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Servidores da Abin defendem urnas
 AUnião dos Profi ssionais de Inteligência de 

Estado da Abin diz que confi a na segurança 
do sistema eletrônico de votação

A nota divulgada ontem pela In-
telis é uma reação aos ataques fei-
tos pelo presidente Jair Bolsonaro 
(PL) na última segunda-feira (18), 
quando tentou desacreditar as ur-

nas eletrônicas em audiência com 
dezenas de embaixadores. Os ser-
vidores da Abin (Agência Brasilei-
ra de Inteligência) destacam que 
têm prestado apoio técnico ao TSE 

(Tribunal Superior Eleitoral) para a 
implantação de sistemas e dispo-
sitivos criptográ� cos, para garan-
tir a inviolabilidade do sistema de 
votação. BRASIL/A5

Escola de Estética Animal de 
Taboão da Serra abre inscrições

Diretor da Caixa  
é encontrado 
morto no DF
Sérgio Ricardo Faustino Batis-
ta,  diretor de Controles Internos 
e Integridade da Caixa Econômi-
ca Federal, foi encontrado morto 
na sede do banco, em Brasília, de 
acordo com con� rmação da pró-
pria  instituição.  Segundo a Polí-
cia Civil do DF, o caso foi registra-
do inicialmente como suicídio. 
Sérgio era funcionário de carreira 
da Caixa – iniciou no  banco em 
1989 - e chegou a trabalhar como 
um dos  assessores estratégicos 
do ex-presidente da Caixa Pedro 
Guimarães, que foi destituído do 
cargo após ser alvo de denúncias 
de assédio sexual. BRASIL/A5

Lula: Bolsonaro ‘cria 
caso’ porque sabe que 
vai perder BRASIL/A5

PF apreende R$ 1,3 
milhão em dinheiro 
em operação   BRASIL/A5Vagas oferecidas são para o curso de auxiliar veterinário                              SERVIÇOS/A2

GUILHERME CRIPPA/PMTS

Bolsonaro quer 
encostar em Lula 
no mês de agosto
Depois de errar diversas previsões 
sobre o desempenho de Jair Bolso-
naro (PL) nas pesquisas, a campa-
nha do presidente refez os cálcu-
los mais uma vez e agora projeta 
que ao � m de agosto ele esteja 
próximo de Luiz Inácio Lula da 
Silva (PT), no limite da margem 
de erro. Em março, o ministro Ciro 
Nogueira (Casa Civil) previu em-
pate entre os dois em maio. De-
pois, a previsão era alcançar o pe-
tista ainda em julho. Em seguida, 
a meta era reduzir a rejeição de 
Bolsonaro abaixo de 40% até o 
início do segundo semestre, pe-
gando carona na exposição das 
inserções partidárias do PL e das 
legendas que o apoiam.   BRASIL/A5

Após dois anos sem poder ser realizada por causa da pandemia de Covid-19, a 
maior feira de pani� cação da América Latina e uma das maiores do mundo vol-
tou a ser realizada no Brasil: a Fipan. O evento, que é promovido pela Associação 
e Sindicato dos Industriais de Pani� cação e Confeitaria de São Paulo (Sampa-
pão), vai até sexta-feira (22) no Expo Center Norte, na capital paulista.    ESTADO/A3

SP tem aumento 
de 23% em 
processos
O número de pedidos de alteração 
no registro de gênero e nome teve 
aumento de 23,4% no primeiro se-
mestre de 2022 nos cartórios pau-
listas. As informações são da Ar-
pen-SP, associação responsável 
pelos registros civis em São Pau-
lo e se referem aos pedidos reali-
zados por pessoas transgênero e 
transexuais em documentos o� -
ciais. No total, foram contabiliza-
das 542 alterações.  ESTADO/A3

Convenções do 
PSDB em SP vão 
ocorrer dia 30

ESTADO/A3

Expo Center Norte  SP promove 
maior feira de panifi cação 

da América Latina

ROVENA ROSA/AGÊNCIA BRASIL

Idade média de carros 
de SP é de 17 anos e 5 
meses ESTADO/A3

DF e outros Estados - 
gazetasp.com.br

PIPPA FOWLES Nº10 DOWNING STREET/FOTOS PÚBLICAS

DESVIOS NA CODEVASF

MUDANÇA DE NOME E SEXO

‘Hasta la vista, baby’, diz Boris Johnson em despedida do parlamento. MUNDO/A5
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AMANHÃ: SÁBADO:

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

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

DOMINGO:

15° 30°
16° 28°

16° 27°

13° 26°

13° 23°

16° 29°

16° 31°

17° 32°
Sol Poucas nuvens Nublado Chuva rápida Chuva

Sol com algumas 
nuvens.
Não chove.

Sol com algumas 
nuvens.
Não chove.

Sol com algumas 
nuvens.
Não chove.

13º 27° 14º 28° 14º 28°

HOJE: AMANHÃ:

7 e 8 9 e 0

Tecnologia. A Indústria de Software e Serviços de Tec-
nologia da Informação e Comunicação (ISSTIC) no Brasil 
registrou uma produção estimada em US$ 53,3 bilhões 
em 2021, valor que responde por 82,8% do total dos ser-
viços produzidos pelo setor de TIC e aponta para um 
crescimento de 6,5% em relação ao observado no ano an-
terior.   Os dados integram o relatório Indústria de Soft-
ware e Serviços de TIC no Brasil: caracterização e trajetó-
ria recente, lançado na terça-feira (19) pelo Ministério da 
Ciência, Tecnologia e Inovações (MCTI) e elaborado pela 
equipe de pesquisadores do Observatório Softex, unida-
de de estudos e pesquisas da entidade. Segundo a pasta, 
o levantamento mostra que o mercado de Tecnologia da 
Informação e Comunicação (TIC) brasileiro tem crescido 
a uma taxa acima do setor global. (AB)

Emprego. Jovens estudantes interessados em se cadas-
trar para concorrer a vagas de estágio e aprendizagem 
oferecidas pelo Centro de Integração Empresa Escola 
(CIEE) terão oportunidade de fazer a inscrição nesta sex-
ta-feira (22) nas estações Tatuapé na Linha 3-Vermelha e 
Paraíso que interliga as linhas 1-Azul e 2- Verde do Me-
trô. O serviço começa às 10h e vai até as 16h. O objetivo 
da ação é orientar estudantes a partir dos 16 anos sobre 
como fazer inscrição para processos seletivos de vagas de 
estágio, de aprendizagem e para o programa Jovem Ta-
lento CIEE. Para fazer o cadastro é preciso apresentar um 
documento de identificação e informar os dados da insti-
tuição de ensino onde está matriculado. (AB)

Benefício. A partir de agosto, as famílias participantes 
do Programa Auxílio Brasil receberão o benefício com-
plementar de R$ 200, elevando para R$ 600 o valor até 
dezembro.  É o prevê a Portaria nº 797, publicada pelo 
Ministério da Cidadania no Diário Oficial da União de 
ontem. Além de garantir o valor adicional para o Auxí-
lio Brasil, a portaria descreve o cálculo do valor de outro 
benefício: o vale-gás, que corresponderá “a um valor 
complementar na ordem de 50% da média do preço na-
cional de referência do botijão de 13 quilogramas de Gás 
Liquefeito de Petróleo (GLP), estabelecido pelo Sistema 
de Levantamento de Preços (SLP) da Agência Nacional do 
Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), nos seis 
meses anteriores”. (AB)

ROVENA ROSA/AGÊNCIA BRASIL

NOTAS

A Prefeitura de 
Taboão da Serra 
por meio da Se-
cretaria de De-
senvolvimen-

to Econômico, Trabalho e 
Renda (SDE) e do progra-
ma Fábrica de Talentos está 
com inscrições abertas para 
o curso de auxiliar veteri-
nário.

INSCRIÇÃO. 
Para se inscrever é necessá-
rio ter Ensino Médio com-
pleto e apresentar docu-
mento oficial com foto, CPF, 
comprovante de residência, 
comprovante de vacinação 
contra Covid-19 e histórico 
escolar.

O processo de matrícu-
la é realizado pessoalmente 
na Escola de Estética Ani-
mal, localizada na rua Edi-

 D Curso de Auxiliar Veterinário da Escola de Estética Animal de 
Taboão da Serra está com inscrições abertas na Grande São Paulo

SECOM/PMTS

Escola de Estética Animal 
de Taboão abre inscrições  

OPORTUNIDADE DE QUALIFICAÇÃO. Para se inscrever é necessário ter Ensino Médio 
completo e apresentar documento ofi cial com foto, CPF e comprovante de residência

te Pinho Souza, 40, Jardim 
Frei Galvão. As matrículas 
seguem em aberto enquan-
to houver vagas.

“A Escola de Estética Ani-
mal está disponibilizando 

para os taboanenses a opor-
tunidade de se profissio-
nalizar no cuidado de ani-
mais. Assim como todos os 
cursos ofertados pela SDE, 
os alunos ainda recebem 

educação orientada para o 
empreendedorismo, para 
se colocar no mercado de 
trabalho”, disse Wanderley 
Bressan, secretário de De-
senvolvimento Econômico, 
Trabalho e Renda.

SERVIÇO: 
Escola de Estética Animal 
Local: rua Edite Pinho Sou-
za, 40, Jardim Frei Galvão. 
Atendimento:  segunda a 
sexta-feira das 8h às 17h. 
(GSP)

 D Fernando e Sorocaba vão se apresentar em Cajamar, na Grande São Paulo, neste domingo (24); evento é gratuito 
DIVULGAÇÃO

O s moradores de Cajamar, na 
Grande São Paulo, terão nes-
te mês mais um evento com 
shows, barracas de alimenta-
ção e diversas atividades para 

participarem. A Festa Julina acontecerá 
nos dias 22, 23 e 24 no Centro de Eventos 
‘Boiódromo’, na avenida Deovair Cruz de 
Oliveira, no Jardim Nova Jordanésia. Entre 
as atrações confirmadas estão Zezé Di Ca-
margo e Luciano, Dilsinho, Raça Negra e 
Fernando e Sorocaba. 

DOAÇÃO E ENTRADA GRATUITA. 
A entrada para os shows será gratuita, po-
rém, a Prefeitura de Cajamar orienta que 
as pessoas que forem participar do even-
to doem um agasalho ou um cobertor em 
bom estado para a campanha ‘Inverno So-
lidário’. Os moradores também podem op-
tar em doar um quilo de alimento. 

“Estamos organizando os últimos ajus-

tes e mais uma vez daremos oportunidade 
para comerciantes locais venderem seus 
produtos. Estamos empenhados em fazer 
mais um evento de sucesso, garantindo a 
segurança dos frequentadores e com atra-
ções acessíveis para a diversão dos caja-
marenses”, reforçou o secretário de Comu-
nicação e Gestão de Eventos, Kauãn Berto.

SHOWS. 
O primeiro dia terá a presença confirmada 
da dupla Zezé Di Camargo e Luciano e do 
cantor Dilsinho. No sábado (23), terá show 
do grupo de pagode Raça Negra e do can-
tor Tatau, ex-Ara Ketu. No domingo (24) o 
encerramento do evento ficará por conta 
da dupla Fernando e Sorocaba, DJ Marlbo-
ro e o show Boate Azul, que tem a partici-
pação das duplas Edson e Hudson e Gian 
e Giovani. 

A matéria na íntegra pode ser acessada 
no site da Gazeta. (Matheus Herbert)

Cajamar terá shows de Fernando 
e Sorocaba e Zezé Di Camargo 

A festa será 
nos dias 22, 23 
e 24 de julho 
com diversos 
shows, barracas 
de alimentação 
e brinquedos 
in� áveis; para 
participar é 
necessário doar 
um agasalho ou 
um cobertor em 
bom estado

Fique 
ligado  

A matrícula deve 
ser realizada 
pessoalmente na 
rua Edite Pinho 
Souza, nº 40, 
Jardim Frei Galvão
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Tecnologia. A Indústria de Software e Serviços de Tec-
nologia da Informação e Comunicação (ISSTIC) no Brasil 
registrou uma produção estimada em US$ 53,3 bilhões 
em 2021, valor que responde por 82,8% do total dos ser-
viços produzidos pelo setor de TIC e aponta para um 
crescimento de 6,5% em relação ao observado no ano an-
terior.   Os dados integram o relatório Indústria de Soft-
ware e Serviços de TIC no Brasil: caracterização e trajetó-
ria recente, lançado na terça-feira (19) pelo Ministério da 
Ciência, Tecnologia e Inovações (MCTI) e elaborado pela 
equipe de pesquisadores do Observatório Softex, unida-
de de estudos e pesquisas da entidade. Segundo a pasta, 
o levantamento mostra que o mercado de Tecnologia da 
Informação e Comunicação (TIC) brasileiro tem crescido 
a uma taxa acima do setor global. (AB)

Emprego. Jovens estudantes interessados em se cadas-
trar para concorrer a vagas de estágio e aprendizagem 
oferecidas pelo Centro de Integração Empresa Escola 
(CIEE) terão oportunidade de fazer a inscrição nesta sex-
ta-feira (22) nas estações Tatuapé na Linha 3-Vermelha e 
Paraíso que interliga as linhas 1-Azul e 2- Verde do Me-
trô. O serviço começa às 10h e vai até as 16h. O objetivo 
da ação é orientar estudantes a partir dos 16 anos sobre 
como fazer inscrição para processos seletivos de vagas de 
estágio, de aprendizagem e para o programa Jovem Ta-
lento CIEE. Para fazer o cadastro é preciso apresentar um 
documento de identificação e informar os dados da insti-
tuição de ensino onde está matriculado. (AB)

Benefício. A partir de agosto, as famílias participantes 
do Programa Auxílio Brasil receberão o benefício com-
plementar de R$ 200, elevando para R$ 600 o valor até 
dezembro.  É o prevê a Portaria nº 797, publicada pelo 
Ministério da Cidadania no Diário Oficial da União de 
ontem. Além de garantir o valor adicional para o Auxí-
lio Brasil, a portaria descreve o cálculo do valor de outro 
benefício: o vale-gás, que corresponderá “a um valor 
complementar na ordem de 50% da média do preço na-
cional de referência do botijão de 13 quilogramas de Gás 
Liquefeito de Petróleo (GLP), estabelecido pelo Sistema 
de Levantamento de Preços (SLP) da Agência Nacional do 
Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), nos seis 
meses anteriores”. (AB)

ROVENA ROSA/AGÊNCIA BRASIL

NOTAS

A Prefeitura de 
Taboão da Serra 
por meio da Se-
cretaria de De-
senvolvimen-

to Econômico, Trabalho e 
Renda (SDE) e do progra-
ma Fábrica de Talentos está 
com inscrições abertas para 
o curso de auxiliar veteri-
nário.

