portal www.megaleiloes.com.
br. A publicação deste edital supre eventual insucesso nas notifi cações pessoais e dos respectivos 
patronos. As demais condições obedecerão ao que dispõe a Lei 11.101/05 e o Provimento CSM nº 
1625/2009, e no que couber, o CPC e o caput do artigo 335, do CP. RELAÇÃO DOS BENS MÓVEIS: 
LOTE ÚNICO: 01 Silo Metálico Em Aço Carbono com 06 Bocas de Saída para Alimentação das Em-
pacotadoras. Avaliado Em R$ 130.000,00; 01 Silo construído em Aço Carbono para Arroz. Avaliado 
em R$ 13.000,00; 01 Balança de Plataforma Marca: Filizola Cap: 15 Ton. Avaliada em R$ 120,00; 01 
Mesa de Madeira Diretor. Avaliada em R$ 210,00; 01 Mesa de Reunião Redonda. Avaliada em R$ 
120,00; 05 Mesas de Madeira em L com 2 Gavetas. Avaliadas em R$ 800,00; 05 Mesas de Madeira 
com 02 Gavetas. Avaliadas em R$ 600,00; 01 Mesa de Madeira Grande. Avaliado em R$ 160,00; 03 
Armários de Madeira com 02 Portas de Abrir Médio. Avaliados em R$ 540,00; 03 Armários de Madeira 
com 02 Portas de Abrir Alto. Avaliados em R$ 720,00; 01 Quadro Branco. Avaliado em R$ 80,00; 01 
Mesa de Refeitório com 02 Bancos Fixos. Avaliada em R$ 160,00; 01 Escada Metálica com Rodízios, 
Corrimão e Plataforma para acesso a Estrutura Porta Paletes. Avaliada em R$ 350,00; 02 Armários 
em Madeira com 02 Portas de Abrir e 03 Prateleiras. Avaliados Em R$ 560,00; 01 Estante em Madeira 
com 06 Prateleiras. Avaliado em R$ 90,00; 01 Balcão em Madeira. Avaliado em R$ 110,00. Valor da 
Avaliação do Lote Único: R$ 147.620,00 (cento e quarenta e sete mil, seiscentos e vinte reais) 
para fevereiro de 2020. Os bens encontram-se na Rua Caminho Campo do Rincão, nº 587, Guaru-
lhos/SP. Guarulhos, 04 de julho de 2022. Eu, diretora/escrivã, conferi e subscrevi. Dr. Luiz Gustavo 
de Oliveira Martins Pereira - Juiz de Direito

(11) 3149-4600                                                  www.megaleiloes.com.br

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 30 DIAS. PROCESSO nº 1000841-19.2021.8.26.0300. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara, do Foro de Jardinópolis,
Estado de São Paulo, Dr(a). Mariana Tonoli Angeli, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) ANTONIO CHARMONES ELIAS DA SILVA 0411846, CNPJ
36166934000145, com endereço à Rua Luiz Otávio Bragueto Ernandes, 486, Aroeira, CEP14680-000, Jardinópolis - SP, que lhe foi proposta uma ação de
Execução de Título Extrajudicial por parte de Santander Brasil Administradora de Consórcio Ltda., alegando em síntese: Que ajuizou uma ação de
Execução de Titulo Extrajudicial para recebimento de R$ 19.989,69(junho/21) decorrente do Instrumento Particular de Alienação Fiduciária em Garantia firmado em
16/12/2020. Estando o executado em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO por EDITAL, para que em 03 dias pague o débito, podendo no
prazo de 15 dias opor embargos ou reconhecer o crédito e comprovar o depósito de 30%, incluindo custas e honorários e requerer o parcelamento em até 06
parcelas mensais corrigidas, sob pena de penhora, prazos estes a fluir os 30 supra, ficando advertido de que no caso de revelia será nomeado curador especial. Será
o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Jardinópolis, aos 06 de julho de 2022.

1ª Vara Cível da Comarca de Jardinópolis/SP

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 30 DIAS. PROCESSO nº 1000960-53.2019.8.26.0072. O MM. Juiz de Direito da 2ª Vara, do Foro de
Bebedouro, Estado de São Paulo, Dr. Luiz Fernando Silva Oliveira, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a ATLANTA SUCOS IMPORTAÇÃO E
EXPORTAÇÃO LTDA, CNPJ 22.874.540/0001-37 e FRANCISCO JOSÉ VALENTIM JÚNIOR, CPF nº 339.906.438-19, que lhe foi
proposta uma ação de Execução de Título Extrajudicial por parte de Banco Bradesco S/A, para recebimento de R$ 56.622,96 (março/19)
decorrente de Cédula de Crédito Bancário - Cheque Flex - Pessoa Jurídica nº 0032310943, firmado em 15/02/2018. Estando os executados em
lugar ignorado, expede-se o edital para que em 03 dias paguem o débito, podendo no prazo de 15 dias opor embargos ou reconhecer o crédito
e comprovar o depósito de 30%, incluindo custas e honorários e requerer o parcelamento em até 06 parcelas mensais corrigidas, sob pena de
penhora, prazos estes a fluir os 30 supra, ficando advertido de que no caso de revelia será nomeado curador especial. Será o presente edital, por
extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Bebedouro, aos 12 de julho de 2022.

2ª Vara Cível da Comarca de Bebedouro/SP

TRIBUNAL DE JUSTIÇA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO
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,
real izada 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.

www.lancejudicial.com.br - info: 0800 780 8000

01ª VARA CÍVEL DO FORO DE GUAÍRA– SP
EDITAL DE ÚNICA PRAÇA e de intimação do executado EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS PIRAMIDE LTDA. O Dr. Anderson Valente, MM. Juiz de Direito da 01ª
Vara Cível do Foro de Guaíra – SP, na forma da lei,FAZ SABER, aos que o presente Edital

de Praça Única de bem imóvel, virem ou dele conhecimento tiverem e interessar possa, que por este Juízo processam-se os autos do
Cumprimento de Sentença – Processo nº 0002178-44.2018.8.26.0210 - em que MARCELO ANTONIO FRANCISCHETTE DA
COSTA move em face do referido executado e que foi designada a venda do bem descrito abaixo, de acordo com as regras expostas
a seguir: DOS LEILÕES: Os lances serão captados por MEIO ELETRÔNICO, através do Portal www.lancejudicial.com.br,
o 1º Leilão terá início no dia 28/10/2022 ás 00h, e terá encerramento no dia 22/11/2022 às 18h e 22min; sendo vendido o
bem pelo maior lance ofertado, desde que igual ou acima de 50% do valor da avaliação atualizada. DOS PAGAMENTOS: O
arrematante deverá efetuar os pagamentos do preço do bem arrematado e da comissão de 5% sobre o preço a título de comissão
a LANCE JUDICIAL, no prazo de 24 horas após o encerramento da praça através de guia de depósito judicial em favor do Juízo
responsável e do Gestor, ambas emitidas e enviadas por e-mail pelo Gestor. A comissão devida não está inclusa no valor do lance
e não será devolvida, salvo determinação judicial. DO PARCELAMENTO: O interessado em adquirir o bem penhorado em
prestações poderá apresentar, por escrito, em e-mail dirigido ao Leiloeiro, cujo endereço segue: contato@lancejudicial.com.br:
até o início do leilão, o interessado poderá apresentar, diretamente emjuízo, proposta de aquisição por preço não inferior à
avaliação, observado o disposto no art.895, do Código de Processo Civil. A proposta conterá, em qualquer hipótese, oferta de
pagamento de pelo menos vinte e cinco por cento do valor do lance à vista e o restante parcelado em até 30 (trinta)
meses, garantido por caução idônea, por hipoteca do próprio bem imóvel, indicando, ainda, o prazo, a modalidade, o indexador
de correção monetária e as condições de pagamento do saldo. No caso de atraso no pagamento de qualquer das prestações,
incidirá multa de dez por cento sobre a soma da parcela inadimplida com as parcelas vincendas. A apresentação de proposta não
suspende o leilão. A proposta de pagamento do lance à vista sempre prevalecerá sobre as propostas de pagamento parcelado (Art.
895, CPC/15). RELAÇÃO DO BEM: IMÓVEL: Um terreno medindo 18,15 metros de frente, 18,14 metros nos fundos, por 53,84
metros do lado direito e 53,70 metros do lado esquerdo, correspondentes a 967,86 metros quadrados, constituído do lote 06 (seis),
da quadra H, situado na Rua Nilton Batista de Abreu, lado ímpar, no loteamento “Residencial Montebelo”, no Município de
VALENTIM GENTIL, comarca de VOTUPORANGA, confrontando pela frente com a Rua Nilton Batista de Abreu, do lado direito com
o lote 05, do lado esquerdo com o lote 07, e nos fundos com a Rua Luiz Bento de Almeida; distante 54,36 metros do alinhamento
da Rua Francisco Braz do Amaral. Matriculado no 1º CRI de Votuporanga sob o n° 74.218.VALOR DA AVALIAÇÃO DO
IMÓVEL: R$ 151.091,44 (cento e cinquenta e um mil, noventa e um reais e quarenta e quatro centavos) para julho/2022
que será atualizado conforme a Tabela Pratica Monetária do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo TJ/SP.

www.lancejudicial.com.br - info: 0800 780 8000

01ª VARA CÍVEL DO FORO DE GUAÍRA– SP
EDITAL DE PRAÇA ÚNICA e de intimação do executado MARCOS PAPACIDERO
NOGUEIRA. O Dr. Anderson Valente, MM. Juiz de Direito da 01ª Vara Cível do Foro de
Guaíra- SP, na forma da lei,FAZ SABER, aos que o presente Edital de Praça única do bem

móvel, virem ou dele conhecimento tiverem e interessar possa, que por este Juízo processam-se os autos da Execução Fiscal –
Processo nº 0006897-55.2007.8.26.0210- em que FAZENDA MUNICIPAL DE GUAÍRA move em face do referido executado
e que foi designada a venda do bem descrito abaixo, de acordo com as regras expostas a seguir:DOS LEILÕES: Os lances serão
captados por MEIO ELETRÔNICO, através do Portal www.lance judicial.com.br, com PRAÇA ÚNICA que terá início no dia
28/10/2022 às 18h e 05min; não havendo lance superior ou igual ao da avaliação, seguir-se-á, sem interrupção,  que se encerrará
em 23/11/2022 às 18h e 05min (ambas no horário de Brasília), sendo vendido o bem pelo maior lance ofertado, desde que igual
ou acima de 50% do valor da avaliação atualizada.DOS PAGAMENTOS: O arrematante deverá efetuar os pagamentos do preço
do bem arrematado e da comissão de 5% sobre o preço a título de comissão a LANCE JUDICIAL, no prazo de 24 horas após o
encerramento da praça através de guia de depósito judicial em favor do Juízo responsável e do Gestor, ambas emitidas e enviadas
por e-mail pelo Gestor. A comissão devida não está inclusa no valor do lance e não será devolvida, salvo determinação judicial.
DO PARCELAMENTO: O interessado em adquirir o bem penhorado em prestações poderá apresentar, por escrito, em e-mail dirigido
ao Leiloeiro, cujo endereço segue: contato@lancejudicial.com.br: (i) até o início da primeira etapa, proposta por valor não
inferior ao da avaliação; (ii) até o início da segunda etapa, proposta por valor que não seja inferior a 60% do valor de avaliação
atualizado ou 80% do valor de avaliação atualizado, caso se trate de imóvel de incapaz. A proposta conterá, em qualquer hipótese,
oferta de pagamento de pelo menos vinte e cinco por cento do valor do lance à vista e o restante parcelado em até
30 (trinta) meses, garantido por caução idônea quando se tratar de bem móvel, ou por hipoteca do próprio bem imóvel quando
se tratar de bem imóvel, indicando, ainda, o prazo, a modalidade, o indexador de correção monetária e as condições de pagamento
do saldo. No caso de atraso no pagamento de qualquer das prestações, incidirá multa de dez por cento sobre a soma da parcela
inadimplida com as parcelas vincendas. A apresentação de proposta não suspende o leilão. A proposta de pagamento do lance
à vista sempre prevalecerá sobre as propostas de pagamento parcelado (Art. 895, CPC/15).RELAÇÃO DO BEM:  Veículo Fiat Tempra
Ouro 16V 2p e 4p, ano/modelo 1993, placa JES-7000, gasolina.VALOR DA AVALIAÇÃO DO BEM MÓVEL: R$ 6.121,60 (seis
mil, cento e vinte e um reais e sessenta centavos) para jul/2022 – que será atualizado conforme a Tabela Pratica
Monetária do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo TJ/SP.

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

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

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

20/07 e 04/08
4 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 564.176
valor total: R$ 56,00
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AGÊNCIA DESTAK DE PUBLICIDADE LTDA ME.
Editais, Atas, Balanços, Avisos, Declarações, Comunicados.

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

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

20/07
4 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 1016285-39.2015.
valor total: R$ 28,00
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NOTA PÚBLICA
A empresa PINHEIRO ORGANIZAÇÃO DE SERVIÇOS, NEGÓCIOS, INVESTIMENTOS E 
PARTICIPAÇÕES LTDA, inscrita no CNPJ/MF 01.653.642/0001-52, vem a público declarar que 
está sendo vítima de crime de estelionato, onde criminosos estão utilizando o CNPJ e razão social da 
empresa para venda de carros e motos pela Internet, através de leilão. Vem assim comunicar a toda 
sociedade que esta empresa não tem qualquer ligação com este crime e que preza pela boa fé em seus 
negócios, inclusive tendo seu objetivo social bem definido.

comunicado aos fornecedores participantes
PROCESSO n º SEDUC-PRC-2021/42065
OFERTA DE COMPRA N° 
080358000012022OC00006
ENDEREÇO ELETRÔNICO: www.bec.sp.gov.br
OBJETO: Procedimento licitatório para futura e 
eventual aquisição BISCOITO SALGADO TIPO 
ÁGUA E SAL
Pregão ELETRÔNICO: 005/DAESC/2022

A Coordenadoria de Infraestrutura e Serviços 
Escolares, comunica a todos os licitantes que 
será RETOMADA A SESSÃO PÚBLICA do 
ITEM 02 BISCOITO SALGADO TIPO ÁGUA E 
SAL COTA RESTRITA. 
Data e horário da reativação: 26/07/2022 às 
10:00 na Bolsa Eletrônica de Compras do Es-
tado de São Paulo – BEC.

GOVERNO DO ESTADO
DE SÃO PAULO

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
CHEFIA DE GABINETE

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 33/2022 – PROC. ADM. Nº 5916/2022

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DA ESTRUTURA, 
ORGANIZAÇÃO E EXECUÇÃO DA IGARATÁ FEST SHOW 2022.
CREDENCIAMENTO E ABERTURA: 03/08/2022 – 10 HORAS
O EDITAL PODERÁ SER OBTIDO NO SITE WWW.IGARATA.SP.GOV.BR ABA “LICITAÇÕES” A 
PARTIR DE 20/07/2022. MAIORES INFORMAÇÕES: 4658-1318, LICITACAOIGARATA@GMAIL.COM

IGARATÁ, 19 DE JULHO DE 2022
PAULO ROBERTO DE CASTRO ABRANTES FERRÃO NETO

ASS. DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE IGARATÁ
 EDITAL PROCESSO Nº 080/2022

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 052/2022 
Objeto: “CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS PARA 
REALIZAÇÃO DA FESTA DO MENINO DA TÁBUA”
 As propostas serão encaminhadas por meio eletrônico e deverão obedecer 
às especifi cações do instrumento convocatório. O recebimento das propos-
tas de preços será até o dia 01/08/2022 e o início da sessão para disputa de 
preços será dia 01/08/2022 às 09h00m.
• Site para a retirada do edital: www.maracai.sp.gov.br/licitacao e 
http://138.122.40.102:8079/comprasedital/.
• Site para realização do pregão: http://138.122.40.102:8079/comprasedital/. 
• Esclarecimentos: licitacao@maracai.sp.gov.br.
• Referência de tempo: Horário ofi cial de Brasília.
 Informações pelo telefone (18) 3371-9500.  

Maracaí – SP, em 19 de julho de 2022.
Paulo Eduardo da Silva

Prefeito Municipal

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MARACAÍ - SP

BRINQUEDOS BANDEIRANTE S.A.
C.N.P.J. Nº 61.068.557/0001-59 - NIRE Nº 35.300.039.246

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
Ficam convocados os senhores acionistas de BRINQUEDOS BANDEIRANTE S/A a se reunirem em Assembleia Geral 
Extraordinária, a se realizar no dia 28 de julho de 2022, às 10:00 horas, em sua sede social, na Rua Cuiabá, 185, 
Sobreloja, São Paulo, SP, a fi m de deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: a) Rerratifi cação da Proposta, Justifi cativa 
e Protocolo, bem como do Laudo de Avaliação Contábil, ambos instrumentos, decorrentes do processo de cisão parcial 
da Sociedade, realizada em 10 de outubro de 2008, arquivados perante a Junta Comercial do Estado de São Paulo sob 
o nº 392.668/08-7, em sessão de 03 de dezembro de 2008, para suprir omissão descritiva de parte dos imóveis, objetos 
da cisão parcial; Outros assuntos de interesse social. São Paulo, 18 de julho de 2022.

CYRO DE SOUZA NOGUEIRA JUNIOR - Diretor Administrativo Financeiro

BEIGENE BRASIL LTDA
CNPJ 42.866.356/0001-52 e NIRE JUCESP 35.237.518.693

EXTINTA POR INCORPORAÇÃO
e

BEIGENE BRASIL LTDA.
(anteriormente denominada Scinax Produtos Farmacêuticos Ltda.)

CNPJ 30.763.301/0001-38 e NIRE JUCESP 35.231.070.101
INCORPORADORA

Em 29/04/2022, a sócia da Beigene Brasil Ltda., inscrita no CNPJ sob nº 42.866.356/0001-52 (“Incorporada”) e a sócia 
da Beigene Brasil Ltda. (anteriormente denominada Scinax Produtos Farmacêuticos Ltda.), inscrita no CNPJ sob nº 
30.763.301/0001-38 (“Incorporadora”) aprovaram a incorporação da Incorporada pela Incorporadora, nos seguintes ter-
mos: (a) o patrimônio líquido contábil da Incorporada em 31/03/2022, descontado o investimento que a Incorporada detinha 
na Incorporadora, era R$ 297.603,18; (b) a incorporação resultou em aumento do capital social da Incorporadora de R$ 
192.431,00 para R$ 490.034,00; (c) o objeto social da Incorporadora foi alterado para incluir as atividades previstas no obje-
to social da Incorporada; (d) a denominação social da Incorporadora foi alterada de Scinax Produtos Farmacêuticos Ltda. para 
Beigene Brasil Ltda.; (e) o estabelecimento onde se encontrava a sede da Incorporada foi encerrado; (f) a Incorporadora se tor-
nou sucessora universal da Incorporada, assumindo todas as suas operações, ativos, passivos, direitos e obrigações; e (g) a In-
corporada foi declarada extinta. Registro: Os documentos que aprovaram a incorporação foram registrados na Junta Comer-
cial do Estado de São Paulo - JUCESP em 10/06/2022, sob nº 295.760/22-9 (Incorporadora) e nº 295.761/22-2 (Incorporada).

Johnson & Johnson Industrial Ltda. - CNPJ 59.748.988/0001-14 - NIRE 35.214.245.780
Extrato da Ata de Redução de Capital

Em 20 de julho de 2022, as sócias representando a totalidade do capital social da Johnson & Johnson Industrial 
Ltda., com sede na Cidade de São José dos Campos, Estado de São Paulo, na Rodovia Presidente Dutra, s/nº, Km 
154, CEP 12240-907 (“Sociedade”), decidiram (i) aprovar a redução do capital social da Sociedade em um valor de 
até R$ 109.128.299,00, ou seja, uma redução de R$ 1.226.117.968,00 para até R$ 1.116.989.669,00, mediante 
o cancelamento de até 109.128.299 quotas detidas pela sócia Johnson & Johnson do Brasil Indústria e 
Comércio de Produtos para Saúde Ltda., tendo em vista a participação irrisória detida pela Johnson & 
Johnson International Financial Services Company, por considerarem as sócias tratar-se de capital 
excessivo em relação ao objeto da Sociedade, com base no que faculta os Artigos 1.082, II e 1.084 da Lei nº 10.406, 
de 10 de janeiro de 2002, redução esta sujeita ao decurso do prazo de 90 dias a contar da data de publicação deste 
extrato nos termos da lei; e (ii) autorizar a publicação desse extrato da ata da reunião nos jornais Diário Ofi cial do 
Estado de São Paulo e outro jornal de grande circulação, conforme legislação aplicável.

HOLDING FASIL PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/MF nº 08.675.923/0001-55 - NIRE nº 35.300.339.665

Extrato da Ata de Reunião do Conselho de Administração Realizada em 22 de Junho de 2022
Data, hora, local: 22.06.2022, 12hs, na sede social, Rua XV de Novembro, 45, 7º Andar, Sala A, Centro, Sorocaba/
SP. Presença: Totalidade dos membros do Conselho de Administração. Mesa: Presidente: Nilton Ferreira da Silva, 
Secretário: Túlio Saraval da Silva. Deliberações aprovadas: (i) Eleição de Nilton Ferreira da Silva, brasileiro, ca-
sado, acionista, RG SSP/MG 1.302.924, CPF/MF 324.032.916-68, com domicílio em Sorocaba/SP, como Diretor Pre-
sidente, e Túlio Saraval da Silva, brasileiro, solteiro, acionista, RG SSP/SP 44.096.091-5, CPF/MF 317.880.888-40, 
com domicílio em Sorocaba/SP, como Diretor Vice-Presidente, ambos com mandato de 03 anos, a fi ndar na data em 
que for realizada a Reunião do Conselho de Administração que suceder a Assembleia Geral Ordinária que aprovar 
as contas do exercício social encerrado em 2024. a. Os Diretores eleitos são empossados em seus respectivos car-
gos, mediante a assinatura do termo de posse lavrado em livro próprio e declaram que não estão impedidos de exer-
cer atividades mercantis. (ii) A remuneração destinada à cada Diretor da Companhia, conforme indicado em docu-
mento apresentado e que fi ca arquivado na sede da Companhia para os devidos fi ns. Encerramento: Nada mais. 
Sorocaba, 22.06.2022. Presidente da Mesa e Acionista: Nilton Ferreira da Silva, Secretário e Acionista: Tú-
lio Saraval da Silva. Acionistas: Lucíola Aparecida Saraval Silva, Priscila Saraval da Silva e Larissa Saraval Silva 
Mangabeira Albernaz. JUCESP nº 335.210/22-3 em 06.07.2022. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

SALUS EMPREENDIMENTOS LOGÍSTICOS II S.A.
CNPJ/MF nº 13.015.875/0001-09 - NIRE 35.300.396.529

Extrato da Ata da Assembleia Geral Ordinária Realizada em 06 de Abril de 2022
Data, hora, local: 06.04.2022, às 12hs, na sede, Rua do Rocio, nº 350, 14º andar, parte, São Paulo/SP. Presença: To-
talidade do capital social. Mesa: Presidente: Renato Bugana Peres, Secretária: Karin Antunes Sikorski Fontán. Delibe-
rações Aprovadas: (i) As contas dos administradores, o relatório da administração, as demonstrações fi nanceiras do 
exercício que se encerrou em 31.12.2021, publicados no dia 04.03.2022, do Jornal Gazeta de São Paulo, nas versões 
impressa e digital; e (ii) Destinação do prejuízo apurado no exercício social de 31.12.2021, no valor total de R$ 
10.981,21, absorvido pela conta de Reserva de Lucros. Tendo em vista que a Companhia apurou prejuízo no exercício 
encerrado em 31.12.2021, não há lucros a serem distribuídos; (iii) Reeleição, para os cargos de membros do Conselho 
de Administração: Marcelo Michaluá, brasileiro, casado, administrador de empresas, RG nº 16.323.178 (SSP/SP), 
CPF/MF nº 127.314.838-06, como Presidente do Conselho de Administração; Glauber da Cunha Santos, brasileiro, 
casado, economista, RG nº 09.076.231-1 IFP/RJ e CPF/MF nº 120.547.898-10; e Adalbero de Araujo Cavalcanti, 
brasileiro, casado, engenheiro, RG nº 37.46.360 (SSP/BA), CPF/MF nº 704.506.414-49, todos residentes em São Paulo/
SP, para um mandato unifi cado de 1 ano, tomam posse mediante a assinatura do respectivo Termo de Posse e Decla-
ração de Desimpedimento. Encerramento: Nada mais. São Paulo, 06.04.2022. Mesa: Renato Bugana Peres - Presi-
dente; Karin Antunes Sikorski Fontán - Secretária. Acionistas: Salus Holding S.A. (por seus Diretores Glauber da Cunha 
Santos e Renato Bugana Peres); RB Capital Serviços de Crédito Ltda. (por seus Diretores Glauber da Cunha Santos e 
Renato Bugana Peres). JUCESP nº 344.545/22-2 em 08.07.2022. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

SALUS EMPREENDIMENTOS LOGÍSTICOS II S.A.
CNPJ/MF nº 13.015.875/0001-09 - NIRE 35.300.396.529

Extrato da Ata da Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 31 de Março de 2022
Data, hora, local: 31.03.2022, 10:40hs, na sede, Avenida Brigadeiro Faria Lima, 4.440, 11º andar, parte, São Paulo/
SP. Presença: Totalidade do capital. Mesa: Presidente: Renato Bugana Peres; e Secretária: Karin Antunes Sikorski Fon-
tán. Deliberações aprovadas: (i) Alteração da sede da Companhia para “Rua do Rocio, nº 350, 14º andar, parte, 
Vila Olímpia, CEP 04552-000, São Paulo/SP”; (ii) Alteração do Artigo 2º do Estatuto Social: “Artigo 2º - A Companhia 
tem sua sede e foro em São Paulo/SP, Rua do Rocio, nº 350, 14º andar, parte, Vila Olímpia, CEP 04552-000, sendo-lhe 
facultado abrir e manter  liais, escritórios ou outras instalações em qualquer parte do território nacional ou do exte-
rior, por deliberação da Assembleia Geral”; e (iii) Aumentar o capital social, no valor de R$ 1.700,00, passando de R$ 
17.885,00 para R$ 19.585,00, mediante a emissão de 11.192 novas ações ordinárias, nominativas e sem valor nomi-
nal, ao preço de emissão de aproximadamente R$ 0,1519 por ação, sendo este preço tomado por base no Artigo 170, 
§1º, inciso I, da Lei 6.404/1976, conforme alterada. O presente aumento de capital é integralmente subscrito e integra-
lizado pela acionista Salus Holding S.A. com créditos relativos a Adiantamentos para Futuro Aumento de Capital 
(AFAC) no valor de R$ 1.700,00. Tendo em vista a deliberação tomada, foi aprovada a alteração do caput do Artigo 5º 
do Estatuto Social: “Artigo 5º - O capital social, totalmente subscrito e integralizado, é de R$ 19.585,00, dividido em 
33.241 ações ordinárias nominativas, registradas e sem valor nominal”. Encerramento: Nada mais. São Paulo, 
31.03.2022. Acionistas: Salus Holding S.A. e RB Capital Serviços de Crédito Ltda. (ambas por Glauber da Cunha Santos 
e Renato Bugana Peres). JUCESP nº 344.544/22-9 em 08.07.2022. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Ligue já: 
11. 3729-6600

Publique 
em jornal 
de grande 
circulação.

Ligue já: 
11. 3729-6600

Publique 
em jornal 
de grande 
circulação.

EDITAL DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL DE 1a e 2a PRAÇAS - LEI 9.514/97
ROGÉRIO BOIAJION, Leiloeiro Ofi cial - JUCESP nº 954, autorizado por CYRELA PORTUGAL EM-
PREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA., com sede na Rua do Rócio, 109, 3o andar, sala 01 - parte, 
Vila Olímpia, São Paulo/SP, inscrita no CNPJ/MF sob n. 07.545.084/0001-98 e de CIENTIFICAÇÃO 
da Fiduciante SILVANA DOS SANTOS SILVA, inscrita no CPF/MF 177.141.238-00. FAZ SABER que 
foi designado o praceamento do BEM abaixo discriminado na forma da Lei 9.514/97, de acordo com 
as regras expostas a seguir: INFORMAÇÕES PRELIMINARES: o imóvel será vendido em caráter 
AD CORPUS e no estado em que se encontra e sem qualquer garantia, constituindo um dever do 
interessado verifi car suas condições antes das datas designadas para as praças. DO BEM: Aparta-
mento 221, localizado no 22o andar ou pavimento, Condomínio Heritage By Cyrela, situado na Rua 
Leopoldo Couto de Magalhães Júnior, 1200, Jardim Paulista, São Paulo/SP,  com área privativa de 
564m²; área privativa acessória de 94,470m², já incluída a área correspondente às vagas 05G e 06G, 
localizadas no 1o subsolo, 107M, localizada no 2o subsolo, 138G e 139G, localizadas no 3o subsolo, 
totalizando a área privativa coberta de 658,47m², a área comum de 336,557m², sendo 283,266m² de 
área comum coberta e 53,291m² de área comum descoberta, perfazendo a área total de 995,027m², 
correspondendo-lhe a fração ideal no terreno de 0,031672. comum de 49,736m² (inclusa a área cor-
respondente a uma vaga na garagem coletiva); área total de 116,736m² e fração ideal no terreno 
0,3363%. Matrícula 199.128, do 4o Ofi cial de Registro de Imóveis de São Paulo/SP. Inscrição Imo-
biliária 299.015.0484-6. LANCE MÍNIMO EM PRIMEIRA PRAÇA: R$27.811.009,40 (vinte e sete 
milhões, oitocentos e onze mil, nove reais e quarenta centavos). LANCE MÍNIMO EM SEGUNDA 
PRAÇA: R$ 17.164.932,46 (dezessete milhões, cento e sessenta e quatro mil, novecentos e trinta e 
dois reais e quarenta e seis centavos), o qual compreende o Saldo Vencido, Saldo a Vencer, custas 
do procedimento de cobrança, ITBI, débito condominial, IPTU e despesas com leilão até o fechamen-
to do Edital, conforme artigo 27, parágrafo 2o da Lei 9.514/97. DATA DAS PRAÇAS:  PRIMEIRA 
PRAÇA: 31.07.2022 às 10hs ao dia 03.08.2022, às 10hs. SEGUNDA PRAÇA: 03.08.2022 às 10hs 
ao dia 22.08.2022 às 10hs. OUTROS DÉBITOS: Eventuais débitos não especifi camente previstos 
neste Edital deverão ser suportados pelo adquirente. São ainda de responsabilidade do arrematante 
todas as despesas relativas à aquisição em leilão, mas não se limitando ao pagamento de comissão 
do Leiloeiro, despesas com Escritura Pública ou Particular com a Constituição de Alienação Fiduciária 
em Garantia, Imposto de Transmissão de Bem Imóvel (ITBI), eventuais foro, taxas, alvarás, certidões, 
emolumentos, IPTU e débitos de condomínio que vencerem até a outorga da escritura de venda e 
compra etc. OCUPAÇÃO: Imóvel ocupado, mas em caso de desocupação posterior as medidas 
cabíveis serão de responsabilidade do arrematante. DA COMISSÃO - 5% (cinco por cento) sobre o 
valor do lance deverá ser pago à vista e no ato da arrematação. A comissão não está inclusa no lance 
e não será devolvida ao adquirente em nenhuma hipótese, salvo se a aquisição for desfeita por de-
terminação judicial, por razões alheias à vontade do adquirente e deduzidas as despesas incorridas. 
DO PAGAMENTO - O adquirente deverá efetuar o pagamento À VISTA do preço do imóvel no prazo 
de até 48 (quarenta e oito) horas após a declaração de lance vencedor, conforme instruções oportu-
namente. O procedimento de escrituração será conduzido diretamente entre a comitente e o arrema-
tante sem a participação e/ou intermediação de qualquer natureza do Leiloeiro. ÔNUS E GRAVAMES 
- AV.1: servidão perpétua de passagem e livre trânsito de veículos e de pedestres em favor da área 
não titulada, com área de 6,83m², anotada na matrícula 191.365; R.12: Arrolamento Administrativo 
dos direitos de fi duciante decorrentes do R.09 e Av.11, por ofício datado de 4.02.2022, pela Delegacia 
da Receita Federal do Brasil. DIREITO DE PREFERÊNCIA: Na forma do parágrafo 2-B, do artigo 27, 
Lei 9.514/97, após a averbação da consolidação da propriedade fi duciária no patrimônio do credor 
fi duciário e até a data da realização do segundo leilão, é assegurado ao devedor fi duciante o direito 
de preferência para adquirir o imóvel pelo valor de 2a Praça, que corresponde ao valor do saldo da 
operação de alienação fi duciária, somado aos encargos e despesas de que trata o § 2o do citado 
artigo, aos valores correspondentes ao imposto sobre transmissão inter vivos e ao laudêmio, se for o 
caso, pagos para efeito de consolidação da propriedade fi duciária no patrimônio do credor fi duciário, 
e às despesas inerentes ao procedimento de cobrança e leilão, incumbindo, também, ao devedor 
fi duciante o pagamento dos encargos tributários e despesas exigíveis para a nova aquisição do imó-
vel, de que trata este parágrafo, inclusive custas e emolumentos. CIENTIFICAÇÃO DO FIDUCIANTE 
ACERCA DAS DATAS DAS PRAÇAS: Os horários e locais dos leilões serão comunicados ao deve-
dor mediante correspondência dirigida aos endereços constantes do contrato, inclusive ao endereço 
eletrônico. CONDIÇÕES GERAIS: O presente será publicado em jornais de grande circulação bem 
como na plataforma www.vendasjudiciais.com.br. Ficam os fi duciantes e interessados, INTIMADOS 
do praceamento supra, caso não sejam localizados para as intimações pessoais pela comitente. É de 
responsabilidade do interessados verifi car eventuais processos incidentais ou que afetem o presente. 
Contato por e-mail fernando@vendasjudiciais.com.br e telefone (11) 98146.6070. 
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COMUNICADO
Pregão Presencial nº 21/22 – Processo nº 
096/22 – Objeto: Registro de preços de 
materiais de consumo Médico Hospitala-
res. O Consórcio Intermunicipal de Saúde 
do Vale do Ribeira e Litoral Sul, através da 
Pregoeira, COMUNICA, aos interessados, 
a desclassificação da empresa Cirúrgica 
Fernandes Com. Mat. Cir. Hosp. Ltda., no 
item 43, em razão da desclassificação da 
amostra pelos membros julgadores da área 
técnica. Em virtude da desclassificação fica 
a empresa segunda classificada, qual seja, 
Isomedical Comercial Ltda., CONVOCADA 
para nova sessão pública do pregão, a ser 
realizada no dia 03/08/2022 as 09:00 h, 
visando a negociação de preço e verifica-
ção da habilitação, As licitantes, querendo, 
poderão protocolar recurso no prazo de 03 
(três) dias úteis, no seguinte endereço: Ser-
viço de Suprimento, na Rua Pedro Bonne, 
508, Centro, Pariquera-Açu/SP.