INSCRIÇÃO. 
Para se inscrever é necessá-
rio ter Ensino Médio com-
pleto e apresentar docu-
mento oficial com foto, CPF, 
comprovante de residência, 
comprovante de vacinação 
contra Covid-19 e histórico 
escolar.

O processo de matrícu-
la é realizado pessoalmente 
na Escola de Estética Ani-
mal, localizada na rua Edi-

 D Curso de Auxiliar Veterinário da Escola de Estética Animal de 
Taboão da Serra está com inscrições abertas na Grande São Paulo

SECOM/PMTS

Escola de Estética Animal 
de Taboão abre inscrições  

OPORTUNIDADE DE QUALIFICAÇÃO. Para se inscrever é necessário ter Ensino Médio 
completo e apresentar documento ofi cial com foto, CPF e comprovante de residência

te Pinho Souza, 40, Jardim 
Frei Galvão. As matrículas 
seguem em aberto enquan-
to houver vagas.

“A Escola de Estética Ani-
mal está disponibilizando 

para os taboanenses a opor-
tunidade de se profissio-
nalizar no cuidado de ani-
mais. Assim como todos os 
cursos ofertados pela SDE, 
os alunos ainda recebem 

educação orientada para o 
empreendedorismo, para 
se colocar no mercado de 
trabalho”, disse Wanderley 
Bressan, secretário de De-
senvolvimento Econômico, 
Trabalho e Renda.

SERVIÇO: 
Escola de Estética Animal 
Local: rua Edite Pinho Sou-
za, 40, Jardim Frei Galvão. 
Atendimento:  segunda a 
sexta-feira das 8h às 17h. 
(GSP)

 D Fernando e Sorocaba vão se apresentar em Cajamar, na Grande São Paulo, neste domingo (24); evento é gratuito 
DIVULGAÇÃO

O s moradores de Cajamar, na 
Grande São Paulo, terão nes-
te mês mais um evento com 
shows, barracas de alimenta-
ção e diversas atividades para 

participarem. A Festa Julina acontecerá 
nos dias 22, 23 e 24 no Centro de Eventos 
‘Boiódromo’, na avenida Deovair Cruz de 
Oliveira, no Jardim Nova Jordanésia. Entre 
as atrações confirmadas estão Zezé Di Ca-
margo e Luciano, Dilsinho, Raça Negra e 
Fernando e Sorocaba. 

DOAÇÃO E ENTRADA GRATUITA. 
A entrada para os shows será gratuita, po-
rém, a Prefeitura de Cajamar orienta que 
as pessoas que forem participar do even-
to doem um agasalho ou um cobertor em 
bom estado para a campanha ‘Inverno So-
lidário’. Os moradores também podem op-
tar em doar um quilo de alimento. 

“Estamos organizando os últimos ajus-

tes e mais uma vez daremos oportunidade 
para comerciantes locais venderem seus 
produtos. Estamos empenhados em fazer 
mais um evento de sucesso, garantindo a 
segurança dos frequentadores e com atra-
ções acessíveis para a diversão dos caja-
marenses”, reforçou o secretário de Comu-
nicação e Gestão de Eventos, Kauãn Berto.

SHOWS. 
O primeiro dia terá a presença confirmada 
da dupla Zezé Di Camargo e Luciano e do 
cantor Dilsinho. No sábado (23), terá show 
do grupo de pagode Raça Negra e do can-
tor Tatau, ex-Ara Ketu. No domingo (24) o 
encerramento do evento ficará por conta 
da dupla Fernando e Sorocaba, DJ Marlbo-
ro e o show Boate Azul, que tem a partici-
pação das duplas Edson e Hudson e Gian 
e Giovani. 

A matéria na íntegra pode ser acessada 
no site da Gazeta. (Matheus Herbert)

Cajamar terá shows de Fernando 
e Sorocaba e Zezé Di Camargo 

A festa será 
nos dias 22, 23 
e 24 de julho 
com diversos 
shows, barracas 
de alimentação 
e brinquedos 
in� áveis; para 
participar é 
necessário doar 
um agasalho ou 
um cobertor em 
bom estado

Fique 
ligado  

A matrícula deve 
ser realizada 
pessoalmente na 
rua Edite Pinho 
Souza, nº 40, 
Jardim Frei Galvão
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 A O número de pedidos de 
alteração no registro de gê-
nero e nome teve aumen-
to de 23,4% no primeiro se-
mestre de 2022 nos cartórios 
paulistas. As informações são 
da Arpen-SP, associação res-
ponsável pelos registros ci-
vis em São Paulo e se refe-
rem aos pedidos realizados 
por pessoas transgênero e 
transexuais em documentos  
oficiais.

No total, foram contabili-
zadas 542 alterações realiza-
das no Estado entre janeiro 
e junho deste ano, ultrapas-
sando as 439 verificadas no 
mesmo período em 2021 e 
ficando ligeiramente abaixo 
do índice registrado em 2019, 
de 545. 

Reconhecido em 2018, o 
direito de alteração de nome 
e sexo em documentos pes-
soais para adequação a iden-
tidade de toda pessoa trans 
vale não somente das que 
realizam cirurgia de redesig-
nação de sexo, mas para qual-
quer solicitante. Nº de pedidos de alteração no registro de gênero e nome teve aumento de 23,4% no 1º semestre de 2022 

TÂNIA RÊGO/AGÊNCIA BRASIL

Pedidos de mudança de nome e 
sexo crescem 23% nos cartórios

MUDANÇAS. Foram 542 alterações realizadas no estado de São Paulo nos seis primeiros meses deste ano

Ainda segundo a Arpen, 
uma lei federal aprovada em 
junho deste ano tornou o 
processo da mudança me-
nos burocrático. A Lei de N° 
14.382/22 permite a troca de 
nomes e sobrenomes direta-
mente nos cartórios, sem a 
necessidade de recorrer a um 
processo jurídico, a qualquer 
pessoa maior de 18 anos. 

“Até então, a Lei de Regis-
tros Públicos permitia a alte-
ração nome no primeiro ano 
da maioridade, isto é, entre 18 
e 19 anos. Com a nova legisla-
ção, esta alteração agora pode 
ser feita em qualquer idade 
após os 18 anos, diretamente 
em cartório, uma única vez, 
independentemente do mo-
tivo”, esclarece Gustavo Fisca-
relli, presidente da Arpen-SP. 

No entanto, a mudança 
só pode ser realizada uma 
única vez. Para ter acesso ao 
serviço, é preciso compare-
cer a um cartório de regis-
tro civil, apresentar RG e CPF 
próprios e pagar uma taxa de  
R$ 166. (GSP)

Butantan vai 
importar 10 
mi de doses 
da Coronavac

 A O governador Rodrigo Gar-
cia (PSDB) determinou nesta 
quarta-feira (20) que o Instituto 
Butantan importe 10 milhões 
de doses da vacina Coronavac 
para vacinar crianças de 3 e 4 
anos. O instituto irá solicitar 
8 mil litros do Insumo Farma-
cêutico Ativa (IFA) à farmacêu-
tica Sinovac para a produção do  
imunizante.

A vacina destinada a essa 
população é a Coronavac. O uso 
emergencial do imunizante 
nessa faixa etária foi aprovado 
de forma unânime pela Anvisa 
(Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária) na quarta-feira, sem 
restrições.

O esquema vacinal indica-
do para a vacinação das crian-
ças de 3 e 4 anos é igual ao do 
restante da população: mes-
ma dosagem e intervalo de 28 
dias entre a primeira e a segun-
da dose.

Até o momento, 93,8%, das 
crianças de 5 a 11 anos da Ca-
pital receberam a primeira 
dose contra a Covid-19, com 
cobertura vacinal de 93,8%, 
e 72,9%tomaram a segunda.  
(Bruno Hoffmann)

PARA CRIANÇAS

 A O pré-candidato ao gover-
no de São Paulo Rodrigo Gar-
cia (PSDB) disse na manhã 
desta quarta-feira que as con-
venções estaduais do PSDB 
vão ocorrer em 30 de julho, 
no ginásio do Ibirapuera. A 
confirmação foi dada pelo 
próprio governador em en-
trevista à “Jovem Pan”.

A pretensão da cúpula tu-
cana é que na data seja oficia-
lizado o apoio de 10 partidos 
em torno de Garcia em busca 
da reeleição.

CONVENÇÕES. 
O período de convenções par-
tidárias se iniciou na última 

Convenções do PSDB em SP 
vão ocorrer em 30 de julho

O pré-candidato ao governo de SP Rodrigo Garcia (PSDB) confirmou 
que as convenções estaduais do PSDB vão ocorrer em 30 de julho

 DIVULGAÇÃO/ GOVERNO DO ESTADO 

Pretensão da cúpula tucana é que na data seja oficializado o apoio de 
10 partidos em torno do governador e pré-candidato Rodrigo Garcia

quarta-feira (20). Elas são exi-
gidas pela lei eleitoral e são 
consideradas o pontapé ini-
cial da campanha. Nelas, os 
filiados decidem quem serão 
os candidatos às eleições.

Na entrevista, o pré-candi-
dato também disse que a ge-
ração de emprego e a expan-
são do ensino técnico fazem 
parte da proposta central do 
seu plano de governo para os 
próximos quatro anos. 

“Já temos muito o que 
mostrar neste último perío-
do em relação à educação. 
Saíamos de 100 mil alunos 
em escolas de tempo integral 
e chegamos 1,1 milhão. E em 

relação a emprego, São Paulo 
teve um aumento despropor-
cional em relação ao Brasil. 
Os empregos cresceram cin-
co vezes mais do que o Bra-
sil e podemos avançar mui-
to em quatro anos”, afirmou.

O plano seu plano de 

governo está sendo elabo-
rado pelo economista Zei-
na Latif, atual secretária de 
Desenvolvimento Econô-
mico do Estado, e por Bru-
no Caetano, diretor-exe-
cutivo da Fundação Seade.  
(BH)

O período de 
convenções 
partidárias se 
iniciou na última 
quarta-feira (20); 
elas são exigidas 
pela lei eleitoral e 
são consideradas 
o pontapé inicial 
da campanha

São Paulo 
promove 
feira de 
panificação 

 A Após dois anos sem poder 
ser realizada por causa da pan-
demia de Covid-19, a maior fei-
ra de panificação da América 
Latina e uma das maiores do 
mundo voltou a ser realizada 
no Brasil: a Fipan. O evento, 
que é promovido pela Asso-
ciação e Sindicato dos Indus-
triais de Panificação e Confei-
taria de São Paulo (Sampapão), 
foi aberto na terça-feira (19) 
e vai até sexta-feira (22) no 
Expo Center Norte, na capital  
paulista.  

O presidente do Sampapão, 
Rui Gonçalves, estimou em  
R$ 1 bilhão os negócios que po-
derão ser fechados na feira des-
te ano. “Teremos 350 exposito-
res com mais de 400 marcas e 
muitos produtos que surgiram 
de negócios de família, além de 
lançamentos de grandes em-
presas voltadas ao consumi-
dor, com maior higiene e segu-
rança no consumo”, informou 
Gonçalves.

São Paulo é o estado que de-
tém o maior número de pani-
ficadoras do Brasil. Segundo a 
Associação Brasileira da Indús-
tria de Panificação e Confeita-
ria (Abip), existem atualmente 
14.040 panificadoras no esta-
do, que, juntas, faturam cerca 
de R$ 30 bilhões.

Entre os destaques desta 
edição da Fipan está a Arena 
do Pão, com a eleição do me-
lhor padeiro do Brasil. Os con-
correntes deverão apresentar 
oito tipos de pães, e um júri 
avaliará a variedade das recei-
tas, a apresentação, o sabor e a 
regularidade dos pães.

A feira ainda promove a 
Arena do Confeiteiro, que ofe-
recerá mais de 50 aulas gra-
tuitas, ao vivo. Para participar, 
o interessado não precisa se 
inscrever antecipadamente: a 
inscrição será feita por ordem 
de chegada. Mais informações 
sobre a Fipan podem ser ob-
tidos no site da Fipan (fipan.
com.br). (AB)

EXPO CENTER NORTE 

 A Dados do Detran apontam 
que São Paulo concentra qua-
se 30% da frota automotiva de 
todo o País - frota que está cada 
vez mais velha. No Estado, a 
idade média dos veículos que 
rodam é de 17 anos e 5 meses, 
quase igual a Capital, que é de 
17 anos e 4 meses. 

Em quase uma década, a 
frota em circulação envelheceu 
um ano e 10 meses, de acor-
do com o Sindicato Nacional 
da Indústria de Componentes 

Idade média da frota dos carros 
em SP é de 17 anos e 5 meses 

São Paulo concentra quase 30% da frota automotiva brasileira

THIAGO NEME/GAZETA DE S.PAULO

para Veículos Automotores.
Os carros estão mais velhos 

e com menos manutenção. “A 
manutenção é muito cara, é só 
trabalhar e trocar figurinha”, 
disse o motorista de aplicativo 
Amarilson Nilton em entrevis-

ta ao portal “G1”. 
O envelhecimento auto-

motivo afeta o meio ambien-
te, pois quanto mais velha 
for a frota, maior é a emis-
são de gases poluentes dos  
automóveis. (GSP)

O envelhecimento 
automotivo afeta 
o meio ambiente, 
pois quanto mais 
velha for a frota, 
maior é a emissão 
de gases poluentes  
dos automóveis

 A Esmeralda Mello, de 21 
anos, trabalhou em uma joa-
lheria, localizada na zona sul 
da capital paulista, por cerca 
de um ano. Após ser demitida, 
ela decidiu processar a empre-
sa. Contudo, a jovem fez um ví-
deo para o TikTok dançando ao 
lado de testemunhas momen-
tos antes da audiência. Com 
base nisso, o Tribunal Regional 
do Trabalho da 2ª Região (TRT-
2) multou a ex-funcionária do 
estabelecimento. As informa-
ções são da Folha de S.Paulo.

Em novembro de 2021, Es-
meralda publicou o vídeo na 
rede social com a legenda: “Eu 
e minha amigas indo proces-
sar a empresa tóxica”. Porém a 
gravação repercutiu na semana 
passada e já conta com mais de 
100 mil visualizações.

Por meio disso, a Justiça 
do Trabalho entendeu que a 
jovem cometeu litigância de 
má-fé por causa da proximi-

TikTok: ex-funcionária 
de joalheria é multada 

dade entre a ex-funcionária e 
as testemunhas, fato não cita-
do durante o julgamento. Em 
entrevista à Folha, Esmeralda 
afirmou que não era amiga das 
testemunhas e apenas usou 
um termo comum no TikTok. 
“Usar a palavra amiga é um ter-
mo comum na internet.”

PROCESSO. 
Esmeralda relatou que decidiu 
processar a joalheria onde tra-
balhou após ter sido demitida. 
Na ação, ela alegou que passou 
um período sem ser registrada 
em carteira. Além disso, pediu 
indenização por danos morais 
devido ao tratamento que re-
cebia no ambiente de trabalho.

O advogado Jeferson Will-
ms, que representa a jovem, in-
formou que ela ganhou a ação 
contra a empresa. Porém foi 
condenada a pagar 2% de mul-
ta à Justiça por causa do vídeo 
no TikTok. (GSP)
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJURU
JUSTIFICATIVA QUEBRA ORDEM CRONOLÓGICA

Empresa: Alimentar Distribuidora de Carnes e Frios Eireli
CNPJ: 07.612.306/0001-48

NOTA FISCAL DATA  VALOR 
148800 07.03.2022 383,28

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

Cajuru, 19 de julho de 2022. Luciana Abud Farah Salim - Secretária da Educação

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANALÂNDIA
Aviso de Licitação - Edital 12 – Pregão 09/2022

O Município da Estância Climática de Analândia, Estado de São Paulo, torna público para quem 
possa interessar, que no dia 02 de agosto de 2022, às 14h00min, na sala de Licitações da 
Prefeitura Municipal, sita à Avenida 04, 381 – Centro, será realizada Licitação, aberta através do 
Edital nº 12/2022 na modalidade Pregão do tipo MENOR PREÇO POR ITEM, tendo como objeto 
a aquisição de veículos, conforme especificações técnicas contidas nos anexos. O instrumento 
convocatório e seus anexos poderão ser retirados ou consultados no Paço Municipal, à Avenida 
04, 381, Centro, de segunda à sexta-feira das 09:00 às 11:00 e das 13:00 às 17:00 horas ou 
no site oficial da Prefeitura – www.analandia.sp.gov.br. Informações através do telefone (19) 
3566.9090 ou ainda através do e-mail: licitacoes@analandia.sp.gov.br. Analândia, aos 19 de julho 
de 2022. André Luiz Bertole – Comissão de Licitações.

TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 036/2022. 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 139/2022. Levo ao conhecimento dos interessados que a autoridade 
Municipal Adjudicou e Homologou o objeto desta licitação referente Aquisição de Móveis Planejados para a 
Secretaria de Saúde do município de Araçoiaba da Serra/SP, conforme Termo de Referência contido no Anexo 
I para empresa: M.A.Z SERVICOS EIRELI ME - CNPJ: 39.227.773/0001-40, perfazendo um valor total de 
R$ 32.699,99. Araçoiaba da Serra, 20 de julho de 2022. José Carlos de Quevedo Junior - Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇOIABA DA SERRA/SP

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL
AVISO DE LICITAÇÃO - CONCORRÊNCIA Nº 03/2022 - PROCESSO Nº 132/2022

Tipo: menor preço global. Objeto: contratação de empresa especializada para execução de construção de creche 
custeada integralmente com recursos próprios. Novos Data e horário limite para protocolo dos envelopes: 23/8/2022, 
às 8h45min. Novos Data e horário de início sessão: 23/8/2022, às 9h00min. Local de protocolo dos envelopes e de 
realização da sessão da licitação: Paço Municipal, situado à Rua Guilherme Silva nº 337, Centro, CEP 14.180-000, Pontal/
SP. Local e horário para retirada do Edital: Departamento de Licitações da Prefeitura de Pontal, sito à Rua Guilherme 
Silva nº 337, Centro, das 8h00min às 11h30min e das 13h00min às 17h00min e através do site ofi cial do Município de 
Pontal www.pontal.sp.gov.br. Observação: a sessão será transmitida em tempo real pelo canal do Departamento de 
Licitações do Município de Pontal no YouTube (http://www.youtube.com/channel/UCuuMBsprXv6OwAIcaBmhVhw), nos 
termos do art. 7º. da Lei Municipal nº 2.986, de 20/8/2018. Pontal/SP, 20/7/2022. 

José Carlos Neves Silva - Prefeito Municipal

COMUNICADO DE REABERTURA/ABERTURAS
A AUTARQUIA MUNICIPAL SAÚDE, COMUNICA aos interessados a rea-
bertura e aberturas das seguintes licitações:

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 016/AMS–IS/2022 - Processo Administrativo 
nº. I – 7.911/2022 - Tipo: Menor preço por item. Objeto: Registro de 
Preços para Eventual Aquisição de Cestas Básicas. A reabertura da 
Sessão Pública será às 14h30 do dia 04/08/2022. 

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 026/AMS–IS/2022 - Processo Administrativo 
nº. I – 10.153/2022 - Tipo: Menor preço global. Objeto: Contratação de 
empresa especializada para cessão do direito/licenciamento de uso de 
sistemas de software aplicativos para gestão, na modalidade de com-
putação de nuvem. A abertura da Sessão Pública será às 14h30 do dia 
05/08/2022. 

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 028/AMS–IS/2022 - Processo Administrativo 
nº. I – 10.862/2022 - Tipo: Menor preço por item. Objeto: Registro de 
Preços para Eventual Aquisição de Luvas Descartáveis. A abertura da 
Sessão Pública será às 09h30 do dia 08/08/2022.

As sessões ocorrerão no Auditório da Autarquia Municipal Saúde - IS, 
situada na Rua Major Manoel Francisco de Moraes nº. 286, Centro, 
Município de Itapecerica da Serra, Estado de São Paulo. Os cadernos 
das licitações, composto de edital e anexos, poderão ser adquirido no 
endereço eletrônico da Prefeitura de Itapecerica da Serra, www.itapece-
rica.sp.gov.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA DA SERRA

AVISO DE LICITAÇÃO  | AUTARQUIA MUNICIPAL – SAÚDE 

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA

CENTRO DE DETENÇÃO PROVISÓRIA DE MOGI DAS CRUZES
COMUNICADO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO

Encontra-se aberto nesta unidade prisional, situada à Estrada do Taboão do Parateí, km 2,36, 
Bairro do Taboão, Mogi das Cruzes/SP, Pregão Eletrônico nº 003/2022-CDPMC, Processo SAP-
-PRC-2022/18068, destinado à Contratação de Empresa Especializada na Prestação de Serviços 
de Nutrição e Alimentação, do tipo menor preço. A sessão pública de processamento do Pregão Ele-
trônico será realizada no endereço eletrônico www.bec.sp.gov.br, no dia 03/08/2022 às 09:00 horas.

-A PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAMPOS 
DO JORDÃO faz saber a quem possa interessar 
que:  às 10:00 horas do dia 03/08/2022 (Com 
recebimento das propostas das 09h do dia 
21/07/2022 até às 09h0min do dia 03/08/2022), 
realizará o Início da Disputa de Preços referen-
tes à abertura do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 
016/2022, que tem como objeto o “REGISTRO 
DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE 4.000 TO-
NELADAS DE CASCALHO EM ATENDIMENTO 
A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS 
URBANOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE 
CAMPOS DO JORDÃO.” A sessão pública de 
processamento do Pregão será realizada ex-
clusivamente por meio eletrônico/Internet, me-
diante condições de segurança – criptografia e 
autenticação – em todas as suas fases, através 
do Sistema de Pregão Eletrônico (licitações) da 
Bolsa Brasileira de Mercadorias, disponível em 
www.bbmnetlicitacoes.com.br. A formalização 
de consultas poderão ser obtidas no Departa-
mento de Licitações pelo endereço de e-mail: 
licitacoes@camposdojordao.sp.gov.br; e pelo 
telefone: (12) 3668-5450 ou (12) 3662-3685. O 
Edital completo poderá ser obtido pelos interes-
sados pelo endereço eletrônico www.bbmnetli-
citacoes.com.br ; ou www.camposdojordao.sp.
gov.br ; “acesso no link – Editais e Licitações”.
Campos do Jordão, 20 de julho de 2022. Luci-
neia Gomes da Silva - Presidente da Comissão 
Permanente de Licitações - Pregoeira

Acha-se aberto, na Prefeitura do Município de Castilho, o Processo 
Licitatório 175/2022, na modalidade de Pregão 39/2022, na forma presen-
cial, para a prestação de serviços de instalação e locação de equipamentos 
de som, iluminação e estrutura, e serviços de segurança, apoio operacional 
e socorristas, para atender a 26ª Festa do Pescador de 06 a 10 de agosto 
de 2022. Data: 02 de agosto de 2022, às 09 horas. O edital completo e 
seus anexos serão fornecidos aos interessados, na Praça da Matriz, 247, 
na cidade de Castilho, Estado de São Paulo, e o arquivo digital será dis-
ponibilizado pelo e-mail: licitacao@castilho.sp.gov.br. Informações comple-
mentares que se fizerem necessárias deverão ser procuradas pelo interes-
sado na Divisão de Licitações desta municipalidade, ou através do telefone 
(18) 3741-9000 ramal 9034, quando o assunto se relacionar com os ter-
mos do presente edital, ou com a Comissão Organizadora de Festejos do 
Município, através do telefone (18) 3741 9023, quando a dúvida se relacio-
nar com o objeto licitado. Castilho – SP, 20 de julho de 2022. Paulo Duarte 
Boaventura – Prefeito.

 Prefeitura de Castilho

PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DO QUINTO TERMO ADITIVO DE PRAZO E 
APLICAÇÃO DO ÍNDICE DO CONTRATO DE LOCAÇÃO N.º 003A/2019. 
Locatária: Prefeitura Municipal de Embu Guaçu, Locador: Luciano Nor-
gang de Oliveira e Marineide Cardoso da Silva. Objeto: Locação de um imó-
vel para instalação da Escola Municipal Vila Norgang, Vigência: 01/07/2022 
a 30/06/2023. Valor global R$22.998,72. Embu Guaçu 20 de julho de 2022, 
José Antônio Pereira - Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU
ESTADO DE SÃO PAULO

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

ABERTURA - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 032/2022 
Encontra-se aberto no INSTITUTO ADOLFO LUTZ, Unidade Compradora 090177, PREGÃO ELE-

TRÔNICO Nº 032/2022 - Processo Nº SES-PRC-2021/44049 - destinado à AQUISIÇÃO DE OLI-
GONUCLEOTÍDEOS (PRIMER E SONDA). A realização da sessão será no dia 03/08/2022 às 09:00 

horas, através do endereço eletrônico: www.bec.sp.gov.br. O Edital estará disponível nos sítios: www.

bec.sp.gov.br e/ou www.imesp.com.br - opção: e-negociospublicos 

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
COORDENADORIA DE CONTROLE DE DOENÇAS

INSTITUTO ADOLFO LUTZ - CENTRO DE ADMINISTRAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU

CONCORRÊNCIA PUBLICA Nº 002/2022
PROCESSO ADM. Nº 28.669/2022
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E 
AMPLIAÇÃO DA UNIDADE ESCOLAR “LEONOR BICUDO VIZENZOTTO”,  NESTA CIDADE DE 
BOTUCATU/SP.
DATA DE RETIRADA / ENCERRAMENTO E ABERTURA:
PRAZO  DE RECEBIMENTO DOS ENVELOPES Nº 01 E 02 – DOCUMENTAÇÃO / PROPOSTA
DIA 25 DE AGOSTO 2022 – ATÉ ÀS 08:30 HORAS-PROTOCOLO, ABERTURA MESMA DATA ÀS 
09:00 HORAS 
LOCAL ABERTURA: Sala de reuniões da COPEL no prédio da Prefeitura Municipal de Botucatu sito 
à Praça Prof. Pedro Torres, nº 100 centro Botucatu/SP.
O EDITAL PODERÁ SER RETIRADO PELO site: www.botucatu.sp.gov.br. e maiores esclarecimen-
tos poderão ser obtidos na Comissão Permanente de Licitações – COPEL, pelo tel. (14) 3811-1442 
nos horários das  08:00 às 16:30 horas, ou por e-mail: andrea.amaral@botucatu.sp.gov.br.

ANDREA CRISTINA PANHIN AMARAL NOGUEIRA 
DIRETORA DE COMPRAS E LICITAÇÕES
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU

PREGÃO ELETRÔNICO nº 250/2022 
PROCESSO n° 34.400/2022 - OC: 822400801002022OC00264
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA POSSÍVEL AQUISIÇÃO DE EPI”S - COM COTA RE-
SERVADA PARA ME/EPP/COOPERATIVAS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO 
ANEXO I. DATA INICIO DO PRAZO PARA ENVIO DA PROPOSTA ELETRÔNICA: 21 DE JULHO 
DE 2022. DATA/HORA DA ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA: 04 DE AGOSTO DE 2022 HORÁ-
RIO: 09:00 HORAS. ENDEREÇO ELETRÔNICO: www.bec.sp.gov.br. O edital completo poderá ser 
retirado pelo site: www.botucatu.sp.gov.br ou www.bec.sp.gov.br. Informações na Comissão Perma-
nente - COPEL, desta Prefeitura Municipal de Botucatu, pelos fones (14) 3811-1442 / 3811-1485 ou 
pelo e-mail: pregaoeletronico@botucatu.sp.gov.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALÉRIA MARIA LOPES MANDUCA FERREIRA 

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMARÉ

Pregão Presencial nº 034/2022
Licitação nº 051/2022
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS COMPATÍ-
VEIS COM SISTEMA DE INFUSÃO CONTÍNUA DE INSULINA PARA ATENDER 
DETERMINAÇÕES JUDICIAIS.
Regime de Execução: Entrega parcelada (Valor Unitário)
Tipo: Menor valor unitário
Data de entrega dos envelopes e início dos trabalhos: 02/08/2022 às 09:30 ho-
ras.
Valor do edital: O edital será fornecido mediante a apresentação de um CD 
virgem pela empresa interessada, através do e-mail licitacao@sumare.sp.gov.
br, mediante solicitação ou pelo site oficial do município: sumare.atende.net.
Maiores informações e edital completo na Divisão de Licitações e Compras, na 
Rua João Jacob Rohwedder nº 41 - Centro - Sumaré/SP através do telefone (19) 
3399-5300 das 08:30 às 16:30 nos dias úteis.