CONSÓRCIO 
INTERMUNICIPAL DE 
SAÚDE DO VALE DO 

RIBEIRA E LITORAL SUL 

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO Nº 07/2022

OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
DE FORNECIMENTO, MANUTENÇÃO 
E SUPORTE TÉCNICO DE SISTEMAS 
APLICATIVOS DE INFORMÁTICA 
PARA GESTÃO DO PROCESSO 
LEGISLATIVO DENOMINADO 
WEBCAMARA®, HOSPEDAGEM 
E MANUTENÇÃO TECNICA DE 
SITE Englobando: Treinamento 
remoto por vídeo conferência, 
Módulo de Protocolo Digital, o 
Módulo de Protocolo de controle 
do S.I.C.(Serviço de informação ao 
cidadão) Módulo de Organização e 
Acompanhamento das Proposições, 
Módulo WebGabinete, Módulo 
de Sistema de Gerenciamento e 
Consolidação das Leis, Cadastro 
de Documentos Diversos, Sistema 
Profissional de Backup Automático 
Local e Remoto (site), Módulo de 
Integração de Sistema ao Site da 
Câmara, criação de um (1) e-mail e 
Suporte On-line remoto.
CONTRATANTE: CÂMARA MUNICI-
PAL DA ESTÂNCIA DE CANANÉIA – 
CNPJ Nº 01.977.367/0001-22.
CONTRATADO: WEBLINE SOF-
TWARE LTDA EPP  – CNPJ n° 
07.673.796/0001-92.
Prazo: 12  meses
Valor Mensal R$ 1.040,83
Valor Global R$ 12.489,96

Cananéia, 04 de julho de 2022.
CIDILENE ROSANA DE LARA PAULA 

PRESIDENTA

ESTADO DE SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE CANANÉIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA
AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO

Encontra-se aberto na Prefeitura Municipal de Jacupiranga, o PREGÃO ELETRÔNICO 
Nº. 041/2022 em regime de REGISTRO DE PREÇOS, do tipo MENOR PREÇO POR 
ITEM / COTAS RESERVADAS PARA MEI, ME E EPP, objetivando a contratação de 
empresa(s) especializada(s) para fornecimento de materiais elétricos diversos com en-
trega “in loco” para uso dos diversos Departamentos e Seções da Prefeitura Municipal 
de Jacupiranga, na modalidade pregão, por meio de sistema presencial, através de 
SRP (Sistema de Registro de Preços).
* Endereço Eletrônico da Disputa: www.bll.org.br (Acesso Identificado).
* Início do recebimento das propostas pelo Sistema Eletrônico: a partir das 17h00min 
do dia 20/07/2022.
* Encerramento do recebimento das propostas pelo Sistema Eletrônico: até às 
09h30min do dia 02/08/2022.
* Início da Sessão de Disputa de preços pelo Sistema Eletrônico: a partir das 10h00min 
do dia 02/08/2022.
O edital em inteiro teor estará à disposição dos interessados no site: www.jacupiranga.
sp.gov.br ou de 2ª a 6ª feira, das 08:00 às 12:00 e das 13:30 às 17:30 horas, no Paço. 
Municipal sito à Avenida Hilda Mohring de Macedo, nº 777 – Vila Elias – Jacupiranga – 
SP – CEP 11940-000. Quaisquer informações poderão ser obtidas no endereço acima, 
pelo e-mail licitacao@jacupiranga.sp.gov.br ou telefone/fax (13) 3864-6401. 

Prefeitura Municipal de Jacupiranga, 19 de julho de 2022. 
ROBERTO CARLOS GARCIA

Prefeito Municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA
AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO

Encontra-se aberto na Prefeitura Municipal de Jacupiranga, o PREGÃO ELETRÔNICO 
Nº. 052/2022 em regime de REGISTRO DE PREÇOS, do tipo MENOR PREÇO POR 
ITEM, objetivando a aquisição de Computadores e Notebook para uso dos diversos 
Departamentos e Seções da Prefeitura Municipal de Jacupiranga, na modalidade pre-
gão, por meio de sistema presencial, através de SRP (Sistema de Registro de Preços).
* Endereço Eletrônico da Disputa: www.bll.org.br (Acesso Identificado).
* Início do recebimento das propostas pelo Sistema Eletrônico: a partir das 17h00min 
do dia 21/07/2022.
* Encerramento do recebimento das propostas pelo Sistema Eletrônico: até às 
09h30min do dia 03/08/2022.
* Início da Sessão de Disputa de preços pelo Sistema Eletrônico: a partir das 10h00min 
do dia 03/08/2022.
O edital em inteiro teor estará à disposição dos interessados no site: www.jacupiranga.
sp.gov.br ou de 2ª a 6ª feira, das 08:00 às 12:00 e das 13:30 às 17:30 horas, no Paço. 
Municipal sito à Avenida Hilda Mohring de Macedo, nº 777 – Vila Elias – Jacupiranga – 
SP – CEP 11940-000. Quaisquer informações poderão ser obtidas no endereço acima, 
pelo e-mail licitacao@jacupiranga.sp.gov.br ou telefone/fax (13) 3864-6401. 

Prefeitura Municipal de Jacupiranga, 19 de julho de 2022. 
ROBERTO CARLOS GARCIA

Prefeito Municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIQUERA ACU
DEPARTAMENTO DA FAZENDA MUNICIPAL
CONTABILIDADE

Data: 18/07/2022 09:34:11
Usuário: luiza mancio

Demonstrativo do Resultado Primário - Período: 3º Bimestre / 2022
Sistema CECAM

LRF, art 53, inciso III

RECEITAS FISCAIS PREVISÃO ANUAL PREVISÃO ANUAL RECEITAS
INICIAL ATUALIZADA REALIZADAS

RECEITAS FISCAIS CORRENTES (I) 65.595.950,00 70.420.470,66 40.773.398,26
Receita Tributária 8.485.210,00 8.716.210,00 5.313.429,57
Receita de Contribuição 253.000,00 253.000,00 126.135,59

Receita Previdenciária 0,00 0,00 0,00
Outras Contribuições 253.000,00 253.000,00 126.135,59

Receita Patrimonial Líquida 5.500,00 5.500,00 898,60
Receita Patrimonial 107.750,00 487.750,00 1.220.738,69
(-)Aplicações Financeiras 102.250,00 482.250,00 1.219.840,09

Transferências Correntes 56.779.240,00 61.372.760,66 35.186.262,68
Demais Receitas Correntes 73.000,00 73.000,00 146.671,82

Diversas Receitas Correntes 73.000,00 73.000,00 146.671,82
RECEITAS DE CAPITAL (II) 7.900.000,00 14.953.325,30 10.023.869,55

Operações de Crédito (III) 0,00 0,00 0,00
Amortização de Empréstimos (IV) 0,00 0,00 0,00
Alienação de Ativos 0,00 0,00 0,00

Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (V) 0,00 0,00 0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (VI) 0,00 0,00 0,00
Outras Alienações de Bens 0,00 0,00 0,00

Transferências de Capital 7.900.000,00 14.953.325,30 10.023.869,55
Convênios 7.012.000,00 13.995.325,30 9.610.392,88
Outras Tranferências de Capital 888.000,00 958.000,00 413.476,67

Outras Receitas de Capital 0,00 0,00 0,00
RECEITAS FISCAIS DE CAPITAL (VII)=(II-III-IV-V-VI) 7.900.000,00 14.953.325,30 10.023.869,55
DEDUÇÕES DA RECEITA (VIII) 7.098.200,00 7.098.200,00 4.357.461,80
RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS (IX)=(I+VII-VIII) 66.397.750,00 78.275.595,96 46.439.806,01

DESPESAS FISCAIS DOTAÇÃO ANUAL DOTAÇÃO ANUAL DESPESAS
INICIAL ATUALIZADA LIQUIDADAS

DESPESAS CORRENTES (X) 53.334.000,00 63.967.333,15 25.323.969,99
Pessoal e Encargos Sociais 30.075.000,00 29.990.097,18 14.149.684,92
Juros e Encargos da Dívida (XI) 0,00 0,00 0,00
Outras Despesas Correntes 23.259.000,00 33.977.235,97 11.174.285,07

DESPESAS FISCAIS CORRENTES (XII) = (X-XI) 53.334.000,00 63.967.333,15 25.323.969,99
DESPESAS CAPITAL (XIII) 12.586.000,00 25.453.064,05 1.866.887,24

Investimentos 12.466.000,00 25.333.064,05 1.809.048,41
Inversões Financeiras 0,00 0,00 0,00
Concessão de Empréstimos (XIV) 0,00 0,00 0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado(XV) 0,00 0,00 0,00
Demais Inversões Financeiras 0,00 0,00 0,00
Amortização da Divida (XVI) 120.000,00 120.000,00 57.838,83
Inversoes Financeiras 0,00 0,00 0,00

DESPESA FISCAIS DE CAPITAL (XVII)=(XIII-XIV-XV-XVI) 12.466.000,00 25.333.064,05 1.809.048,41
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVIII) 580.000,00 580.000,00 0,00
DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS (XIX)=(XII+XVII+XVIII) 66.380.000,00 89.880.397,20 27.133.018,40

RESULTADO PRIMARIO (IX-XIX) 17.750,00 -11.604.801,24 19.306.787,61

META DE RESULTADO PRIMARIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO 512.250,00

FONTE: BALANCETE CONSOLIDADO

PARIQUERA-ACU, 30 de Junho de 2022

Wagner Bento da Costa Edite Luiza Mancio Monteiro Nazareth Batista F. de Lima
CRC 1SP315943/O-5 CRC 1SP135883/O-7

Prefeito Municipal Diretora Executiva de Contabilidade Diretora de Depto de Fazenda

(Página: 1 / 1)EMBU DAS ARTES

DISTRITO, MUNICÍPIO E COMARCA DE EMBU DAS ARTES
Rua Cândido Portinari, nº 36, Cercado Grande  

Embu das Artes - SP - CEP: 06804-180
Tel: 11 4781-5615/ e-mail: rcpnembudasartes@gmail.com

RCPN DA SEDE DA COMARCA DE EMBU DAS ARTES

PROCLAMAS DE CASAMENTO

Habilitam-se para casar, nesta serventia: ANDRÉ VIEIRA AL-
VES, estado civil divorciado, profissão empresário, nascido 
em Curitiba, PR, filho de ALTAIR SEBASTIÃO ALVES e de 
EDINA VIEIRA ALVES. MACILENE TAVARES BONAPARTE, 
estado civil viúva, profissão professora, nascida em Santa 
Rita, PB, filha de MARCOS SILVA TAVARES e de MARILE-
NE ALVES TAVARES.

ALEXANDRE DA CRUZ ANJO JUNIOR, estado civil solteiro, 
profissão analista quimico pleno, nascido em São Paulo, SP, 
filho de ALEXANDRE DA CRUZ ANJO e de INDIANARA OLI-
VEIRA ANJO. ROSELI VIEIRA SOUSA,  estado civil solteira, 
profissão auxiliar de facilities júnior, nascida em Paulistana, 
PI,  filha de RODRIGO OLIVEIRA SOUSA e de JOSELI DO 
ESPÍRITO SANTO VIEIRA.

BRENDON DOS SANTOS MORAES, estado civil solteiro, 
profissão mecânico, nascido em Itapecerica da Serra, SP, 
filho de MILTON PEREIRA DE MORAES e de LIVANDINHA 
DO CARMO SANTOS. SILVIA KAREN DE OLIVEIRA JOSÉ, 
estado civil solteira, profissão gerente de contas, nascida em 
São Paulo, SP, filha de SEVERINO JOSE e de ODETE DE 
OLIVEIRA.

DANIEL DE CARVALHO JERÔNIMO, estado civil solteiro, 
profissão motorista, nascido em Jandira, SP, filho de ANTO-
NIO BORGES JERÔNIMO e de NOVALDA SILVEIRA DE 
CARVALHO. JUSSARA RAÍSA SILVA SANTOS, estado civil 
solteira, profissão operadora de caixa, nascida em Resende, 
RJ, filha de JULIO CESAR FERREIRA DOS SANTOS e de 
JULIANA APARECIDA DA SILVA.

FELIPE DE ALMEIDA GONÇALVES, estado civil solteiro, 
profissão autônomo, nascido em São Paulo, SP, filho de 
AMAURI GONÇALVES e de ROSÂNGELA DE OLIVEIRA 
ALMEIDA GONÇALVES. SIMONE MUNIZ DE SOUSA, esta-
do civil solteira, profissão autônoma, nascida em São Paulo, 
SP, filha de RAIMUNDO NONATO DE SOUSA e de MARIA 
DE LOURDES MUNIZ DE SOUSA.

SANDRO ROGÉRIO DA SILVA, estado civil divorciado, pro-
fissão açougueiro, nascido em Irapuru, SP, filho de EVANIL-
DE BATISTA DA SILVA. SILVIA APARECIDA DO CARMO, 
estado civil solteira, profissão doméstica, nascida em São 
Paulo, SP, filha de BENEDITO MIGUEL DO CARMO e de 
APARECIDA DE LOURDES MORAES DO CARMO.

ANTONIONNY PEREIRA PAULO, estado civil solteiro, pro-
fissão auxiliar administrativo, nascido em Oeiras, PI, filho 
de ANTONIO PEREIRA PAULO e de IVONEIDE PEREIRA 
DA SILVA PAULO. ROZANNA SILVA PEREIRA, estado civil 
solteira, profissão auxiliar administrativa, nascida em Carapi-
cuíba, SP, filha de JOSÉ ANDRÉ PEREIRA e de RAMIRA DE 
OLIVEIRA SILVA.

MARLON CELESTINO DE DEUS, estado civil solteiro, profis-
são recepcionista, nascido em São Paulo, SP, filho de LOU-
RIVAL CELESTINO DE DEUS e de ELIANA MONTEIRO DE 
OLIVEIRA DE DEUS. LUIZA MOREIRA MESQUITA, estado 
civil solteira, profissão professora, nascida em São Bernardo 
do Campo, SP, filha de DIRCEU MENDES DE MESQUITA e 
de JUCILEIDE SILVA MOREIRA DE MESQUITA.

ADRIANO SOUZA NASCIMENTO, estado civil divorciado, 
profissão ajudante de armazém, nascido em São Paulo, SP, 
filho de CARLOS ANTONIO BARBOSA NASCIMENTO e de 
AUREA SOUZA NASCIMENTO. LUCIENE GONÇALVES 
ESTEVES, estado civil solteira, profissão manicure, nascida 
em São Paulo, SP, filha de ANTONIO ESTEVES e de ELIZA-
BETH DOS SANTOS GONÇALVES.

JOSÉ GERALDO DOS SANTOS, estado civil solteiro, profis-
são autônomo, nascido em Embu das Artes, SP, filho de LUIZ 
BALBINO DOS SANTOS e de MARIA APARECIDA DOS 
SANTOS. BRUNA FERNANDA DOS SANTOS, estado civil 
solteira, profissão diarista, nascida em São Paulo, SP, filha 
de EVERALDO FRANCISCO DOS SANTOS e de ANTONIA 
PEREIRA DOS SANTOS.

ANTÔNIO PEREIRA DE ALCÂNTARA, estado civil divorcia-
do, profissão agente de correios, nascido em Farias Brito, 
CE, filho de FRANCISCO PEREIRA DE ALCÂNTARA e de 
VALDIVINA FERNANDES PEREIRA. SONIA FERREIRA DA 
SILVA, estado civil solteira, profissão agente de correios, nas-
cida em Cansanção, BA, filha de OSVALDO FERREIRA DA 
SILVA e de MARTINHA PEREIRA SOARES.

Proclamas
EDMILSON MACHADO DE JESUS, estado civil soltei-
ro, profissão balconista, nascido em Ipecaetá, BA, filho de 
EDERVAL OLIVEIRA DE JESUS e de IRACI MACHADO 
DE JESUS. PÂMELA ZAKORCHINI, estado civil divorciada, 
profissão operadora de máquina, nascida em São Paulo, SP, 
filha de ROBERTO ZAKORCHINI e de CLAUDIA PEREIRA 
DOS SANTOS ZAKORCHINI.

RICARDO ULIACH SANTOS, estado civil solteiro, profissão 
autônomo, nascido em São Paulo, SP, filho de EPITACIO 
CANDIDO DOS SANTOS e de LIDIA ULIACH NARDES. 
CRISTIANE BATISTA DA SILVA, estado civil solteira, pro-
fissão professora, nascida em Tobias Barreto, SE, filha de 
NIVALDO ALVES DA SILVA e de GILZA BATISTA DA SILVA.

JADSON VITORINO DE SOUZA, estado civil solteiro, profis-
são metalúrgico, nascido em Taboão da Serra, SP, filho de 
CICERO ANTONIO DE SOUZA e de LENY VITORINO DA 
SILVA. ANA CAROLINA FERREIRA DOS SANTOS, estado 
civil solteira, profissão estudante estagiária, nascida em Ta-
boão da Serra, SP, filha de JOSE RODRIGUES DOS SAN-
TOS e de EDILMA FERREIRA DA SILVA SANTOS.

PEDRO HENRIQUE ROCHA DE SOUZA DIAS, estado civil 
solteiro, profissão autônomo, nascido em São Paulo, SP, filho 
de REINALDO DA SILVA DIAS e de RITA ROCHA DE SOU-
ZA. JÉSSICA SANTOS SILVA, estado civil solteira, profissão 
analista comercial, nascida em Santo André, SP, filha de 
JOSÉ LUCIANO DA SILVA e de JOCICLEIDE DOS SANTOS.

ROBSON DA SILVA SIMÃO, estado civil divorciado, profis-
são gerente, nascido em São Paulo, SP, filho de IRIO SI-
MÃO e de CREUSA DA SILVA SIMÃO. EDNA DE SOUZA 
MARQUES, estado civil divorciada, profissão do lar, nascida 
em Embu das Artes, SP, filha de FRANCISCO MARQUES 
SOBRINHO e de MARIA ELZA DE SOUZA MARQUES.

JONAS FURQUIM DOS SANTOS JÚNIOR, estado civil sol-
teiro, profissão balconista, nascido em São Paulo, SP, filho 
de JONAS FURQUIM DOS SANTOS e de VANDECI ALVES 
PEREIRA DOS SANTOS. GLEICE ISABEL SOUZA OLIVEI-
RA, estado civil solteira, profissão administradora, nascida 
em Embu das Artes, SP, filha de MANOEL MESSIAS SOUZA 
OLIVEIRA e de NEIDE OLIVEIRA DA SILVA SOUZA.

GUSTAVO ALCEBINO DOS SANTOS, estado civil solteiro, 
profissão encarregado, nascido em Registro, SP, filho de 
MARCOS ALCEBINO DOS SANTOS e de SARA RAMOS 
DOS SANTOS. ANA CAROLINA OLIVEIRA DE JESUS, es-
tado civil solteira, profissão vendedora de comércio varejista, 
nascida em Itapecerica da Serra, SP, filha de IVAN DA LUZ 
DE JESUS e de MARIA ROSINEIDE PEREIRA DE OLIVEI-
RA.

DANIEL RAMOS SILVA, estado civil divorciado, profissão 
assistente financeiro, nascido em São Paulo, SP, filho de 
OMALÇO EDUARDO DA SILVA e de MARLENE RAMOS DA 
CRUZ SILVA. SHIRLEY DOS ANJOS BRITO, estado civil viú-
va, profissão veterinária, nascida em São Paulo, SP, filha de 
JAYRO ALMEIDA BRITO e de MARIA DOS ANJOS BRITO.

LUCIANO APARECIDO FERREIRA PIRES, estado civil sol-
teiro, profissão auxiliar de manipulação, nascido em Osasco, 
SP, filho de JOSÉ JOAQUIM PIRES e de MARIA ROZARIA 
PIRES. MICHELE NASCIMENTO DOS SANTOS, estado civil 
solteira, profissão atendente, nascida em São Paulo, SP, filha 
de FABIO ANTONIO DOS SANTOS e de LEILA CLAUDIA DO 
NASCIMENTO.

ROBERTO SANTOS PEREIRA, estado civil divorciado, pro-
fissão técnico químico, nascido em Alagoinhas, BA, filho de 
JOVINIANO DAMACENO PEREIRA e de MARIA JOSE DOS 
SANTOS PEREIRA. ROBERTA PEREIRA DA SILVA, estado 
civil solteira, profissão babá, nascida em São Paulo, SP, filha 
de ELZA PEREIRA DA SILVA.

DEYVSON OLIVEIRA DE ABREU, estado civil solteiro, pro-
fissão instalador de telecomunicação, nascido em Camara-
gibe, PE, filho de JOSÉ ROGERIO PEREIRA SOUZA DE 
ABREU e de VICENTINA GOMES DE OLIVEIRA. PRISCIL-
LA DA SILVA SOUZA, estado civil solteira, profissão do lar, 
nascida em São Paulo, SP, filha de ADEMAR DE SOUZA e 
de MARIA DE LOURDES BARBOSA DA SILVA.

DIEGO VILA REAL DA SILVA, estado civil solteiro, profissão 
professor de educação física, nascido em São Paulo, SP, 
filho de DJAIR DOMINGOS DA SILVA e de JACINTA VILA 
REAL DA SILVA. LARISSA RODRIGUES BRANDÃO, estado 
civil solteira, profissão assistente administrativo, nascida em 
Cotia, SP, filha de VANILO BRANDÃO e de ANDREIA APA-
RECIDA RODRIGUES.

CRISTIAN JONNY SILVA DOS SANTOS, estado civil soltei-
ro, profissão técnico em informática, nascido em em Danli, 
El-Paraíso, Honduras, filho de MARCO TULIO SILVA e de 
MARIA VALDELICE DOS SANTOS. RENATA PNHEIROS 
DOS SANTOS, estado civil solteira, profissão fisioterapeuta, 
nascida em São Paulo, SP , filha de EDSON PINHEIROS 
DOS SANTOS e de CELIA APARECIDA DOS SANTOS.

QUEM souber de algum impedimento, acuse-o na forma da 
lei, Embu das Artes, 19 de julho de 2022. Edital de Proclamas 

ESCLARECIMENTO I
CONCURSO PÚBLICO N° 01/2022

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2399/2022
DE: 04 de julho de 2022
GUICHÊ: 040.238/2021

Vimos, através deste, em relação ao edital de Con-
curso Público 01/2022 – Processo Licitatório nº 
2399/2022, cujo objeto é CONCURSO PÚBLICO 
NACIONAL DE PROJETO DE ARQUITETURA 
PARA HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL 
PARA SELEÇÃO DE 03 (TRÊS) MELHORES 
PROJETOS DE ARQUITETURA PARA FUTURA 
IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA HABITA-
CIONAL MUNICIPAL DE MORADIA ECONÔMI-
CA E DEMAIS PROGRAMAS HABITACIONAIS, 
tendo em vista pedidos de esclarecimentos, escla-
recer o que segue:
Informamos que a íntegra do ESCLARECIMEN-
TO se encontra disponível no site do Município de 
Araraquara, no endereço: http://www.araraquara.
sp.gov.br/transparencia-gestao-e-financas/portal-
-da-transparencia-administracao.
Era o que tínhamos a esclarecer.

Araraquara, 19 de julho de 2022.
Assinado no Original

MICHELLE VICENTINE DE ARRUDA GOMES
Comissão Permanente de Licitações

Presidente

PREFEITURA DO MUNICÍPIO 
DE ARARAQUARA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
GERÊNCIA DE LICITAÇÃO

TERMO ADITIVO DE ALTERAÇÃO AO 
TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO À 

CONTRATAÇÃO
Contrato nº 27/2022 

Processo Administrativo nº 1342/2020 
Pregão Presencial nº 09/2020

Objeto: Termo aditivo de alteração ao ter-
mo aditivo de prorrogação à contratação 
de empresa especializada na execução de 
serviços de implantação e manutenção de 
infraestrutura de rede de fibra ótica e cabea-
mento estruturado que conectam os próprios 
SAESA e Estações Elevatórias, além de 
serviço de fornecimento de link de acesso 
à internet com IP dedicado, incluindo todos 
os materiais e mão de obra necessário para 
a prestação destes serviços, que entre si 
fazem o sistema de água, esgoto e sanea-
mento ambiental – SAESA-SCS. Assinatu-
ra: 16/05/2022. Contratada: Linq Telecomu-
nicações Ltda. São Caetano do Sul, 19 de 
julho de 2022 – Engª Maria de Lourdes da 
Silva – Resp. pelo expediente da Superin-
tendência do SAESA-SCS.

SISTEMA DE ÁGUA, ESGOTO 
E SANEAMENTO AMBIENTAL 

DE SÃO CAETANO DO SUL

Sistema de Água, Esgoto
e Saneamento Ambiental
SÃO CAETANO DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE SÃO PEDRO

ESTADO DE SÃO PAULO
Rua Valentim Amaral, 748 - Centro - CEP 13520-000 - São Pedro/SP

www.saopedro.sp.gov.br - Tel.: (19) 3481-9200

EDITAL RESUMIDO DE
SELEÇÃO PÚBLICA N° 04/2022

A PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO, 
Estado de São Paulo, através do Conselho Municipal de 
Expansão e Desenvolvimento Industrial e Comercial – 
COMEDIC nomeado pela Portaria n° 4888/2022, torna 
público para conhecimento dos interessados que se acha 
aberta a Seleção Pública n° 04/2022, visando à seleção 
de 01 (uma) empresa que será beneficiada com a doação 
de área de 14.915,49 m² (quatorze mil, novecentos e 
quinze vírgula quarenta e nove metros quadrados), de 
propriedade do Município de São Pedro, com a finalidade 
de implantação de unidade industrial, comercial ou de 
prestação de serviço, considerando-se o interesse público 
e possíveis isenções de impostos municipais, que poderá 
ser total ou parcial conforme incisos I e II do §1° do artigo 
1° da Lei Complementar n° 91/2013 e demais dispositivos 
legais expressos no Edital. Os envelopes dos interessados 
com a documentação de habilitação e a proposta 
deverão ser entregues no dia da Sessão, que ocorrerá 
na Coordenadoria de Projetos – Secretaria de Governo, 
onde está instalado na sede da Prefeitura Municipal de 
São Pedro, localizada na Rua Valentim Amaral n° 748, 
Centro, na cidade de São Pedro, no dia 22 de agosto de 
2022, segunda- feira, às 9 horas e 30 minutos. O início da 
abertura dos envelopes será às 9 horas e 30 minutos do dia 
22 de agosto de 2022, segunda - feira, na Coordenadoria 
de Projetos – Secretaria de Governo na sede da Prefeitura 
do Município de São Pedro. As empresas interessadas 
DEVERÃO realizar vistoria, inspecionar a área a ser doada 
e elucidar dúvidas para a necessária elaboração de sua 
proposta, até o dia 05 de agosto de 2022, devendo para 
tanto agendar junto à Coordenadoria de Projetos, pelo 
telefone (19)3481-9206/3481-9233/3481-9231/3481-9230 
ou pessoalmente na referida Coordenadoria no horário 
das 8 às 17 horas, devendo constar no requerimento a 
qualificação da pessoa que realizará a vistoria. O Edital 
de Seleção Pública e seus respectivos anexos deverão 
ser retirados através do site www.saopedro.sp.gov.br 
ou pessoalmente, mediante recibo de entrega, na sede 
da Prefeitura do Município de São Pedro, Rua Valentim 
Amaral n° 748, Centro, na cidade de São Pedro, no 
horário das 8 às 17 horas. Para conhecimento do público 
expede-se o presente Edital de Seleção Pública, que será 
publicado pela Imprensa Oficial do Estado de São Paulo, 
do Município de São Pedro, em jornal de grande circulação 
no Estado e no município. São Pedro, 19 de julho de 2022

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE SÃO PEDRO

ESTADO DE SÃO PAULO
Rua Valentim Amaral, 748 - Centro - CEP 13520-000 - São Pedro/SP

www.saopedro.sp.gov.br - Tel.: (19) 3481-9200

EDITAL RESUMIDO DE SELEÇÃO PÚBLICA N° 07/2022
A PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO, Estado 
de São Paulo, através do Conselho Municipal de Expansão 
e Desenvolvimento Industrial e Comercial – COMEDIC 
nomeado pela Portaria n° 4888/2022, torna público para 
conhecimento dos interessados que se acha aberta a 
Seleção Pública n° 07/2022, visando à seleção de 01 
(uma) empresa que será beneficiada com a doação de área 
de 2.500 m² (dois mil e quinhentos metros quadrados), de 
propriedade do Município de São Pedro, com a finalidade 
de implantação de unidade industrial, comercial ou de 
prestação de serviço, considerando-se o interesse público e 
possíveis isenções de impostos municipais, que poderá ser 
total ou parcial conforme incisos I e II do §1° do artigo 1° da 
Lei Complementar n° 91/2013 e demais dispositivos legais 
expressos no Edital. Os envelopes dos interessados com 
a documentação de habilitação e a proposta deverão ser 
entregues no dia da Sessão, que ocorrerá na Coordenadoria 
de Projetos – Secretaria de Governo, onde está instalado 
na sede da Prefeitura Municipal de São Pedro, localizada 
na Rua Valentim Amaral n° 748, Centro, na cidade de 
São Pedro, no dia 22 de agosto de 2022, segunda- feira, 
às 11 horas. O início da abertura dos envelopes será às 
11 horas, do dia 22 de agosto de 2022, segunda-feira, na 
Coordenadoria de Projetos – Secretaria de Governo na 
sede da Prefeitura do Município de São Pedro. As empresas 
interessadas DEVERÃO realizar vistoria, inspecionar a área 
a ser doada e elucidar dúvidas para a necessária elaboração 
de sua proposta, até o dia 05 de agosto de 2022, devendo 
para tanto agendar junto à Coordenadoria de Projetos, pelo 
telefone (19) 3481-9206/3481-9233/3481-9231/3481-9230 
ou pessoalmente na referida Coordenadoria no horário 
das 8 às 17 horas, devendo constar no requerimento a 
qualificação da pessoa que realizará a vistoria. O Edital 
de Seleção Pública e seus respectivos anexos deverão 
ser retirados através do site www.saopedro.sp.gov.br ou 
pessoalmente, mediante recibo de entrega, na sede da 
Prefeitura do Município de São Pedro, Rua Valentim Amaral 
n° 748, Centro, na cidade de São Pedro, no horário das 8 
às 17 horas. Para conhecimento do público expede-se o 
presente Edital de Seleção Pública, que será publicado pela 
Imprensa Oficial do Estado de São Paulo, do Município de 
São Pedro, em jornal de grande circulação no Estado e no 
município. São Pedro,19 de julho de 2022

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE SÃO PEDRO

ESTADO DE SÃO PAULO
Rua Valentim Amaral, 748 - Centro - CEP 13520-000 - São Pedro/SP

www.saopedro.sp.gov.br - Tel.: (19) 3481-9200

EDITAL RESUMIDO DE SELEÇÃO PÚBLICA N° 06/2022
A PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO, 
Estado de São Paulo, através do Conselho Municipal de 
Expansão e Desenvolvimento Industrial e Comercial – 
COMEDIC nomeado pela Portaria n° 4888/2022, torna 
público para conhecimento dos interessados que se acha 
aberta a Seleção Pública n° 06/2022, visando à seleção 
de 01 (uma) empresa que será beneficiada com a doação 
de área de 3.000 m² (três mil metros quadrados), de 
propriedade do Município de São Pedro, com a finalidade 
de implantação de unidade industrial, comercial ou 
de prestação de serviço, considerando-se o interesse 
público e possíveis isenções de impostos municipais, que 
poderá ser total ou parcial conforme incisos I e II do §1° 
do artigo 1° da Lei Complementar n° 91/2013 e demais 
dispositivos legais expressos no Edital. Os envelopes 
dos interessados com a documentação de habilitação 
e a proposta deverão ser entregues no dia da Sessão, 
que ocorrerá na Coordenadoria de Projetos – Secretaria 
de Governo, onde está instalado na sede da Prefeitura 
Municipal de São Pedro, localizada na Rua Valentim 
Amaral n° 748, Centro, na cidade de São Pedro, no dia 
22 de agosto de 2022, segunda- feira, às 10 horas e 30 
minutos horas. O início da abertura dos envelopes será 
às 10 horas e 30 minutos do dia 22 de agosto de 2022, 
segunda- feira, na Coordenadoria de Projetos – Secretaria 
de Governo na sede da Prefeitura do Município de São 
Pedro. As empresas interessadas DEVERÃO realizar 
vistoria, inspecionar a área a ser doada e elucidar dúvidas 
para a necessária elaboração de sua proposta, até o dia 
05 de agosto de 2022, devendo para tanto agendar junto 
à Coordenadoria de Projetos, pelo telefone (19) 3481-
9206/3481-9233/3481-9231/3481-9230 ou pessoalmente 
na referida Coordenadoria no horário das 8 às 17 horas, 
devendo constar no requerimento a qualificação da pessoa 
que realizará a vistoria. O Edital de Seleção Pública e 
seus respectivos anexos deverão ser retirados através do 
site www.saopedro.sp.gov.br ou pessoalmente, mediante 
recibo de entrega, na sede da Prefeitura do Município 
de São Pedro, Rua Valentim Amaral n° 748, Centro, na 
cidade de São Pedro, no horário das 8 às 17 horas. Para 
conhecimento do público expede-se o presente Edital de 
Seleção Pública, que será publicado pela Imprensa Oficial 
do Estado de São Paulo, do Município de São Pedro, em 
jornal de grande circulação no Estado e no município. São 
Pedro, 19 de julho de 2022

COMUNICADO
Em atendimento as legislações em vigor, 
comunicamos que os Demonstrativos da Educação 
referente ao 2º Trimestre de 2022, Anexo 8 RREO 
do Ensino 3º Bimestre 2022, Relatórios da LRF 3º 
Bimestre de 2022 e o Anexo 12 RREO da Saúde 
3º Bimestre 2022, encontram-se fixados no quadro 
de aviso de grande circulação no Paço Municipal, 
sito na Rua XV de Novembro, nº 686, Centro, deste 
município, e no site eletrônico www.pariqueraacu.
sp.gov.br, portal da transparência.