SUMARÉ, 19 DE JULHO DE 2022
MONIS MÁRCIA SOARES

SECRETÁRIA SMA

AVISO DE REABERTURA DE LICITAÇÃO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMARÉ

Pregão Presencial nº 027/2022
Licitação nº 043/2022
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIA-
LIZADA EM INTERNAÇÃO PSIQUIÁTRICA E INTERNAÇÃO DE DEPENDENTES 
QUÍMICOS (com acompanhamento médico e equipe multiprofissional, para maiores 
de 18 anos de idade, sexo masculino e feminino, para atendimento aos munícipes que 
necessitem de tratamento especializado e para desintoxicação, conforme avaliação 
médica e/ou multiprofissional)
Tipo: Menor valor por item 
Data de entrega dos envelopes e início dos trabalhos: 02/08/2022 às 13:00 horas. 
Valor do edital: O edital será fornecido mediante a apresentação de um CD virgem 
pela empresa interessada, através do e-mail licitacao@sumare.sp.gov.br, mediante 
solicitação ou pelo site oficial do município: sumare.atende.net.
Maiores informações e edital completo na Divisão de Licitações e Compras, na Rua 
João Jacob Rohwedder nº 41 - Centro - Sumaré/SP através do telefone (19) 3399-
5300 das 08:30 às 16:30 nos dias úteis.

SUMARÉ, 19 DE JULHO DE 2022
MONIS MÁRCIA SOARES

SECRETÁRIA SMA

AVISO DE REABERTURA DE LICITAÇÃO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMARÉ

Pregão Presencial nº 040/2022
Licitação nº 060/2022
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO 
DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA A SAÚDE DE FORMA DOMICILIAR, EM 
ATENDIMENTO A DEMANDA JUDICIAL.
Tipo: Menor valor por item 
Data de entrega dos envelopes e início dos trabalhos: 03/08/2022 às 09:30 
horas. 
Valor do edital: O edital será fornecido mediante a apresentação de um CD 
virgem pela empresa interessada, através do e-mail licitacao@sumare.sp.gov.
br, mediante solicitação ou pelo site oficial do município: sumare.atende.net.
Maiores informações e edital completo na Divisão de Licitações e Compras, na 
Rua João Jacob Rohwedder nº 41 - Centro - Sumaré/SP através do telefone 
(19) 3399-5300 das 08:30 às 16:30 nos dias úteis.

SUMARÉ, 19 DE JULHO DE 2022
MONIS MÁRCIA SOARES

SECRETÁRIA SMA

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMARÉ

Pregão Presencial nº 041/2022
Licitação nº 061/2022
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE MEDI-
CAMENTOS PARA ATENDER PACIENTES DO SETOR DE ATENDIMENTO 
EXCEPCIONAL
Tipo: Menor valor por item 
Data de entrega dos envelopes e início dos trabalhos: 04/08/2022 às 09:30 ho-
ras. 
Valor do edital: O edital será fornecido mediante a apresentação de um CD 
virgem pela empresa interessada, através do e-mail licitacao@sumare.sp.gov.
br, mediante solicitação ou pelo site oficial do município: sumare.atende.net.
Maiores informações e edital completo na Divisão de Licitações e Compras, na 
Rua João Jacob Rohwedder nº 41 - Centro - Sumaré/SP através do telefone (19) 
3399-5300 das 08:30 às 16:30 nos dias úteis.

SUMARÉ, 19 DE JULHO DE 2022
MONIS MÁRCIA SOARES

SECRETÁRIA SMA 

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO 

AVISO DE ABERTURA
CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2022-PJPN - PROCESSO SAP n.º 29410/2022

LOCAL: PENITENCIÁRIA “JOSÉ PARADA NETO”  DE GUARULHOS, sita à Rua Benedito Climério 
de Santana, n.º 600 – Várzea do Palácio, na cidade Guarulhos/SP.
 A Penitenciária «José Parada Neto” de Guarulhos, atendendo a Lei 14.591 de 14-10-2011 e o Decreto 
Estadual 57.755, de 24-01-2012, respeitando-se as alterações do Decreto estadual nº 60.055 de 14-
01-2014, 62.282 de 02-12-2016, 63.739 de 31-07-2017, 63278 de 19-03-2018 alterado pelo Decreto 
66.951/2022, torna público o credenciamento de agricultores  familiares para atendimento do Programa 
Paulista da agricultura de Interesse Social - PPAIS, visando à aquisição de gêneros alimentícios hor-
tifrúti, durante o período de 01/09/2022 à 31/10/2022 por Inexigibilidade de Licitação, artigo 25 da Lei 
8.666/93. Os interessados poderão obter cópia integral do edital no sítio eletrônico: www.itesp.sp.gov.
br ou poderá ser retirado no Núcleo de Finanças e Suprimentos da Penitenciária “José Parada Neto” 
de Guarulhos, no endereço acima citado, ou solicitado pelo e-mail financas@p1guarulhos.com.br, no 
horário das 09:00 horas às 16:00 horas. A documentação completa, composta pela habilitação jurídica e 
pela proposta de venda, deverá ser entregue na entidade credenciadora, situada na Rua Benedito Cli-
mério de Santana, n.º 600 – Várzea do Palácio, Guarulhos/SP, no período de 21/07/2022 à 03/08/2022 
das 09:00 horas às 16:00 horas em envelope endereçado a Comissão de Avaliação e Credenciamento 
- Chamada Pública 002/2022-PJPN. Será permitida a remessa de documentação via Correios que 
somente será considerada e analisada se recebida na entidade credenciadora no período supracitado, 
respeitando-se o encerramento as 16:00 horas do dia 03/08/2022. A sessão de abertura dos envelopes 
será realizada no dia 04/08/2022 às 09:00 horas, nas dependências desta Unidade.

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA
PENITENCIÁRIA “JOSÉ PARADA NETO” DE GUARULHOS

MUNICÍPIO DE DOIS CÓRREGOS
SECRETARIA DE GOVERNO

Aviso de Licitação - Pregão Eletrônico - Processo: 160-2022 - Pregão Eletrônico nº 81-2022
Objeto: Registro de preços para futura e eventual aquisição de materiais de escritório, de acordo 
com a necessidade do Município, pelo período de 12 (doze) meses. INÍCIO DO CADASTRO DAS 
PROPOSTAS: 22/07/2022, às 09:00 horas. INÍCIO DA DISPUTA DE PREÇOS: 03/08/2022, às 
09:00 horas. LOCAL: www.bll.org.br. EDITAL NA ÍNTEGRA: À disposição dos interessados no site 
www.doiscorregos.sp.gov.br. 

Informações pelo e-mail pregao@doiscorregos.sp.gov.br em dias de expediente.
Ruy Diomedes Favaro - Prefeito Municipal

Aviso de Licitação - Pregão Eletrônico - Processo: 167-2022 - Pregão Eletrônico nº 82-2022
Objeto: Registro de preços com contratação de empresa especializada para prestação de serviços 
de exames de ressonância magnética diversas, de acordo com as necessidades do Município, pelo 
período de 12 (doze) meses. INÍCIO DO CADASTRO DAS PROPOSTAS: 22/07/2022, às 09:00 
horas. INÍCIO DA DISPUTA DE PREÇOS: 04/08/2022, às 09:00 horas. LOCAL: www.bll.org.br. 
EDITAL NA ÍNTEGRA: À disposição dos interessados no site www.doiscorregos.sp.gov.br. 
Informações pelo e-mail pregao@doiscorregos.sp.gov.br em dias de expediente.

Ruy Diomedes Favaro
Prefeito Municipal

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 71/2022
EDITAL Nº 75/2022 - PROCESSO Nº 80/2022
OBJETO: Registro de Preços para eventual for-
necimento de copolímero aquoso de acrilamida. 
O Edital está disponível gratuitamente através 
dos sites: www.bbmnetlicitacoes.com.br e www.
saae.sp.gov.br. Este Pregão será realizado de 
forma ELETRÔNICA, através da BBM – Bolsa 
Brasileira de Mercadoria, na data de 09 de 
agosto de 2022, às 09h00. Maiores informa-
ções, na Gerência de Compras, Licitações e 
Contratos do SAAE, através do telefone: (19) 
3834-9430. Indaiatuba, 20 de agosto  de 2022. 
Engº Pedro Claudio Salla - Superintendente

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 71/2022

SERVIÇO AUTÔNOMO DE 
ÁGUA E ESGOTOS

GRUPO DE GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO
Torna público que se acha aberta, nesta unidade, situada a Av. Dr. Arnaldo, nº 351 - 1º andar - 
Bairro Cerqueira Cesar - São Paulo/SP, licitação na modalidade PREGÃO, a ser realizada por 
intermédio do sistema eletrônico de contratações denominado “Bolsa Eletrônica de Compras do 
Governo do Estado de São Paulo – Sistema BEC/SP”, com utilização de recursos de tecnologia da 
informação, denominada PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO, - Pregão Eletrônico nº 
090193.51/2022, Oferta de Compra nº 090193000012022OC00073, referente ao Processo nº SES-
-PRC-2022/42821, objetivando a PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO, EMISSÃO, 
DISTRIBUIÇÃO, ADMINISTRAÇÃO DO BENEFÍCIO DE “CARTÃO CESTA BÁSICA”. A realização 
do Pregão será no dia 03 de Agosto de 2022, a partir das 10:00h, na Bolsa Eletrônica de Compras, 
através do sitio www.bec.sp.gov.b. O edital na íntegra também estará disponível para consulta ou re-
tirada no endereço acima, ou através dos sites: www.e-negociospublicos.com.br, www.bec.sp.gov.br.

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

Secretaria de Estado da Saúde

UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP
CAMPUS DE BOTUCATU 

FACULDADE DE MEDICINA VETERINÁRIA E ZOOTECNIA 
Encontra-se à disposição na Seção Técnica de Materiais da Faculdade de Medicina Veterinária e 
Zootecnia- Campus de Botucatu, até o dia 05/08/2022 o Edital da Tomada de Preços nº. 03/2022-
FMVZ, Processo 0796/2022-FMVZ, cujo objeto é o SERVIÇO DE ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA 
CLÍNICA DE GRANDES ANIMAIS DA FACULDADE DE MEDICINA VETERINÁRIA E ZOOTECNIA 
- UNESP – CAMPUS DE BOTUCATU, no valor estimado de R$ 212.483,30 (duzentos e doze mil, 
quatrocentos e oitenta e três reais e trinta centavos). O encerramento será no dia 08/08/2022, às 9 
horas, quando então, às 9 horas e 15 minutos, dar-se-á início à abertura dos envelopes proposta e 
documentação, na Seção Técnica de Materiais da Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia de 
Botucatu, localizada no térreo do Prédio da Administração na Rua Prof. Dr. Walter Maurício Correa, 
s/nº - Botucatu-SP, CEP 18.618-681. O Edital na íntegra e demais informações poderão ser obtidos 
na Seção Técnica de Materiais da Seção Técnica de Materiais da Faculdade de Medicina Veterinária 
e Zootecnia de Botucatu, no endereço acima, pelo telefone/ fax (14) 3880-2193 / 2196, e-mail: ma-
teriais.fmvz@unesp.br ou nos sítios: www.e-negociospublicos.com.br, https://www.fmvz.unesp.br/#!/
sobre-o-campus/administracao/diretoria-tecnica-administrativa/materiais/licitacoes/ e http://www.
unesp.br/licitacao.

FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO
MÉDICO E HOSPITALAR - FAMESP

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 041/2022-FAMESP/BAURU
REGISTRO DE PREÇOS Nº 035/2022-FAMESP/BAURU

PROCESSO Nº 11132/2022-FAMESP/BAURU
Acha-se à disposição dos interessados do dia 21 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, 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, site 
www.compraeletronica.famesp.org.br o EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 041/2022- FAMESP/
BAURU, REGISTRO DE PREÇOS Nº 035/2022-FAMESP/BAURU, PROCESSO Nº 11132/2022-FAMESP/
BAURU, que tem como objetivo o REGISTRO DE PREÇOS EM CONSIGNAÇÃO PARA A AQUISIÇÃO 
DE MARCAPASSO DE CÂMARA ÚNICA, INTRODUTOR E ELETRODO PARA ATENDER AS 
NECESSIDADES DAS UNIDADES DA FAMESP: HOSPITAL ESTADUAL BAURU E HOSPITAL DE 
BASE DE BAURU PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, do tipo menor preço por lote ofertado,  
em conformidade com o disposto no Anexo I. A abertura da sessão pública será no dia 03 de agosto  
de 2022, com início às 09:30 horas.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBATÉ/SP
AVISO DE LICITAÇÕES CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.º 007/2022 A Prefeitura Municipal de Ibaté/SP, torna público para 
conhecimento dos interessados, que realizará Licitação na modalidade Concorrência Pública, de acordo com o que de-
termina as Leis Federais n.º 8.666/93, Lei n.º 8.883/94 e Lei Complementar n.º 123/06, complementadas pelas cláusulas 
e condições estipuladas no Edital completo, que poderá ser consultado e retirado no Setor de Licitações, sito a Avenida 
São João n.º 1771 – Centro, de segunda a sexta-feira, no horário de expediente, compreendido entre as 08h às 12h e das 
13h30 às 17h, sendo que para ser adquirido deverá ser recolhido emolumentos no valor de R$ 20,00 (vinte reais), junto à 
Tesouraria da Prefeitura Municipal de Ibaté, ou ainda, gratuitamente pelo sitio eletrônico: www.ibate.sp.gov.br, “Licitações 
Públicas”. Maiores informações poderão ser solicitadas por meio do fone: (16) 3343-9800 ramais 2071 e 2076.
TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR PREÇO GLOBAL. ABERTURA: 24 de agosto de 2022 as 09h00min. Entrega dos Envelopes: até 
as 08h45min. do dia 24 de agosto de 2022. OBJETO: “Contratação de empresa especializada para execução de implan-
tação de Sistema Fotovoltaico, visando a geração de energia elétrica e injeção de excedente de energia, produzida, na 
rede da concessionária distribuidora de energia, caracterizando um sistema de compensação de energia elétrica por meio 
de captação de luz solar, com monitoramento remoto, que possibilite quantificar a energia gerada, com fornecimento de 
mão de obra, materiais e ferramental/equipamentos necessários, visando a sustentabilidade e economicidade de energia 
em unidades escolares do município de Ibaté/SP, conforme anexos”. Ibaté/SP, 20 de julho de 2022. Natasha Cardoso dos 
Santos Presidente da Comissão Permanente de Licitação
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL N.º 057/2022 Objeto: “Pregão Presencial na modalidade Registro de Preços 
visando o fornecimento parcelado de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, para a Merenda Escolar, Hospital Municipal, Centro de 
Convivência da Melhor Idade, Centro Comunitário, CRAS, Espaço Amigo, Casa de Passagem e Casa de Acolhimento do 
Município de Ibaté/SP, conforme Termo de Referência (Anexo I).” Data do Pregão: 08 de agosto de 2022 às 09:00horas. 
Entrega dos envelopes: até as 08:45 horas do dia 08 de agosto de 2022. Local: Departamento de Compras e Licitações 
da Prefeitura Municipal de Ibaté, localizado na Avenida São João, n.º 1771 – Centro – Ibaté/SP. O DEPARTAMENTO DE 
LICITAÇÕES torna público que, na data, horário e local, acima assinalados fará realizar licitação na modalidade PREGÃO 
PRESENCIAL, com critério de julgamento pelo MENOR PREÇO POR ITEM, sob o SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS–
SRP. Conforme Decreto Executivo n.º 3.064, de 13 de junho de 2022, fica designado Pregoeiro e Equipe de Apoio, em 
obediência ao artigo 3º, inciso § 1º, da Lei Federal n.º 10.520/02. Local e horário para retirada do Edital: Departamento 
de Compras e Licitações da Prefeitura Municipal de Ibaté, localizada na Avenida São João, º 1.771, Centro, no horário 
compreendido entre as 08h às 12h e das 13h30 às 17h, de segunda a sexta-feira, e ainda, gratuitamente pelo site: 
http://www.ibate.sp.gov.br no link “Licitações Públicas – Pregão Presencial”. Informações adicionais poderão ser obtidas 
por meio do telefone (16) 3343-9800 ramais 2071 e 2072. Ibaté/SP, 20 de julho de 2022. Natasha Cardoso Dos Santos  
Presidente da Comissão Permanente de Licitações

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIRADOURO
AVISO DE LICITAÇÃO - EDITAL RESUMIDO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 185/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 041/2022
REGISTRO DE PREÇOS Nº 026/2022

Início: 20/07/2022 - Encerramento: 03/08/2022 - Horário: 14h00. Abertura da Sessão:
03/08/2022 - Horário: 14h00. Endereço Eletrônico: www.viradouro.sp.gov.br (http://
191.5.98.25:8079/comprasedital/). Tipo: Menor Valor Unitário. Objeto: Registro de preços 
para aquisição futura e parcelada de gramas esmeralda. Processo Licitatório de Acordo com 
a Lei Complementar 123/2006. A Divisão de Licitações da Prefeitura Municipal de Viradouro 
torna público aos licitantes interessados, abertura de certame, com objeto acima especifi cado, 
cujo encerramento e abertura dar-se-ão nas datas e horários acima aprazados. A cópia digital 
do Edital e seu(s) Anexo(s), poderá ser retirada junto do site http://www.viradouro.sp.gov.
br/ ou através do e-mail pregao.viradouro@gmail.com. Demais publicações referentes ao 
certame estarão disponíveis através do site: www.viradouro.dioe.com.br.

Viradouro/SP, 20 de julho de 2022. Daniela de Souza Lima - Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIRADOURO
AVISO DE LICITAÇÃO - EDITAL RESUMIDO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 184/2022 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 027/2022
Início: 20/07/2022 - Encerramento: 03/08/2022 - Horário: 08h00min. Abertura dos Envelo-
pes: 03/08/2022 - Horário: 08h00min. Tipo: Menor Valor Global. Objeto: Contratação de em-
presa para fornecimento e instalação de câmeras de segurança com fornecimento de material. 
Processo Licitatório de Acordo com a Lei Complementar 123/2006. A Divisão de Licitações 
da Prefeitura Municipal de Viradouro torna público aos licitantes interessados, abertura de certa-
me, com objeto acima especifi cado, cujo encerramento e abertura dar-se-ão nas datas e horários 
acima aprazados. A Divisão de Licitações da Prefeitura Municipal de Viradouro fornecerá cópia 
digital do Edital e seu(s) Anexo(s), devendo os mesmos, serem retirados na Divisão de Licitações, 
sito à Praça Major Manoel Joaquim, nº 349, Centro, Viradouro/SP, mediante apresentação de mí-
dia para gravação, das 07h00min às 11h00min e das 13h00min às 17h00min de segunda-feira à 
sexta-feira ou através do site http://www.viradouro.sp.gov.br/. Demais publicações referentes 
ao certame estarão disponíveis através do site: www.viradouro.dioe.com.br.

Viradouro/SP, 20 de julho de 2022. Daniela de Souza Lima - Presidente da CPL

A COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E URBANO DO 
ESTADO DE SÃO PAULO - CDHU, NA FORMA DA LEI, FAZ SABER aos 
mutuários cujos Nomes, nºs de Contrato/Conta e Endereços encontram-se 
abaixo descritos, que por força de cláusula resolutória existente no respectivo 
instrumento firmado com a CDHU, deverão REGULARIZAR a ocupação dos 
referidos imóveis, constatada por Oficial do Cartório, bem como as prestações 
pendentes de pagamento , no prazo máximo de 30 (trinta) dias, a contar da data 
desta publicação, sob pena de RESCISÃO ADMINISTRATIVA do seu vínculo 
com a CDHU, por força da mencionada cláusula contratual.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

NOME CONTA ENDEREÇO TIPO DE CONTRATO 

Maria Helena 
Gosuen 205.021-9 

Av. da Concordia nº 4570, Bl.F, 
Apto.14. Conjunto Habitacional 
Parque Wilson Presotto – 
Empreendimento Franca - J 
Franca/ SP 

COSOC 

Carla da 
Silva Messias 168.010-7 

Av. Dom Pedro I nº 5301, Bl.1G, 
Apto.23 Conjunto Habitacional 
Nicésio Mesquita Neto – 
Empreendimento Franca – I 
Franca/ SP 

 
CCPPCV 

Avisos de Licitações 
Pregão Presencial N°.76/22 P.A. N°.32661/22 
Obj.: R.P. para aquisição de material esportivo para 
artes marciais - Disputa dia 05/08/2022 às 09:00 
horas.

Pregão Eletrônico N°.40/22 P.A. N°.41628/22 
Obj.: Aquisição de aparelho de ar condicionado - 
Disputa dia 04/08/22 às 15:00 horas.

Pregão Eletrônico N°.39/22 P.A. N°.44928/22 
Obj.: Aquisição de sacos de exumação, placas de 
identificação, urnas plásticas e abraçadeira de ny-
lon - Disputa dia 05/08/22 às 15:00 horas.

Concorrência N°.20/22 P.A. N°.44961/22 Obj.: 
Contratação de empresa para prestação de ser-
viços contínuos de transporte escolar de estu-
dantes da rede pública de ensino deste municí-
pio.Recebimento e abertura dos envelopes dia 
23/08/22 às 09:30 horas.

Tomada de Preços   N°.20/22 P.A. N°.44372/22 
Obj.: Contratação de empresa especializada para 
desenvolvimento de método de cálculo de índice 
de vulnerabilidade social e estudo de território 
continuado neste município.Recebimento e aber-
tura dos envelopes dia 10/08/22 às 09:30 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, 20 de julho de 2022.
Marco Aurélio dos Santos Neves - Prefeito

Prefeitura Municipal
de Carapicuíba

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] 



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

A4gazetasp.com.br
QUINTA-FEIRA, 21 DE JULHO DE 2022 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJURU
JUSTIFICATIVA QUEBRA ORDEM CRONOLÓGICA

Empresa: Alimentar Distribuidora de Carnes e Frios Eireli
CNPJ: 07.612.306/0001-48

NOTA FISCAL DATA  VALOR 
148800 07.03.2022 383,28

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

Cajuru, 19 de julho de 2022. Luciana Abud Farah Salim - Secretária da Educação

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANALÂNDIA
Aviso de Licitação - Edital 12 – Pregão 09/2022

O Município da Estância Climática de Analândia, Estado de São Paulo, torna público para quem 
possa interessar, que no dia 02 de agosto de 2022, às 14h00min, na sala de Licitações da 
Prefeitura Municipal, sita à Avenida 04, 381 – Centro, será realizada Licitação, aberta através do 
Edital nº 12/2022 na modalidade Pregão do tipo MENOR PREÇO POR ITEM, tendo como objeto 
a aquisição de veículos, conforme especificações técnicas contidas nos anexos. O instrumento 
convocatório e seus anexos poderão ser retirados ou consultados no Paço Municipal, à Avenida 
04, 381, Centro, de segunda à sexta-feira das 09:00 às 11:00 e das 13:00 às 17:00 horas ou 
no site oficial da Prefeitura – www.analandia.sp.gov.br. Informações através do telefone (19) 
3566.9090 ou ainda através do e-mail: licitacoes@analandia.sp.gov.br. Analândia, aos 19 de julho 
de 2022. André Luiz Bertole – Comissão de Licitações.

TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 036/2022. 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 139/2022. Levo ao conhecimento dos interessados que a autoridade 
Municipal Adjudicou e Homologou o objeto desta licitação referente Aquisição de Móveis Planejados para a 
Secretaria de Saúde do município de Araçoiaba da Serra/SP, conforme Termo de Referência contido no Anexo 
I para empresa: M.A.Z SERVICOS EIRELI ME - CNPJ: 39.227.773/0001-40, perfazendo um valor total de 
R$ 32.699,99. Araçoiaba da Serra, 20 de julho de 2022. José Carlos de Quevedo Junior - Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇOIABA DA SERRA/SP

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL
AVISO DE LICITAÇÃO - CONCORRÊNCIA Nº 03/2022 - PROCESSO Nº 132/2022

Tipo: menor preço global. Objeto: contratação de empresa especializada para execução de construção de creche 
custeada integralmente com recursos próprios. Novos Data e horário limite para protocolo dos envelopes: 23/8/2022, 
às 8h45min. Novos Data e horário de início sessão: 23/8/2022, às 9h00min. Local de protocolo dos envelopes e de 
realização da sessão da licitação: Paço Municipal, situado à Rua Guilherme Silva nº 337, Centro, CEP 14.180-000, Pontal/
SP. Local e horário para retirada do Edital: Departamento de Licitações da Prefeitura de Pontal, sito à Rua Guilherme 
Silva nº 337, Centro, das 8h00min às 11h30min e das 13h00min às 17h00min e através do site ofi cial do Município de 
Pontal www.pontal.sp.gov.br. Observação: a sessão será transmitida em tempo real pelo canal do Departamento de 
Licitações do Município de Pontal no YouTube (http://www.youtube.com/channel/UCuuMBsprXv6OwAIcaBmhVhw), nos 
termos do art. 7º. da Lei Municipal nº 2.986, de 20/8/2018. Pontal/SP, 20/7/2022. 

José Carlos Neves Silva - Prefeito Municipal

COMUNICADO DE REABERTURA/ABERTURAS
A AUTARQUIA MUNICIPAL SAÚDE, COMUNICA aos interessados a rea-
bertura e aberturas das seguintes licitações:

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 016/AMS–IS/2022 - Processo Administrativo 
nº. I – 7.911/2022 - Tipo: Menor preço por item. Objeto: Registro de 
Preços para Eventual Aquisição de Cestas Básicas. A reabertura da 
Sessão Pública será às 14h30 do dia 04/08/2022. 

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 026/AMS–IS/2022 - Processo Administrativo 
nº. I – 10.153/2022 - Tipo: Menor preço global. Objeto: Contratação de 
empresa especializada para cessão do direito/licenciamento de uso de 
sistemas de software aplicativos para gestão, na modalidade de com-
putação de nuvem. A abertura da Sessão Pública será às 14h30 do dia 
05/08/2022. 

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 028/AMS–IS/2022 - Processo Administrativo 
nº. I – 10.862/2022 - Tipo: Menor preço por item. Objeto: Registro de 
Preços para Eventual Aquisição de Luvas Descartáveis. A abertura da 
Sessão Pública será às 09h30 do dia 08/08/2022.

As sessões ocorrerão no Auditório da Autarquia Municipal Saúde - IS, 
situada na Rua Major Manoel Francisco de Moraes nº. 286, Centro, 
Município de Itapecerica da Serra, Estado de São Paulo. Os cadernos 
das licitações, composto de edital e anexos, poderão ser adquirido no 
endereço eletrônico da Prefeitura de Itapecerica da Serra, www.itapece-
rica.sp.gov.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA DA SERRA

AVISO DE LICITAÇÃO  | AUTARQUIA MUNICIPAL – SAÚDE 

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA

CENTRO DE DETENÇÃO PROVISÓRIA DE MOGI DAS CRUZES
COMUNICADO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO

Encontra-se aberto nesta unidade prisional, situada à Estrada do Taboão do Parateí, km 2,36, 
Bairro do Taboão, Mogi das Cruzes/SP, Pregão Eletrônico nº 003/2022-CDPMC, Processo SAP-
-PRC-2022/18068, destinado à Contratação de Empresa Especializada na Prestação de Serviços 
de Nutrição e Alimentação, do tipo menor preço. A sessão pública de processamento do Pregão Ele-
trônico será realizada no endereço eletrônico www.bec.sp.gov.br, no dia 03/08/2022 às 09:00 horas.

-A PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAMPOS 
DO JORDÃO faz saber a quem possa interessar 
que:  às 10:00 horas do dia 03/08/2022 (Com 
recebimento das propostas das 09h do dia 
21/07/2022 até às 09h0min do dia 03/08/2022), 
realizará o Início da Disputa de Preços referen-
tes à abertura do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 
016/2022, que tem como objeto o “REGISTRO 
DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE 4.000 TO-
NELADAS DE CASCALHO EM ATENDIMENTO 
A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS 
URBANOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE 
CAMPOS DO JORDÃO.” A sessão pública de 
processamento do Pregão será realizada ex-
clusivamente por meio eletrônico/Internet, me-
diante condições de segurança – criptografia e 
autenticação – em todas as suas fases, através 
do Sistema de Pregão Eletrônico (licitações) da 
Bolsa Brasileira de Mercadorias, disponível em 
www.bbmnetlicitacoes.com.br. A formalização 
de consultas poderão ser obtidas no Departa-
mento de Licitações pelo endereço de e-mail: 
licitacoes@camposdojordao.sp.gov.br; e pelo 
telefone: (12) 3668-5450 ou (12) 3662-3685. O 
Edital completo poderá ser obtido pelos interes-
sados pelo endereço eletrônico www.bbmnetli-
citacoes.com.br ; ou www.camposdojordao.sp.
gov.br ; “acesso no link – Editais e Licitações”.
Campos do Jordão, 20 de julho de 2022. Luci-
neia Gomes da Silva - Presidente da Comissão 
Permanente de Licitações - Pregoeira

Acha-se aberto, na Prefeitura do Município de Castilho, o Processo 
Licitatório 175/2022, na modalidade de Pregão 39/2022, na forma presen-
cial, para a prestação de serviços de instalação e locação de equipamentos 
de som, iluminação e estrutura, e serviços de segurança, apoio operacional 
e socorristas, para atender a 26ª Festa do Pescador de 06 a 10 de agosto 
de 2022. Data: 02 de agosto de 2022, às 09 horas. O edital completo e 
seus anexos serão fornecidos aos interessados, na Praça da Matriz, 247, 
na cidade de Castilho, Estado de São Paulo, e o arquivo digital será dis-
ponibilizado pelo e-mail: licitacao@castilho.sp.gov.br. Informações comple-
mentares que se fizerem necessárias deverão ser procuradas pelo interes-
sado na Divisão de Licitações desta municipalidade, ou através do telefone 
(18) 3741-9000 ramal 9034, quando o assunto se relacionar com os ter-
mos do presente edital, ou com a Comissão Organizadora de Festejos do 
Município, através do telefone (18) 3741 9023, quando a dúvida se relacio-
nar com o objeto licitado. Castilho – SP, 20 de julho de 2022. Paulo Duarte 
Boaventura – Prefeito.