Pariquera-Açu, 19 de julho de 2022.

Wagner Bento da Costa
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE PARIQUERA-AÇU

ESTADO DE SÃO PAULO

www.gazetasp.com.br      

Acesse:

Ligue já:  
11. 3729-6600

Publique 
em jornal 
de grande 
circulação.
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COMUNICADO
Pregão Presencial nº 21/22 – Processo nº 
096/22 – Objeto: Registro de preços de 
materiais de consumo Médico Hospitala-
res. O Consórcio Intermunicipal de Saúde 
do Vale do Ribeira e Litoral Sul, através da 
Pregoeira, COMUNICA, aos interessados, 
a desclassificação da empresa Cirúrgica 
Fernandes Com. Mat. Cir. Hosp. Ltda., no 
item 43, em razão da desclassificação da 
amostra pelos membros julgadores da área 
técnica. Em virtude da desclassificação fica 
a empresa segunda classificada, qual seja, 
Isomedical Comercial Ltda., CONVOCADA 
para nova sessão pública do pregão, a ser 
realizada no dia 03/08/2022 as 09:00 h, 
visando a negociação de preço e verifica-
ção da habilitação, As licitantes, querendo, 
poderão protocolar recurso no prazo de 03 
(três) dias úteis, no seguinte endereço: Ser-
viço de Suprimento, na Rua Pedro Bonne, 
508, Centro, Pariquera-Açu/SP.

CONSÓRCIO 
INTERMUNICIPAL DE 
SAÚDE DO VALE DO 

RIBEIRA E LITORAL SUL 

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO Nº 07/2022

OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
DE FORNECIMENTO, MANUTENÇÃO 
E SUPORTE TÉCNICO DE SISTEMAS 
APLICATIVOS DE INFORMÁTICA 
PARA GESTÃO DO PROCESSO 
LEGISLATIVO DENOMINADO 
WEBCAMARA®, HOSPEDAGEM 
E MANUTENÇÃO TECNICA DE 
SITE Englobando: Treinamento 
remoto por vídeo conferência, 
Módulo de Protocolo Digital, o 
Módulo de Protocolo de controle 
do S.I.C.(Serviço de informação ao 
cidadão) Módulo de Organização e 
Acompanhamento das Proposições, 
Módulo WebGabinete, Módulo 
de Sistema de Gerenciamento e 
Consolidação das Leis, Cadastro 
de Documentos Diversos, Sistema 
Profissional de Backup Automático 
Local e Remoto (site), Módulo de 
Integração de Sistema ao Site da 
Câmara, criação de um (1) e-mail e 
Suporte On-line remoto.
CONTRATANTE: CÂMARA MUNICI-
PAL DA ESTÂNCIA DE CANANÉIA – 
CNPJ Nº 01.977.367/0001-22.
CONTRATADO: WEBLINE SOF-
TWARE LTDA EPP  – CNPJ n° 
07.673.796/0001-92.
Prazo: 12  meses
Valor Mensal R$ 1.040,83
Valor Global R$ 12.489,96

Cananéia, 04 de julho de 2022.
CIDILENE ROSANA DE LARA PAULA 

PRESIDENTA

ESTADO DE SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE CANANÉIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA
AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO

Encontra-se aberto na Prefeitura Municipal de Jacupiranga, o PREGÃO ELETRÔNICO 
Nº. 041/2022 em regime de REGISTRO DE PREÇOS, do tipo MENOR PREÇO POR 
ITEM / COTAS RESERVADAS PARA MEI, ME E EPP, objetivando a contratação de 
empresa(s) especializada(s) para fornecimento de materiais elétricos diversos com en-
trega “in loco” para uso dos diversos Departamentos e Seções da Prefeitura Municipal 
de Jacupiranga, na modalidade pregão, por meio de sistema presencial, através de 
SRP (Sistema de Registro de Preços).
* Endereço Eletrônico da Disputa: www.bll.org.br (Acesso Identificado).
* Início do recebimento das propostas pelo Sistema Eletrônico: a partir das 17h00min 
do dia 20/07/2022.
* Encerramento do recebimento das propostas pelo Sistema Eletrônico: até às 
09h30min do dia 02/08/2022.
* Início da Sessão de Disputa de preços pelo Sistema Eletrônico: a partir das 10h00min 
do dia 02/08/2022.
O edital em inteiro teor estará à disposição dos interessados no site: www.jacupiranga.
sp.gov.br ou de 2ª a 6ª feira, das 08:00 às 12:00 e das 13:30 às 17:30 horas, no Paço. 
Municipal sito à Avenida Hilda Mohring de Macedo, nº 777 – Vila Elias – Jacupiranga – 
SP – CEP 11940-000. Quaisquer informações poderão ser obtidas no endereço acima, 
pelo e-mail licitacao@jacupiranga.sp.gov.br ou telefone/fax (13) 3864-6401. 

Prefeitura Municipal de Jacupiranga, 19 de julho de 2022. 
ROBERTO CARLOS GARCIA

Prefeito Municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA
AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO

Encontra-se aberto na Prefeitura Municipal de Jacupiranga, o PREGÃO ELETRÔNICO 
Nº. 052/2022 em regime de REGISTRO DE PREÇOS, do tipo MENOR PREÇO POR 
ITEM, objetivando a aquisição de Computadores e Notebook para uso dos diversos 
Departamentos e Seções da Prefeitura Municipal de Jacupiranga, na modalidade pre-
gão, por meio de sistema presencial, através de SRP (Sistema de Registro de Preços).
* Endereço Eletrônico da Disputa: www.bll.org.br (Acesso Identificado).
* Início do recebimento das propostas pelo Sistema Eletrônico: a partir das 17h00min 
do dia 21/07/2022.
* Encerramento do recebimento das propostas pelo Sistema Eletrônico: até às 
09h30min do dia 03/08/2022.
* Início da Sessão de Disputa de preços pelo Sistema Eletrônico: a partir das 10h00min 
do dia 03/08/2022.
O edital em inteiro teor estará à disposição dos interessados no site: www.jacupiranga.
sp.gov.br ou de 2ª a 6ª feira, das 08:00 às 12:00 e das 13:30 às 17:30 horas, no Paço. 
Municipal sito à Avenida Hilda Mohring de Macedo, nº 777 – Vila Elias – Jacupiranga – 
SP – CEP 11940-000. Quaisquer informações poderão ser obtidas no endereço acima, 
pelo e-mail licitacao@jacupiranga.sp.gov.br ou telefone/fax (13) 3864-6401. 

Prefeitura Municipal de Jacupiranga, 19 de julho de 2022. 
ROBERTO CARLOS GARCIA

Prefeito Municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIQUERA ACU
DEPARTAMENTO DA FAZENDA MUNICIPAL
CONTABILIDADE

Data: 18/07/2022 09:34:11
Usuário: luiza mancio

Demonstrativo do Resultado Primário - Período: 3º Bimestre / 2022
Sistema CECAM

LRF, art 53, inciso III

RECEITAS FISCAIS PREVISÃO ANUAL PREVISÃO ANUAL RECEITAS
INICIAL ATUALIZADA REALIZADAS

RECEITAS FISCAIS CORRENTES (I) 65.595.950,00 70.420.470,66 40.773.398,26
Receita Tributária 8.485.210,00 8.716.210,00 5.313.429,57
Receita de Contribuição 253.000,00 253.000,00 126.135,59

Receita Previdenciária 0,00 0,00 0,00
Outras Contribuições 253.000,00 253.000,00 126.135,59

Receita Patrimonial Líquida 5.500,00 5.500,00 898,60
Receita Patrimonial 107.750,00 487.750,00 1.220.738,69
(-)Aplicações Financeiras 102.250,00 482.250,00 1.219.840,09

Transferências Correntes 56.779.240,00 61.372.760,66 35.186.262,68
Demais Receitas Correntes 73.000,00 73.000,00 146.671,82

Diversas Receitas Correntes 73.000,00 73.000,00 146.671,82
RECEITAS DE CAPITAL (II) 7.900.000,00 14.953.325,30 10.023.869,55

Operações de Crédito (III) 0,00 0,00 0,00
Amortização de Empréstimos (IV) 0,00 0,00 0,00
Alienação de Ativos 0,00 0,00 0,00

Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (V) 0,00 0,00 0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (VI) 0,00 0,00 0,00
Outras Alienações de Bens 0,00 0,00 0,00

Transferências de Capital 7.900.000,00 14.953.325,30 10.023.869,55
Convênios 7.012.000,00 13.995.325,30 9.610.392,88
Outras Tranferências de Capital 888.000,00 958.000,00 413.476,67

Outras Receitas de Capital 0,00 0,00 0,00
RECEITAS FISCAIS DE CAPITAL (VII)=(II-III-IV-V-VI) 7.900.000,00 14.953.325,30 10.023.869,55
DEDUÇÕES DA RECEITA (VIII) 7.098.200,00 7.098.200,00 4.357.461,80
RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS (IX)=(I+VII-VIII) 66.397.750,00 78.275.595,96 46.439.806,01

DESPESAS FISCAIS DOTAÇÃO ANUAL DOTAÇÃO ANUAL DESPESAS
INICIAL ATUALIZADA LIQUIDADAS

DESPESAS CORRENTES (X) 53.334.000,00 63.967.333,15 25.323.969,99
Pessoal e Encargos Sociais 30.075.000,00 29.990.097,18 14.149.684,92
Juros e Encargos da Dívida (XI) 0,00 0,00 0,00
Outras Despesas Correntes 23.259.000,00 33.977.235,97 11.174.285,07

DESPESAS FISCAIS CORRENTES (XII) = (X-XI) 53.334.000,00 63.967.333,15 25.323.969,99
DESPESAS CAPITAL (XIII) 12.586.000,00 25.453.064,05 1.866.887,24

Investimentos 12.466.000,00 25.333.064,05 1.809.048,41
Inversões Financeiras 0,00 0,00 0,00
Concessão de Empréstimos (XIV) 0,00 0,00 0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado(XV) 0,00 0,00 0,00
Demais Inversões Financeiras 0,00 0,00 0,00
Amortização da Divida (XVI) 120.000,00 120.000,00 57.838,83
Inversoes Financeiras 0,00 0,00 0,00

DESPESA FISCAIS DE CAPITAL (XVII)=(XIII-XIV-XV-XVI) 12.466.000,00 25.333.064,05 1.809.048,41
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVIII) 580.000,00 580.000,00 0,00
DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS (XIX)=(XII+XVII+XVIII) 66.380.000,00 89.880.397,20 27.133.018,40

RESULTADO PRIMARIO (IX-XIX) 17.750,00 -11.604.801,24 19.306.787,61

META DE RESULTADO PRIMARIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO 512.250,00

FONTE: BALANCETE CONSOLIDADO

PARIQUERA-ACU, 30 de Junho de 2022

Wagner Bento da Costa Edite Luiza Mancio Monteiro Nazareth Batista F. de Lima
CRC 1SP315943/O-5 CRC 1SP135883/O-7

Prefeito Municipal Diretora Executiva de Contabilidade Diretora de Depto de Fazenda
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DISTRITO, MUNICÍPIO E COMARCA DE EMBU DAS ARTES
Rua Cândido Portinari, nº 36, Cercado Grande  

Embu das Artes - SP - CEP: 06804-180
Tel: 11 4781-5615/ e-mail: rcpnembudasartes@gmail.com

RCPN DA SEDE DA COMARCA DE EMBU DAS ARTES

PROCLAMAS DE CASAMENTO

Habilitam-se para casar, nesta serventia: ANDRÉ VIEIRA AL-
VES, estado civil divorciado, profissão empresário, nascido 
em Curitiba, PR, filho de ALTAIR SEBASTIÃO ALVES e de 
EDINA VIEIRA ALVES. MACILENE TAVARES BONAPARTE, 
estado civil viúva, profissão professora, nascida em Santa 
Rita, PB, filha de MARCOS SILVA TAVARES e de MARILE-
NE ALVES TAVARES.

ALEXANDRE DA CRUZ ANJO JUNIOR, estado civil solteiro, 
profissão analista quimico pleno, nascido em São Paulo, SP, 
filho de ALEXANDRE DA CRUZ ANJO e de INDIANARA OLI-
VEIRA ANJO. ROSELI VIEIRA SOUSA,  estado civil solteira, 
profissão auxiliar de facilities júnior, nascida em Paulistana, 
PI,  filha de RODRIGO OLIVEIRA SOUSA e de JOSELI DO 
ESPÍRITO SANTO VIEIRA.

BRENDON DOS SANTOS MORAES, estado civil solteiro, 
profissão mecânico, nascido em Itapecerica da Serra, SP, 
filho de MILTON PEREIRA DE MORAES e de LIVANDINHA 
DO CARMO SANTOS. SILVIA KAREN DE OLIVEIRA JOSÉ, 
estado civil solteira, profissão gerente de contas, nascida em 
São Paulo, SP, filha de SEVERINO JOSE e de ODETE DE 
OLIVEIRA.

DANIEL DE CARVALHO JERÔNIMO, estado civil solteiro, 
profissão motorista, nascido em Jandira, SP, filho de ANTO-
NIO BORGES JERÔNIMO e de NOVALDA SILVEIRA DE 
CARVALHO. JUSSARA RAÍSA SILVA SANTOS, estado civil 
solteira, profissão operadora de caixa, nascida em Resende, 
RJ, filha de JULIO CESAR FERREIRA DOS SANTOS e de 
JULIANA APARECIDA DA SILVA.

FELIPE DE ALMEIDA GONÇALVES, estado civil solteiro, 
profissão autônomo, nascido em São Paulo, SP, filho de 
AMAURI GONÇALVES e de ROSÂNGELA DE OLIVEIRA 
ALMEIDA GONÇALVES. SIMONE MUNIZ DE SOUSA, esta-
do civil solteira, profissão autônoma, nascida em São Paulo, 
SP, filha de RAIMUNDO NONATO DE SOUSA e de MARIA 
DE LOURDES MUNIZ DE SOUSA.

SANDRO ROGÉRIO DA SILVA, estado civil divorciado, pro-
fissão açougueiro, nascido em Irapuru, SP, filho de EVANIL-
DE BATISTA DA SILVA. SILVIA APARECIDA DO CARMO, 
estado civil solteira, profissão doméstica, nascida em São 
Paulo, SP, filha de BENEDITO MIGUEL DO CARMO e de 
APARECIDA DE LOURDES MORAES DO CARMO.

ANTONIONNY PEREIRA PAULO, estado civil solteiro, pro-
fissão auxiliar administrativo, nascido em Oeiras, PI, filho 
de ANTONIO PEREIRA PAULO e de IVONEIDE PEREIRA 
DA SILVA PAULO. ROZANNA SILVA PEREIRA, estado civil 
solteira, profissão auxiliar administrativa, nascida em Carapi-
cuíba, SP, filha de JOSÉ ANDRÉ PEREIRA e de RAMIRA DE 
OLIVEIRA SILVA.

MARLON CELESTINO DE DEUS, estado civil solteiro, profis-
são recepcionista, nascido em São Paulo, SP, filho de LOU-
RIVAL CELESTINO DE DEUS e de ELIANA MONTEIRO DE 
OLIVEIRA DE DEUS. LUIZA MOREIRA MESQUITA, estado 
civil solteira, profissão professora, nascida em São Bernardo 
do Campo, SP, filha de DIRCEU MENDES DE MESQUITA e 
de JUCILEIDE SILVA MOREIRA DE MESQUITA.

ADRIANO SOUZA NASCIMENTO, estado civil divorciado, 
profissão ajudante de armazém, nascido em São Paulo, SP, 
filho de CARLOS ANTONIO BARBOSA NASCIMENTO e de 
AUREA SOUZA NASCIMENTO. LUCIENE GONÇALVES 
ESTEVES, estado civil solteira, profissão manicure, nascida 
em São Paulo, SP, filha de ANTONIO ESTEVES e de ELIZA-
BETH DOS SANTOS GONÇALVES.

JOSÉ GERALDO DOS SANTOS, estado civil solteiro, profis-
são autônomo, nascido em Embu das Artes, SP, filho de LUIZ 
BALBINO DOS SANTOS e de MARIA APARECIDA DOS 
SANTOS. BRUNA FERNANDA DOS SANTOS, estado civil 
solteira, profissão diarista, nascida em São Paulo, SP, filha 
de EVERALDO FRANCISCO DOS SANTOS e de ANTONIA 
PEREIRA DOS SANTOS.

ANTÔNIO PEREIRA DE ALCÂNTARA, estado civil divorcia-
do, profissão agente de correios, nascido em Farias Brito, 
CE, filho de FRANCISCO PEREIRA DE ALCÂNTARA e de 
VALDIVINA FERNANDES PEREIRA. SONIA FERREIRA DA 
SILVA, estado civil solteira, profissão agente de correios, nas-
cida em Cansanção, BA, filha de OSVALDO FERREIRA DA 
SILVA e de MARTINHA PEREIRA SOARES.

Proclamas
EDMILSON MACHADO DE JESUS, estado civil soltei-
ro, profissão balconista, nascido em Ipecaetá, BA, filho de 
EDERVAL OLIVEIRA DE JESUS e de IRACI MACHADO 
DE JESUS. PÂMELA ZAKORCHINI, estado civil divorciada, 
profissão operadora de máquina, nascida em São Paulo, SP, 
filha de ROBERTO ZAKORCHINI e de CLAUDIA PEREIRA 
DOS SANTOS ZAKORCHINI.

RICARDO ULIACH SANTOS, estado civil solteiro, profissão 
autônomo, nascido em São Paulo, SP, filho de EPITACIO 
CANDIDO DOS SANTOS e de LIDIA ULIACH NARDES. 
CRISTIANE BATISTA DA SILVA, estado civil solteira, pro-
fissão professora, nascida em Tobias Barreto, SE, filha de 
NIVALDO ALVES DA SILVA e de GILZA BATISTA DA SILVA.

JADSON VITORINO DE SOUZA, estado civil solteiro, profis-
são metalúrgico, nascido em Taboão da Serra, SP, filho de 
CICERO ANTONIO DE SOUZA e de LENY VITORINO DA 
SILVA. ANA CAROLINA FERREIRA DOS SANTOS, estado 
civil solteira, profissão estudante estagiária, nascida em Ta-
boão da Serra, SP, filha de JOSE RODRIGUES DOS SAN-
TOS e de EDILMA FERREIRA DA SILVA SANTOS.

PEDRO HENRIQUE ROCHA DE SOUZA DIAS, estado civil 
solteiro, profissão autônomo, nascido em São Paulo, SP, filho 
de REINALDO DA SILVA DIAS e de RITA ROCHA DE SOU-
ZA. JÉSSICA SANTOS SILVA, estado civil solteira, profissão 
analista comercial, nascida em Santo André, SP, filha de 
JOSÉ LUCIANO DA SILVA e de JOCICLEIDE DOS SANTOS.

ROBSON DA SILVA SIMÃO, estado civil divorciado, profis-
são gerente, nascido em São Paulo, SP, filho de IRIO SI-
MÃO e de CREUSA DA SILVA SIMÃO. EDNA DE SOUZA 
MARQUES, estado civil divorciada, profissão do lar, nascida 
em Embu das Artes, SP, filha de FRANCISCO MARQUES 
SOBRINHO e de MARIA ELZA DE SOUZA MARQUES.

JONAS FURQUIM DOS SANTOS JÚNIOR, estado civil sol-
teiro, profissão balconista, nascido em São Paulo, SP, filho 
de JONAS FURQUIM DOS SANTOS e de VANDECI ALVES 
PEREIRA DOS SANTOS. GLEICE ISABEL SOUZA OLIVEI-
RA, estado civil solteira, profissão administradora, nascida 
em Embu das Artes, SP, filha de MANOEL MESSIAS SOUZA 
OLIVEIRA e de NEIDE OLIVEIRA DA SILVA SOUZA.

GUSTAVO ALCEBINO DOS SANTOS, estado civil solteiro, 
profissão encarregado, nascido em Registro, SP, filho de 
MARCOS ALCEBINO DOS SANTOS e de SARA RAMOS 
DOS SANTOS. ANA CAROLINA OLIVEIRA DE JESUS, es-
tado civil solteira, profissão vendedora de comércio varejista, 
nascida em Itapecerica da Serra, SP, filha de IVAN DA LUZ 
DE JESUS e de MARIA ROSINEIDE PEREIRA DE OLIVEI-
RA.

DANIEL RAMOS SILVA, estado civil divorciado, profissão 
assistente financeiro, nascido em São Paulo, SP, filho de 
OMALÇO EDUARDO DA SILVA e de MARLENE RAMOS DA 
CRUZ SILVA. SHIRLEY DOS ANJOS BRITO, estado civil viú-
va, profissão veterinária, nascida em São Paulo, SP, filha de 
JAYRO ALMEIDA BRITO e de MARIA DOS ANJOS BRITO.

LUCIANO APARECIDO FERREIRA PIRES, estado civil sol-
teiro, profissão auxiliar de manipulação, nascido em Osasco, 
SP, filho de JOSÉ JOAQUIM PIRES e de MARIA ROZARIA 
PIRES. MICHELE NASCIMENTO DOS SANTOS, estado civil 
solteira, profissão atendente, nascida em São Paulo, SP, filha 
de FABIO ANTONIO DOS SANTOS e de LEILA CLAUDIA DO 
NASCIMENTO.

ROBERTO SANTOS PEREIRA, estado civil divorciado, pro-
fissão técnico químico, nascido em Alagoinhas, BA, filho de 
JOVINIANO DAMACENO PEREIRA e de MARIA JOSE DOS 
SANTOS PEREIRA. ROBERTA PEREIRA DA SILVA, estado 
civil solteira, profissão babá, nascida em São Paulo, SP, filha 
de ELZA PEREIRA DA SILVA.

DEYVSON OLIVEIRA DE ABREU, estado civil solteiro, pro-
fissão instalador de telecomunicação, nascido em Camara-
gibe, PE, filho de JOSÉ ROGERIO PEREIRA SOUZA DE 
ABREU e de VICENTINA GOMES DE OLIVEIRA. PRISCIL-
LA DA SILVA SOUZA, estado civil solteira, profissão do lar, 
nascida em São Paulo, SP, filha de ADEMAR DE SOUZA e 
de MARIA DE LOURDES BARBOSA DA SILVA.

DIEGO VILA REAL DA SILVA, estado civil solteiro, profissão 
professor de educação física, nascido em São Paulo, SP, 
filho de DJAIR DOMINGOS DA SILVA e de JACINTA VILA 
REAL DA SILVA. LARISSA RODRIGUES BRANDÃO, estado 
civil solteira, profissão assistente administrativo, nascida em 
Cotia, SP, filha de VANILO BRANDÃO e de ANDREIA APA-
RECIDA RODRIGUES.

CRISTIAN JONNY SILVA DOS SANTOS, estado civil soltei-
ro, profissão técnico em informática, nascido em em Danli, 
El-Paraíso, Honduras, filho de MARCO TULIO SILVA e de 
MARIA VALDELICE DOS SANTOS. RENATA PNHEIROS 
DOS SANTOS, estado civil solteira, profissão fisioterapeuta, 
nascida em São Paulo, SP , filha de EDSON PINHEIROS 
DOS SANTOS e de CELIA APARECIDA DOS SANTOS.

QUEM souber de algum impedimento, acuse-o na forma da 
lei, Embu das Artes, 19 de julho de 2022. Edital de Proclamas 

ESCLARECIMENTO I
CONCURSO PÚBLICO N° 01/2022

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2399/2022
DE: 04 de julho de 2022
GUICHÊ: 040.238/2021

Vimos, através deste, em relação ao edital de Con-
curso Público 01/2022 – Processo Licitatório nº 
2399/2022, cujo objeto é CONCURSO PÚBLICO 
NACIONAL DE PROJETO DE ARQUITETURA 
PARA HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL 
PARA SELEÇÃO DE 03 (TRÊS) MELHORES 
PROJETOS DE ARQUITETURA PARA FUTURA 
IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA HABITA-
CIONAL MUNICIPAL DE MORADIA ECONÔMI-
CA E DEMAIS PROGRAMAS HABITACIONAIS, 
tendo em vista pedidos de esclarecimentos, escla-
recer o que segue:
Informamos que a íntegra do ESCLARECIMEN-
TO se encontra disponível no site do Município de 
Araraquara, no endereço: http://www.araraquara.
sp.gov.br/transparencia-gestao-e-financas/portal-
-da-transparencia-administracao.
Era o que tínhamos a esclarecer.

Araraquara, 19 de julho de 2022.
Assinado no Original

MICHELLE VICENTINE DE ARRUDA GOMES
Comissão Permanente de Licitações

Presidente

PREFEITURA DO MUNICÍPIO 
DE ARARAQUARA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
GERÊNCIA DE LICITAÇÃO

TERMO ADITIVO DE ALTERAÇÃO AO 
TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO À 

CONTRATAÇÃO
Contrato nº 27/2022 

Processo Administrativo nº 1342/2020 
Pregão Presencial nº 09/2020

Objeto: Termo aditivo de alteração ao ter-
mo aditivo de prorrogação à contratação 
de empresa especializada na execução de 
serviços de implantação e manutenção de 
infraestrutura de rede de fibra ótica e cabea-
mento estruturado que conectam os próprios 
SAESA e Estações Elevatórias, além de 
serviço de fornecimento de link de acesso 
à internet com IP dedicado, incluindo todos 
os materiais e mão de obra necessário para 
a prestação destes serviços, que entre si 
fazem o sistema de água, esgoto e sanea-
mento ambiental – SAESA-SCS. Assinatu-
ra: 16/05/2022. Contratada: Linq Telecomu-
nicações Ltda. São Caetano do Sul, 19 de 
julho de 2022 – Engª Maria de Lourdes da 
Silva – Resp. pelo expediente da Superin-
tendência do SAESA-SCS.