 Prefeitura de Castilho

PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DO QUINTO TERMO ADITIVO DE PRAZO E 
APLICAÇÃO DO ÍNDICE DO CONTRATO DE LOCAÇÃO N.º 003A/2019. 
Locatária: Prefeitura Municipal de Embu Guaçu, Locador: Luciano Nor-
gang de Oliveira e Marineide Cardoso da Silva. Objeto: Locação de um imó-
vel para instalação da Escola Municipal Vila Norgang, Vigência: 01/07/2022 
a 30/06/2023. Valor global R$22.998,72. Embu Guaçu 20 de julho de 2022, 
José Antônio Pereira - Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU
ESTADO DE SÃO PAULO

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

ABERTURA - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 032/2022 
Encontra-se aberto no INSTITUTO ADOLFO LUTZ, Unidade Compradora 090177, PREGÃO ELE-

TRÔNICO Nº 032/2022 - Processo Nº SES-PRC-2021/44049 - destinado à AQUISIÇÃO DE OLI-
GONUCLEOTÍDEOS (PRIMER E SONDA). A realização da sessão será no dia 03/08/2022 às 09:00 

horas, através do endereço eletrônico: www.bec.sp.gov.br. O Edital estará disponível nos sítios: www.

bec.sp.gov.br e/ou www.imesp.com.br - opção: e-negociospublicos 

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
COORDENADORIA DE CONTROLE DE DOENÇAS

INSTITUTO ADOLFO LUTZ - CENTRO DE ADMINISTRAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU

CONCORRÊNCIA PUBLICA Nº 002/2022
PROCESSO ADM. Nº 28.669/2022
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E 
AMPLIAÇÃO DA UNIDADE ESCOLAR “LEONOR BICUDO VIZENZOTTO”,  NESTA CIDADE DE 
BOTUCATU/SP.
DATA DE RETIRADA / ENCERRAMENTO E ABERTURA:
PRAZO  DE RECEBIMENTO DOS ENVELOPES Nº 01 E 02 – DOCUMENTAÇÃO / PROPOSTA
DIA 25 DE AGOSTO 2022 – ATÉ ÀS 08:30 HORAS-PROTOCOLO, ABERTURA MESMA DATA ÀS 
09:00 HORAS 
LOCAL ABERTURA: Sala de reuniões da COPEL no prédio da Prefeitura Municipal de Botucatu sito 
à Praça Prof. Pedro Torres, nº 100 centro Botucatu/SP.
O EDITAL PODERÁ SER RETIRADO PELO site: www.botucatu.sp.gov.br. e maiores esclarecimen-
tos poderão ser obtidos na Comissão Permanente de Licitações – COPEL, pelo tel. (14) 3811-1442 
nos horários das  08:00 às 16:30 horas, ou por e-mail: andrea.amaral@botucatu.sp.gov.br.

ANDREA CRISTINA PANHIN AMARAL NOGUEIRA 
DIRETORA DE COMPRAS E LICITAÇÕES
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU

PREGÃO ELETRÔNICO nº 250/2022 
PROCESSO n° 34.400/2022 - OC: 822400801002022OC00264
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA POSSÍVEL AQUISIÇÃO DE EPI”S - COM COTA RE-
SERVADA PARA ME/EPP/COOPERATIVAS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO 
ANEXO I. DATA INICIO DO PRAZO PARA ENVIO DA PROPOSTA ELETRÔNICA: 21 DE JULHO 
DE 2022. DATA/HORA DA ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA: 04 DE AGOSTO DE 2022 HORÁ-
RIO: 09:00 HORAS. ENDEREÇO ELETRÔNICO: www.bec.sp.gov.br. O edital completo poderá ser 
retirado pelo site: www.botucatu.sp.gov.br ou www.bec.sp.gov.br. Informações na Comissão Perma-
nente - COPEL, desta Prefeitura Municipal de Botucatu, pelos fones (14) 3811-1442 / 3811-1485 ou 
pelo e-mail: pregaoeletronico@botucatu.sp.gov.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALÉRIA MARIA LOPES MANDUCA FERREIRA 

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMARÉ

Pregão Presencial nº 034/2022
Licitação nº 051/2022
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS COMPATÍ-
VEIS COM SISTEMA DE INFUSÃO CONTÍNUA DE INSULINA PARA ATENDER 
DETERMINAÇÕES JUDICIAIS.
Regime de Execução: Entrega parcelada (Valor Unitário)
Tipo: Menor valor unitário
Data de entrega dos envelopes e início dos trabalhos: 02/08/2022 às 09:30 ho-
ras.
Valor do edital: O edital será fornecido mediante a apresentação de um CD 
virgem pela empresa interessada, através do e-mail licitacao@sumare.sp.gov.
br, mediante solicitação ou pelo site oficial do município: sumare.atende.net.
Maiores informações e edital completo na Divisão de Licitações e Compras, na 
Rua João Jacob Rohwedder nº 41 - Centro - Sumaré/SP através do telefone (19) 
3399-5300 das 08:30 às 16:30 nos dias úteis.

SUMARÉ, 19 DE JULHO DE 2022
MONIS MÁRCIA SOARES

SECRETÁRIA SMA

AVISO DE REABERTURA DE LICITAÇÃO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMARÉ

Pregão Presencial nº 027/2022
Licitação nº 043/2022
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIA-
LIZADA EM INTERNAÇÃO PSIQUIÁTRICA E INTERNAÇÃO DE DEPENDENTES 
QUÍMICOS (com acompanhamento médico e equipe multiprofissional, para maiores 
de 18 anos de idade, sexo masculino e feminino, para atendimento aos munícipes que 
necessitem de tratamento especializado e para desintoxicação, conforme avaliação 
médica e/ou multiprofissional)
Tipo: Menor valor por item 
Data de entrega dos envelopes e início dos trabalhos: 02/08/2022 às 13:00 horas. 
Valor do edital: O edital será fornecido mediante a apresentação de um CD virgem 
pela empresa interessada, através do e-mail licitacao@sumare.sp.gov.br, mediante 
solicitação ou pelo site oficial do município: sumare.atende.net.
Maiores informações e edital completo na Divisão de Licitações e Compras, na Rua 
João Jacob Rohwedder nº 41 - Centro - Sumaré/SP através do telefone (19) 3399-
5300 das 08:30 às 16:30 nos dias úteis.

SUMARÉ, 19 DE JULHO DE 2022
MONIS MÁRCIA SOARES

SECRETÁRIA SMA

AVISO DE REABERTURA DE LICITAÇÃO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMARÉ

Pregão Presencial nº 040/2022
Licitação nº 060/2022
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO 
DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA A SAÚDE DE FORMA DOMICILIAR, EM 
ATENDIMENTO A DEMANDA JUDICIAL.
Tipo: Menor valor por item 
Data de entrega dos envelopes e início dos trabalhos: 03/08/2022 às 09:30 
horas. 
Valor do edital: O edital será fornecido mediante a apresentação de um CD 
virgem pela empresa interessada, através do e-mail licitacao@sumare.sp.gov.
br, mediante solicitação ou pelo site oficial do município: sumare.atende.net.
Maiores informações e edital completo na Divisão de Licitações e Compras, na 
Rua João Jacob Rohwedder nº 41 - Centro - Sumaré/SP através do telefone 
(19) 3399-5300 das 08:30 às 16:30 nos dias úteis.

SUMARÉ, 19 DE JULHO DE 2022
MONIS MÁRCIA SOARES

SECRETÁRIA SMA

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMARÉ

Pregão Presencial nº 041/2022
Licitação nº 061/2022
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE MEDI-
CAMENTOS PARA ATENDER PACIENTES DO SETOR DE ATENDIMENTO 
EXCEPCIONAL
Tipo: Menor valor por item 
Data de entrega dos envelopes e início dos trabalhos: 04/08/2022 às 09:30 ho-
ras. 
Valor do edital: O edital será fornecido mediante a apresentação de um CD 
virgem pela empresa interessada, através do e-mail licitacao@sumare.sp.gov.
br, mediante solicitação ou pelo site oficial do município: sumare.atende.net.
Maiores informações e edital completo na Divisão de Licitações e Compras, na 
Rua João Jacob Rohwedder nº 41 - Centro - Sumaré/SP através do telefone (19) 
3399-5300 das 08:30 às 16:30 nos dias úteis.

SUMARÉ, 19 DE JULHO DE 2022
MONIS MÁRCIA SOARES

SECRETÁRIA SMA 

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO 

AVISO DE ABERTURA
CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2022-PJPN - PROCESSO SAP n.º 29410/2022

LOCAL: PENITENCIÁRIA “JOSÉ PARADA NETO”  DE GUARULHOS, sita à Rua Benedito Climério 
de Santana, n.º 600 – Várzea do Palácio, na cidade Guarulhos/SP.
 A Penitenciária «José Parada Neto” de Guarulhos, atendendo a Lei 14.591 de 14-10-2011 e o Decreto 
Estadual 57.755, de 24-01-2012, respeitando-se as alterações do Decreto estadual nº 60.055 de 14-
01-2014, 62.282 de 02-12-2016, 63.739 de 31-07-2017, 63278 de 19-03-2018 alterado pelo Decreto 
66.951/2022, torna público o credenciamento de agricultores  familiares para atendimento do Programa 
Paulista da agricultura de Interesse Social - PPAIS, visando à aquisição de gêneros alimentícios hor-
tifrúti, durante o período de 01/09/2022 à 31/10/2022 por Inexigibilidade de Licitação, artigo 25 da Lei 
8.666/93. Os interessados poderão obter cópia integral do edital no sítio eletrônico: www.itesp.sp.gov.
br ou poderá ser retirado no Núcleo de Finanças e Suprimentos da Penitenciária “José Parada Neto” 
de Guarulhos, no endereço acima citado, ou solicitado pelo e-mail financas@p1guarulhos.com.br, no 
horário das 09:00 horas às 16:00 horas. A documentação completa, composta pela habilitação jurídica e 
pela proposta de venda, deverá ser entregue na entidade credenciadora, situada na Rua Benedito Cli-
mério de Santana, n.º 600 – Várzea do Palácio, Guarulhos/SP, no período de 21/07/2022 à 03/08/2022 
das 09:00 horas às 16:00 horas em envelope endereçado a Comissão de Avaliação e Credenciamento 
- Chamada Pública 002/2022-PJPN. Será permitida a remessa de documentação via Correios que 
somente será considerada e analisada se recebida na entidade credenciadora no período supracitado, 
respeitando-se o encerramento as 16:00 horas do dia 03/08/2022. A sessão de abertura dos envelopes 
será realizada no dia 04/08/2022 às 09:00 horas, nas dependências desta Unidade.

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA
PENITENCIÁRIA “JOSÉ PARADA NETO” DE GUARULHOS

MUNICÍPIO DE DOIS CÓRREGOS
SECRETARIA DE GOVERNO

Aviso de Licitação - Pregão Eletrônico - Processo: 160-2022 - Pregão Eletrônico nº 81-2022
Objeto: Registro de preços para futura e eventual aquisição de materiais de escritório, de acordo 
com a necessidade do Município, pelo período de 12 (doze) meses. INÍCIO DO CADASTRO DAS 
PROPOSTAS: 22/07/2022, às 09:00 horas. INÍCIO DA DISPUTA DE PREÇOS: 03/08/2022, às 
09:00 horas. LOCAL: www.bll.org.br. EDITAL NA ÍNTEGRA: À disposição dos interessados no site 
www.doiscorregos.sp.gov.br. 

Informações pelo e-mail pregao@doiscorregos.sp.gov.br em dias de expediente.
Ruy Diomedes Favaro - Prefeito Municipal

Aviso de Licitação - Pregão Eletrônico - Processo: 167-2022 - Pregão Eletrônico nº 82-2022
Objeto: Registro de preços com contratação de empresa especializada para prestação de serviços 
de exames de ressonância magnética diversas, de acordo com as necessidades do Município, pelo 
período de 12 (doze) meses. INÍCIO DO CADASTRO DAS PROPOSTAS: 22/07/2022, às 09:00 
horas. INÍCIO DA DISPUTA DE PREÇOS: 04/08/2022, às 09:00 horas. LOCAL: www.bll.org.br. 
EDITAL NA ÍNTEGRA: À disposição dos interessados no site www.doiscorregos.sp.gov.br. 
Informações pelo e-mail pregao@doiscorregos.sp.gov.br em dias de expediente.

Ruy Diomedes Favaro
Prefeito Municipal

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 71/2022
EDITAL Nº 75/2022 - PROCESSO Nº 80/2022
OBJETO: Registro de Preços para eventual for-
necimento de copolímero aquoso de acrilamida. 
O Edital está disponível gratuitamente através 
dos sites: www.bbmnetlicitacoes.com.br e www.
saae.sp.gov.br. Este Pregão será realizado de 
forma ELETRÔNICA, através da BBM – Bolsa 
Brasileira de Mercadoria, na data de 09 de 
agosto de 2022, às 09h00. Maiores informa-
ções, na Gerência de Compras, Licitações e 
Contratos do SAAE, através do telefone: (19) 
3834-9430. Indaiatuba, 20 de agosto  de 2022. 
Engº Pedro Claudio Salla - Superintendente

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 71/2022

SERVIÇO AUTÔNOMO DE 
ÁGUA E ESGOTOS

GRUPO DE GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO
Torna público que se acha aberta, nesta unidade, situada a Av. Dr. Arnaldo, nº 351 - 1º andar - 
Bairro Cerqueira Cesar - São Paulo/SP, licitação na modalidade PREGÃO, a ser realizada por 
intermédio do sistema eletrônico de contratações denominado “Bolsa Eletrônica de Compras do 
Governo do Estado de São Paulo – Sistema BEC/SP”, com utilização de recursos de tecnologia da 
informação, denominada PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO, - Pregão Eletrônico nº 
090193.51/2022, Oferta de Compra nº 090193000012022OC00073, referente ao Processo nº SES-
-PRC-2022/42821, objetivando a PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO, EMISSÃO, 
DISTRIBUIÇÃO, ADMINISTRAÇÃO DO BENEFÍCIO DE “CARTÃO CESTA BÁSICA”. A realização 
do Pregão será no dia 03 de Agosto de 2022, a partir das 10:00h, na Bolsa Eletrônica de Compras, 
através do sitio www.bec.sp.gov.b. O edital na íntegra também estará disponível para consulta ou re-
tirada no endereço acima, ou através dos sites: www.e-negociospublicos.com.br, www.bec.sp.gov.br.

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

Secretaria de Estado da Saúde

UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP
CAMPUS DE BOTUCATU 

FACULDADE DE MEDICINA VETERINÁRIA E ZOOTECNIA 
Encontra-se à disposição na Seção Técnica de Materiais da Faculdade de Medicina Veterinária e 
Zootecnia- Campus de Botucatu, até o dia 05/08/2022 o Edital da Tomada de Preços nº. 03/2022-
FMVZ, Processo 0796/2022-FMVZ, cujo objeto é o SERVIÇO DE ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA 
CLÍNICA DE GRANDES ANIMAIS DA FACULDADE DE MEDICINA VETERINÁRIA E ZOOTECNIA 
- UNESP – CAMPUS DE BOTUCATU, no valor estimado de R$ 212.483,30 (duzentos e doze mil, 
quatrocentos e oitenta e três reais e trinta centavos). O encerramento será no dia 08/08/2022, às 9 
horas, quando então, às 9 horas e 15 minutos, dar-se-á início à abertura dos envelopes proposta e 
documentação, na Seção Técnica de Materiais da Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia de 
Botucatu, localizada no térreo do Prédio da Administração na Rua Prof. Dr. Walter Maurício Correa, 
s/nº - Botucatu-SP, CEP 18.618-681. O Edital na íntegra e demais informações poderão ser obtidos 
na Seção Técnica de Materiais da Seção Técnica de Materiais da Faculdade de Medicina Veterinária 
e Zootecnia de Botucatu, no endereço acima, pelo telefone/ fax (14) 3880-2193 / 2196, e-mail: ma-
teriais.fmvz@unesp.br ou nos sítios: www.e-negociospublicos.com.br, https://www.fmvz.unesp.br/#!/
sobre-o-campus/administracao/diretoria-tecnica-administrativa/materiais/licitacoes/ e http://www.
unesp.br/licitacao.

FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO
MÉDICO E HOSPITALAR - FAMESP

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 041/2022-FAMESP/BAURU
REGISTRO DE PREÇOS Nº 035/2022-FAMESP/BAURU

PROCESSO Nº 11132/2022-FAMESP/BAURU
Acha-se à disposição dos interessados do dia 21 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, 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, site 
www.compraeletronica.famesp.org.br o EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 041/2022- FAMESP/
BAURU, REGISTRO DE PREÇOS Nº 035/2022-FAMESP/BAURU, PROCESSO Nº 11132/2022-FAMESP/
BAURU, que tem como objetivo o REGISTRO DE PREÇOS EM CONSIGNAÇÃO PARA A AQUISIÇÃO 
DE MARCAPASSO DE CÂMARA ÚNICA, INTRODUTOR E ELETRODO PARA ATENDER AS 
NECESSIDADES DAS UNIDADES DA FAMESP: HOSPITAL ESTADUAL BAURU E HOSPITAL DE 
BASE DE BAURU PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, do tipo menor preço por lote ofertado,  
em conformidade com o disposto no Anexo I. A abertura da sessão pública será no dia 03 de agosto  
de 2022, com início às 09:30 horas.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBATÉ/SP
AVISO DE LICITAÇÕES CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.º 007/2022 A Prefeitura Municipal de Ibaté/SP, torna público para 
conhecimento dos interessados, que realizará Licitação na modalidade Concorrência Pública, de acordo com o que de-
termina as Leis Federais n.º 8.666/93, Lei n.º 8.883/94 e Lei Complementar n.º 123/06, complementadas pelas cláusulas 
e condições estipuladas no Edital completo, que poderá ser consultado e retirado no Setor de Licitações, sito a Avenida 
São João n.º 1771 – Centro, de segunda a sexta-feira, no horário de expediente, compreendido entre as 08h às 12h e das 
13h30 às 17h, sendo que para ser adquirido deverá ser recolhido emolumentos no valor de R$ 20,00 (vinte reais), junto à 
Tesouraria da Prefeitura Municipal de Ibaté, ou ainda, gratuitamente pelo sitio eletrônico: www.ibate.sp.gov.br, “Licitações 
Públicas”. Maiores informações poderão ser solicitadas por meio do fone: (16) 3343-9800 ramais 2071 e 2076.
TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR PREÇO GLOBAL. ABERTURA: 24 de agosto de 2022 as 09h00min. Entrega dos Envelopes: até 
as 08h45min. do dia 24 de agosto de 2022. OBJETO: “Contratação de empresa especializada para execução de implan-
tação de Sistema Fotovoltaico, visando a geração de energia elétrica e injeção de excedente de energia, produzida, na 
rede da concessionária distribuidora de energia, caracterizando um sistema de compensação de energia elétrica por meio 
de captação de luz solar, com monitoramento remoto, que possibilite quantificar a energia gerada, com fornecimento de 
mão de obra, materiais e ferramental/equipamentos necessários, visando a sustentabilidade e economicidade de energia 
em unidades escolares do município de Ibaté/SP, conforme anexos”. Ibaté/SP, 20 de julho de 2022. Natasha Cardoso dos 
Santos Presidente da Comissão Permanente de Licitação
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL N.º 057/2022 Objeto: “Pregão Presencial na modalidade Registro de Preços 
visando o fornecimento parcelado de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, para a Merenda Escolar, Hospital Municipal, Centro de 
Convivência da Melhor Idade, Centro Comunitário, CRAS, Espaço Amigo, Casa de Passagem e Casa de Acolhimento do 
Município de Ibaté/SP, conforme Termo de Referência (Anexo I).” Data do Pregão: 08 de agosto de 2022 às 09:00horas. 
Entrega dos envelopes: até as 08:45 horas do dia 08 de agosto de 2022. Local: Departamento de Compras e Licitações 
da Prefeitura Municipal de Ibaté, localizado na Avenida São João, n.º 1771 – Centro – Ibaté/SP. O DEPARTAMENTO DE 
LICITAÇÕES torna público que, na data, horário e local, acima assinalados fará realizar licitação na modalidade PREGÃO 
PRESENCIAL, com critério de julgamento pelo MENOR PREÇO POR ITEM, sob o SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS–
SRP. Conforme Decreto Executivo n.º 3.064, de 13 de junho de 2022, fica designado Pregoeiro e Equipe de Apoio, em 
obediência ao artigo 3º, inciso § 1º, da Lei Federal n.º 10.520/02. Local e horário para retirada do Edital: Departamento 
de Compras e Licitações da Prefeitura Municipal de Ibaté, localizada na Avenida São João, º 1.771, Centro, no horário 
compreendido entre as 08h às 12h e das 13h30 às 17h, de segunda a sexta-feira, e ainda, gratuitamente pelo site: 
http://www.ibate.sp.gov.br no link “Licitações Públicas – Pregão Presencial”. Informações adicionais poderão ser obtidas 
por meio do telefone (16) 3343-9800 ramais 2071 e 2072. Ibaté/SP, 20 de julho de 2022. Natasha Cardoso Dos Santos  
Presidente da Comissão Permanente de Licitações

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIRADOURO
AVISO DE LICITAÇÃO - EDITAL RESUMIDO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 185/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 041/2022
REGISTRO DE PREÇOS Nº 026/2022

Início: 20/07/2022 - Encerramento: 03/08/2022 - Horário: 14h00. Abertura da Sessão:
03/08/2022 - Horário: 14h00. Endereço Eletrônico: www.viradouro.sp.gov.br (http://
191.5.98.25:8079/comprasedital/). Tipo: Menor Valor Unitário. Objeto: Registro de preços 
para aquisição futura e parcelada de gramas esmeralda. Processo Licitatório de Acordo com 
a Lei Complementar 123/2006. A Divisão de Licitações da Prefeitura Municipal de Viradouro 
torna público aos licitantes interessados, abertura de certame, com objeto acima especifi cado, 
cujo encerramento e abertura dar-se-ão nas datas e horários acima aprazados. A cópia digital 
do Edital e seu(s) Anexo(s), poderá ser retirada junto do site http://www.viradouro.sp.gov.
br/ ou através do e-mail pregao.viradouro@gmail.com. Demais publicações referentes ao 
certame estarão disponíveis através do site: www.viradouro.dioe.com.br.

Viradouro/SP, 20 de julho de 2022. Daniela de Souza Lima - Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIRADOURO
AVISO DE LICITAÇÃO - EDITAL RESUMIDO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 184/2022 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 027/2022
Início: 20/07/2022 - Encerramento: 03/08/2022 - Horário: 08h00min. Abertura dos Envelo-
pes: 03/08/2022 - Horário: 08h00min. Tipo: Menor Valor Global. Objeto: Contratação de em-
presa para fornecimento e instalação de câmeras de segurança com fornecimento de material. 
Processo Licitatório de Acordo com a Lei Complementar 123/2006. A Divisão de Licitações 
da Prefeitura Municipal de Viradouro torna público aos licitantes interessados, abertura de certa-
me, com objeto acima especifi cado, cujo encerramento e abertura dar-se-ão nas datas e horários 
acima aprazados. A Divisão de Licitações da Prefeitura Municipal de Viradouro fornecerá cópia 
digital do Edital e seu(s) Anexo(s), devendo os mesmos, serem retirados na Divisão de Licitações, 
sito à Praça Major Manoel Joaquim, nº 349, Centro, Viradouro/SP, mediante apresentação de mí-
dia para gravação, das 07h00min às 11h00min e das 13h00min às 17h00min de segunda-feira à 
sexta-feira ou através do site http://www.viradouro.sp.gov.br/. Demais publicações referentes 
ao certame estarão disponíveis através do site: www.viradouro.dioe.com.br.

Viradouro/SP, 20 de julho de 2022. Daniela de Souza Lima - Presidente da CPL

A COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E URBANO DO 
ESTADO DE SÃO PAULO - CDHU, NA FORMA DA LEI, FAZ SABER aos 
mutuários cujos Nomes, nºs de Contrato/Conta e Endereços encontram-se 
abaixo descritos, que por força de cláusula resolutória existente no respectivo 
instrumento firmado com a CDHU, deverão REGULARIZAR a ocupação dos 
referidos imóveis, constatada por Oficial do Cartório, bem como as prestações 
pendentes de pagamento , no prazo máximo de 30 (trinta) dias, a contar da data 
desta publicação, sob pena de RESCISÃO ADMINISTRATIVA do seu vínculo 
com a CDHU, por força da mencionada cláusula contratual.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

NOME CONTA ENDEREÇO TIPO DE CONTRATO 

Maria Helena 
Gosuen 205.021-9 

Av. da Concordia nº 4570, Bl.F, 
Apto.14. Conjunto Habitacional 
Parque Wilson Presotto – 
Empreendimento Franca - J 
Franca/ SP 

COSOC 

Carla da 
Silva Messias 168.010-7 

Av. Dom Pedro I nº 5301, Bl.1G, 
Apto.23 Conjunto Habitacional 
Nicésio Mesquita Neto – 
Empreendimento Franca – I 
Franca/ SP 

 
CCPPCV 

Avisos de Licitações 
Pregão Presencial N°.76/22 P.A. N°.32661/22 
Obj.: R.P. para aquisição de material esportivo para 
artes marciais - Disputa dia 05/08/2022 às 09:00 
horas.

Pregão Eletrônico N°.40/22 P.A. N°.41628/22 
Obj.: Aquisição de aparelho de ar condicionado - 
Disputa dia 04/08/22 às 15:00 horas.

Pregão Eletrônico N°.39/22 P.A. N°.44928/22 
Obj.: Aquisição de sacos de exumação, placas de 
identificação, urnas plásticas e abraçadeira de ny-
lon - Disputa dia 05/08/22 às 15:00 horas.

Concorrência N°.20/22 P.A. N°.44961/22 Obj.: 
Contratação de empresa para prestação de ser-
viços contínuos de transporte escolar de estu-
dantes da rede pública de ensino deste municí-
pio.Recebimento e abertura dos envelopes dia 
23/08/22 às 09:30 horas.

Tomada de Preços   N°.20/22 P.A. N°.44372/22 
Obj.: Contratação de empresa especializada para 
desenvolvimento de método de cálculo de índice 
de vulnerabilidade social e estudo de território 
continuado neste município.Recebimento e aber-
tura dos envelopes dia 10/08/22 às 09:30 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, 20 de julho de 2022.
Marco Aurélio dos Santos Neves - Prefeito

Prefeitura Municipal
de Carapicuíba

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] 

A5gazetasp.com.br
Quinta-feira, 21 De julho De 2022 Brasil + Mundo

 A Um diretor da Caixa Eco-
nômica Federal foi encontra-
do morto nesta quarta-feira  na 
sede do banco em Brasília. Ser-
gio Ricardo Faustino Batista era 
diretor-executivo de Controles 
Internos e Integridade da ins-
tituição.

As causas da morte estão 
sendo investigadas pela Polícia 
Civil do Distrito Federal, mas a 
apuração preliminar indica tra-
tar-se de um caso de suicídio. O 
banco afirmou que está contri-
buindo com as autoridades e 
prestando apoio aos familiares.

“A Caixa manifesta pro-
fundo pesar pelo falecimento 
do empregado Sérgio Ricardo 
Faustino Batista. Nossos sin-
ceros sentimentos aos amigos 
e familiares, aos quais estamos 
prestando total apoio e acolhi-
mento. O banco contribui com 
as apurações para confirmar as 
causas do ocorrido”, afirmou a 
empresa.

Segundo a Polícia Civil, o 
caso foi preliminarmente tipifi-
cado como suicídio “em razão 
da vítima ter sido encontrada Sede da Caixa, em Brasília, onde o diretor-executivo Sergio Ricardo Faustino Batista foi encontrado

MARCELO CAMARGO/AGÊNCIA BRASIL

Diretor é encontrado morto 
na sede da Caixa em Brasília

INVESTIGAÇÃO. Causas da morte estão sendo investigadas, mas a apuração indica tratar-se de um caso de suicídio

já sem vida no lado externo do 
prédio sede da Caixa Econômi-
ca Federal”.