SISTEMA DE ÁGUA, ESGOTO 
E SANEAMENTO AMBIENTAL 

DE SÃO CAETANO DO SUL

Sistema de Água, Esgoto
e Saneamento Ambiental
SÃO CAETANO DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE SÃO PEDRO

ESTADO DE SÃO PAULO
Rua Valentim Amaral, 748 - Centro - CEP 13520-000 - São Pedro/SP

www.saopedro.sp.gov.br - Tel.: (19) 3481-9200

EDITAL RESUMIDO DE
SELEÇÃO PÚBLICA N° 04/2022

A PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO, 
Estado de São Paulo, através do Conselho Municipal de 
Expansão e Desenvolvimento Industrial e Comercial – 
COMEDIC nomeado pela Portaria n° 4888/2022, torna 
público para conhecimento dos interessados que se acha 
aberta a Seleção Pública n° 04/2022, visando à seleção 
de 01 (uma) empresa que será beneficiada com a doação 
de área de 14.915,49 m² (quatorze mil, novecentos e 
quinze vírgula quarenta e nove metros quadrados), de 
propriedade do Município de São Pedro, com a finalidade 
de implantação de unidade industrial, comercial ou de 
prestação de serviço, considerando-se o interesse público 
e possíveis isenções de impostos municipais, que poderá 
ser total ou parcial conforme incisos I e II do §1° do artigo 
1° da Lei Complementar n° 91/2013 e demais dispositivos 
legais expressos no Edital. Os envelopes dos interessados 
com a documentação de habilitação e a proposta 
deverão ser entregues no dia da Sessão, que ocorrerá 
na Coordenadoria de Projetos – Secretaria de Governo, 
onde está instalado na sede da Prefeitura Municipal de 
São Pedro, localizada na Rua Valentim Amaral n° 748, 
Centro, na cidade de São Pedro, no dia 22 de agosto de 
2022, segunda- feira, às 9 horas e 30 minutos. O início da 
abertura dos envelopes será às 9 horas e 30 minutos do dia 
22 de agosto de 2022, segunda - feira, na Coordenadoria 
de Projetos – Secretaria de Governo na sede da Prefeitura 
do Município de São Pedro. As empresas interessadas 
DEVERÃO realizar vistoria, inspecionar a área a ser doada 
e elucidar dúvidas para a necessária elaboração de sua 
proposta, até o dia 05 de agosto de 2022, devendo para 
tanto agendar junto à Coordenadoria de Projetos, pelo 
telefone (19)3481-9206/3481-9233/3481-9231/3481-9230 
ou pessoalmente na referida Coordenadoria no horário 
das 8 às 17 horas, devendo constar no requerimento a 
qualificação da pessoa que realizará a vistoria. O Edital 
de Seleção Pública e seus respectivos anexos deverão 
ser retirados através do site www.saopedro.sp.gov.br 
ou pessoalmente, mediante recibo de entrega, na sede 
da Prefeitura do Município de São Pedro, Rua Valentim 
Amaral n° 748, Centro, na cidade de São Pedro, no 
horário das 8 às 17 horas. Para conhecimento do público 
expede-se o presente Edital de Seleção Pública, que será 
publicado pela Imprensa Oficial do Estado de São Paulo, 
do Município de São Pedro, em jornal de grande circulação 
no Estado e no município. São Pedro, 19 de julho de 2022

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE SÃO PEDRO

ESTADO DE SÃO PAULO
Rua Valentim Amaral, 748 - Centro - CEP 13520-000 - São Pedro/SP

www.saopedro.sp.gov.br - Tel.: (19) 3481-9200

EDITAL RESUMIDO DE SELEÇÃO PÚBLICA N° 07/2022
A PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO, Estado 
de São Paulo, através do Conselho Municipal de Expansão 
e Desenvolvimento Industrial e Comercial – COMEDIC 
nomeado pela Portaria n° 4888/2022, torna público para 
conhecimento dos interessados que se acha aberta a 
Seleção Pública n° 07/2022, visando à seleção de 01 
(uma) empresa que será beneficiada com a doação de área 
de 2.500 m² (dois mil e quinhentos metros quadrados), de 
propriedade do Município de São Pedro, com a finalidade 
de implantação de unidade industrial, comercial ou de 
prestação de serviço, considerando-se o interesse público e 
possíveis isenções de impostos municipais, que poderá ser 
total ou parcial conforme incisos I e II do §1° do artigo 1° da 
Lei Complementar n° 91/2013 e demais dispositivos legais 
expressos no Edital. Os envelopes dos interessados com 
a documentação de habilitação e a proposta deverão ser 
entregues no dia da Sessão, que ocorrerá na Coordenadoria 
de Projetos – Secretaria de Governo, onde está instalado 
na sede da Prefeitura Municipal de São Pedro, localizada 
na Rua Valentim Amaral n° 748, Centro, na cidade de 
São Pedro, no dia 22 de agosto de 2022, segunda- feira, 
às 11 horas. O início da abertura dos envelopes será às 
11 horas, do dia 22 de agosto de 2022, segunda-feira, na 
Coordenadoria de Projetos – Secretaria de Governo na 
sede da Prefeitura do Município de São Pedro. As empresas 
interessadas DEVERÃO realizar vistoria, inspecionar a área 
a ser doada e elucidar dúvidas para a necessária elaboração 
de sua proposta, até o dia 05 de agosto de 2022, devendo 
para tanto agendar junto à Coordenadoria de Projetos, pelo 
telefone (19) 3481-9206/3481-9233/3481-9231/3481-9230 
ou pessoalmente na referida Coordenadoria no horário 
das 8 às 17 horas, devendo constar no requerimento a 
qualificação da pessoa que realizará a vistoria. O Edital 
de Seleção Pública e seus respectivos anexos deverão 
ser retirados através do site www.saopedro.sp.gov.br ou 
pessoalmente, mediante recibo de entrega, na sede da 
Prefeitura do Município de São Pedro, Rua Valentim Amaral 
n° 748, Centro, na cidade de São Pedro, no horário das 8 
às 17 horas. Para conhecimento do público expede-se o 
presente Edital de Seleção Pública, que será publicado pela 
Imprensa Oficial do Estado de São Paulo, do Município de 
São Pedro, em jornal de grande circulação no Estado e no 
município. São Pedro,19 de julho de 2022

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE SÃO PEDRO

ESTADO DE SÃO PAULO
Rua Valentim Amaral, 748 - Centro - CEP 13520-000 - São Pedro/SP

www.saopedro.sp.gov.br - Tel.: (19) 3481-9200

EDITAL RESUMIDO DE SELEÇÃO PÚBLICA N° 06/2022
A PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO, 
Estado de São Paulo, através do Conselho Municipal de 
Expansão e Desenvolvimento Industrial e Comercial – 
COMEDIC nomeado pela Portaria n° 4888/2022, torna 
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Amaral n° 748, Centro, na cidade de São Pedro, no dia 
22 de agosto de 2022, segunda- feira, às 10 horas e 30 
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COMUNICADO
Em atendimento as legislações em vigor, 
comunicamos que os Demonstrativos da Educação 
referente ao 2º Trimestre de 2022, Anexo 8 RREO 
do Ensino 3º Bimestre 2022, Relatórios da LRF 3º 
Bimestre de 2022 e o Anexo 12 RREO da Saúde 
3º Bimestre 2022, encontram-se fixados no quadro 
de aviso de grande circulação no Paço Municipal, 
sito na Rua XV de Novembro, nº 686, Centro, deste 
município, e no site eletrônico www.pariqueraacu.
sp.gov.br, portal da transparência.

Pariquera-Açu, 19 de julho de 2022.

Wagner Bento da Costa
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE PARIQUERA-AÇU

ESTADO DE SÃO PAULO

www.gazetasp.com.br      

Acesse:

Ligue já:  
11. 3729-6600

Publique 
em jornal 
de grande 
circulação.

B5gazetasp.com.br
Quarta-feira, 20 De julho De 2022 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIQUERA ACU
DEPARTAMENTO DA FAZENDA MUNICIPAL
CONTABILIDADE

Data: 18/07/2022 09:32:25
Usuário: luiza mancio

Relatório Resumido da Execução Orçamentária - RREO - Balanço Orçamentário 
Periodo: 3º Bimestre / 2022 Sistema CECAM

RECEITAS Previsão Previsão Previstas Realizadas Saldo à
Inicial Atualizada Até o Bimestre Até o Bimestre Realizar

RECEITAS CORRENTES 65.698.200,00 70.902.720,66 38.053.620,84 41.993.238,35 28.909.482,31
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA 8.485.210,00 8.716.210,00 4.473.605,04 5.313.429,57 3.402.780,43
CONTRIBUIÇÕES 253.000,00 253.000,00 126.499,98 126.135,59 126.864,41
RECEITA PATRIMONIAL 107.750,00 487.750,00 433.875,02 1.220.738,69 -732.988,69
RECEITA DE SERVIÇOS 22.000,00 22.000,00 10.999,98 7.800,00 14.200,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 56.779.240,00 61.372.760,66 32.983.140,76 35.186.262,68 26.186.497,98
OUTRAS RECEITAS CORRENTES 51.000,00 51.000,00 25.500,06 138.871,82 -87.871,82
RECEITAS DE CAPITAL 7.900.000,00 14.953.325,30 11.003.325,28 10.023.869,55 4.929.455,75
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 7.900.000,00 14.953.325,30 11.003.325,28 10.023.869,55 4.929.455,75
( - ) DEDUÇÕES DA RECEITA 7.098.200,00 7.098.200,00 3.549.100,08 4.357.461,80 2.740.738,20
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I) 66.500.000,00 78.757.845,96 45.507.846,04 47.659.646,10 31.098.199,86
OPERAÇÃO DE CRÉDITO (II)
SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO (III) = (I + II) 66.500.000,00 78.757.845,96 45.507.846,04 47.659.646,10 31.098.199,86
DEFICIT (IV) 
TOTAL (V) = (III + IV) 66.500.000,00 78.757.845,96 45.507.846,04 31.098.199,86

SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS) 11.242.551,24 11.242.551,24
SUPERÁVIT FINANCEIRO 11.242.551,24 11.242.551,24
TOTAL RECEITAS + SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 66.500.000,00 90.000.397,20 45.507.846,04 31.098.199,86

DESPESAS Cred. Adic. Dotação Saldo à Saldo à Saldo à
Inicial / Anulações Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhar Liquidar Pagar

DESPESAS CORRENTES 53.334.000,00 10.633.333,15 63.967.333,15 32.060.215,16 25.323.969,99 24.806.544,67 31.907.117,99 6.736.245,17 517.425,32
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 30.075.000,00 -84.902,82 29.990.097,18 14.150.077,58 14.149.684,92 13.751.969,27 15.840.019,60 392,66 397.715,65
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 23.259.000,00 10.718.235,97 33.977.235,97 17.910.137,58 11.174.285,07 11.054.575,40 16.067.098,39 6.735.852,51 119.709,67
DESPESAS DE CAPITAL 12.586.000,00 12.867.064,05 25.453.064,05 10.992.574,51 1.866.887,24 1.866.887,24 14.460.489,54 9.125.687,27 0,00
INVESTIMENTOS 12.466.000,00 12.867.064,05 25.333.064,05 10.872.574,51 1.809.048,41 1.809.048,41 14.460.489,54 9.063.526,10 0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 120.000,00 0,00 120.000,00 120.000,00 57.838,83 57.838,83 0,00 62.161,17 0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA 580.000,00 0,00 580.000,00
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 0,00 0,00 0,00 0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI) 66.500.000,00 23.500.397,20 90.000.397,20 43.052.789,67 27.190.857,23 26.673.431,91 46.367.607,53 15.861.932,44 517.425,32
AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA - REFINANC.(VII) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII) 66.500.000,00 23.500.397,20 90.000.397,20 43.052.789,67 27.190.857,23 26.673.431,91 46.367.607,53 15.861.932,44 517.425,32
SUPERÁVIT (IX) 20.468.788,87

58.902.197,34

TOTAL (X) = (VIII + IX) 66.500.000,00 23.500.397,20 90.000.397,20 43.052.789,67 47.659.646,10 26.673.431,91 46.367.607,53 15.861.932,44 517.425,32
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIQUERA ACU
DEPARTAMENTO DA FAZENDA MUNICIPAL
CONTABILIDADE

Data: 18/07/2022 09:33:34
Usuário: luiza mancio

Demonstrativo de Apuração da Receita Corrente Líquida -  R.C.L. Período: JULHO 2021 à JUNHO 2022
Sistema CECAM

ESPECIFICAÇÃO EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS DOZE MESES
Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Totais

Impostos, Taxas e Contribuições de Melho 673.389,18 726.383,17 780.448,36 714.363,96 686.700,75 876.400,76 529.835,12 709.785,17 748.057,73 851.923,73 1.611.658,54 862.169,28 9.771.115,75

Contribuições 20.227,58 20.524,50 20.371,89 20.880,06 21.213,00 19.381,50 22.405,71 19.314,08 19.809,01 22.918,50 20.898,01 20.790,28 248.734,12

Receita Patrimonial 48.675,28 45.193,38 64.417,80 72.658,27 101.963,79 130.081,79 123.996,84 59,06 355.847,32 207.635,48 264.855,19 268.344,80 1.683.729,00

Receita Agropecuária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Receita Industrial 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Receita de Serviços 2.700,00 1.659,00 1.800,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 600,00 1.800,00 1.800,00 1.200,00 600,00 1.800,00 17.559,00

Transferências Correntes 4.600.820,13 5.637.007,74 4.923.896,79 4.519.868,80 5.400.218,15 6.304.170,01 5.861.064,14 4.903.397,46 6.701.098,16 5.534.191,49 6.435.202,60 5.751.308,83 66.572.244,30

Outras Receitas Correntes 8.394,74 6.146,99 28,80 68.397,40 8.860,69 17.351,15 12.128,97 6.163,10 83.840,48 15.055,57 9.129,91 12.553,79 248.051,59

RECEITAS CORRENTES (I) 5.354.206,91 6.436.914,78 5.790.963,64 5.397.368,49 6.220.156,38 7.348.585,21 6.550.030,78 5.640.518,87 7.910.452,70 6.632.924,77 8.342.344,25 6.916.966,98 78.541.433,76

Deduções de Receita para Formação do 
FUNDEB 488.592,55 602.178,51 477.735,17 532.010,18 669.982,45 643.892,55 793.547,17 749.625,97 728.302,77 669.823,31 761.152,94 655.009,64 7.771.853,21

DEDUÇÕES (II) 488.592,55 602.178,51 477.735,17 532.010,18 669.982,45 643.892,55 793.547,17 749.625,97 728.302,77 669.823,31 761.152,94 655.009,64 7.771.853,21

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II) 70.769.580,55

(-) Transf.da União relativas às emendas 
individuais (art. 166-A,§1º da CF (IV) 0,00 0,00 350.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 510.000,00 860.000,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V)=(III-IV) 69.909.580,55

(-) Transf.da União relativas às emendas 
de bancadas (art. 166-A,§16 da CF (VI) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII)=(V - VI) 69.909.580,55

PARIQUERA-ACU, 30 de Junho de 2022

Wagner Bento da Costa Edite Luiza Mancio Monteiro Nazareth Batista F. de Lima
CRC 1SP315943/O-5 CRC 1SP135883/O-7

Prefeito Municipal Diretora Executiva de Contabilidade Diretora de Depto de Fazenda

(Página: 1 / 1)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIQUERA ACU
DEPARTAMENTO DA FAZENDA MUNICIPAL
CONTABILIDADE

Data: 18/07/2022 09:33:34
Usuário: luiza mancio

Demonstrativo de Apuração da Receita Corrente Líquida -  R.C.L. Período: JULHO 2021 à JUNHO 2022
Sistema CECAM

ESPECIFICAÇÃO EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS DOZE MESES
Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Totais

Impostos, Taxas e Contribuições de Melho 673.389,18 726.383,17 780.448,36 714.363,96 686.700,75 876.400,76 529.835,12 709.785,17 748.057,73 851.923,73 1.611.658,54 862.169,28 9.771.115,75

Contribuições 20.227,58 20.524,50 20.371,89 20.880,06 21.213,00 19.381,50 22.405,71 19.314,08 19.809,01 22.918,50 20.898,01 20.790,28 248.734,12

Receita Patrimonial 48.675,28 45.193,38 64.417,80 72.658,27 101.963,79 130.081,79 123.996,84 59,06 355.847,32 207.635,48 264.855,19 268.344,80 1.683.729,00

Receita Agropecuária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Receita Industrial 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Receita de Serviços 2.700,00 1.659,00 1.800,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 600,00 1.800,00 1.800,00 1.200,00 600,00 1.800,00 17.559,00

Transferências Correntes 4.600.820,13 5.637.007,74 4.923.896,79 4.519.868,80 5.400.218,15 6.304.170,01 5.861.064,14 4.903.397,46 6.701.098,16 5.534.191,49 6.435.202,60 5.751.308,83 66.572.244,30

Outras Receitas Correntes 8.394,74 6.146,99 28,80 68.397,40 8.860,69 17.351,15 12.128,97 6.163,10 83.840,48 15.055,57 9.129,91 12.553,79 248.051,59

RECEITAS CORRENTES (I) 5.354.206,91 6.436.914,78 5.790.963,64 5.397.368,49 6.220.156,38 7.348.585,21 6.550.030,78 5.640.518,87 7.910.452,70 6.632.924,77 8.342.344,25 6.916.966,98 78.541.433,76

Deduções de Receita para Formação do 
FUNDEB 488.592,55 602.178,51 477.735,17 532.010,18 669.982,45 643.892,55 793.547,17 749.625,97 728.302,77 669.823,31 761.152,94 655.009,64 7.771.853,21

DEDUÇÕES (II) 488.592,55 602.178,51 477.735,17 532.010,18 669.982,45 643.892,55 793.547,17 749.625,97 728.302,77 669.823,31 761.152,94 655.009,64 7.771.853,21

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II) 70.769.580,55

(-) Transf.da União relativas às emendas 
individuais (art. 166-A,§1º da CF (IV) 0,00 0,00 350.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 510.000,00 860.000,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V)=(III-IV) 69.909.580,55

(-) Transf.da União relativas às emendas 
de bancadas (art. 166-A,§16 da CF (VI) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII)=(V - VI) 69.909.580,55

PARIQUERA-ACU, 30 de Junho de 2022

Wagner Bento da Costa Edite Luiza Mancio Monteiro Nazareth Batista F. de Lima
CRC 1SP315943/O-5 CRC 1SP135883/O-7

Prefeito Municipal Diretora Executiva de Contabilidade Diretora de Depto de Fazenda

(Página: 1 / 1)
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DEPARTAMENTO DA FAZENDA MUNICIPAL
CONTABILIDADE

Data: 18/07/2022 09:33:11
Usuário: luiza mancio

Relatório Resumido da Execução Orçamentaria - Demonstrativo das Despesas por Função e Subfunção - Período: 3º Bimestre / 2022
Sistema CECAM

Cód Cód Subfunção Dotação Adicionais/Créditos Dotação Atualizada Despesas Empenhadas Saldo a Despesas Liquidadas Saldo a
Func. Subf. Inicial Anulações Empenhar Liquidar
01 Legislativa 2.075.000,00 0,00 2.075.000,00 807.554,70 1.267.445,30 750.175,73 57.378,97
01 031 Ação Legislativa 2.075.000,00 0,00 2.075.000,00 807.554,70 1.267.445,30 750.175,73 57.378,97
04 Administração 7.113.000,00 1.413.000,00 8.526.000,00 3.125.939,48 5.400.060,52 2.673.903,38 452.036,10
04 121 Planejamento e Orçamento 459.000,00 300.000,00 759.000,00 20.660,02 738.339,98 18.345,76 2.314,26
04 122 Administração Geral 4.538.000,00 1.089.000,00 5.627.000,00 2.199.632,56 3.427.367,44 1.789.355,89 410.276,67
04 123 Administração Financeira 2.116.000,00 24.000,00 2.140.000,00 905.646,90 1.234.353,10 866.201,73 39.445,17
08 Assistência Social 3.602.000,00 1.741.932,74 5.343.932,74 3.003.161,54 2.340.771,20 1.369.952,99 1.633.208,55
08 241 Assistência ao Idoso 126.000,00 0,00 126.000,00 0,00 126.000,00 0,00 0,00
08 243 Assistência à Criança e ao Adolescente 961.000,00 60.000,00 1.021.000,00 268.098,21 752.901,79 199.221,43 68.876,78
08 244 Assistência Comunitária 2.515.000,00 1.681.932,74 4.196.932,74 2.735.063,33 1.461.869,41 1.170.731,56 1.564.331,77
10 Saúde 14.953.000,00 5.709.114,00 20.662.114,00 10.037.798,53 10.624.315,47 7.404.501,65 2.633.296,88
10 301 Atenção Básica 14.085.000,00 5.589.114,00 19.674.114,00 9.520.957,96 10.153.156,04 7.105.107,61 2.415.850,35
10 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial 450.000,00 0,00 450.000,00 184.508,22 265.491,78 0,00 184.508,22
10 305 Vigilância Epidemiológica 418.000,00 120.000,00 538.000,00 332.332,35 205.667,65 299.394,04 32.938,31
12 Educação 18.867.000,00 5.844.288,12 24.711.288,12 10.215.815,31 14.495.472,81 8.841.543,04 1.374.272,27
12 306 Alimentação e Nutrição 1.085.000,00 30.000,00 1.115.000,00 591.285,60 523.714,40 345.534,10 245.751,50
12 361 Ensino Fundamental 6.290.000,00 4.590.231,23 10.880.231,23 3.922.803,00 6.957.428,23 3.078.842,04 843.960,96
12 365 Educação Infantil 592.000,00 1.150.000,00 1.742.000,00 131.788,95 1.610.211,05 114.751,08 17.037,87
12 368 Educação Básica 10.900.000,00 74.056,89 10.974.056,89 5.569.937,76 5.404.119,13 5.302.415,82 267.521,94
13 Cultura 193.000,00 0,00 193.000,00 60.385,50 132.614,50 55.289,46 5.096,04
13 392 Difusão Cultural 193.000,00 0,00 193.000,00 60.385,50 132.614,50 55.289,46 5.096,04
15 Urbanismo 15.750.000,00 5.829.486,00 21.579.486,00 11.927.296,12 9.652.189,88 4.903.590,27 7.023.705,85
15 451 Infra-Estrutura Urbana 14.095.000,00 1.708.000,00 15.803.000,00 10.344.072,85 5.458.927,15 4.017.083,88 6.326.988,97
15 452 Serviços Urbanos 1.655.000,00 4.121.486,00 5.776.486,00 1.583.223,27 4.193.262,73 886.506,39 696.716,88
17 Saneamento 20.000,00 508.039,16 528.039,16 518.926,80 9.112,36 215.701,50 303.225,30
17 511 Saneamento Básico Rural 20.000,00 508.039,16 528.039,16 518.926,80 9.112,36 215.701,50 303.225,30
18 Gestão Ambiental 454.000,00 801.071,40 1.255.071,40 782.114,41 472.956,99 129.416,70 652.697,71
18 541 Preservação e Conservação Ambiental 454.000,00 801.071,40 1.255.071,40 782.114,41 472.956,99 129.416,70 652.697,71
20 Agricultura 1.570.000,00 166.000,00 1.736.000,00 875.499,46 860.500,54 613.489,96 262.009,50
20 606 Extensão Rural 1.570.000,00 166.000,00 1.736.000,00 875.499,46 860.500,54 613.489,96 262.009,50
23 Comércio e Serviços 145.000,00 6.000,00 151.000,00 0,00 151.000,00 0,00 0,00
23 695 Turismo 145.000,00 6.000,00 151.000,00 0,00 151.000,00 0,00 0,00
27 Desporto e Lazer 558.000,00 1.481.465,78 2.039.465,78 1.556.982,13 482.483,65 154.138,03 1.402.844,10
27 812 Desporto Comunitário 558.000,00 1.481.465,78 2.039.465,78 1.556.982,13 482.483,65 154.138,03 1.402.844,10
28 Encargos Especiais 620.000,00 0,00 620.000,00 141.315,69 478.684,31 79.154,52 62.161,17
28 843 Serviço da Dívida Interna 500.000,00 0,00 500.000,00 21.315,69 478.684,31 21.315,69 0,00
28 846 Outros Encargos Especiais 120.000,00 0,00 120.000,00 120.000,00 0,00 57.838,83 62.161,17

Reserva de Contingência 580.000,00 0,00 580.000,00 580.000,00

Total 66.500.000,00 23.500.397,20 90.000.397,20 43.052.789,67 46.947.607,53 27.190.857,23 15.861.932,44
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Relatório Resumido da Execução Orçamentaria - Demonstrativo das Despesas por Função e Subfunção - Período: 3º Bimestre / 2022
Sistema CECAM

Cód Cód Subfunção Dotação Adicionais/Créditos Dotação Atualizada Despesas Empenhadas Saldo a Despesas Liquidadas Saldo a
Func. Subf. Inicial Anulações Empenhar Liquidar
01 Legislativa 2.075.000,00 0,00 2.075.000,00 807.554,70 1.267.445,30 750.175,73 57.378,97
01 031 Ação Legislativa 2.075.000,00 0,00 2.075.000,00 807.554,70 1.267.445,30 750.175,73 57.378,97
04 Administração 7.113.000,00 1.413.000,00 8.526.000,00 3.125.939,48 5.400.060,52 2.673.903,38 452.036,10
04 121 Planejamento e Orçamento 459.000,00 300.000,00 759.000,00 20.660,02 738.339,98 18.345,76 2.314,26
04 122 Administração Geral 4.538.000,00 1.089.000,00 5.627.000,00 2.199.632,56 3.427.367,44 1.789.355,89 410.276,67
04 123 Administração Financeira 2.116.000,00 24.000,00 2.140.000,00 905.646,90 1.234.353,10 866.201,73 39.445,17
08 Assistência Social 3.602.000,00 1.741.932,74 5.343.932,74 3.003.161,54 2.340.771,20 1.369.952,99 1.633.208,55
08 241 Assistência ao Idoso 126.000,00 0,00 126.000,00 0,00 126.000,00 0,00 0,00
08 243 Assistência à Criança e ao Adolescente 961.000,00 60.000,00 1.021.000,00 268.098,21 752.901,79 199.221,43 68.876,78
08 244 Assistência Comunitária 2.515.000,00 1.681.932,74 4.196.932,74 2.735.063,33 1.461.869,41 1.170.731,56 1.564.331,77
10 Saúde 14.953.000,00 5.709.114,00 20.662.114,00 10.037.798,53 10.624.315,47 7.404.501,65 2.633.296,88
10 301 Atenção Básica 14.085.000,00 5.589.114,00 19.674.114,00 9.520.957,96 10.153.156,04 7.105.107,61 2.415.850,35
10 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial 450.000,00 0,00 450.000,00 184.508,22 265.491,78 0,00 184.508,22
10 305 Vigilância Epidemiológica 418.000,00 120.000,00 538.000,00 332.332,35 205.667,65 299.394,04 32.938,31
12 Educação 18.867.000,00 5.844.288,12 24.711.288,12 10.215.815,31 14.495.472,81 8.841.543,04 1.374.272,27
12 306 Alimentação e Nutrição 1.085.000,00 30.000,00 1.115.000,00 591.285,60 523.714,40 345.534,10 245.751,50
12 361 Ensino Fundamental 6.290.000,00 4.590.231,23 10.880.231,23 3.922.803,00 6.957.428,23 3.078.842,04 843.960,96
12 365 Educação Infantil 592.000,00 1.150.000,00 1.742.000,00 131.788,95 1.610.211,05 114.751,08 17.037,87
12 368 Educação Básica 10.900.000,00 74.056,89 10.974.056,89 5.569.937,76 5.404.119,13 5.302.415,82 267.521,94
13 Cultura 193.000,00 0,00 193.000,00 60.385,50 132.614,50 55.289,46 5.096,04
13 392 Difusão Cultural 193.000,00 0,00 193.000,00 60.385,50 132.614,50 55.289,46 5.096,04
15 Urbanismo 15.750.000,00 5.829.486,00 21.579.486,00 11.927.296,12 9.652.189,88 4.903.590,27 7.023.705,85
15 451 Infra-Estrutura Urbana 14.095.000,00 1.708.000,00 15.803.000,00 10.344.072,85 5.458.927,15 4.017.083,88 6.326.988,97
15 452 Serviços Urbanos 1.655.000,00 4.121.486,00 5.776.486,00 1.583.223,27 4.193.262,73 886.506,39 696.716,88
17 Saneamento 20.000,00 508.039,16 528.039,16 518.926,80 9.112,36 215.701,50 303.225,30
17 511 Saneamento Básico Rural 20.000,00 508.039,16 528.039,16 518.926,80 9.112,36 215.701,50 303.225,30
18 Gestão Ambiental 454.000,00 801.071,40 1.255.071,40 782.114,41 472.956,99 129.416,70 652.697,71
18 541 Preservação e Conservação Ambiental 454.000,00 801.071,40 1.255.071,40 782.114,41 472.956,99 129.416,70 652.697,71
20 Agricultura 1.570.000,00 166.000,00 1.736.000,00 875.499,46 860.500,54 613.489,96 262.009,50
20 606 Extensão Rural 1.570.000,00 166.000,00 1.736.000,00 875.499,46 860.500,54 613.489,96 262.009,50
23 Comércio e Serviços 145.000,00 6.000,00 151.000,00 0,00 151.000,00 0,00 0,00
23 695 Turismo 145.000,00 6.000,00 151.000,00 0,00 151.000,00 0,00 0,00
27 Desporto e Lazer 558.000,00 1.481.465,78 2.039.465,78 1.556.982,13 482.483,65 154.138,03 1.402.844,10
27 812 Desporto Comunitário 558.000,00 1.481.465,78 2.039.465,78 1.556.982,13 482.483,65 154.138,03 1.402.844,10
28 Encargos Especiais 620.000,00 0,00 620.000,00 141.315,69 478.684,31 79.154,52 62.161,17
28 843 Serviço da Dívida Interna 500.000,00 0,00 500.000,00 21.315,69 478.684,31 21.315,69 0,00
28 846 Outros Encargos Especiais 120.000,00 0,00 120.000,00 120.000,00 0,00 57.838,83 62.161,17

Reserva de Contingência 580.000,00 0,00 580.000,00 580.000,00

Total 66.500.000,00 23.500.397,20 90.000.397,20 43.052.789,67 46.947.607,53 27.190.857,23 15.861.932,44
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIQUERA ACU
DEPARTAMENTO DA FAZENDA MUNICIPAL
CONTABILIDADE

Data: 18/07/2022 09:38:50
Usuário: luiza mancio

QUADRO 5 - Aplicações Com Recursos do FUNDEB - Período: 2º Trimestre / 2022
Sistema CECAM

RECEITAS DO FUNDEB RETENÇÕES AO FUNDEB

PREVISÃO ATUALIZADA PARA O EXERCICÍO RECEBIDO ATÉ O TRIMESTRE PREVISÃO ATUALIZADA PARA O EXERCÍCIO RETIDO ATÉ O TRIMESTRE

RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS 10.900.000,00 5.579.084,62 7.098.200,00 4.357.461,80

RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS 5.000,00 36.248,05 APURAÇÃO DO RESULTADO DO FUNDEB ATÉ O TRIMESTRE

TOTAL DA RECEITA 10.905.000,00 5.615.332,67 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS RETENÇÕES

APLICAÇÕES MÍNIMAS OBRIGATÓRIAS 5.579.084,62 4.357.461,80

TOTAL 10.905.000,00 5.615.332,67 DIFERENÇA (RECEBIDO - RETIDO)

MAGISTÉRIO (70% DO TOTAL) 7.633.500,00 3.930.732,87 GANHO 1.221.622,82 PERDA 0,00

DESPESAS TOTAIS

DOTAÇÃO ATUALIZADA PARA O EXERCÍCIO DESPESA EMPENHADA ATÉ O TRIMESTRE DESPESA LIQUIDADA ATÉ O TRIMESTRE DESPESA PAGA ATÉ O TRIMESTRE

VALOR % VALOR % VALOR % VALOR %

TOTAL 18.314.288,12 167,94 5.562.850,58 99,07 5.295.328,64 94,30 5.124.798,54 91,26

MAGISTÉRIO 8.188.097,18 75,09 4.226.054,28 75,26 4.226.054,28 75,26 4.094.722,22 72,92

OUTRAS 10.126.190,94 92,86 1.336.796,30 23,81 1.069.274,36 19,04 1.030.076,32 18,34

DEDUÇÕES

MAGISTÉRIO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

( - ) Desp.c/Aposent. (3190.01.00) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

( - ) Desp.c/Pensões. (3190.03.00) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

( - ) Outras Despesas com Inativos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

OUTRAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

( - ) Desp.c/Aposent. (3190.01.00) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

( - ) Desp.c/Pensões. (3190.03.00) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

( - ) Outras Despesas com Inativos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

DESPESAS LÍQUIDAS
TOTAL 5.562.850,58 99,07 5.295.328,64 94,30 5.124.798,54 91,26

MAGISTÉRIO 4.226.054,28 75,26 4.226.054,28 75,26 4.094.722,22 72,92

OUTRAS 1.336.796,30 23,81 1.069.274,36 19,04 1.030.076,32 18,34
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QUADRO 5 - Aplicações Com Recursos do FUNDEB - Período: 2º Trimestre / 2022
Sistema CECAM

Recursos recebidos a título de Complementação da União VAAT - Aplicação em Despesas de Capital - Art. 27 Lei 14.113/2020

Total da Complementação da União VAAT Arrecadado 0,00

Percentual Mínimo de Aplicação - Despesa de Capital (15%) 0,00

DESPESA EMPENHADA DESPESA LIQUIDADA DESPESA PAGA

VALOR % VALOR % VALOR %

Complementação da União VAAT - Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00

Recursos recebidos a título de Complementação da União VAAT - Aplicação em Educação Infantil - Art. 28 Lei 14.113/2020

Total da Complementação da União VAAT Arrecadado 0,00

Percentual Mínimo de Aplicação - Educação Infantil (50%) 0,00

DESPESA EMPENHADA DESPESA LIQUIDADA DESPESA PAGA

VALOR % VALOR % VALOR %

Complementação da União VAAT - Educação Infantil 0,00 0,00 0,00

PARIQUERA-ACU, 30 de Junho de 2022
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Data: 18/07/2022 09:39:17
Usuário: luiza mancio

Quadro 6 - Aplicações com Recursos Próprios em Ensino - Período: 2º Trimestre / 2022
Sistema CECAM

RECEITAS DE IMPOSTOS APLICAÇÕES MÍNIMAS CONSTITUCIONAIS

PREVISÃO ATUALIZADA PARA O EXERCÍCIO ARRECADADO ATE O TRIMESTRE PARA O EXERCÍCIO ATÉ O TRIMESTRE

Próprios 8.100.810,00 4.990.773,58
Transferências da União 25.490.000,00 13.727.960,76
Transferências do Estado 12.891.000,00 8.054.873,34

TOTAL 46.481.810,00 26.773.607,68 TOTAL

Retenções ao FUNDEB 7.098.200,00 4.357.461,80 11.620.452,50 6.693.401,92
RECEITAS LÍQUIDAS 39.383.610,00 22.416.145,88

DESPESAS TOTAIS

DOTAÇÃO ATUALIZADA PARA O EXERCÍCIO DESPESA EMPENHADA ATÉ O TRIMESTRE DESPESA LIQUIDADA ATÉ O TRIMESTRE DESPESA PAGA ATÉ O TRIMESTRE

VALOR % VALOR % VALOR % VALOR %

TOTAL 12.380.200,00 26,63 6.152.063,19 22,98 5.761.233,83 21,52 5.751.833,51 21,48

Educação Infantil 682.000,00 1,47 122.098,95 0,46 105.061,08 0,39 105.061,08 0,39
Ensino Fundamental 4.600.000,00 9,90 1.672.502,44 6,25 1.298.710,95 4,85 1.289.310,63 4,82
Retenções ao FUNDEB 7.098.200,00 15,27 4.357.461,80 16,28 4.357.461,80 16,28 4.357.461,80 16,28

DEDUÇÕES

Educação Infantil
(-) Ganhos de Aplicações Financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ensino Fundamental
(-) Ganhos de Aplicações Financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FUNDEB RETIDO E NÃO APLICADO NO RETORNO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

DESPESAS LÍQUIDAS

TOTAL 6.152.063,19 22,98 5.761.233,83 21,52 5.751.833,51 21,48

EDUCAÇÃO INFANTIL 122.098,95 0,46 105.061,08 0,39 105.061,08 0,39
ENSINO FUNDAMENTAL 1.672.502,44 6,25 1.298.710,95 4,85 1.289.310,63 4,82
RETENÇÕES AO FUNDEB 4.357.461,80 16,28 4.357.461,80 16,28 4.357.461,80 16,28
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QUADRO 5 - Aplicações Com Recursos do FUNDEB - Período: 2º Trimestre / 2022
Sistema CECAM

RECEITAS DO FUNDEB RETENÇÕES AO FUNDEB

PREVISÃO ATUALIZADA PARA O EXERCICÍO RECEBIDO ATÉ O TRIMESTRE PREVISÃO ATUALIZADA PARA O EXERCÍCIO RETIDO ATÉ O TRIMESTRE

RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS 10.900.000,00 5.579.084,62 7.098.200,00 4.357.461,80

RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS 5.000,00 36.248,05 APURAÇÃO DO RESULTADO DO FUNDEB ATÉ O TRIMESTRE

TOTAL DA RECEITA 10.905.000,00 5.615.332,67 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS RETENÇÕES

APLICAÇÕES MÍNIMAS OBRIGATÓRIAS 5.579.084,62 4.357.461,80

TOTAL 10.905.000,00 5.615.332,67 DIFERENÇA (RECEBIDO - RETIDO)

MAGISTÉRIO (70% DO TOTAL) 7.633.500,00 3.930.732,87 GANHO 1.221.622,82 PERDA 0,00

DESPESAS TOTAIS

DOTAÇÃO ATUALIZADA PARA O EXERCÍCIO DESPESA EMPENHADA ATÉ O TRIMESTRE DESPESA LIQUIDADA ATÉ O TRIMESTRE DESPESA PAGA ATÉ O TRIMESTRE

VALOR % VALOR % VALOR % VALOR %

TOTAL 18.314.288,12 167,94 5.562.850,58 99,07 5.295.328,64 94,30 5.124.798,54 91,26

MAGISTÉRIO 8.188.097,18 75,09 4.226.054,28 75,26 4.226.054,28 75,26 4.094.722,22 72,92

OUTRAS 10.126.190,94 92,86 1.336.796,30 23,81 1.069.274,36 19,04 1.030.076,32 18,34

DEDUÇÕES

MAGISTÉRIO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

( - ) Desp.c/Aposent. (3190.01.00) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

( - ) Desp.c/Pensões. (3190.03.00) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

( - ) Outras Despesas com Inativos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

OUTRAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

( - ) Desp.c/Aposent. (3190.01.00) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

( - ) Desp.c/Pensões. (3190.03.00) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

( - ) Outras Despesas com Inativos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

DESPESAS LÍQUIDAS
TOTAL 5.562.850,58 99,07 5.295.328,64 94,30 5.124.798,54 91,26

MAGISTÉRIO 4.226.054,28 75,26 4.226.054,28 75,26 4.094.722,22 72,92

OUTRAS 1.336.796,30 23,81 1.069.274,36 19,04 1.030.076,32 18,34
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QUADRO 5 - Aplicações Com Recursos do FUNDEB - Período: 2º Trimestre / 2022
Sistema CECAM

Recursos recebidos a título de Complementação da União VAAT - Aplicação em Despesas de Capital - Art. 27 Lei 14.113/2020

Total da Complementação da União VAAT Arrecadado 0,00

Percentual Mínimo de Aplicação - Despesa de Capital (15%) 0,00

DESPESA EMPENHADA DESPESA LIQUIDADA DESPESA PAGA

VALOR % VALOR % VALOR %

Complementação da União VAAT - Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00

Recursos recebidos a título de Complementação da União VAAT - Aplicação em Educação Infantil - Art. 28 Lei 14.113/2020

Total da Complementação da União VAAT Arrecadado 0,00

Percentual Mínimo de Aplicação - Educação Infantil (50%) 0,00

DESPESA EMPENHADA DESPESA LIQUIDADA DESPESA PAGA

VALOR % VALOR % VALOR %

Complementação da União VAAT - Educação Infantil 0,00 0,00 0,00

PARIQUERA-ACU, 30 de Junho de 2022
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Quadro 6 - Aplicações com Recursos Próprios em Ensino - Período: 2º Trimestre / 2022
Sistema CECAM

RECEITAS DE IMPOSTOS APLICAÇÕES MÍNIMAS CONSTITUCIONAIS

PREVISÃO ATUALIZADA PARA O EXERCÍCIO ARRECADADO ATE O TRIMESTRE PARA O EXERCÍCIO ATÉ O TRIMESTRE

Próprios 8.100.810,00 4.990.773,58
Transferências da União 25.490.000,00 13.727.960,76
Transferências do Estado 12.891.000,00 8.054.873,34

TOTAL 46.481.810,00 26.773.607,68 TOTAL

Retenções ao FUNDEB 7.098.200,00 4.357.461,80 11.620.452,50 6.693.401,92
RECEITAS LÍQUIDAS 39.383.610,00 22.416.145,88

DESPESAS TOTAIS

DOTAÇÃO ATUALIZADA PARA O EXERCÍCIO DESPESA EMPENHADA ATÉ O TRIMESTRE DESPESA LIQUIDADA ATÉ O TRIMESTRE DESPESA PAGA ATÉ O TRIMESTRE

VALOR % VALOR % VALOR % VALOR %

TOTAL 12.380.200,00 26,63 6.152.063,19 22,98 5.761.233,83 21,52 5.751.833,51 21,48

Educação Infantil 682.000,00 1,47 122.098,95 0,46 105.061,08 0,39 105.061,08 0,39
Ensino Fundamental 4.600.000,00 9,90 1.672.502,44 6,25 1.298.710,95 4,85 1.289.310,63 4,82
Retenções ao FUNDEB 7.098.200,00 15,27 4.357.461,80 16,28 4.357.461,80 16,28 4.357.461,80 16,28

DEDUÇÕES

Educação Infantil
(-) Ganhos de Aplicações Financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ensino Fundamental
(-) Ganhos de Aplicações Financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FUNDEB RETIDO E NÃO APLICADO NO RETORNO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

DESPESAS LÍQUIDAS

TOTAL 6.152.063,19 22,98 5.761.233,83 21,52 5.751.833,51 21,48

EDUCAÇÃO INFANTIL 122.098,95 0,46 105.061,08 0,39 105.061,08 0,39
ENSINO FUNDAMENTAL 1.672.502,44 6,25 1.298.710,95 4,85 1.289.310,63 4,82
RETENÇÕES AO FUNDEB 4.357.461,80 16,28 4.357.461,80 16,28 4.357.461,80 16,28
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DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO

EM MILHARES DE REAIS, 
EXCETO QUANDO INDICADO DE OUTRA FORMA

LENOVO TECNOLOGIA (BRASIL) LIMITADA E CONTROLADA
CNPJ nº 07.275.920/0001-61 - NIRE nº 35.219.820.251

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS INDIVIDUAIS E CONSOLIDADAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020
BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO - EM MILHARES DE REAIS

NOTAS EXPLICATIVAS DA ADMINISTRAÇÃO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021
EM MILHARES DE REAIS, EXCETO QUANDO INDICADO DE OUTRA FORMA

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE 
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO

EM MILHARES DE REAIS

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO
EM MILHARES DE REAIS

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES NO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO - EM MILHARES DE REAIS Controladora Consolidado

ATIVO 2021 2020 2021 2020
Circulante
Caixa e equivalentes de caixa (Nota 5) 74.620 2.600 456.698 270.732
Clientes (Nota 6) 926.923 12.753 1.114.117 1.006.524
Estoques (Nota 7) 989.920 393.899 1.055.207 763.633
Impostos a recuperar (Nota 9) 141.143 192.466 142.122 255.469
Partes relacionadas (Nota 11) 123.088 279.776 63.884 103.217
Despesas antecipadas (Nota 10) 7.381 7.431 8.818 9.305
Outros créditos (Nota 12) 4.108 14.466 4.108 14.466
Total do ativo circulante 2.267.183 903.391 2.844.954 2.423.346
Realizável a longo prazo
Depósitos judiciais (Nota 8) 6.985 10.763 7.010 10.911
P&D Fundo de Investimentos 2.590 - 2.590 -
Impostos a recuperar (Nota 9) 124.966 43.614 164.325 85.427
 134.541 54.377 173.925 96.338
Direito de uso (Nota 15) 10.309 14.356 11.502 16.080
Investimentos (Nota 13) 844.295 956.681 - -
Imobilizado (Nota 14) 19.973 24.117 21.061 26.013
Intangível (Nota 16) 142 247 142 247
Total do ativo não circulante 1.009.260 1.049.778 206.630 138.678

Total do ativo 3.276.443 1.953.169 3.051.584 2.562.024

PASSIVO Controladora Consolidado
 E PATRIMÔNIO LÍQUIDO 2021 2020 2021 2020
Circulante
Fornecedores (Nota 17) 472.607 469.082 496.835 522.169
Arrendamento (Nota 15) 4.296 3.846 4.876 4.370
Partes relacionadas (Nota 11) 850.782 2.013.318 481.347 2.359.609
Provisões comerciais (Nota 18) 158.861 14.342 183.732 122.026
Provisão para garantia (Nota 19) 44.576 27.530 44.576 27.914
Salários e encargos sociais (Nota 20) 61.926 22.844 64.262 39.966
Obrigações tributárias (Nota 21) 35.685 58.606 36.785 65.824
Receitas Diferidas (Nota 22) 11.152 2.863 49.382 24.158
Outras obrigações 7 14 7 19
Total do passivo circulante 1.639.892 2.612.445 1.361.802 3.166.055
Não circulante
Exigível a longo prazo
Arrendamento (Nota 15) 7.433 11.726 8.248 13.118
Receitas Diferidas (Nota 22) 20.589 270 73.005 54.123
Provisão para contingências (Nota 23) 12.042 31.967 12.042 31.967
Provisão para garantia (Nota 19) 11.583 9.836 11.583 9.836
Total do passivo não circulante 51.647 53.799 104.878 109.044
Total do passivo 1.691.539 2.666.244 1.466.680 3.275.099
Patrimônio líquido
Capital social (Nota 24) 6.911.200 4.424.322 6.911.200 4.424.322
Prejuízos acumulados (5.326.296) (5.137.397) (5.326.296) (5.137.397)
 1.584.904 (713.075) 1.584.904 (713.075)
Total do passivo e
 patrimônio líquido 3.276.443 1.953.169 3.051.584 2.562.024

 Controladora Consolidado
Receita das vendas e 2021 2020 2021 2020
 serviços, líquidas (Nota 26) 3.797.178 2.816.925 4.646.438 3.406.349
Custos das vendas 
 e serviços (Nota 26) (3.230.338) (2.727.019) (4.045.879) (3.102.838)
Lucro bruto 566.840 89.906 600.559 303.511
Despesas com vendas (Nota 27) (212.706) (73.309) (334.846) (224.997)
Despesas administrativas (Nota 27) (259.039) (152.446) (293.247) (219.223)
Outros ganhos (perdas),
 líquidos (Nota 28) 77.462 (431) 77.558 (509)
Equivalência patrimonial (Nota 13-b) (112.386) (79.409) - -
 (506.669) (305.595) (550.535) (444.729)
Prejuízo operacional 60.171 (215.689) 50.024 (141.218)
Resultado fi nanceiro (Nota 29)
Receitas fi nanceiras 6.206 4.785 19.840 12.213
Despesas fi nanceiras (24.016) (4.347) (20.540) (7.663)
Variações cambiais líquidas (237.159) (283.728) (244.122) (360.745)
 (254.969) (283.290) (244.822) (356.195)
Prejuízo antes do imposto de
 renda e da contribuição social (194.798) (498.979) (194.798) (497.413)
Imposto de renda e contribuição
 social diferido (Nota 25) 5.899 (5.662) 5.899 (7.228)
Prejuízo do exercício
Atribuível aos quotistas (188.899) (504.641) (188.899) (504.641)
Prejuízo básico por quota – R$
Atribuível aos quotistas   (0,02733) (0,11406)

As notas explicativas da administração
são parte integrante das demonstrações fi nanceiras.

 Controladora Consolidado
 2021 2020 2021 2020
Prejuízo do exercício
 Atribuível aos quotistas (188.899) (504.641) (188.899) (504.641)
Resultado abrangente
 Atribuível aos quotistas (188.899) (504.641) (188.899) (504.641)
Os itens na demonstração de resultado abrangente são apresentados líquidos de impostos.

As notas explicativas da administração
são parte integrante das demonstrações fi nanceiras.

Fluxo de caixa das Controladora Consolidado
 atividades operacionais 2021 2020 2021 2020
Prejuízo antes do imposto de renda (194.798) (498.979) (194.798) (497.413)
Ajustes
Amortização de intangíveis,
 softwares (Nota 16) 105 71 105 71
Depreciação de ativo imobilizado (Nota 14) 7.380 6.248 7.971 6.908
Amortização do direito de uso (Nota 15) 4.047 2.873 4.578 3.425
Baixa de ativo imobilizado (Nota 14) 981 91 1.232 797
Variação cambial provisionada 27.976 283.728 32.312 360.745
Resultado de equivalência
 patrimonial (Nota 13 (a) ) 112.386 79.409 - -
Provisão para garantia (Nota 19) 65.481 39.178 65.481 39.178
Provisão para contingências (Nota 23) (19.245) 35.343 (19.245) 35.343
Provisão para créditos
 de liquidação duvidosa (Nota 6) 105 (79) 1.913 3.721
Provisões comerciais (Nota 18) 144.519 55 61.706 16.284
Imposto de renda e
 contribuição social diferido 5.899 - 5.899 -
Provisão para perdas de estoque (Nota 7) 26.566 9.386 23.255 11.230
 181.402 (42.676) (9.591) (19.711)
Variação do capital circulante
Clientes de curto e longo prazo (914.275) 32.667 (109.506) (405.532)
Estoques (622.587) (158.438) (316.685) (316.194)
Impostos a recuperar de curto e longo prazo (30.029) (51.502) 34.449 (18.919)
Despesas antecipadas 50 5.617 487 6.847
Outros créditos 10.358 16.306 10.358 16.306
Depósitos judiciais 3.778 771 3.901 706
P&D Fundo de Investimentos (2.590) - (2.590) -
Fornecedores 3.525 244.409 (25.334) 273.772
Partes relacionadas, líquido (1.431.161) 443.412 (2.266.722) 470.339
Salários e encargos sociais 39.082 33 24.296 2.046

 Capital Social Integralizado Prejuízos acumulados Total do Patrimônio Líquido
Saldos em 31 de Dezembro de 2019 4.424.322 (4.632.756) (208.434)
Prejuízo do exercício - (504.641) (504.641)
Saldos em 31 de Dezembro de 2020 4.424.322 (5.137.397) (713.075)
Aumento de capital social (Nota 24-b) 2.486.878 - 2.486.878
Prejuízo do exercício - (188.899) (188.899)
Saldos em 31 de Dezembro de 2021 6.911.200 (5.326.296) 1.584.904

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações fi nanceiras.
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As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações fi nanceiras.

 Controladora Consolidado
 2021 2020 2021 2020
Obrigações tributárias (22.921) 57.936 (29.039) 61.009
Receitas diferidas 28.608 (3.432) 44.106 31.929
Provisão para garantia (46.688) (38.231) (47.072) (38.531)
Provisão para contingências (680) (15.180) (680) (15.180)
Outras obrigações (7) 14 (12) (9)
Caixa gerado pelas
 (aplicado nas) operações (2.804.135) 491.706 (2.689.634) 48.878
Pagamento de IRPJ e CSLL (Nota 25) - - - (8.551)
Caixa líquido aplicado nas
 atividades operacionais (2.804.135) 491.706 (2.689.634) 40.327
Fluxo de caixa das atividades de investimentos
Aumento do investimento (Nota 13(b)) - (501.432) - -
Aquisição de intangível (Nota 16) - (220) - (220)
Aquisição de imobilizado (Nota 14) (4.217) (826) (4.251) (2.085)
Caixa líquido aplicado nas
 atividades de investimento (4.217) (502.478) (4.251) (2.305)
Fluxo de caixa das atividades de fi nanciamento
Aumento de capital social (Nota 24-b) 2.486.878 - 2.486.878 -
Direito de uso (Nota 15) - (6.607) - (6.748)
Mútuo entre empresas ligadas (Nota 11) 397.337 - 397.337 -
Amortização de passivos
 de arrendamento (Nota 15) (3.843) 4.523 (4.364) 4.288
Caixa líquido gerado pelas (aplicado nas)
 atividades de Financiamento 2.880.372 (2.084) 2.879.851 (2.460)
Aumento (redução) no caixa e equi-
 valentes de caixa no exercício 72.020 (12.856) 185.966 35.562
Caixa e equivalentes no
 início do período (Nota 5) 2.600 15.456 270.732 235.170
Caixa e equivalentes no
 fi nal do período (Nota 5) 74.620 2.600 456.698 270.732

1. Informações gerais: 1.1. Contexto operacional: A Lenovo Tecnologia (Brasil) Li-
mitada (“Empresa ou Lenovo Tecnologia”) fundada no Brasil em 2005 é uma socieda-
de por quotas de responsabilidade limitada com sede na cidade de Indaiatuba - SP. Sua 
controladora é a Lenovo (Internacional) B.V., sediada em Johan Huizingalaan, Amster-
dã - Holanda, pertence ao Grupo Lenovo (“Lenovo Group Limited”), com sede em Hong 
Kong - China. A Empresa e sua controlada (em conjunto o “Grupo”) tem como ativida-
des principais a industrialização, manufatura, comercialização, importação, exporta-
ção, distribuição e venda de equipamentos de informática, notebooks, computadores e 
servidores (Data Centers), softwares, agenciamento, bem como a prestação de servi-
ços de manutenção, instalação, integração e assistência técnica em equipamentos de 
informática, prestação de serviços técnicos e profi ssionais entre outros. A Lenovo Tec-
nologia iniciou suas operações fabris no país em janeiro de 2013, com a instalação de 
uma unidade industrial localizada em Itu (SP) e transferida em 2016 para Indaiatuba 
(SP). A implementação da fábrica foi um diferencial para a Empresa, por possibilitar a 
ampliação do portifólio de produtos, fl exibilidade e agilidade na disponibilização dos 
produtos e obtenção de custos mais competitivos, provenientes dos benefícios fi scais 
adquiridos pelo ingresso em regimes de fabricação local. (a) Constituição da Leno-
vo Comercial: A Lenovo Comercial e Distribuição Limitada (“Lenovo Comercial”) 
constituída no dia 21 de maio de 2015 e sediada inicialmente em Itu (SP) e transferida 
em 2016 para Indaiatuba (SP), tendo como atividades principais a comercialização de 
produtos eletrônicos, notebooks e computadores, a venda e a importação de equipa-
mentos de informática, periféricos e softwares, bem como a prestação de serviços de 
manutenção, instalação, integração e assistência técnica em equipamentos de infor-
mática, prestação de serviços técnicos e profi ssionais entre outros. (b) Continuidade 
operacional: A Empresa avalia que possuí total habilidade de continuar suas opera-
ções e ressalta que não tem nenhuma incerteza material sobre este assunto. Portanto, 
suas demonstrações fi nanceiras foram preparadas considerando a continuidade nor-
mal de suas operações. Destacamos a seguir os 05 aspectos relacionados aos resulta-
dos da Empresa em 2021: • Assunção da operação de vendas para atacado e 
varejo - No fi nal de 2021 a Empresa passou por uma reorganização estratégica, onde 
as operações de vendas para atacado e varejo deixaram de ser feitas pelas empresas 
comerciais do grupo e passaram a ser realizadas pela Lenovo Tecnologia; • Manuten-
ção do capital de giro - o gerenciamento do capital de giro é suportado pelo sócio 
controlador mediante ingresso de recursos destinados a aumento de capital, se neces-
sário. Houve integralização de Capital Social em 2017 (R$ 106.394), houve uma Com-
pensação de Prejuízos Acumulados de R$ 262.263 em 2019 e nova integralização de 
Capital Social em 2021 em mais R$ 2.486.878; • Garantia no fornecimento de ma-
téria-prima - a Empresa ressalta que as demais entidades do grupo no exterior que 
são suas partes relacionadas, são fornecedores de matéria-prima para a mesma e para 
seus fornecedores locais, garantindo a capacidade de renovação de estoques e au-
mento da produção; • Aumento no volume de vendas - houve um aumento signifi -
cativo nas receitas líquidas em 2021 (R$ 3.797.178) comparado com 2020 (R$ 
2.816.925), o que potencializou uma maior entrada de caixa oriunda dos clientes. Essa 
elevação no volume de vendas acima do mercado de PC´s, ocorreu devido continua 
melhoria no seu modelo de negócio com destaque para à área de venda para o varejo 
onde a Lenovo Tecnologia está entre os líderes de mercado no Brasil neste segmento. 
A emissão dessas demonstrações fi nanceiras foi autorizada pela diretoria da Empresa 
em 23 de maio de 2022. 1.2. Sentença da Exclusão do ICMS da base de cálculo 
do PIS e da COFINS: A empresa Lenovo Tecnologia (Brasil) Limitada ingressou com 
medida judicial contra a União Federal em 2016, objetivando, em decisão fi nal, autori-
zação para excluir da base de cálculo do PIS e da COFINS os valores apurados a título 
de ICMS, e ainda creditar os valores recolhidos indevidamente nos últimos cinco anos. 
Os trabalhos compreenderam o cálculo do indébito de PIS e COFINS compreendendo o 
período entre Maio de 2011 até Dezembro de 2017, o qual foi dividido em duas partes 
para escolha de uma delas somente, a saber: • Cálculo baseado no valor bruto do 
ICMS: considera de forma estrita os termos da decisão do STF (Supremo Tribunal Fe-
deral), utilizando o valor bruto do ICMS incidente nas operações de venda para fi ns de 
cálculo do indébito tributário de PIS e COFINS. Neste cenário o valor passível de resti-
tuição é o resultado da multiplicação do valor debitado de ICMS nas vendas pelas alí-
quotas de PIS e COFINS. • Cálculo baseado no valor pago de ICMS: considera 
que a apuração dos valores a restituir se dará com base nos valores efetivamente pa-
gos do ICMS, conforme sistemática prevista na Solução de Consulta COSIT nº 13/2018. 
Neste caso, foram utilizados para o cálculo os valores pagos a título de ICMS no perío-
do de análise para fi ns de proporcionalização às receitas tributadas pelo PIS e COFINS. 
Do resultado deste rateio foi apurado o valor do indébito do PIS e COFINS através da 
multiplicação do resultado pelas alíquotas das contribuições. No dia 13 de Maio de 
2021, o STF (Supremo Tribunal Federal) concluiu a análise e deferiu que o crédito tribu-
tário deve ser feito pelo valor bruto do ICMS. Com isso foi registrado o valor atualiza-
do de R$ 125.848, deduzido do PIS e COFINS sobre atualização monetária de R$ 
(1.825), resultado no valor líquido de R$ 124.023 apresentado na demonstração do re-
sultado na rubrica de Outros ganhos (perdas), líquidos (Nota 28). 1.3. Base de prepa-
ração: As demonstrações fi nanceiras foram preparadas conforme as práticas contá-
beis adotadas no Brasil incluindo os pronunciamentos emitidos pelo Comitê de Pronun-
ciamentos Contábeis (CPC), e evidenciam todas as informações relevantes próprias 
das demonstrações fi nanceiras, e somente elas, as quais estão consistentes com as 
utilizadas pela administração na sua gestão. As principais políticas contábeis aplica-
das na preparação dessas demonstrações fi nanceiras estão apresentadas na Nota 4. 
As demonstrações fi nanceiras foram preparadas considerando o custo histórico como 
base de valor, que, no caso de determinados ativos e passivos fi nanceiros, tem seu 
custo ajustado para refl etir a mensuração ao valor justo. Os ativos mantidos para a 
venda são mensurados pelo menor valor entre o valor contábil e o valor justo, deduzin-
do os custos de venda. A preparação de demonstrações fi nanceiras requer o uso de 
certas estimativas contábeis críticas e também o exercício de julgamento por parte da 
administração da Companhia no processo de aplicação das políticas contábeis da Em-
presa. Aquelas áreas que requerem maior nível de julgamento e têm maior complexi-
dade, bem como as áreas nas quais premissas e estimativas são signifi cativas para as 
demonstrações fi nanceiras, estão divulgadas na Nota 2. (a) Demonstrações fi nan-
ceiras individuais: As demonstrações fi nanceiras individuais da Controladora foram 
preparadas conforme as práticas contábeis adotadas no Brasil emitidas pelo Comitê 
de Pronunciamentos Contábeis (CPC). Essas demonstrações individuais são divulgadas 
em conjunto com as demonstrações fi nanceiras consolidadas. (b) Demonstrações fi -
nanceiras consolidadas: As demonstrações fi nanceiras consolidadas foram prepa-
radas e estão sendo apresentadas conforme as práticas contábeis adotadas no Brasil, 
incluindo os pronunciamentos emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis 
(CPC). 1.4. Consolidação: A Companhia consolida todas as entidades sobre as quais 
detém o controle, isto é, quando está exposta ou tem direitos a retornos variáveis de 
seu envolvimento com a investida e tem capacidade de dirigir as atividades relevantes 
da investida. As empresas controladas incluídas na consolidação estão descritas na 
Nota 13 e as políticas contábeis aplicadas na elaboração das demonstrações fi nancei-
ras consolidadas estão descritas na Nota 4. 1.5. Mudanças nas políticas contá-
beis e divulgações: A seguinte alteração de norma adotada para o exercício inicia-
do em 1º de janeiro de 2021, não teve nenhum impacto para a Empresa. A Empresa não 
tem mudança de Taxa de Juros Contratual, nem mudança e venda de contrato de se-
guros. • Reforma da IBOR - Fase 2: alterações ao CPC 48, CPC 38 e CPC 40 -”Instru-
mentos Financeiros”, ao CPC 06(R2) - Arrendamentos, ao CPC 11 “Contratos de Segu-
ros”. 1.6. Efeitos da pandemia provocada pela COVID-19: Em março de 2020, a 
Organização Mundial da Saúde (OMS) declarou a COVID-19 como uma pandemia. As 
autoridades governamentais de diversos países, incluindo o Brasil, impuseram restri-
ções de contenção do vírus. A Companhia instituiu Comitê e defi niu plano de gestão da 
pandemia, com medidas preventivas e de mitigação dos seus efeitos, em linha com as 
diretrizes estabelecidas pelas autoridades de saúde nacionais e internacionais. Como 
medida de prevenção as áreas administrativas adotaram o trabalho de casa (“Home 
Offi ce”) não gerando nenhum tipo de impacto de redução de produtividade nas ativida-
des diárias. As áreas de manufatura e estoques continuaram suas atividades normais, 
adotando medidas rigorosas de prevenção em obediência às normas sanitárias e de 
distanciamento social. Neste cenário, o Grupo vem monitorando os efeitos nos seus 
negócios e na avaliação das principais estimativas e julgamentos contábeis críticos, 
bem como em outros saldos com potencial de gerar incertezas e impactos nas demons-
trações fi nanceiras. Ressaltamos que na presente data da emissão deste relatório, 
analisamos e não identifi camos nenhum risco à continuidade normal dos negócios da 
empresa, nem tão pouco vislumbramos mudanças nas estimativas contábeis ou im-
pactos contábeis a serem provisionados.
2. Estimativas e julgamentos contábeis críticos: As estimativas e os julgamentos 
contábeis são continuamente avaliados e baseiam-se na experiência histórica e em 
outros fatores, incluindo expectativas de eventos futuros, consideradas razoáveis para 
as circunstâncias. 2.1. Estimativas e premissas contábeis críticas: Com base em 
premissas, o Grupo faz estimativas com relação ao futuro. Por defi nição, as estimati-
vas contábeis resultantes raramente serão iguais aos respectivos resultados reais. As 
estimativas e premissas que apresentam um risco signifi cativo, com probabilidade de 
causar um ajuste relevante nos valores contábeis de ativos e passivos para o próximo 
exercício social, estão contempladas a seguir. (a) Provisões comerciais: A provisão 
para redutores em vendas é constituída com base na estimativa da administração. 
Para a constituição da provisão de marketing, são analisados os gastos relacionados à 
propaganda cooperada e inserções de marketing nos pontos de venda. Os equipamen-
tos eletrônicos são frequentemente vendidos com descontos por volume. Estas provi-
sões de descontos são calculadas de acordo com o percentual negociado individual-
mente com cada cliente e pactuado em contrato, e incluem descontos padrões de bo-
nifi cação, crescimento de vendas, serviços logísticos, desenvolvimento de negócios e 
outros. (b) Provisão para garantias: As vendas de produtos estão sujeitas à poste-
rior assistência técnica a título de garantia. A provisão para garantia de produtos é cal-
culada com base no número de laptops, desktops e servidores vendidos, e no prazo de 
garantia concedida, levando-se em conta o histórico de atendimento por produto e os 
custos médios de assistência técnica. (c) Provisão para contingências: A Empresa 
é parte em diversos processos judiciais e administrativos. As provisões são constituí-
das para todas as contingências referentes a processos judiciais que representam per-
das prováveis e estimadas com o máximo de segurança. A avaliação de perda inclui a 
avaliação das evidências disponíveis, a hierarquia das leis, jurisprudências disponí-
veis, decisões mais recentes nos tribunais e sua relevância no ordenamento jurídico, 
bem como a avaliação dos advogados externos da Empresa.
3. Gestão de risco fi nanceiro: 3.1. Fatores de risco fi nanceiro: As atividades da 
Empresa a expõe a diversos riscos fi nanceiros: risco de mercado, incluindo risco de 
moeda, risco de taxa de juros de valor justo, risco de taxa de juros de fl uxo de caixa e 
risco de preço, risco de crédito e risco de liquidez. O programa de gestão de risco glo-
bal da Empresa concentra-se na imprevisibilidade dos mercados fi nanceiros e busca 
minimizar potenciais efeitos adversos no desempenho fi nanceiro da Empresa. A ges-
tão de risco fi nanceiro é realizada pela tesouraria, segundo as políticas aprovadas pela 
administração. A tesouraria identifi ca, avalia e protege a Empresa contra eventuais ris-
cos fi nanceiros. A administração estabelece princípios, por escrito, para a gestão de 
risco, bem como para áreas específi cas, como risco cambial, risco de taxa de juros, ris-
co de crédito, restrição quanto ao uso de instrumentos fi nanceiros derivativos e não 
derivativos e investimento de excedentes de caixa. (a) Risco cambial: A Empresa 
está exposta ao risco cambial decorrente de exposições de algumas moedas, basica-
mente com relação ao dólar norte americano (US$). O risco cambial decorre de opera-
ções comerciais com empresas situadas no exterior, bem como ativos e passivos reco-
nhecidos na data da transação. 
 Controladora Consolidado

 2021 2020 2021 2020
Clientes ligadas (Nota 11)

Lenovo Cingapura 35.073 - 14.157 -
Lenovo China 1.355 4.122 1.355 4.122
Lenovo Hong Kong 1.450 3.212 10.875 3.212
Lenovo USA - - - -
 37.878 7.334 26.387 7.334

Fornecedores ligadas (Nota 11)
Lenovo Cingapura 4.419 - 4.419 -
Lenovo China 270.545 1.452.785 270.545 1.452.785
Lenovo Hong Kong 134.179 546.373 192.759 890.122
Lenovo USA 1.068 210 - 244
 410.211 1.999.368 467.723 2.343.151

Análise de sensibilidade: Os saldos expostos a variação cambial são decorrentes 
de contas a pagar conforme descrito acima, portanto, o impacto mais relevante para a 
Empresa é o aumento / valorização do dólar norte americano. A cotação no Banco Cen-
tral do Brasil do USD Dólar em 31 de dezembro de 2020 era de R$ 5,1967 e em 31 de-
zembro de 2021 era de R$ 5,5805. Isso representou um aumento percentual de 7%. A 
análise é baseada na premissa de que os saldos em USD Dólar apresentaram varia-
ções positivas de 7%, sendo mantidas todas as outras variáveis constantes. Em 31 de 
dezembro de 2021, se o real tivesse valorizado em torno de 7% em relação ao dólar, 
sendo mantidas todas as outras variáveis constantes, o lucro líquido do exercício teria 
sido reduzido na Empresa, em decorrência de perdas cambiais sobre a conversão de 

contas a pagar em dólares e em decorrência aos ganhos cambiais relativo ao saldo de 
contas a receber também em dólares norte americanos.
  Reais
Controladora Impacto no lucro líquido Impacto no patrimônio
Moeda 2021 2020 2021 2020
Clientes partes relacionadas
Alta do dólar – 7% em
 2021 (2020 – 7%) 2.651 513 2.651 513
Fornecedores partes relacionadas
Alta do dólar – 7% em
 2021 (2020 – 7%) (28.471) (139.956) (28.471) (139.956)
Impacto líquido de
 Clientes e Fornecedores (25.820) (139.443) (25.820) (139.443)
  
Consolidado Impacto no lucro líquido Impacto no patrimônio
Moeda 2021 2020 2021 2020
Clientes partes relacionadas
Alta do dólar – 7%
 em 2021 (2020 – 7%) 1.847 513 1.847 513
Fornecedores partes relacionadas
Alta do dólar – 7%
 em 2021 (2020 – 7%) (32.497) (164.021) (32.497) (164.021)
Impacto líquido de
 Clientes e Fornecedores (30.650) (163.508) (30.650) (163.508)
(b) Risco de crédito: A Empresa aplica a abordagem simplifi cada do CPC 48 para 
mensuração de perdas de crédito, considerando uma provisão para perdas esperadas 
ao longo da vida útil para todas as contas a receber de clientes e ativos de contratos. 
O risco de crédito é administrado corporativamente. A Política de vendas da Empresa 
considera o nível de risco de crédito a que está disposta a se sujeitar no curso de seus 
negócios. A diversifi cação de sua carteira de recebíveis, a seletividade de seus clien-
tes, assim como o acompanhamento dos prazos de fi nanciamento de vendas por seg-
mento de negócios e limites individuais de posição são procedimentos adotados a fi m 
de minimizar eventuais problemas de inadimplência em seu contas a receber. Apresen-
tamos a seguir o resumo dos cálculos apurados na abordagem simplifi cada do CPC 48, 
onde não identifi camos perdas à registrar, pois os recebimentos são concluidos em 
menos de 30 dias da data do faturamento e os clientes são empresas do grupo, não ha-
vendo nenhum tipo de perda registrada.
  Atual [0 - 30 - 60 60 - 90 Após 90
 Total  30 dias] dias dias dias
Contas a receber ao fi m do ano: [1] 926.923 921.187 4.107 847 782
Taxa de inadimplência: [2] -0,01% -0,01% -0,01% -0,02% -0,04%
Perda de crédito esperada: [1] x [2] (111) (111) - - -
Não foi ultrapassado nenhum limite de crédito durante o exercício, e a administração 
não espera nenhuma perda decorrente de inadimplência dessas contrapartes. (c) Ris-
co de liquidez: É o risco de a Empresa não dispor de recursos líquidos sufi cientes 
para honrar seus compromissos fi nanceiros, em decorrência de descasamento de pra-
zo ou de volume entre os recebimentos e pagamentos previstos. A Empresa não tem 
nenhum bem ou valor dado em garantia de qualquer operação. Para administrar a liqui-
dez do caixa são estabelecidas premissas de desembolsos e recebimentos futuros, 
sendo monitoradas diariamente pela área de tesouraria. A tabela a seguir analisa os 
passivos fi nanceiros da Empresa por faixas de vencimento, correspondentes ao perío-
do remanescente entre a data do balanço patrimonial e a data do vencimento:
 Controladora
 Menos de Entre um e Acima de
 um ano dois anos dois anos
Em 31 de dezembro de 2021
Fornecedores (Nota 17) 472.607 - -
Arrendamento (Nota 15) 4.296 7.433 -
Partes relacionadas (Nota 11) 850.782 - -
Provisões comerciais (Nota 18) 158.861 - -
Provisão para garantia (Nota 19) 44.576 11.583 -
Provisão para contingências (Nota 23) - 12.042 -
Salários e encargos sociais (Nota 20) 61.926 - -
Obrigações tributárias (Nota 21) 35.685 - -
Receitas antecipadas (Nota 22) 11.152 20.589 -
Outras obrigações 7 - -
 1.639.892 51.647 -
Em 31 de dezembro de 2020
Fornecedores (Nota 17) 469.082 - -
Arrendamento (Nota 15) 3.846 11.726 -
Partes relacionadas (Nota 11) 2.013.318 - -
Provisões comerciais (Nota 18) 14.342 - -
Provisão para garantia (Nota 19) 27.530 9.836 -
Provisão para contingências (Nota 23) - 31.967 -
Salários e encargos sociais (Nota 20) 22.844 - -
Obrigações tributárias (Nota 21) 58.606 - -
Receitas antecipadas (Nota 22) 2.863 270 -
Outras obrigações 14 - -
 2.612.445 53.799 -
 Consolidado
 Menos de Entre um e Acima de
 um ano dois anos dois anos
Em 31 de dezembro de 2021
Fornecedores (Nota 17) 496.835 - -
Arrendamento Aluguel IFRS-16 (Nota 15) 4.876 8.248 -
Partes relacionadas (Nota 11) 481.347 - -
Provisões comerciais (Nota 18) 183.732 - -
Provisão para garantia (Nota 19) 44.576 11.583 -
Provisão para contingências (Nota 23) - 12.042 -
Salários e encargos sociais (Nota 20) 64.262 - -
Obrigações tributárias (Nota 21) 36.785 - -
Receitas antecipadas (Nota 22) 49.382 73.005 -
Outras obrigações 7 - -
 1.361.802 104.878 -
Em 31 de dezembro de 2020
Fornecedores (Nota 17) 522.553 - -
Arrendamento (Nota 15) 4.370 13.118 -
Partes relacionadas (Nota 11) 2.359.609 - -
Provisões comerciais (Nota 18) 122.026 - -
Provisão para garantia (Nota 19) 27.530 9.836 -
Provisão para contingências (Nota 23) - 31.967 -
Salários e encargos sociais (Nota 20) 39.966 - -
Obrigações tributárias (Nota 21) 65.824 - -
Receitas antecipadas (Nota 22) 24.158 54.123 -
Outras obrigações 19 - -
 3.166.055 109.044 -
3.2. Gestão de capital: Os objetivos da Empresa ao administrar seu capital são os de 
salvaguardar a capacidade de continuidade do Grupo para oferecer retorno aos quotis-
tas e benefícios às outras partes interessadas, além de manter uma estrutura de capi-
tal ideal para reduzir esse custo. Ressaltamos que a Empresa não possuí empréstimos 
em 31 de dezembro de 2021, tendo sua gestão de capital suportada pela entrada de re-
cursos fi nanceiros pelas vendas de produtos, mercadorias e serviços.
4. Resumo das principais políticas contábeis: As principais políticas contábeis 
aplicadas na preparação dessas demonstrações fi nanceiras estão defi nidas abaixo. 
Essas políticas foram aplicadas de modo consistente nos exercícios apresentados, 
salvo disposição em contrário. 4.1. Consolidação: Controlada é toda entidade na 
qual a Empresa detém o controle. Em 31 de dezembro de 2020 e 2021, havia somen-
te a empresa Lenovo Comercial. 4.2. Conversão de moeda estrangeira: (a) Moe-
da funcional e moeda de apresentação: Os itens incluídos nas demonstrações fi -
nanceiras da Empresa são mensurados usando a moeda do principal ambiente econô-
mico no qual ela atua (a “moeda funcional”). As demonstrações fi nanceiras estão 
apresentadas em Reais, que é a moeda funcional da Empresa e, também, a moeda de 
apresentação. (b) Transações e saldos: As operações com moedas estrangeiras 
são convertidas para a moeda funcional, utilizando as taxas de câmbio vigentes nas 
datas das transações ou nas datas da avaliação, quando os itens são remensurados. 
Os ganhos e as perdas cambiais relacionados com empréstimos, caixa e equivalentes 
de caixa são apresentados na demonstração do resultado como receita ou despesa fi -
nanceira. Todos os outros ganhos e perdas cambiais são apresentados na demonstra-
ção do resultado como “Outros ganhos (perdas), líquidos”. 4.3. Caixa e equivalen-
tes de caixa: Caixa e equivalentes de caixa incluem o caixa, os depósitos bancários 
e outros investimentos de curto prazo de alta liquidez, com vencimentos originais de 
até três meses, e com risco insignifi cante de mudança de valor, sendo o saldo apre-
sentado líquido de saldos de contas garantidas na demonstração dos fl uxos de caixa. 
4.4. Ativos fi nanceiros: 4.4.1. Classifi cação: A Empresa classifi ca seus ativos fi -
nanceiros sob as seguintes categorias de mensuração: • Mensurados ao valor justo 
(seja por meio de outros resultados abrangentes ou por meio do resultado). • Mensu-
rados ao custo amortizado. Para ativos fi nanceiros mensurados ao valor justo, os ga-
nhos e perdas serão registrados no resultado ou em outros resultados abrangentes, 
quando ocorrerem. A classifi cação depende do modelo de negócio da entidade para 
gestão dos ativos fi nanceiros e os termos contratuais dos fl uxos de caixa. 4.4.2. Re-
conhecimento e desreconhecimento: Compras e vendas regulares de ativos fi -
nanceiros são reconhecidas na data de negociação, data na qual a Empresa se com-
promete a comprar ou vender o ativo. Os ativos fi nanceiros são desreconhecidos 
quando os direitos de receber fl uxos de caixa tenham vencido ou tenham sido trans-
feridos e a Empresa tenha transferido substancialmente todos os riscos e benefícios 
da propriedade. 4.4.3. Mensuração: No reconhecimento inicial, a Empresa mensura 
um ativo fi nanceiro ao valor justo acrescido, no caso de um ativo fi nanceiro não men-
surado ao valor justo por meio do resultado, dos custos da transação diretamente 
atribuíveis à aquisição do ativo fi nanceiro. Os custos de transação de ativos fi nancei-
ros ao valor justo por meio do resultado são registrados como despesas no resultado. 
4.4.3. Impairment de ativos fi nanceiros: A Empresa avalia, em base prospectiva, 
as perdas esperadas de crédito associadas aos títulos de dívida registrados ao custo 
amortizado e ao valor justo por meio de outros resultados abrangentes. A metodolo-
gia de impairment aplicada depende de ter havido ou não um aumento signifi cativo 
no risco de crédito. Para as contas a receber de clientes, o Grupo aplica a abordagem 
simplifi cada conforme permitido pela Resolução CPC 48 e, por isso, reconhece as per-
das esperadas ao longo da vida útil a partir do reconhecimento inicial dos recebíveis. 
4.5. Contas a receber de clientes: As contas a receber de clientes correspondem 
aos valores a receber pela venda de mercadorias ou prestação de serviços no curso 
normal das atividades do Grupo. O Grupo mantém as contas a receber de clientes com 
o objetivo de arrecadar fl uxos de caixa contratuais e, portanto, essas contas são, ini-
cialmente, reconhecidas pelo valor justo e, subsequentemente, mensuradas pelo cus-
to amortizado com o uso do método da taxa efetiva de juros, deduzidas das provisões 
para perdas. Se o prazo de recebimento é equivalente a um ano ou menos, as contas 
a receber são classifi cadas no ativo circulante. Caso contrário, estão apresentadas no 
ativo não circulante. 4.6. Estoques: Os estoques são demonstrados ao custo ou ao 
valor líquido de realização, dos dois o menor. O método de avaliação dos estoques é 
o da média ponderada móvel. O custo dos produtos acabados e dos produtos em ela-
boração compreendem os custos de projeto, matérias-primas, mão de obra direta, ou-
tros custos diretos e as respectivas despesas diretas de produção (com base na capa-
cidade operacional normal), excluindo os custos de empréstimos. O valor líquido de 
realização é o preço de venda estimado no curso normal dos negócios, menos os cus-
tos estimados de conclusão e os custos estimados necessários para efetuar a venda. 
4.7. Arrendamentos: A Empresa aluga diversos andares de prédios comerciais para 
sua área administrativa e galpões para sua área de manufatura e armazenamento de 
estoques. Em geral, os contratos de aluguel de imóveis são realizados por períodos fi -
xos, porém eles podem incluir opções de prorrogação. A Empresa é a arrendatária 
nesses contratos. Os prazos dos arrendamentos são negociados individualmente e 
contêm uma ampla gama de termos e condições diferenciadas. Os contratos de arren-
damento não contêm cláusulas restritivas, porém os ativos arrendados não podem 
ser utilizados como garantia de empréstimos. 4.8. Ativos intangíveis: Softwares: 
As licenças de softwares são capitalizadas com base nos custos incorridos para ad-
quirir os softwares e fazer com que eles estejam prontos para serem utilizados. Esses 
custos são amortizados durante a vida útil estimada dos softwares de cinco anos. Os 
custos de desenvolvimento de softwares reconhecidos como ativos são amortizados 
durante sua vida útil estimada, não superior a cinco anos. 4.9. Imobilizado: O imobi-
lizado é mensurado pelo seu custo histórico, menos depreciação acumulada. O custo 
histórico inclui os gastos diretamente atribuíveis à aquisição dos itens. Os custos sub-
sequentes são incluídos no valor contábil do ativo ou reconhecidos como um ativo se-

parado, conforme apropriado, somente quando for provável que fl uam benefícios eco-
nômicos futuros associados a esses custos e que possam ser mensurados com segu-
rança. Os valores residuais e a vida útil dos ativos são revisados e ajustados, se apro-
priado, ao fi nal de cada exercício. A empresa efetua inventário periódico de seu imo-
bilizado, bem como avalia as taxas de depreciação e vida útil dos bens, efetuando os 
ajustes necessários a cada fi nal de exercício. O valor contábil de um ativo é imedia-
tamente baixado ao seu valor recuperável quando o valor contábil do ativo é maior do 
que seu valor recuperável estimado. Os ganhos e as perdas de alienações são deter-
minados pela comparação dos valores de venda com o seu valor contábil e são reco-
nhecidos em “Outros ganhos (perdas), líquidos” na demonstração do resultado. A de-
preciação de outros ativos é calculada usando o método linear considerando os seus 
custos e seus valores residuais durante a vida útil estimada, como segue:
 Vida útil em anos
Ferramental 5 a 7
Equipamentos industriais 5 a 7
Instalações industriais 4 a 5
Móveis e utensílios 5
Outros ativos 3 a 5
Os valores residuais e a vida útil dos ativos são revisados e ajustados, se apropriado, 
ao fi nal de cada exercício. O valor contábil de um ativo é imediatamente baixado ao 
seu valor recuperável quando o valor contábil do ativo é maior do que seu valor recu-
perável estimado. Não foram identifi cadas variações relevantes nas análises efetua-
das para fi ns de revisão da vida útil do ativo imobilizado. 4.10. Impairment de ativos 
não fi nanceiros: Os ativos que estão sujeitos à amortização são revisados para a ve-
rifi cação de impairment sempre que eventos ou mudanças nas circunstâncias indica-
rem que o valor contábil pode não ser recuperável. Uma perda por impairment é reco-
nhecida quando o valor contábil do ativo excede seu valor recuperável, o qual repre-
senta o maior valor entre o valor justo de um ativo menos seus custos de alienação e 
o seu valor em uso. Para fi ns de avaliação do impairment, os ativos são agrupados nos 
níveis mais baixos para os quais existam fl uxos de caixa identifi cáveis separadamen-
te (Unidades Geradoras de Caixa (UGCs)). Para fi ns desse teste, o ágio é alocado para 
as Unidades Geradoras de Caixa ou para os Grupos de Unidades Geradoras de Caixa 
que devem se benefi ciar da combinação de negócios da qual o ágio se originou, e são 
identifi cadas de acordo com o segmento operacional. 4.11. Contas a pagar aos for-
necedores: As contas a pagar aos fornecedores são obrigações a pagar por bens ou 
serviços que foram adquiridos no curso normal dos negócios, sendo classifi cadas 
como passivos circulantes se o pagamento for devido no período de até um ano. Caso 
contrário, as contas a pagar são apresentadas como passivo não circulante. Elas são, 
inicialmente, reconhecidas pelo valor justo e, subsequentemente, mensuradas pelo 
custo amortizado com o uso do método de taxa efetiva de juros. 4.12. Provisões: As 
provisões para ações judiciais (trabalhista, tributário e cívil) são reconhecidas quando: 
(i) a Empresa tem uma obrigação presente ou não formalizada (constructive obligation) 
como resultado de eventos já ocorridos; (ii) é provável que uma saída de recursos seja 
necessária para liquidar a obrigação; e (iii) o valor puder ser estimado com segurança. 
As demais provisões comerciais registradas em decorrência das vendas e relaciona-
mento com clientes são mensuradas pelo valor presente dos gastos que devem ser ne-
cessários para liquidar a obrigação. O aumento da obrigação em decorrência da pas-
sagem do tempo é reconhecido como despesa fi nanceira. 4.13. Imposto de renda e 
contribuição social corrente e diferido: As despesas de imposto de renda e con-
tribuição social registradas no exercício compreendem os impostos correntes e diferi-
dos. Os impostos sobre a renda são reconhecidos na demonstração do resultado, ex-
ceto na proporção em que estiverem relacionados com itens reconhecidos diretamen-
te nos grupos do patrimônio líquido ou no resultado abrangente. Nesses casos, o re-
gistro do imposto também é contabilizado em um destes dois grupos. O Imposto de 
Renda e a Contribuição Social corrente são apresentados líquidos, por entidade contri-
buinte, no passivo quando houver montantes a pagar, ou no ativo quando os montan-
tes antecipadamente pagos excedem o total devido na data do relatório. O Imposto de 
Renda e a Contribuição Social diferidos ativo não são reconhecidos pois a Empresa 
não tem expectativa de lucro tributável futuro, conforme detalhado na Nota 25. 4.14. 
Demais ativos e passivos circulantes e não circulantes: Os demais ativos são 
representados pelo seu custo de aquisição ou de realização, incluindo, quando aplicá-
vel, os rendimentos auferidos. Os demais passivos são demonstrados por valores co-
nhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos. 
4.15. Capital social: As quotas são classifi cadas no patrimônio líquido. 4.16. Reco-
nhecimento da receita: A receita compreende o valor justo da contraprestação re-
cebida ou a receber pela comercialização de produtos e serviços no curso normal das 
atividades da Empresa. A receita é apresentada líquida dos impostos, das devoluções, 
dos abatimentos e dos descontos, bem como das eliminações das vendas entre as em-
presas do Grupo. A Empresa reconhece a receita quando o valor da receita pode ser 
mensurado com segurança, é provável que benefícios econômicos futuros fl uirão para 
a entidade e quando critérios específi cos tiverem sido atendidos para cada uma das 
atividades da Empresa, conforme descrição a seguir. A Empresa baseia suas estimati-
vas em resultados históricos, levando em consideração o tipo de cliente, o tipo de tran-
sação e as especifi cações de cada venda. (a) Venda de produtos e mercadorias – 
atacado e varejo: A Empresa efetua a manufatura de produtos e também compra 
mercadorias, ambas as quais revende no mercado de atacado e varejo. As vendas são 
reconhecidas quando o controle sobre os produtos é transferido, ou seja, no momento 
da entrega dos produtos para o atacadista, o qual passa a ter total liberdade sobre o 
canal e o preço de venda dos produtos, e desde que não haja nenhuma obrigação não 
satisfeita que possa afetar a aceitação dos produtos pelo atacadista. A entrega ocor-
re quando os produtos são enviados para o local especifi cado, os riscos de obsolescên-
cia e perda são transferidos para o atacadista, o atacadista aceita os produtos, de 
acordo com o contrato de venda, e as disposições de aceite tenham prescritos ou a 
Empresa tem evidências objetivas de que todos os critérios de aceite das mercadorias 
foram atendidos. As vendas são registradas com base no preço especifi cado nos con-
tratos de venda, líquidas dos descontos por volume e das devoluções estimadas na 
época da venda. A experiência acumulada é usada para estimar e provisionar descon-
tos e devoluções. Os descontos por volume são avaliados com base nas compras 
anuais previstas. Um recebível é reconhecido quando os produtos são entregues, uma 
vez que é nessa ocasião que a contraprestação se torna incondicional, porque apenas 
a passagem do tempo é necessária antes de o pagamento ser efetuado. (b) Receita 
fi nanceira: A receita fi nanceira é reconhecida conforme o prazo decorrido pelo regi-
me de competência, usando o método da taxa efetiva de juros. A receita de juros de 
ativos fi nanceiros ao valor justo por meio do resultado é incluída nos ganhos/(perdas) 
líquidos de valor justo com esses ativos. A receita de juros de ativos fi nanceiros ao 
custo amortizado e ativos fi nanceiros ao valor justo por meio de outros resultados 
abrangentes calculada utilizando o método da taxa de juros efetiva é reconhecida na 
demonstração do resultado como parte da receita fi nanceira de juros. A receita fi nan-
ceira é calculada por meio da aplicação da taxa de juros efetiva ao valor contábil bru-
to de um ativo fi nanceiro exceto para ativos fi nanceiros que, posteriormente, estejam 
sujeitos à perda de crédito. No caso de ativos fi nanceiros sujeitos à perda de crédito, 
a taxa de juros efetiva é aplicada ao valor contábil líquido do ativo fi nanceiro (após a 
dedução da provisão para perdas). 4.17. Bônus a empregados: A Empresa fornece 
aos funcionários um bônus vinculado ao cumprimento de metas pré-estabelecidas e 
reconhece trimestralmente o montante dessa participação que é calculado com base 
em estimativas e ajustado no fi nal do exercício tão logo o valor possa ser mensurado 
com segurança. Durante os meses é contabilizada a provisão desta despesa com base 
nas estimativas apuradas. 4.18. Alterações de normas novas que ainda não es-
tão em vigor: As seguintes alterações de normas foram emitidas pelo IASB mas não 
estão em vigor para o exercício de 2021. A adoção antecipada de normas, embora en-
corajada pelo IASB, não é permitida, no Brasil, pelo Comitê de Pronunciamento Contá-
beis (CPC). • Alteração à Resolução CPC 27 (IAS 16) - “Ativo Imobilizado”: em maio 
de 2020, o IASB emitiu uma alteração que proíbe uma entidade de deduzir do custo do 
imobilizado os valores recebidos da venda de itens produzidos enquanto o ativo esti-
ver sendo preparado para seu uso pretendido. Tais receitas e custos relacionados de-
vem ser reconhecidos no resultado do exercício. A data efetiva de aplicação dessa al-
teração é 1o de janeiro de 2022. • Alteração à Resolução CPC 25 (IAS 37) - “Provi-
são, Passivos Contingentes e Ativos Contingentes”: em maio de 2020, o IASB emitiu 
essa alteração para esclarecer que, para fi ns de avaliar se um contrato é oneroso, o 
custo de cumprimento do contrato inclui os custos incrementais de cumprimento des-
se contrato e uma alocação de outros custos que se relacionam diretamente ao cum-
primento dele. A data efetiva de aplicação dessa alteração é 1o de janeiro de 2022. • 
Alteração à Resolução CPC 15 (IFRS 3) - “Combinação de Negócios”: emitida em 
maio de 2020, com o objetivo de substituir as referências da versão antiga da estrutu-
ra conceitual para a mais recente. A alteração ao IFRS 3 tem vigência de aplicação a 
partir de 1o de janeiro de 2022. • Aprimoramentos anuais - ciclo 2018-2020: em maio 
de 2020, o IASB emitiu as seguintes alterações como parte do processo de melhoria 
anual, aplicáveis a partir de 1o de janeiro de 2022: (i) Alteração à Resolução CPC 
48 (IFRS 9) - “Instrumentos Financeiros” - esclarece quais taxas devem ser incluídas no 
teste de 10% para a baixa de passivos fi nanceiros. (ii) Alteração à Resolução CPC 
06 (IFRS 16) - “Arrendamentos” - alteração do exemplo 13 a fi m de excluir o exemplo 
de pagamentos do arrendador relacionados a melhorias no imóvel arrendado. (iii) Re-
solução CPC 37 e Resolução CPC 43 (IFRS 1) - “Adoção Inicial das Normas Interna-
cionais de Relatórios Financeiros” - simplifi ca a aplicação da referida norma por uma 
subsidiária que adote o IFRS pela primeira vez após a sua controladora, em relação à 
mensuração do montante acumulado de variações cambiais. • Alteração à Resolu-
ção CPC 26 (IAS 1) - “Apresentação das Demonstrações Contábeis”: emitida em maio 
de 2020, com o objetivo esclarecer que os passivos são classifi cados como circulantes 
ou não circulantes, dependendo dos direitos que existem no fi nal do período. A classi-
fi cação não é afetada pelas expectativas da entidade ou eventos após a data do rela-
tório (por exemplo, o recebimento de um waiver ou quebra de covenant). As alterações 
também esclarecem o que se refere “liquidação” de um passivo à luz do IAS 1. As al-
terações do IAS 1 tem vigência a partir de 1o de janeiro de 2023. • Alteração à Re-
solução CPC 26 (IAS 1) - Divulgação de políticas contábeis: em fevereiro de 2021 o 
IASB emitiu nova alteração ao IAS 1 sobre divulgação de políticas contábeis “mate-
riais” ao invés de políticas contábeis “signifi cativas”. As alterações defi nem o que é 
“informação de política contábil material” e explicam como identifi cá-las. Também es-
clarece que informações imateriais de política contábil não precisam ser divulgadas, 
mas caso o sejam, que não devem obscurecer as informações contábeis relevantes. 
Para apoiar esta alteração, o IASB também alterou a “IFRS Practice Statement 2 Ma-
king Materiality Judgements” para fornecer orientação sobre como aplicar o conceito 
de materialidade às divulgações de política contábil. A referida alteração tem vigência 
a partir de 1o de janeiro de 2023. • Alteração à Resolução CPC 23 (IAS 8) - Políti-
cas Contábeis, Mudança de Estimativa e Retifi cação de Erro: a alteração emitida em 
fevereiro de 2021 esclarece como as entidades devem distinguir as mudanças nas po-
líticas contábeis, uma vez são aplicadas prospectivamente a transações e eventos fu-
turos, e aplicadas retrospectivamente a transações anteriores, bem como ao perío-
do atual. A referida alteração tem vigência a partir de 1o de janeiro de 2023. • Alte-
ração à Resolução CPC 32 (IAS 12) - Tributos sobre o Lucro: a alteração emitida em 
maio de 2021 requer que as entidades reconheçam o imposto diferido sobre as transa-
ções que, no reconhecimento inicial, dão origem a montantes iguais de diferenças 
temporárias tributáveis e dedutíveis. Isso normalmente se aplica a transações de ar-
rendamentos (ativos de direito de uso e passivos de arrendamento) e obrigações de 
descomissionamento e restauração, como exemplo, e exigirá o reconhecimento de ati-
vos e passivos fi scais diferidos adicionais. A referida alteração tem vigência a partir de 
1o de janeiro de 2023. Esta interpretação estará em vigor a partir de períodos anuais 
iniciados em, ou após, 1º de janeiro de 2022 e 2023 e seus impactos estão sendo ava-
liados pela Administração da Empresa. Não há outras Resoluções do Comitê de Pro-
nunciamentos Contábeis (CPC) ou do Conselho Federal de Contabilidade (CFC) que ain-
da não entraram em vigor que possam, na opinião da Administração, ter impacto sig-
nifi cativo no resultado ou no patrimônio líquido divulgado pela Empresa.

5. Caixa e equivalentes de caixa
 Controladora Consolidado
 2021 2020 2021 2020
Caixa e bancos 56.117 1.305 64.159 51.696
Aplicações fi nanceiras (i) 18.503 1.295 392.539 219.036
 74.620 2.600 456.698 270.732
(i) As aplicações fi nanceiras são realizadas com bancos de primeira linha, compreen-
dendo títulos de renda fi xa e remuneradas a uma taxa que varia entre 90% e 99,5% do 
CDI (Certifi cado de Depósito Interbancário) e possuem liquidez imediata. O aumento do 
saldo é decorrente do crescimento das receitas líquidas de vendas.
6. Clientes
 Controladora Consolidado
 2021 2020 2021 2020
Clientes nacionais 927.395 6.675 1.122.698 1.006.747
Clientes nacionais (Data center) - 6.445 - 6.445
Provisão para créditos
 de liquidação duvidosa (472) (367) (8.581) (6.668)
 926.923 12.753 1.114.117 1.006.524
As contas a receber de clientes por faixa de vencimentos estão demonstradas como 
segue:
 Controladora Consolidado
 2021 2020 2021 2020
A vencer 835.101 842 1.013.124 991.014
Vencidas de 1 a 30 dias 86.086 11.261 93.114 15.483
Vencidas de 31 a 60 dias 4.107 587 4.168 956
Vencidas de 61 a 90 dias 847 196 1.202 298
Vencidas de 91 a 180 dias 795 188 8.677 740
Vencidas acima de 180 dias 459 46 2.413 4.701
 927.395 13.120 1.122.698 1.013.192
Provisão para créditos
 de liquidação duvidosa (472) (367) (8.581) (6.668)
 926.923 12.753 1.114.117 1.006.524
Para mensurar as perdas de crédito esperadas, o saldo de contas a receber de clientes 
considera dois pontos básicos: a) provisão para um cliente específi co que apresenta 
histórico de atrasos ou risco emininte de pagamento e b) sobre a parcela do saldo em 
atraso considerando o risco de crédito e nos dias de atraso. Devido a constante melho-
ria na política de crédito na Empresa, os valores de inadimplência sujeitos à provisão 
para perda, são irrelevantes quando comparados ao saldo total de contas a receber. A 
movimentação da provisão para créditos de liquidação duvidosa é como segue:
 Controladora Consolidado
Provisão para créditos de 2021 2020 2021 2020
 líquidação duvidosa
Saldo no início do ano (367) (446) (6.668) (2.947)
Reversão da provisão do exercício 196 434 18.141 2.928
Complemento de provisão (301) (355) (20.054) (6.649)
 (105) 79 (1.913) (3.721)
Saldo em 31 de dezembro (472) (367) (8.581) (6.668)
7. Estoques
 Controladora Consolidado
 2021 2020 2021 2020
Matéria-Prima 482.095 342.586 482.095 342.586
Produtos acabados 284.031 3.594 284.031 273.337
Importações em andamento 103.188 70.381 103.188 70.381
Mercadoria para revenda 174.822 4.988 248.481 116.662
(-) Provisão para perda sobre estoques (i) (54.216) (27.650) (62.588) (39.333)
 989.920 393.899 1.055.207 763.633
(i) O aumento da provisão para perda em 2021 foi pequeno quando comparado com o 
aumento no volume de estoques, em decorrência da melhoria nos processos de gestão 
de inventário, bem como na reestruturação interna de portfólio de produtos.
Provisão para obsolescência Controladora Consolidado
Saldo em 31 de dezembro de 2019 (18.264) (28.103)
Complemento de provisão no exercício (10.099) (13.430)
Valores baixados da provisão 713 2.200
 (9.386) (11.230)
Saldo em 31 de dezembro de 2020 (27.650) (39.333)

As transações das atividades de investimento e fi nanciamento que não impactaram caixa estão apresentadas na Nota 32.

...continuação Controladora Consolidado
Complemento de provisão no exercício (29.276) (29.469)
Valores baixados da provisão 2.710 6.214
 (26.566) (23.255)
Saldo em 31 de dezembro de 2021 (54.216) (62.588)
8. Depósitos judiciais: A Empresa possuí os seguintes saldos de depósitos judiciais.
 Controladora Consolidado
 2021 2020 2021 2020
Depósitos Judiciais – Cível 6.021 9.801 6.046 9.949
Depósitos Judiciais - Trabalhista 964 962 964 962
 6.985 10.763 7.010 10.911
9. Impostos a recuperar: Os detalhes de impostos a recuperar da Empresa estão de-
monstrados na tabela a seguir:
 Controladora Consolidado
 2021 2020 2021 2020
PIS e COFINS a recuperar (i) 118.706 12.369 149.950 48.649
IRPJ e CSLL a recuperar (ii) 6.260 33.160 15.014 40.482
ICMS a recuperar 3.229 3.661 3.569 63.576
IPI a recuperar (iii) - - - 1.299
Crédito sobre P&D a recuperar (iv) 137.914 186.890 137.914 186.890
 266.109 236.080 306.447 340.896
Circulante 141.143 192.466 142.122 255.469
Não circulante 124.966 43.614 164.325 85.427
 266.109 236.080 306.447 340.896
(i) A Controladora possui créditos acumulados líquidos em 2021 de PIS - R$ 21.736 
(Consolidado – R$ 27.278) e de COFINS - R$ 7.586 (Consolidado – R$ 96.670 (Consoli-
dado - R$ 122.672). O aumento do saldo é decorrente das operações normais da Em-
presa, bem como dos créditos oriundos da sentença do Supremo Tribunal Federal, des-
crito na Nota 1.2. A expectativa é compensar esses saldos durante o ano seguinte. (ii) 
A Empresa possui saldos de Imposto de Renda (IRPJ) e de Contribuição Social (CSLL) a 
compensar decorrente de antecipações e de retenções na fonte de notas fi scais e apli-
cações fi nanceiras. Este saldo está sendo utilizado para compensações de impostos 
federais. (iii) Até 2019 na aquisição das matérias-primas a empresa registrava crédito 
tributário do IPI, seguindo os percentuais de 10% a 15% de acordo com o NCM. Porém, 
as saídas da Empresa eram incentivadas de IPI, resultando numa alíquota de 0,75% 
para informática, o que gerou um acumulo de crédito até 2019, o qual foi integralmen-
te utilizado nas compensações com impostos a pagar em 2020. (iv) A Lei 13.969/2019, 
vigente à partir de 01 de abril de 2020, mudou a sistemática da tributação na saída e 
créditos fi scais federais. Com isso, as empresas passaram a calcular créditos fi scais 
com base nos produtos vendidos vinculados aos investimentos em Pesquisa e Desen-
volvimento, cujos saldos seguem a mesma tratativa de compensação ou ressarcimen-
to dos demais tributos federais.
10. Despesas antecipadas: Segue abaixo a composição das despesas antecipadas:
 Controladora Consolidado
 2021 2020 2021 2020
Prêmios de Seguros (i) 1.394 581 1.518 808
Despesas de laboratório (ii) - 3.427 - 3.427
Despesas de intermediação antecipadas 556 731 782 1.326
Assistência médica 1.991 367 2.418 827
Depósito de aluguel 1.105 - 1.261 322
Despesas com revenda (iii) - 1.112 - 1.112
Gastos Fretes e Impostos de Importação 589 37 663 37
Adiantamento de férias 1.395 - 1.619 -
P&D (Pesquisa e Desenvolvimento) 293 502 293 502
Outras 58 674 264 944
 7.381 7.431 8.818 9.305
(i) Despesas antecipadas com honorários decorrentes de serviços técnicos-profi ssio-
nais pagos antecipadamente aos serviços a serem prestados pela empresa Digiboard 
Eletrônica da Amazônia Ltda, pela adequação dos procedimentos de testes do labora-
tório de controle de qualidade de componentes eletrônicos. (ii) Gastos antecipados de 
projetos de pesquisa e desenvolvimento de novas tecnologias, pagos principalmente 
em dezembro de 2020. (iii) Gastos antecipados em decorrência das operações de re-
venda da controlada para fornecedores e empresa ligada. A redução ocorreu porque 
importações iniciadas em 2019 foram recebidas em 2020 e com isso contabilizamos a 
baixa destes valores.

11. Partes relacionadas: (a) Transações e saldos: Os saldos a receber, a pagar e de resultado do exercício com partes relacionadas estão demonstrados a seguir:
 31 de dezembro de 2021
Controladora Lenovo Comercial Lenovo Global Lenovo Cingapura Lenovo China Lenovo Hong Kong Outras Total
Ativo Circulante
Contas a receber de vendas 70.984 7.344 6.384 1.355 7 59 86.133
Gastos compartilhados - 52 7.773 - 1.443 10 9.278
Outros recebíveis (i) - 27.677 - - - - 27.677
 70.984 35.073 14.157 1.355 1.450 69 123.088
Passivo Circulante
Fornecedores 32.401 966 4.419 270.545 129.246 282 437.859
Transfência de servidores (X86) - 10.063 - - - 786 10.849
Gastos compartilhados 566 280 - - 1.450 2.441 4.737
Mútuo entre empresas ligadas 397.337 - - - - - 397.337
 430.304 11.309 4.419 270.545 130.696 1.476 850.782
Gastos compartilhados (Nota 26) 24.509 4.540 - - 1.450 2.451 32.950
Receita líquida de vendas 2.001.700 82.730 1.139 4.078 - 385 2.090.032
Custo das vendas (1.702.888) (70.380) (969) (3.469) - (328) (1.778.034)
Compras de empresas ligadas - 4.057 - - - - 4.057
 31 de dezembro de 2020
Controladora Lenovo Comercial Lenovo Global Lenovo Cingapura Lenovo China Lenovo Hong Kong Outras Total
Ativo Circulante
Contas a receber de vendas 157.778 53.057 - 4.122 3.212 - 218.169
Gastos compartilhados 22.306 3.839 - - 7.785 - 33.930
Outros recebíveis (i) - 27.677 - - - - 27.677
 180.084 84.573 - 4.122 10.997 - 279.776
Passivo Circulante
Fornecedores 392 619 - 1.452.785 546.373 210 2.000.379
Transferência de servidores (X86) - 10.063 - - - - 10.063
Gastos compartilhados 422 983 - - 705 766 2.876
 814 11.665 - 1.452.785 547.078 976 2.013.318
Resultado do exercício
Gastos compartilhados (Nota 26) 41.515 984 - - - - 42.499
Receita líquida de vendas 2.453.824 17.272 - - - - 2.471.096
Custo das vendas (2.375.507) (16.721) - - - - (2.392.228)
Compras de empresas ligadas - - - 512.035 348.754 - 860.789
 31 de dezembro de 2021
Consolidado Lenovo Global Lenovo Cingapura Lenovo China Lenovo Hong Kong Outras Total
Ativo Circulante
Contas a receber de vendas 8.631 6.384 1.355 7 59 16.436
Gastos compartilhados 1.120 7.773 - 10.868 10 19.771
Outros recebíveis (i) 27.677 - - - - 27.677
 37.428 14.157 1.355 10.875 69 63.884
Passivo Circulante
Fornecedores 977 4.419 270.545 191.309 282 467.532
Transferência de servidores (X86) 12.197 - - - 838 13.035
Gastos compartilhados 280 - - - 500 780
Adiantamento de clientes - - - - - -
 13.454 4.419 270.545 191.309 1.620 481.347
Resultado do exercício
Gastos compartilhados (Nota 26) 4.540 - - 11.027 2.451 18.018
Receita líquida de vendas 82.730 1.139 4.078 - 385 88.332
Custo das vendas (70.380) (969) (3.469) - (328) (75.146)
Compras de empresas ligadas 4.057 - - - 707 4.764
 31 de dezembro de 2020
Consolidado Lenovo Global Lenovo Cingapura Lenovo China Lenovo Hong Kong Outras Total
Ativo Circulante
Contas a receber de vendas 54.146 - 4.122 3.212 357 61.837
Gastos compartilhados 5.918 - - 7.785 - 13.703
Outros recebíveis (i) 27.677 - - - - 27.677
 87.741 - 4.122 10.997 357 103.217
Passivo Circulante
Fornecedores 622 - 1.452.785 890.122 1.268 2.344.797
Transferência de servidores (X86) 12.197 - - - - 12.197
Gastos compartilhados 987 - - 770 858 2.615
Adiantamento de clientes - - - - - -
 13.806 - 1.452.785 890.892 2.126 2.359.609
Resultado do exercício
Gastos compartilhados (Nota 26) (984) - - - - (984)
Receita líquida de vendas 17.272 - - - - 17.272
Custo das vendas (16.721) - - - - (16.721)
Compras de empresas ligadas - - 512.035 348.754 - 860.789
(i) No fi nal de 2014 em decorrência da compra da divisão de Servidores (“Data Centers”) do Grupo IBM, foram registrados saldos de ativo intangível (Relacionamento com Clien-
tes e Goodwill) na empresa Lenovo Tecnologia Brasil Ltda. (“Lenovo Tecnologia”), que passou a ser responsável pela fabricação e vendas destes equipamentos. No dia 16 de 
Novembro de 2016 foi registrada a constituição da Empresa Lenovo Global Tecnologia Brasil – Comercial e Distribuição Ltda. (“Lenovo Global”), a qual iniciou suas operações 
somente em Fevereiro de 2017. A partir deste mês de Fevereiro de 2017, a Lenovo Global tornou-se responsável pela comercialização destes produtos e a Lenovo Tecnologia 
continuou a ser a fabricante dos mesmos. O saldo de R$ 22.677 apresentado acima é composto pelos seguintes valores: • o saldo de Ágio (“Goodwill”) foi originalmente regis-
trado em 2014 pelo valor de R$ 15.897 no ativo intangível da empresa Lenovo Tecnologia em contrapartida pelo recebimento dos ativos adquiridos. Em 28 de Fevereiro de 2017, 
este valor de R$ 15.897 foi alienado da Lenovo Tecnologia para a Lenovo Global. Não foi constatado perda nas avaliações de “Impairment Test”; • o saldo de R$ 2.215 é rela-
tivo documentos a pagar e a receber entre as empresas, e • o saldo de Relacionamento com Clientes foi originalmente registrado em 2014 pelo valor de R$ 12.342. O período 
de amortização deste saldo era de 120 meses (10 anos). Houve amortização de R$ 2.777 durante 2015 e 2016, devidamente registradas na Lenovo Tecnologia. Em 28 de Feve-
reiro de 2017, o saldo líquido era de R$ 9.565, o qual também foi alienado da Lenovo Tecnologia para a Lenovo Global. As transações entre as partes relacionadas são compos-
tas conforme descrito: • Lenovo Comercial: fornecimento de mercadorias para revenda com prazo médio de recebimento de 60 dias e mútuo de recursos fi nanceiros; • Le-
novo Global: fornecimento de mercadorias para revenda com prazo médio de recebimento de 60 dias; • Lenovo Cingapura, Lenovo China e Lenovo Hong Kong: aquisi-
ção de matéria-prima, periféricos e softwares, sendo que os valores a pagar são denominados em dólares norte-americanos (US$), convertidos para a moeda nacional com re-
gistro de variação cambial. Prazos e Condições: Os contratos fi rmados entre as partes relacionadas possuem vencimento inferior a um ano. No entanto, a administração da 
Empresa pode efetuar pagamentos em um prazo superior a este quando da estratégia defi nida pela tesouraria central do Grupo Lenovo. As vendas e compras envolvendo par-
tes relacionadas são efetuadas a preço e condições de mercado acordadas entre as partes. Não houve garantias prestadas ou recebidas em relação a quaisquer operações en-
volvendo partes relacionadas. (b) Remuneração do pessoal-chave da administração: O pessoal-chave da administração da Empresa é composto por diretores sem desig-
nação específi ca, conforme descrito no ato societário. Ressaltamos que o aumento de salários e encargos apresentada em 2021 deve-se a restruturação operacional concluida 
no ano de 2021, para atender ao aumento das vendas e estratégias de crescimento. A remuneração paga ou a pagar ao pessoal-chave da administração foi de:
 2021 2020
Salários e encargos sociais 3.671 2.782
Bônus 4.455 2.030
 8.126 4.812
12. Outros créditos
 Controladora Consolidado
 2021 2020 2021 2020
Saldo da alienação das empresas CCE (i) - 11.287 - 11.287
Outros créditos - Data Center (X-86) 4.108 2.704 4.108 2.704
Outros créditos com terceiros - 475 - 475
 4.108 14.466 4.108 14.466
(i) Refere-se ao saldo a receber pela venda das empresas CCE (Digibras, Digiboard e Dual Mix) ocorrida em 2015, cujo valor foi integralmente recebido em 2021.
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NOTAS EXPLICATIVAS DA ADMINISTRAÇÃO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 - EM MILHARES DE REAIS, EXCETO QUANDO INDICADO DE OUTRA FORMA

DIRETORIA:                                                                     RICARDO HORÁCIO BLOJ                                                                     RICARDO MACHADO TILTSCHER

RELATÓRIO DO AUDITOR INDEPENDENTE SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS INDIVIDUAIS E CONSOLIDADAS
Aos Administradores e Quotistas
Lenovo Tecnologia (Brasil) Limitada
Opinião: Examinamos as demonstrações fi nanceiras individuais da Lenovo Tecno-
logia (Brasil) Limitada (“Empresa”), que compreendem o balanço patrimonial em 31 
de dezembro de 2021 e as respectivas demonstrações do resultado, do resultado 
abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos fl uxos de caixa para o exer-
cício fi ndo nessa data, assim como as demonstrações fi nanceiras consolidadas da 
Lenovo Tecnologia (Brasil) Limitada e sua controlada (“Consolidado”), que com-
preendem o balanço patrimonial consolidado em 31 de dezembro de 2021 e as res-
pectivas demonstrações consolidadas do resultado, do resultado abrangente, das 
mutações do patrimônio líquido e dos fl uxos de caixa para o exercício fi ndo nessa 
data, bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo as políticas con-
tábeis signifi cativas e outras informações elucidativas. Em nossa opinião, as de-
monstrações fi nanceiras acima referidas apresentam adequadamente, em todos os 
aspectos relevantes, a posição patrimonial e fi nanceira da Lenovo Tecnologia (Bra-
sil) Limitada e da Lenovo Tecnologia (Brasil) Limitada e sua controlada em 31 de de-
zembro de 2021, o desempenho de suas operações e os seus respectivos fl uxos de 
caixa, bem como o desempenho consolidado de suas operações e os seus fl uxos de 
caixa consolidados para o exercício fi ndo nessa data, de acordo com as práticas 
contábeis adotadas no Brasil.
Base para opinião: Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas bra-

sileiras e internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade 
com tais normas, estão descritas na seção a seguir, intitulada “Responsabilidades 
do auditor pela auditoria das demonstrações fi nanceiras individuais e consolida-
das”. Somos independentes em relação à Empresa e sua controlada, de acordo com 
os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profi ssional do Conta-
dor e nas normas profi ssionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e 
cumprimos com as demais responsabilidades éticas conforme essas normas. Acre-
ditamos que a evidência de auditoria obtida é sufi ciente e apropriada para funda-
mentar nossa opinião.
Ênfase: Transações com partes relacionadas: Chamamos a atenção para a 
Nota 11 às demonstrações fi nanceiras individuais e consolidadas, que se refere às 
transações com partes relacionadas que representam parte signifi cativa das opera-
ções de vendas e compras da Empresa. Portanto, as demonstrações fi nanceiras aci-
ma referidas devem ser lidas nesse contexto. Nossa opinião não está ressalvada 
em relação a esse assunto.
Responsabilidades da administração pelas demonstrações fi nanceiras in-
dividuais e consolidadas: A administração da Empresa é responsável pela ela-
boração e adequada apresentação das demonstrações fi nanceiras individuais e 
consolidadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e pelos con-
troles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de 
demonstrações fi nanceiras livres de distorção relevante, independentemente se 

causada por fraude ou erro. Na elaboração das demonstrações fi nanceiras indivi-
duais e consolidadas, a administração é responsável pela avaliação da capacidade 
de a Empresa continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos rela-
cionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na ela-
boração das demonstrações fi nanceiras, a não ser que a administração pretenda li-
quidar a Empresa ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa rea-
lista para evitar o encerramento das operações. Os responsáveis pela administra-
ção da Empresa e sua controlada são aqueles com responsabilidade pela supervi-
são do processo de elaboração das demonstrações fi nanceiras.
Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações fi nancei-
ras individuais e consolidadas: Nossos objetivos são obter segurança razoável 
de que as demonstrações fi nanceiras individuais e consolidadas, tomadas em con-
junto, estão livres de distorção relevante, independentemente se causada por frau-
de ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoá-
vel é um alto nível de segurança, mas não uma garantia de que a auditoria realiza-
da de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre detec-
tam as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem ser decor-
rentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, individualmente ou 
em conjunto, possam infl uenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões 
econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações fi nancei-
ras. Como parte de uma auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e 

internacionais de auditoria, exercemos julgamento profi ssional e mantemos ceticis-
mo profi ssional ao longo da auditoria. Além disso: • Identifi camos e avaliamos os 
riscos de distorção relevante nas demonstrações fi nanceiras individuais e consoli-
dadas, independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executa-
mos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos evi-
dência de auditoria apropriada e sufi ciente para fundamentar nossa opinião. O ris-
co de não detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior do que o 
proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles in-
ternos, conluio, falsifi cação, omissão ou representações falsas intencionais. • Ob-
temos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para plane-
jarmos procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas não com o 
objetivo de expressarmos opinião sobre a efi cácia dos controles internos da Empre-
sa e sua controlada. • Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e 
a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela ad-
ministração. • Concluímos sobre a adequação do uso, pela administração, da base 
contábil de continuidade operacional e, com base nas evidências de auditoria obti-
das, se existe incerteza relevante em relação a eventos ou condições que possam 
levantar dúvida signifi cativa em relação à capacidade de continuidade operacional 
da Empresa. Se concluirmos que existe incerteza relevante, deve chamar atenção 
em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações 
fi nanceiras ou incluir modifi cação em nossa opinião, se as divulgações forem inade-
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quadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obti-
das até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem le-
var a Empresa a não mais se manter em continuidade operacional. • Avaliamos a 
apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações fi nanceiras indivi-
duais e consolidadas, inclusive as divulgações e se essas demonstrações fi nancei-
ras representam as correspondentes transações e os eventos de maneira compatí-
vel com o objetivo de apresentação adequada. • Obtemos evidência de auditoria 
apropriada e sufi ciente referente às informações fi nanceiras das entidades ou ativi-
dades de negócio do grupo para expressar uma opinião sobre as demonstrações fi -
nanceiras individuais e consolidadas. Somos responsáveis pela direção, supervisão 
e desempenho da auditoria do grupo e, consequentemente, pela opinião de audito-
ria. Comunicamo-nos com os responsáveis pela administração a respeito, entre ou-
tros aspectos, do alcance planejado, da época dos trabalhos de auditoria planeja-
dos e das constatações signifi cativas de auditoria, inclusive as eventuais defi ciên-
cias signifi cativas nos controles internos que, eventualmente, tenham sido identifi -
cadas durante nossos trabalhos.

São Paulo, 23 de maio de 2022.

PricewaterhouseCoopers Ricardo Novaes de Queiroz
Auditores Independentes Ltda. Contador
CRC 2SP000160/O-5 CRC 1DF012332/O-2

(ii) Saldos reconhecidos na demonstração do resultado: A demonstração do re-
sultado incluem os seguintes montantes relacionados a arrendamentos:
 Controladora Consolidado
 2021 2020 2021 2020
Encargo de depreciação dos ativos
 de direito de uso - Edifi cações (4.047) (2.873) (3.425) (4.578)
Despesas com juros (2.462) (1.337) (2.564) (1.518)
 (6.509) (4.210) (5.989) (6.096)
16. Intangível: Abaixo apresentamos a movimentação do saldo do intangível relativo 
aos Softwares de uso na Empresa:
Softwares Controladora e Consolidado
Saldo contábil, líquido 2019 98
Aquisições 220
Amortização (71)
Saldo contábil, líquido 2020 247
Aquisições -
Amortização (105)
Saldo contábil, líquido 2021 142
17. Fornecedores
 Controladora Consolidado
 2021 2020 2021 2020
Fornecedores - mercado externo 192.011 244.304 192.011 244.304
Fornecedores - mercado interno 231.877 198.371 245.636 240.789
Provisão de frete e outras (i) 48.719 26.407 59.188 37.076
 472.607 469.082 496.835 522.169
(i) Refere-se substancialmente aos valores dos serviços de fretes feitos em Dezembro 
de 2021 para a entrega dos produtos a clientes.
18. Provisões comerciais
 Controladora Consolidado
 2021 2020 2021 2020
Provisão para descontos (a) 123.259 - 139.838 83.829
Provisão de devolução de venda (b) 4.627 1.408 5.450 9.375
Provisão de marketing (c) - - - 10.064
Provisão de serviços de terceiros (d) 2.472 - 2.779 -
Provisão Pesquisa e
 Desenvolvimento (P&D) 1.379 4.940 1.379 4.940
Provisão de serviços para cliente (d) 6.364 6.236 6.364 6.511
Provisão para serviços relativos
 à alienação de empresas (e) 14.715 - 14.715 -
Provisão de comissões de terceiros 6.045 1.758 13.207 7.307
 158.861 14.342 183.732 122.026
a) Provisão para descontos: A provisão é calculada tomando-se por base o percen-
tual médio das devoluções contabilizadas nos últimos 12 (doze) meses. Esses descon-
tos são contabilizados com base nos acordos feitos com cada cliente. b) Provisão 
para devolução de venda: A provisão é calculada tomando-se por base o percentual 
médio das devoluções contabilizadas nos últimos 12 (doze) meses. c) Provisão de 
marketing: Os gastos de marketing estão relacionados com o esforço de venda a ter-
ceiros, concentrados na Lenovo Comercial. Por isso, há saldo apenas no Consolidado. 
d) Provisão de serviços para cliente: Saldo relativo principalmente aos serviços do 
fornecedor Flextronic (R$ 4.408), contratado para dar apoio ao time de venda da fi lial 
X86 de Servidores (Data Centers IBM). O restante são relativos a outros fornecedores 
que apoiam a entrega junto aos clientes. e) Provisão para serviços relativos à 
alienação de empresas: Em 2015 a Empresa efetuou a alienação das empresas per-
tencentes ao grupo CCE (Digibras, Digiboard e Dual Mix) e com isso assumiu obriga-
ções contratuais relativas ao período em que ela detinha o controle dessas empresas. 
O saldo refl ete a expectativa dos gastos futuros necessários para cumprir as cláusulas 
contratuais. Segue a movimentação dos saldos de provisões comerciais:
 Controladora Consolidado
Saldo em 31 de dezembro de 2019 14.287 105.742
Adições 344 18.383
Baixas (289) (2.099)
 55 16.284
Saldo em 31 de dezembro de 2020 14.342 122.026
Adições 147.983 137.382
Baixas (3.464) (75.676)
 144.519 61.706
Saldo em 31 de dezembro de 2021 158.861 183.732
19. Provisão para garantia: A Empresa reconhece provisão para reclamações de ga-
rantia estimadas em relação a produtos vendidos que ainda estão sob garantia no fi nal 
do exercício. A administração estima a provisão relacionada para futuras reclamações 
de garantia com base em informações históricas sobre reclamações de garantia, bem 
como tendências recentes que podem sugerir que informações de custos passados po-
dem diferir de reclamações futuras. As premissas feitas em relação ao período atual 
são consistentes com as do ano anterior.
 Controladora Consolidado
 2021 2020 2021 2020
Provisão por garantia de fábrica 11.583 3.456 11.583 4.140
Provisão por garantia estendida 44.576 32.963 44.576 32.963
 56.159 36.419 56.159 37.103
Circulante 44.576 24.857 44.576 25.541
Não Circulante 11.583 11.562 11.583 11.562
 56.159 36.419 56.159 37.103
Os saldos de garantia da fábrica tiveram um aumento inferior ao crescimento das ven-
das, em decorrência do aprimoramento do processo produtivo (Indústria 4.0). Os saldos 
de garantia estendida aumentaram, em decorrência do aumento das vendas de produ-
to com garantia estendida.
 Controladora Consolidado
Saldo em 31 de dezembro de 2019 36.419 37.103
Adições 1.499 1.499
Baixas (552) (852)
 947 647
Saldo em 31 de dezembro de 2020 37.366 37.750
Adições 65.481 65.481
Baixas (46.688) (47.072)
 18.793 18.409
Saldo em 31 de dezembro de 2021 56.159 56.159
20. Salários e encargos sociais
 Controladora Consolidado
 2021 2020 2021 2020
Salários a pagar (i) 37.702 15.928 39.696 31.839
Provisão férias 16.903 6.034 16.903 6.034
INSS a recolher 6.138 71 6.435 918
FGTS a recolher 1.183 811 1.228 1.175
 61.926 22.844 64.262 39.966
(i) Variação decorrente das provisões de comissão e bônus para os empregados do 
time de vendas, com base nas metas de vendas em 2021.
21. Obrigações tributárias
 Controladora Consolidado
 2021 2020 2021 2020
ICMS e IPI a recolher (i) 33.298 58.148 33.958 65.094
PIS e COFINS a recolher 2.316 421 2.316 421
Imposto de renda e
 contribuição social diferidos (ii) 27 - 27 -
Outros impostos e contribuições 44 37 486 309
 35.685 58.606 36.787 65.824
Circulante 35.685 58.606 36.787 65.824
Não Circulante - - - -
 35.685 58.606 36.787 65.824
(i) Saldos decorrentes das compras de matéria-prima e estoques para revenda. Duran-
te as vendas e entregas no começo de 2021 este saldo foi integralmente utilizado. (ii) 
No fi nal de 2014 em decorrência da compra da divisão de Servidores (“Data Centers”) 
do Grupo IBM, foram registrados saldos de ativo intangível e também imposto diferido 
sobre estes saldos (Nota 16). Sobre este saldo foi constituído valores de imposto dife-
rido passivo os quais foram integralmente baixados em 2020 na reavaliação do mes-
mo.
22. Receitas antecipadas: O reconhecimento da receita ocorre de forma linear, de 
acordo com o prazo da garantia.
 Controladora Consolidado
 2021 2020 2021 2020
Receita antecipada até 1 ano 10.557 2.863 48.788 24.158
Receita antecipada
 acima de 1 ano 20.589 270 73.003 54.123
 31.146 3.133 121.791 78.281
Circulante 11.152 2.863 49.382 24.158
Não Circulante 20.589 270 73.005 54.123
 31.741 3.133 122.387 78.281
Referem-se aos valores dos direitos por conta dos contratos de garantia estendida, 
cuja amortização se inicia após o término da garantia normal, calculada de forma li-
near, até o término do prazo da extensão da garantia (mandatória segundo a legislação 
comercial vigente que é de 01 ano).
23. Provisão para contingências: A Empresa possui contingências que estão sendo 
discutidas judicialmente, que incluem processos tributários, trabalhistas e cíveis. A ad-
ministração da Empresa acredita que a solução dessas questões não produzirá efeito 
signifi cativo diferente do montante provisionado, que corresponde aos valores das 
ações consideradas como “perdas prováveis”.

 Controladora Consolidado
 2021 2020 2021 2020
Tributários (i) 2.414 19.593 2.414 19.593
Trabalhistas e previdenciários (ii) 6.536 6.982 6.536 6.982
Reclamações cíveis 3.092 5.392 3.092 5.392
 12.042 31.967 12.042 31.967
A provisão refere-se a riscos de natureza trabalhista relativos a pleitos por doença ocu-
pacional, horas extras e outros, bem como de natureza cívil relacionados a pedidos de 
troca e substituição do valor do produto por defeito e danos morais. (i) A variação tri-
butária considerou os impostos (ICMS) sobre aquisição de Sistema Operacional (Soft-
ware) nos produtos para revenda; (ii) Aumento decorrente de processos classifi cados 
como perda provável em 2020. A movimentação da provisão contábil das perdas pro-
váveis contabilizadas está assim composta:
 Controladora e Consolidado
 Tributária Trabalhista Cível Total
Em 31 de dezembro de 2019 2.393 3.271 6.140 11.804
Adições de provisões (i) 21.965 7.172 6.206 35.343
Pagamentos - (71) (112) (183)
Reversões de provisão (4.765) (3.390) (6.842) (14.997)
 17.200 3.711 (748) 20.163
Em 31 de dezembro de 2020 19.593 6.982 5.392 31.967
Adições de provisões 2.643 6.847 3.232 12.722
Pagamentos (229) (311) (140) (680)
Reversões de provisão (i) (19.593) (6.982) (5.392) (31.967)
 (17.179) (446) (2.300) (19.925)
Em 31 de dezembro de 2021 2.414 6.536 3.092 12.042
(i) A redução da Provisão de Contingência Tributária é relativa a mudança da expecta-
tiva de perda para pagamento dos tributos sobre o Software adquirido pela Lenovo. 
Perdas possíveis: A Empresa é parte em ações de naturezas tributária, cível e traba-
lhista, envolvendo riscos de perda classifi cados pela administração como possíveis, 
com base na avaliação de seus consultores jurídicos, para as quais não há provisão 
constituída, conforme a Resolução do Conselho de Pronunciamentos Contábeis CPC 
25. Os valores estão apresentados à seguir:
 Controladora Consolidado
 2021 2020 2021 2020
Tributários (i) 9.319 63.200 24.606 63.200
Reclamações cíveis (ii) 106 833 106 833
Trabalhistas e previdenciários 2.665 2.341 4.244 3.206
 12.090 66.374 28.956 67.239
(i) Na Controladora o saldo em 2021 de R$ 9.319 é relativo às discussões de PIS (R$ 
441), COFINS (R$ 2.033), Imposto de Importação (R$ 5.591) e ICMS (R$ 1.254). No Con-
solidado o saldo de R$ 24.606, tem os mesmos casos relatados da Controladora e mais 
uma discussão de ICMS (R$ 15.287). (ii) A redução das reclamações cíveis de Procon 
principalmente, decorre da resolução dos casos, cujo saldo está composto por diversos 
casos altamente pulverizados, de pequeno valor individual.
24. Patrimônio líquido: (a) Capital Social: Em 31 de dezembro de 2021 o capital so-
cial era de R$ 6.911.201 e está representado por 6.911.200.307 cotas no valor nominal 
de R$ 1,00 (um real) cada, totalmente subscritas e integralizadas, distribuídas como 
segue:
 Quantidade de quotas
 2021 2020
Lenovo International Coöperatief U.A. 6.911.200.306 4.424.321.817
Lenovo (Belgium) SPLR 1 1
 6.911.200.307 4.424.321.818
(b) Aumentos de capital social: Em 2021 a Empresa recebeu 04 (quatro) aumentos 
de capital social da sua sócia “Lenovo International Coöperatief U.A.”, conforme des-
crito a seguir:
  Em Cotas
 Em reais  de capital
Saldo em 31 de Dezembro de 2020 4.424.322 4.424.321.818
Aumento de Capital Social ( 59a ACS )
 em 20-Outubro-2021 816.336 816.335.959
Aumento de Capital Social ( 60a ACS )
 em 22-Novembro-2021 498.868 498.867.939
Aumento de Capital Social ( 61a ACS )
 em 14-Dezembro-2021 120.808 120.808.755
Aumento de Capital Social ( 62a ACS )
 em 21-Dezembro-2021 1.050.866 1.050.865.836
Saldo em 31 de Dezembro de 2021 6.911.200 6.911.200.307
25. Imposto de renda e contribuição social: Em 31 de dezembro de 2021, o saldo 
de prejuízos fi scais de Imposto de Renda e base negativa de contribuição social era de 
R$ 2.676.575 em 2021 (R$ 1.909.501 em 2020). A administração não registrou saldo de 
imposto de renda e contribuição social diferidos no ativo, em virtude de não ter proje-
ções de resultados tributáveis para realização dos créditos fi scais até o momento des-
se relatório. As despesas com o imposto de renda e a contribuição social contabiliza-
das no resultado do exerício foram:
 Controladora Consolidado
 2021 2020 2021 2020
Imposto de renda e
 contribuição social corrente - - - (1.566)
Imposto de renda e
 contribuição social diferido 5.899 (5.662) 5.899 (5.662)
 5.899 (5.662) 5.899 (7.228)
O imposto sobre o lucro da Empresa, difere do valor teórico que seria obtido com o uso 
da alíquota de imposto média ponderada, aplicável aos lucros das entidades consoli-
dadas, como segue:
 Controladora Consolidado
 2021 2020 2021 2020
Prejuízo antes do imposto de renda
 e da contribuição social (194.798) (498.979) (194.798) (497.413)
Alíquota efetiva 34% 34% 34% 34%
Imposto de renda e contribuição
 social calculado pela
 alíquota fi scal combinada 66.231 169.653 66.231 169.120
Equivalência patrimonial 38.211 (26.999) 38.211 (26.999)
Preço de transferência (27.417) (27.417) (27.417) (27.417)
Prejuízos fi scais sem reconhe-
 cimento de imposto diferido (189.770) (65.372) (81.927) (63.399)
Adições e exclusões permanantes 72.835 (1.613) 69.716 (31.618)
Adições e exclusões temporárias 45.809 (53.914) (58.915) (26.915)
Encargo fi scal 5.899 (5.662) 5.899 (7.228)
26. Receita de vendas e custo dos produtos e serviços vendidos: A reconcilia-
ção entre as vendas brutas e a receita líquida é como segue:
 Controladora Consolidado
 2021 2020 2021 2020
Receitas
Venda de produtos no
 mercado interno (i) 5.281.620 3.584.751 6.015.700 4.141.703
Serviços prestados - Terceiros 35.307 2.406 124.580 53.748
Devoluções de vendas (115.003) (22.582) (151.281) (65.979)
Incentivos de vendas e abatimentos (ii) (170.477) - (229.688) (155.471)
Impostos sobre vendas (iv) (1.234.269) (747.650) (1.112.873) (567.652)
 3.797.178 2.816.925 4.646.438 3.406.349

...continuação Controladora Consolidado
 2021 2020 2021 2020
Custos
Custo dos produtos vendidos (iii) (3.216.574) (2.719.281) (4.029.042) (3.095.101)
Custo de serviços prestados – Terceiros (13.764) (7.738) (16.836) (7.737)
 (3.230.338) (2.727.019) (4.045.879) (3.102.838)
Lucro bruto (iii) 566.840 89.906 600.559 303.511
(i) Essa elevação no volume de vendas acima do mercado de PC´s, ocorreu devido con-
tinua melhoria no seu modelo de negócio com destaque para à área de venda para o 
varejo, bem como na reorganização estratégica, onde assumiu as operações de vendas 
para atacado e varejo que foram encerradas por outras empresas do grupo. (ii) Com a 
nova estratégia de vendas para atacado e varejo, a empresa passou a registrar os in-
centivos de vendas na controladora, e o aumento no consolidado está alinhado com o 
aumento das vendas em 2021. (iii) O lucro bruto aumentou de 2020 para 2021 na Con-
troladora e também no Consolidado devido a melhoria nos procesos de vendas, bem 
como estratégias de marketing e relacionamento com clientes. (iv) A Lei nº 8.248/1991 
(Lei de Informática) foi alterada pela Lei nº 13.969 de 16 de dezembro de 2019, em 
atendimento a exigência da OMC (Organização Mundial do Comércio). A nova lei 
13.969/2019 passou a vigorar em 01 de abril de 2020, ocasionando um imediato au-
mento na carga tributária do IPI (Imposto sobre Produtos Industrializado) cuja alíquota 
media passou a ser de 15% (quinze por cento).
27. Despesas comerciais e administrativas: A Empresa apresentou a demonstra-
ção do resultado utilizando a classifi cação das despesas e receitas operacionais ba-
seadas na sua função, e as informações estão apresentadas a seguir:
 Controladora Consolidado
Despesas operacionais 2021 2020 2021 2020
Despesas comerciais e administrativas
Salários, encargos sociais e 
 benefícios a funcionários (198.195) (111.543) (223.768) (164.258)
Prestação de serviços
 pessoa jurídica (23.847) (26.162) (24.559) (29.093)
Viagens e estadias (423) (669) (428) (954)
Material de escritório e
 despesas de comunicação (12.541) (7.502) (5.060) (2.180)
Aluguel (716) (1.241) (848) (1.317)
Pesquisa e Desenvolvimento (i) 4.622 4.917 4.143 3.957
Despesas com garantia (ii) (64.822) (39.178) (64.822) (39.178)
Fretes e Armazenagens (26.618) (10.364) (66.059) (43.766)
Publicidade, feiras e eventos (93.519) (23) (143.154) (77.280)
Bonifi cações e comissões (14.543) (747) (20.936) (13.126)
Perda sobre estoques (iii) (Nota 7) (26.566) (19.482) (23.255) (21.325)
Perda no recebimento
 de créditos (Nota 6) (105) (279) (1.913) (7.243)
Gerenciamento de propriedades (9.293) (7.526) (10.157) (8.155)
Despesas de depreciação (7.346) (7.131) (7.621) (7.442)
Despesas água, eletricidade
 e seguros de imobilizado (2.576) (2.712) (2.849) (3.110)
Benfeitoria em prédio de terceiros (3.735) (3.690) (3.769) (3.727)
Infraestrutura
 compartilhada (iv) Nota 11 32.950 42.499 4.540 984
Outras (24.472) (34.922) (37.578) (27.007)
 (471.745) (225.755) (628.093) (444.220)
Despesas com vendas (212.706) (73.309) (334.846) (224.997)
Despesas administrativas (259.039) (152.446) (293.247) (219.223)
 (471.745) (225.755) (628.093) (444.220)
(i) Redução dos gastos em pesquisa e desenvolvimento decorrente do aprimoramento 
no processo produtivo e desenvolvimento de novos produtos; (ii) Aumento nas despe-
sas de garantia em decorrência do aumento no volume de vendas; (iii) Aumento da per-
da de estoques devido a assunção das vendas para atacado e varejo, o que acarretou 
um aumento no saldo de estoques. (iv) Saldos decorrentes da assunção das despesas 
compartilhadas (aluguel, salário, etc) pagas pela Empresa e reembolsadas pela contro-
lada Lenovo Comercial e pela parte relacionada Lenovo Global.
28. Outros ganhos (perdas), líquidos
 Controladora Consolidado
 2021 2020 2021 2020
Outras receitas (despesas), líquidas
Gastos com restruturação interna (35.471) 39 (35.466) (23)
Crédito de ICMS na base
 do PIS e COFINS, líquida (i) 124.023 - 124.023 -
Reversão provisão
 gastos de importações - 949 - 949
Outras receitas (despesas) (11.090) (1.419) (10.999) (1.435)
 77.462 (431) 77.558 (509)
(i) No dia 13 de Maio de 2021, o STF (Supremo Tribunal Federal) concluiu a análise e 
deferiu que o crédito tributário deve ser feito pelo valor bruto do ICMS. Com isso foi re-
gistrado o valor atualizado de R$ 125.848, deduzido do PIS e COFINS sobre atualização 
monetária de R$ (1.825), resultado no valor líquido de R$ 124.023 apresentado no qua-
dro acima. Os detalhes foram descritos na Nota 1.2.
29. Receitas e despesas fi nanceiras, líquidas: Os saldos relativos a receitas e 
despesas fi nanceiras estão apresentados abaixo de forma comparativa:
 Controladora Consolidado
 2021 2020 2021 2020
Receitas fi nanceiras
Aplicação fi nanceira em CDB 6.206 4.785 19.840 12.213
Despesas fi nanceiras
Juros sobre arrendamentos (Nota 15) (1.337) (2.259) (1.518) (2.502)
Juros sobre Mútuo entre
 empresas ligadas (9.241) - - -
Despesas bancárias (1.526) (1.782) (1.526) (2.108)
Despesas de IOF e
 contratos de câmbio (11.080) - (11.080) -
Reversão de provisão de multa
 por cancelamento de contrato (98) (306) (98) (306)
Juros pagos a fornecedores - - (696) (170)
Encargos de empresas
 de cartão de crédito - - (3.398) -
Despesas com cessão de recebíveis (734) - (2.224) (2.577)
 (24.016) (4.347) (20.540) (7.663)
Variações cambiais líquidas
Variações cambiais ativas (passivas)
 de fornecedores no exterior (237.159) (283.728) (244.122) (360.745)
Resultado fi nanceiro líquido (254.969) (283.290) (244.822) (356.195)
(i) A variação esta relacionada a desvalorização do Real (R$) frente ao dólar norte ame-
ricano (US$) uma vez que parte substancial das operações de compra com partes rela-
cionadas estão atreladas à moeda americana. Os valores em moeda estrangeira sujei-
tos exposição cambial estão descritos na nota 11 - Partes Relacionadas e também na 
nota 3.1 (a) - Risco Cambial.
30. Seguros: A Empresa possui um programa de gerenciamento de risco com o obje-
tivo de delimitá-los, contratando no mercado coberturas compatíveis com o seu porte 
e operação. As coberturas foram contratadas por montantes considerados sufi cientes 
pela administração para cobrir eventuais sinistros, considerando a natureza da sua ati-
vidade, os riscos envolvidos em suas operações e a orientação de seus consultores de 
seguros.

13. Investimentos       2021
 Informações fi nanceiras da controlada
 Ativo Passivo Patrimônio líquido Receita líquida Lucro líquido Equivalência Patrimonial Investimento
Lenovo Comercial (a) 1.125.124 280.829 844.295 2.850.960 (112.386) (112.386) 844.295
 1.125.124 280.829 844.295 2.850.960 (112.386) (112.386) 844.295
       2020
 Informações fi nanceiras da controlada
 Ativo Passivo Patrimônio líquido Receita líquida Prejuízo líquido Equivalência Patrimonial Investimento
Lenovo Comercial (a) 1.746.667 789.986 956.681 3.235.802 (79.409) (79.409) 956.681
 1.746.667 789.986 956.681 3.235.802 (79.409) (79.409) 956.681
(a) Conforme descrito na Nota 1.1(a), no fi nal de 2021 a Empresa passou por uma reorganização estratégica, onde as operações de vendas para atacado e varejo deixaram de 
ser feitas pelas empresas comerciais do grupo e passaram a ser realizadas pela Lenovo Tecnologia. Com isso a controlada Lenovo Comercial direcionou suas vendas somente 
para o setor de órgãos públicos, o que ocasiou uma redução na receita líquida em 2021.
(b) Movimentação do saldo de investimento na controladora:
Saldos em 31 de Dezembro de 2019 534.658
Aumento de capital social 501.432
Equivalência patrimonial (79.409)
Saldos em 31 de Dezembro de 2020 956.681
Aumento de capital social
Equivalência patrimonial (112.386)
Saldos em 31 de Dezembro de 2021 844.295
(c) O quadro abaixo apresenta um resumo das informações fi nanceiras da controlada Lenovo Comercial:
 Lenovo Comercial  Lenovo Comercial
 31 de dezem- 31 de dezem-  31 de dezem- 31 de dezem-
Balanço sintético bro de 2021 bro de 2020 Demonstração do resultado sintética bro de 2021 bro de 2020
Circulante   Receita líquida de vendas 2.850.960 3.235.802
Ativo 1.083.459 1.701.086 Custo dos produtos vendidos (2.817.241) (3.022.197)
Passivo 227.598 734.741
Circulante líquido 855.861 966.345 Despesas comerciais (122.140) (151.688)
   Despesas gerais e administrativas (34.208) (66.777)
Não Circulante   Outras receitas (despesas), líquidas 96 (78)
Ativo 41.665 45.581
Passivo 53.231 55.245 Despesas fi nanceiras. líquidas 10.147 (72.905)
Não Circulante líquido (11.566) (9.664)
   Imposto de renda diferido - (1.566)
   Lucro líquido (prejuízo)
Patrimônio Líquido 844.295 956.681  do exercício (112.386) (79.409)
14. Imobilizado: As movimentações e saldos do imobilizado da Controladora estão demonstradas a seguir:
      Controladora
 Ferramental Equipamentos industriais Instalações industriais Móveis e Utensílios Outros ativos Total
 5 a 7 anos 5 a 7 anos 4 a 5 anos 5 anos 3 a 5 anos
Em 31 de dezembro de 2020
Saldo inicial 11 7.952 19.932 267 1.468 29.630
Adições 32 626 198 5 (35) 826
Baixas - (49) - - (42) (91)
Transferência entre contas - 3.024 (3.024) - - -
Depreciação do exercício (11) (2.002) (3.696) (123) (416) (6.248)
Saldo contábil, líquido 32 9.551 13.410 149 975 24.117
Em 31 de dezembro de 2020
Custo 390 23.927 35.342 3.840 2.751 66.250
Depreciação acumulada (358) (14.376) (21.932) (3.691) (1.776) (42.133)
Saldo contábil líquido 32 9.551 13.410 149 975 24.117
Em 31 de dezembro de 2021
Saldo inicial 32 9.551 13.410 149 975 24.117
Adições 20 3.164 992 41 - 4.217
Baixas - (563) (402) - (16) (981)
Depreciação do exercício (18) (3.079) (3.747) (46) (490) (7.380)
Saldo contábil, líquido 34 9.073 10.253 144 469 19.973
Em 31 de dezembro de 2021
Custo 410 25.799 35.930 3.875 2.412 68.426
Depreciação acumulada (376) (16.726) (25.677) (3.731) (1.943) (48.453)
Saldo contábil líquido 34 9.073 10.253 144 469 19.973
As movimentações e saldos do imobilizado do Consolidado estão demonstradas a seguir:
      Consolidado
 Ferramental Equipamentos industriais Instalações industriais Móveis e Utensílios Outros ativos Total
 5 a 7 anos 5 a 7 anos 4 a 5 anos 5 anos 3 a 5 anos
Em 31 de dezembro de 2020
Saldo inicial 11 8.966 19.942 298 2.416 31.633
Adições 32 1.536 354 102 61 2.085
Baixas - (403) - - (394) (797)
Transferência entre contas - 3.024 (3.024) - - -
Depreciação do exercício (11) (2.391) (3.733) (150) (623) (6.908)
Saldo contábil, líquido 32 10.732 13.539 250 1.460 26.013
Em 31 de dezembro de 2020
Custo 390 26.221 35.604 4.001 4.112 70.328
Depreciação acumulada (358) (15.489) (22.065) (3.751) (2.652) (44.315)
Saldo contábil líquido 32 10.732 13.539 250 1.460 26.013
Em 31 de dezembro de 2021
Saldo inicial 32 10.732 13.539 250 1.460 26.013
Adições 20 3.198 992 42 - 4.252
Baixas - (694) (402) (17) (120) (1.233)
Depreciação do exercício (18) (3.460) (3.781) (69) (643) (7.971)
Saldo contábil, líquido 34 9.776 10.348 206 697 21.061
Em 31 de dezembro de 2021
Custo 410 27.804 36.192 4.007 3.603 72.016
Depreciação acumulada (376) (18.028) (25.844) (3.801) (2.906) (50.955)
Saldo contábil líquido 34 9.776 10.348 206 697 21.061
15. Direito de uso e arrendamento mercantil: sobre contratos de aluguel: Os valores se referem aos contratos de prédios comerciais para sua área administrativa e gal-
pões para sua área de manufatura e armazenamento de estoques. (i) Saldos reconhecidos no balanço patrimonial: A velocidade da amortização dos saldos de adoção ini-
cial do CPC6 (R2) do Ativo e das contas do Passivo são diferentes. Enquanto que os saldos do Ativo são amortizados pelo tempo do contrato, os saldos do Passivo tem acrésci-
mos de juros e baixados pelos pagamentos feitos a regime de caixa. Ou seja, após o lançamento inicial os saldos de Ativo menos Passivo serão diferentes até o término do con-
trato. O balanço patrimonial contém os seguintes saldos relacionados a arrendamentos:
 Controladora Consolidado
 2021 2020 2021 2020
Ativos de direito de uso
Edifi cações 10.309 14.356 11.502 16.080
 10.309 14.356 11.502 16.080
Passivos de arrendamentos
Circulante 4.296 3.846 4.876 4.370
Não circulante 7.433 11.726 8.248 13.118
 11.729 15.572 13.124 17.488
A movimentação de saldos dos ativos de direito de uso é evidenciada abaixo:
 Ativo Imobilizado Passivo Circulante Passivo Não Circulante
Controladora Direito de uso IFRS 16 Arrendamento de curto prazo Arrendamento de longo prazo
Saldo inicial em 01 de janeiro de 2019 - - -
Adoção inicial do IFRS 16/CPC 6 (R2) 13.748 (3.377) (10.371)
Juros - (397) -
Pagamentos - 3.096 -
Transferência entre curto e longo prazo - (1.615) 1.615
Depreciação do exercício (3.126) - -
Saldo fi nal em 31 de dezembro de 2019 10.622 (2.293) (8.756)
Reavaliação contratual 6.607 (6.607) -
Juros - (1.626) (836)
Pagamentos - 4.546 -
Transferência entre curto e longo prazo - 2.134 (2.134)
Depreciação do exercício (2.873) - -
Saldo fi nal em 31 de dezembro de 2020 14.356 (3.846) (11.726)
Reavaliação contratual - - -
Juros - (1.337) -
Pagamentos - 5.180 -
Transferência entre curto e longo prazo - (4.293) 4.293
Depreciação do exercício (4.047) - -
Saldo fi nal em 31 de dezembro de 2021 10.309 (4.296) (7.433)
 Ativo Imobilizado Passivo Circulante Passivo Não Circulante
Consolidado Direito de uso IFRS 16 Arrendamento de curto prazo Arrendamento de longo prazo
Saldo inicial em 01 de janeiro de 2019 - - -
Adoção inicial do IFRS 16/CPC 6 (R2) 16.259 (3.775) (12.484)
Juros - (594) -
Pagamentos - 3.653 -
Transferência entre curto e longo prazo - (1.944) 1.944
Depreciação do exercício (3.502) - -
Saldo fi nal em 31 de dezembro de 2019 12.757 (2.660) (10.540)
Reavaliação contratual 6.748 (6.748) -
Juros - (1.728) (836)
Pagamentos - 5.024 -
Transferência entre curto e longo prazo - 1.742 (1.742)
Depreciação do exercício (3.425) - -
Saldo fi nal em 31 de dezembro de 2020 16.080 (4.370) (13.118)
Reavaliação contratual - - -
Juros - (1.518) -
Pagamentos - 5.882 -
Transferência entre curto e longo prazo - (4.870) 4.870
Depreciação do exercício (4.578) - -
Saldo fi nal em 31 de dezembro de 2021 11.502 (4.876) (8.248)

Bens segurados Riscos cobertos em 31 de dezembro Seguradora Em 2021 Em 2020
1) Patrimônio e estoques (Produto acabado, bens e mercadorias) Danos materiais e transportes de fretes, etc. Sompo De até R$ 1.614.328 De até R$ 960.776
2) Cobertura adicional para Multas Indenização ou reembolso ao segurado, por dano   
 e Penalidades Cíveis e Administrativas ambiental, corporal, material e moral, etc. Liberty De até R$ 70.000 De até R$ 7.000
3) Importação Bens de informática e de telefonia móvel Starr International De até USD 7.000 n/a
4) Responsabilidade civil Penalidade civis Zurich De até R$ 11.538 De até R$ 11.538
O seguro é contratado de forma global, abrangendo numa mesma apólice todas as empresas do grupo no Brasil, visando com isso garantir a completa cobertura de seus ativos, 
bem como reduzir os gastos com este tipo de serviço.

31. Instrumentos fi nanceiros: A seguir estão apresentados os instrumentos fi nan-
ceiros da empresa nesses exercícios.
Ativos fi nanceiros ao valor Controladora Consolidado
 justo por meio do resultado 2021 2020 2021 2020
Ativos, conforme o
 balanço patrimonial
Clientes (Nota 6) 926.923 12.753 1.114.117 1.006.524
Partes relacionadas (Nota 11) 123.088 279.776 63.884 103.217
Caixa e equivalentes
 de caixa (Nota 5) 74.620 2.600 456.698 270.732
 1.124.631 295.129 1.634.699 1.380.473

Passivos fi nanceiros ao valor Controladora Consolidado
 justo por meio do resultado 2021 2020 2021 2020
Passivos, conforme o
 balanço patrimonial
Fornecedores (Nota 17) 472.607 469.082 496.835 522.169
Partes relacionadas (Nota 11) 850.782 2.013.318 481.347 2.359.609
 1.323.389 2.482.400 978.182 2.881.778

32. Outras divulgações sobre os fl uxos de caixa: Em 2021, as operações de au-
mento do capital social foi resultado da entrada de caixa da sócia da controladora, o 
que resultou em maior volume fi nanceiro para a Empresa. As demais operações tanto 
da Controladora quanto do Consolidado, não foram resultado de movimentações caixa 
nesse exercício.
 Controladora Consolidado
 2021 2020 2021 2020
Fluxo de caixa das
 atividades de investimentos
Aquisição de intangível (Nota 16) - (220) - (220)
Aquisição de imobilizado (Nota 14) (4.217) (826) (4.251) (2.085)
Caixa líquido gerado nas
 atividades de investimento (4.217) (1.046) (4.251) (2.305)
Fluxo de caixa das
 atividades de fi nanciamento
Direito de uso (Nota 15) - (6.607) - (6.748)
Amortização de passivos
 de arrendamento (Nota 15) (3.843) 4.523 (4.364) 4.288
Caixa líquido aplicado nas
 atividades de fi nanciamento (3.843) (2.084) (4.364) (2.460)

Rio Amazonas Energia S.A. 
CNPJ/ME nº 07.386.098/0001-06 – NIRE 35.300.520.424 – Companhia Fechada

Ata da Assembleia Geral Ordinária realizada em 16 de maio de 2022
1. Data, Hora e Local: 16/05/2022, às 10h00min., na sede social da Companhia, na Avenida das 
Nações Unidas, nº 12.901, 35º andar, Torre Norte, Centro Empresarial Nações Unidas (CENU), São 
Paulo-SP. 2. Convocação: Edital de Convocação publicado no jornal “Gazeta de São Paulo”, nas edições 
dos dias 06, 07 e 10/05/2022, nas páginas B8, A7 e A8 da versão impressa, respectivamente, e nas 
edições dos dias 06, 07 e 10/05/2022, todas nas páginas 1 da versão digital. 3. Presença: Acionista 
representando 99,99998% do capital social com direito a voto (“Acionista”), conforme assinaturas 
constantes do Livro de Presença de Acionistas, constituindo, assim, o quórum legal para a instalação, 
em primeira convocação, desta assembleia. 4. Mesa: Edésio Alves Nunes Filho – Presidente; Larissa 
Alves de Araújo – Secretária. 5. Ordem do Dia: (i) Tomar as contas dos administradores, examinar, 
discutir e votar as demonstrações financeiras, acompanhadas das respectivas notas explicativas, do 
relatório da administração e do parecer dos auditores independentes, todos relativos ao exercício social 
encerrado em 31/12/2021; e (ii) Aprovar a destinação do resultado do exercício social encerrado em 
31/12/2021. 6. Deliberações: Abertos os trabalhos pelo Presidente da Mesa, a Acionista deliberou 
pela dispensa da leitura das matérias constantes na ordem do dia e documentos correlatos, bem 
como a lavratura da ata em forma de sumário. Após examinar e discutir as matérias constantes da 
ordem do dia, foram tomadas as seguintes: 6.1. Com relação ao item “(i)” da ordem do dia, a Acionista 
deliberou, pela maioria dos votos válidos, representando 99,99998% das ações com direito a voto, 
e sem quaisquer ressalvas, aprovar as contas dos administradores, o Relatório da Administração e 
as Demonstrações Financeiras, acompanhadas das respectivas notas explicativas e do parecer dos 
auditores independentes, todos relativos ao exercício social encerrado em 31/12/2021, os quais não 
foram publicados em razão da dispensa prevista no artigo 294 da Lei nº 6.404/76 (“Lei das S.A.”), mas 
foram colocados à disposição dos Acionistas, conforme exigido pela Lei das S.A. 6.2. Com relação 
ao item “(ii)” da ordem do dia, a Acionista deliberou, pela maioria dos votos válidos, representando 
99,99998% das ações com direito a voto, e sem quaisquer ressalvas, aprovar a destinação do lucro 
líquido apurado no exercício social encerrado em 31/12/2021, conforme registrado nas Demonstrações 
Financeiras, no valor de R$2.377.759.98, para absorção de prejuízos acumulados. 6.3. Aprovada, por 
maioria dos votos válidos, representando 99,99998% das ações com direito a voto, e sem quaisquer 
ressalvas, a autorização, à administração da Companhia, para a prática de todos os atos, registros e 
publicações necessários, e demais medidas que se fizerem indispensáveis para implementar o quanto 
deliberado na presente assembleia. 7. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a 
Assembleia, sendo lavrada a presente Ata. São Paulo, 16/05/2022. Assinaturas: Mesa: Edésio Alves 
Nunes Filho – Presidente; Larissa Alves de Araújo – Secretária. Junta Comercial do Estado de São Paulo. 
Certifico o registro sob o nº 346.262/22-7 em 11/07/2022. Gisela Simiema Ceschin – Secretária Geral.
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EDITAL DE CONVOCAÇÃO AOS DEBENTURISTAS DA 11ª (DÉCIMA PRIMEIRA)
EMISSÃO DE DEBÊNTURES DA METHA S.A. - ASSEMBLEIA GERAL DE DEBENTURISTAS

Nos termos da Cláusula 9.2 do “Instrumento Particular de Escritura da 11ª emissão de Debêntures Simples, Não Con-
versíveis em Ações, em Série Única, da Espécie com Garantia Real e com Garantia Fidejussória, para Distribuição Públi-
ca, com Esforços Restritos de Distribuição, da METHA S.A” (“Escritura de Emissão” “Emissora” e “Debêntures”, res-
pectivamente), fi cam os titulares das debêntures da referida emissão (“Debenturistas”), a Emissora e as Fiadoras, con-
forme defi nido na Escritura de Emissão, convocados a participar da assembleia geral de debenturistas (“AGD”) que 
será realizada no dia 28 de julho de 2022, às 15:30 horas, em primeira convocação, de forma exclusivamente digi-
tal através do sistema eletrônico Microsoft Teams, nos termos da Resolução CVM 81, a fi m de deliberarem sobre (a) a 
aprovação, rejeição ou abstenção acerca do plano de recuperação judicial apresentado pelas fi adoras das Debêntures, 
CONSTRUTORA COESA S.A., atual denominação da CONSTRUTORA OAS S.A., inscrita no CNPJ/ME sob nº 
14.310.577/0001-04 e COESA CONSTRUÇÃO E MONTAGENS S.A., atual denominação da OAS ENGENHARIA E CONS-
TRUTORA S.A., inscrita no CNPJ/ME sob nº. 18.738.697/0001-68, nos autos do processo nº. 1111746-12.2021.8.26.0100, 
em tràmite perante a 1ª vara de falências e recuperação judiciais desta capital (“Plano de Recuperação Judicial” e “Re-
cuperação Judicial das Fiadoras”, respectivamente); (b) suspensão da assembleia geral de credores, a ser realizada em 
02 de agosto de 2022 (“Reabertura AGC”), pelo prazo de 30 (trinta) dias; (c) aprovação, rejeição ou abstenção em re-
lação a consolidação substancial entre as Recuperandas, observados os termos da decisão do TJSJ; (d) aprovação, re-
jeição ou abstenção em relação a concessão de prazo para apresentação de plano de recuperação judicial alternativo 
pelos debenturistas, em caso de rejeição do Plano de Recuperação Judicial; (e) Segregação do exercício do direito a 
aderir as condições de pagamento defi nidas no Plano de Recuperação Judicial, em caso de aprovação do respectivo 
Plano de Recuperação Judicial na Reabertura AGC, de forma que os Debenturistas, de forma individual, possam optar 
por uma das possibilidade de recebimento dos seus respectivos créditos, nos termos das cláusulas 3.3 e seguintes do 
Plano de Recuperação judicial; (f) aprovação, rejeição ou abstenção em relação ao interesse na constituição de Comi-
tê de Credores e participação; (g) aprovação, rejeição ou abstenção caso seja posta em votação na Reabertura AGC a 
constituição de Comitê de Credores; e (h) da autorização para que o Agente Fiduciário adote todos e quaisquer proce-
dimentos necessários para a efetivação das matérias descritas nos itens acima, incluindo, sem limitação, a celebração 
de quaisquer documentos da Emissão eventualmente necessários para tais efetivações, inclusive, a contratação de as-
sessor legal em caso de aprovação do Plano de Recuperação Judicial na Reabertura AGC para fi ns de reestruturação 
da Emissão. Informações Gerais: Os Debenturistas poderão participar da respectiva AGD, desde que com antece-
dência mínima de até 48 horas à realização da AGD apresentem (a) os respectivos documentos de representação, de-
vendo informar o e-mail dos representantes legais que irão participar da AGD virtualmente devendo os documentos e 
dados supramencionados, conforme aplicável, serem encaminhados ao e-mail fi duciario@trusteedtvm.com.br.

São Paulo, 20 de julho de 2022. - PLANNER TRUSTEE DTVM LTDA.

METHA S.A. 
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EDITAL DE CONVOCAÇÃO AOS DEBENTURISTAS DA 12ª (DÉCIMA SEGUNDA)
EMISSÃO DE DEBÊNTURES DA METHA S.A. - ASSEMBLEIA GERAL DE DEBENTURISTAS

Nos termos da Cláusula 9.2 do “Instrumento Particular de Escritura da 12ª emissão de Debêntures Simples, Não Con-
versíveis em Ações, em Série Única, da Espécie Quirografária, com Garantia Adicional Fidejussória, para Distribuição 
Pública com Esforços Restritos de Distribuição, da METHA S.A” (“Escritura de Emissão” “Emissora” e “Debêntures”, 
respectivamente), fi cam os titulares das debêntures da referida emissão (“Debenturistas”), a Emissora e a Fiadora, 
conforme defi nido na Escritura de Emissão, convocados a participar da assembleia geral de debenturistas (“AGD”) 
que será realizada no dia 28 de julho de 2022, às 17:00 horas, em primeira convocação, de forma exclusivamen-
te digital através do sistema eletrônico Microsoft Teams, nos termos da Resolução CVM 81, a fi m de deliberarem so-
bre (a) a aprovação, rejeição ou abstenção acerca do plano de recuperação judicial apresentado pela fi adora das De-
bêntures, CONSTRUTORA COESA S.A., atual denominação da CONSTRUTORA OAS S.A., inscrita no CNPJ/ME sob nº 
14.310.577/0001-04, nos autos do processo nº. 1111746-12.2021.8.26.0100, em tràmite perante a 1ª vara de falên-
cias e recuperação judiciais desta capital (“Plano de Recuperação Judicial” e “Recuperação Judicial das Fiadoras”, res-
pectivamente); (b) suspensão da assembleia geral de credores, a ser realizada em 02 de agosto de 2022 (“Reabertura 
AGC”), pelo prazo de 30 (trinta) dias; (c) aprovação, rejeição ou abstenção em relação a consolidação substancial en-
tre as Recuperandas, observados os termos da decisão do TJSJ; (d) aprovação, rejeição ou abstenção em relação a con-
cessão de prazo para apresentação de plano de recuperação judicial alternativo pelos debenturistas, em caso de rejei-
ção do Plano de Recuperação Judicial; (e) Segregação do exercício do direito a aderir as condições de pagamento defi -
nidas no Plano de Recuperação Judicial, em caso de aprovação do respectivo Plano de Recuperação Judicial na Reaber-
tura AGC, de forma que os Debenturistas, de forma individual, possam optar por uma das possibilidade de recebimen-
to dos seus respectivos créditos, nos termos das cláusulas 3.3 e seguintes do Plano de Recuperação judicial; (f) apro-
vação, rejeição ou abstenção em relação ao interesse na constituição de Comitê de Credores e participação; (g) apro-
vação, rejeição ou abstenção caso seja posta em votação na Reabertura AGC a constituição de Comitê de Credores; e 
(h) da autorização para que o Agente Fiduciário adote todos e quaisquer procedimentos necessários para a efetiva-
ção das matérias descritas nos itens acima, incluindo, sem limitação, a celebração de quaisquer documentos da Emis-
são eventualmente necessários para tais efetivações, inclusive, a contratação de assessor legal em caso de aprovação 
do Plano de Recuperação Judicial na Reabertura AGC para fi ns de reestruturação da Emissão. Informações Gerais: 
Os Debenturistas poderão participar da respectiva AGD, desde que com antecedência mínima de até 48 horas à reali-
zação da AGD apresentem (a) os respectivos documentos de representação, devendo informar o e-mail dos represen-
tantes legais que irão participar da AGD virtualmente devendo os documentos e dados supramencionados, conforme 
aplicável, serem encaminhados ao e-mail fi duciario@trusteedtvm.com.br.

São Paulo, 20 de julho de 2022. - PLANNER TRUSTEE DTVM LTDA.
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