Batista estava à frente da Di-
retoria de Controles Internos e 
Integridade desde março. A di-
retoria é responsável pelo canal 
de denúncias e é a primeira do 
banco a receber os relatos de 
assédio e outras irregularida-
des enviados por funcionários 
a uma empresa externa contra-
tada pela Caixa.

O episódio ocorre em meio 
às repercussões de uma série 
de denúncias contra o ex-co-
mando da empresa. Desde que 
acusações de assédio sexual e 
moral contra o ex-presiden-
te Pedro Guimarães vieram à 
tona, o Ministério Público do 
Trabalho e o Tribunal de Con-
tas da União abriram proce-
dimentos para investigar o  
que ocorria na Caixa.

A acusação de assédio con-
tra Pedro Guimarães também 
está sendo investigada pela 
Procuradoria da República no 
Distrito Federal. Ele deixou o 
cargo em 29 de junho.  (FP)

Servidores 
da Abin 
defendem  
as urnas

 A A Intelis (União dos Pro-
fissionais de Inteligência de 
Estado da Abin) afirmou na 
manhã desta quarta-feira 
(20) que confia na seguran-
ça do sistema eletrônica de 
votação. 

A nota é uma reação 
aos ataques feitos pelo pre-
sidente Jair Bolsonaro (PL) 
na segunda-feira (18), quan-
do tentou desacreditar as 
urnas eletrônicas em au-
diência com dezenas de  
embaixadores. 

“A Intelis manifesta sua 
confiança na lisura do pro-
cesso eleitoral brasileiro. 
Destaca que não há qualquer 
registro de fraude nas urnas 
eletrônicas desde a implan-
tação do atual sistema, 26 
anos atrás.” 

Os servidores da Abin 
(Agência Brasileira de Inte-
ligência) destacam que têm 
prestado apoio técnico ao 
TSE (Tribunal Superior Elei-
toral) para a implantação de 
sistemas e dispositivos crip-
tográficos, para garantir a in-
violabilidade do sistema de 
votação. (Cézar Feitoza, da FP)

INTELIGÊNCIA

 A O ex-presidente Luiz Iná-
cio Lula da Silva (PT) afirmou 
que o presidente Jair Bolsonaro 
(PL) está atacando as urnas ele-
trônicas e o processo eleitoral 
porque sabe que irá perder as 
eleições em outubro.

“Ele já sabe que vai perder 
as eleições e está aí inventan-
do mentira contra urnas. Ele foi 
eleito todas as vezes por urna 
eletrônica. Ele está querendo 
criar caso, está desconfiando 
das urnas, mas no fundo ele 
não quer que o povo trabalha-
dor desse país vote”, afirmou 
Lula.

“Se tem uma vez que a urna 
eletrônica permitiu que o rou-

Lula diz que Bolsonaro sabe 
que vai perder as eleições

Presidenciável participou de ato em Garanhuns, a 230 km do Recife

RICARDO STUCKERT

‘Ele já sabe que vai perder as eleições e está aí inventando mentira 
contra urnas’, disse presidenciável durante evento em Pernambuco

bo prevalecesse foi em 2018 
quando ele ganhou por con-
ta das fake news”, continuou 
o petista.

Lula participou de ato em 
Garanhuns, que fica a 230 km 
de Recife, nesta quarta-feira 
(20).

Lula estava acompanha-
do do seu vice na chapa, o ex-
-governador Geraldo Alckmin 
(PSB), do governador Paulo Câ-
mara (PSB), do pré-candidato a 
governador do PSB, deputado 
federal Danilo Cabral, e da pré-
-candidata a senadora da cha-
pa, a deputada estadual Teresa 
Leitão (PT).

Em seu discurso, Alckmin 
agradeceu a Garanhuns por ter 
dado ao Brasil o ex-presidente 
Lula, “estadista que não é fru-
to da herança política nem da 
fortuna pessoal, mas da luta 
do povo”.

Alckmin também homena-
geou o ex-governador Eduardo 
Campos, morto em acidente de 
avião em 2014. (José Matheus San-
tos e Victoria Azevedo, da FP)

 A Depois de errar diversas 
previsões sobre o desempe-
nho de Jair Bolsonaro (PL) 
nas pesquisas, a campanha 
do presidente refez os cálcu-
los mais uma vez e agora pro-
jeta que ao fim de agosto ele 
esteja próximo de Luiz Inácio 
Lula da Silva (PT), no limite 
da margem de erro.

Em março, o ministro 
Ciro Nogueira (Casa Civil) 
previu empate entre os dois 
em maio. Depois, a previsão 
era alcançar o petista ainda 
em julho.

Em seguida, a meta era re-
duzir a rejeição de Bolsonaro 
abaixo de 40% até o início do 
segundo semestre, pegando 
carona na exposição das in-
serções partidárias do PL e 
das legendas que o apoiam.

Nada disso ocorreu, e 

Presidente projeta 
encostar em Lula

Lula mantém uma constan-
te dianteira de ao menos dez 
pontos percentuais sobre o 
presidente na maioria das 
pesquisas, com chance de 
vitória em primeiro turno.

Auxiliares de Bolsonaro 
reconhecem que é difícil pro-
jetar o cenário futuro por-
que o próprio presidente não 
facilita um planejamento e, 
com frequência, deixa de ou-
vir conselhos da equipe que 
o assessora.

O episódio mais recente 
foi a reunião com embaixa-
dores no Palácio da Alvora-
da na qual ele repetiu infor-
mações falsas sobre a urna 
eletrônica e o processo elei-
toral brasileiro. A campanha 
do presidente da República 
avalia que o encontro foi um 
tiro no pé. (FP)

 A Boris Johnson fez nesta 
quarta-feira (20) sua última 
sessão de perguntas e respos-
tas no parlamento do Reino 
Unido como primeiro-minis-
tro, e se despediu do local de 
forma inusitada.

“Hasta la vista, baby”, 
declarou ele ao sair, entre 
aplausos dos conservadores 
e vaias da oposição. A fra-
se ficou mundialmente fa-
mosa ao ser dita por Arnold 
Schwarzenegger no filme “O 
Exterminador do Futuro 2”.

O premiê anunciou sua 
renúncia em 7 de julho, após 
múltiplos escândalos balan-
çarem o governo, como a re-
velação de festas durante o 
lockdown para Covid-19 e ca-
sos de assédio sexual dentro 
do seu partido.

O sucessor de Johnson 
será anunciado em 5 de se-
tembro, após um recesso par-

‘Hasta la vista, baby’, diz 
Boris Johnson em despedida

O premiê conservador britânico Boris Johnson anunciou sua renúncia 
em 7 de julho, após múltiplos escândalos balançarem o governo
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lamentar que começa na sex-
ta-feira (22).

Ele também deixou re-
cados para quem assumir a 
cadeira. “Foque no caminho 
à frente, mas não se esque-

ça de checar os retroviso-
res e, sobretudo, lembre-se 
que não é o Twitter que é 
importante, mas as pessoas 
que nos trouxeram até aqui”,  
declarou. (FP)

 A A Polícia Federal cumpriu 
na manhã desta quarta-feira  
um total de 16 mandados de 
busca e um de prisão em uma 
investigação que mira fraudes 
em licitações e desvios de ver-
bas federais na estatal Code-
vasf. A ação foi realizada em di-
ferentes cidades do Maranhão.

Policiais federais já apreen-
deram na operação cerca de R$ 
1,3 milhão em dinheiro, além 
de itens luxuosos, como reló-
gios importados.

Turbinada por bilhões de 
reais em emendas parlamen-
tares, a Codevasf (Companhia 
de Desenvolvimento dos Vales 
do São Francisco e do Parnaíba) 
é uma estatal federal entregue 
pelo presidente Jair Bolsonaro 
(PL) ao controle do centrão em 
troca de apoio político.

Um dos alvos da operação 
é a empresa Construservice. a 
Folha mostrou em maio que 
a empresa é vice-líder em lici-

PF apreende R$ 1,3 
milhão em operação

tações na Codevasf e se valeu 
de laranjas para participar de 
concorrências públicas na ges-
tão de Bolsonaro - o presidente 
sempre negou corrupção em 
seu governo, mas agora adap-
ta o discurso.

Leia o texto completo so-
bre o caso pelo site da Gazeta.  
(Fabio Serapião, da FP)

Turbinada por 
bilhões de reais 
em emendas 
parlamentares, 
a Codevasf é 
uma estatal 
federal entregue 
por Bolsonaro 
ao controle do 
centrão

Bolsonaro 
diz estar ‘do 
lado da paz’

 A O presidente Jair Bolsona-
ro (PL) afirmou nesta quarta 
que está do “lado da paz” no 
que diz respeito à Guerra da 
Ucrânia. A fala vem um dia 
após seu homólogo ucrania-
no, Volodimir Zelenski, co-
brá-lo por sua posição de 
neutralidade no conflito.

“Eu tô do lado da paz”, dis-
se Bolsonaro a apoiadores no 
cercadinho do Palácio da Al-
vorada. Em seguida, voltou 
a dizer que, se tivesse como 
resolver a guerra, já teria  
resolvido.

O mandatário comenta-
va que, se dependesse do seu 
entorno, não teria ido para a 
Rússia, às vésperas da inva-
são da Ucrânia, falar sobre a 
questão dos fertilizantes. O 
Brasil importa a maior parte 
dos fertilizantes que utiliza, e 
Moscou é um dos principais 
exportadores. (FP)
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJURU
EXTRATO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

CHAMADA PUBLICA 001/2022.
OBJETO: OUTORGA DE PERMISSÃO, PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE 
TRANSPORTE INDIVIDUAL DE PASSAGEIROS, EM VEÍCULOS DE CATEGORIA 
ALUGUEL, NA MODALIDADE TAXI, MOTO-TAXI E TUK-TUKS, NO MUNICÍPIO DE 
CAJURU/SP. Á vista dos elementos informativos constantes do presente processo, 
e em especial, a decisão do  Comissão Municipal de Licitações e equipe de apoio 
encarregada de julgar e processar a Chamada Publica 01/2022, despacho da 
coordenadoria de assunto jurídicos homologo e adjudico a licitação, promovida para o 
CHAMAMENTO Público para outorga de permissão , para a prestação dos serviços de 
transporte individual de passageiros , em veículos de categoria aluguel  na modalidade 
taxi, moto-taxi e tuk-tuks , no Município de Cajuru /SP. Cajuru/SP, 19 de julho de 2.022.

ALEX MORETINI - PREFEITO MUNICIPAL

TOMADA DE PREÇOS Nº 09/2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 50/2022 
AVISO DE LICITAÇÃO

A Prefeitura Municipal de Piquete, torna público para conhecimento dos interessados e devidamente 
cadastrado nesta Prefeitura que se encontra aberto a Tomada de Preços nº 09/2022, Processo 
Administrativo nº  50/2022, PELO MENOR VALOR GLOBAL, que tem por objeto a CONTRATAÇÃO 
DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO DE 
ENGENHARIA NAS VIAS PÚBLICAS – PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NAS PRINCIPAIS VIAS 
URBANAS DE PIQUETE/SP, com Recursos Próprios do Município e de acordo com os Projetos 
Básicos, Memoriais Descritivos e Orçamentos Estimativos de Quantidades e Custos Unitários, 
conforme descrito no edital. Informações do Edital poderão ser obtidas no Setor de Licitações da 
Prefeitura Municipal de Piquete e pelo Telefone (12) 3156-1000, por e-mail: licitacao@piquete.sp.
gov.br, no horário das 08 horas às 17 horas e no site: www.piquete.sp.gov.br/portal/editais/1. Sessão 
de abertura para recebimento das propostas. DATA: 04/08/2022. HORÁRIO: 09:00 horas. LOCAL: 
Sala de Reunião da Comissão Julgadora de Licitações, localizada no endereço sito à Praça D. Pedro 
I, nº 88, Vila Celeste, na cidade de Piquete, Estado de São Paulo, quando será realizada a sessão 
de abertura.

Piquete, 20 de julho de 2022
RÔMULO KAZIMIERZ LUSZCZYNSKI 

PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIQUETE

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DA GRAMA 
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL N.º 10/2022.PROCEDIMENTO LICITATÓRIO N.º 46/2022 José 
Francisco Martha, Prefeito Municipal de São Sebastião da Grama, torna público que acha-
se aberto, procedimento licitatório na modalidade Pregão Presencial 10/2022, Processo 
n° 46/2022, com encerramento no dia 03/08/2022, às 09:00 horas, tendo como objetivo 
registro de preço para eventual aquisição de “ração animal” para gatos, para atender as 
necessidades do centro de zoonoses, durante o período de 12 (doze) meses, com entrega 
parcelada, mediante as condições estabelecidas neste edital e aquelas que compõem 
seus anexos. Maiores informações poderão ser obtidas pelos Telefones. (0**19) 3646-
9951/9727 ou pelo e-mail’s: licitacao@ssgrama.sp.gov.br e licitacao2@ssgrama.sp.gov.
br.São Sebastião da Grama, 20 de julho de 2022.José Francisco Martha-Prefeito Municipal

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N.º 11/2022.PROCEDIMENTO LICITATÓRIO N.º 47/2022 José Francisco 
Martha, Prefeito Municipal de São Sebastião da Grama, torna público que acha-se aberto, procedimento 
licitatório na modalidade Pregão Presencial 11/2022, Processo n° 47/2022, com encerramento no dia 
03/08/2022, às 14:30 horas, tendo como objetivo registro de preço para contratação de empresa para 
realização de exames laboratoriais, mediante as condições estabelecidas neste edital e aquelas que 
compõem seus anexos para o departamento de saúde municipal, durante o período de 12 (doze) 
meses. Maiores informações poderão ser obtidas pelos Telefones. (0**19) 3646-9951/9727 ou pelo 
e-mail’s: licitacao@ssgrama.sp.gov.br e licitacao2@ssgrama.sp.gov.br.São Sebastião da Grama, 20 
de julho de 2022.José Francisco Martha-Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
AVISO DE REABERTURA DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 031/2022

PROCESSO Nº 080/2022 - EDITAL Nº 044/2022
OBJETO: Registro de preço para contratação de empresa especializada para prestação 
dos serviços de amostragem e análises físico-químicas e microbiológicas, em amostras de 
água e efl uente de forma parcelada pelo período de 12 meses. Data/Horário 09:00 horas 
(Horário de Brasília) do dia 03 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, 20 de agosto de 2022. 

Leonardo Caressato Capiteli - Prefeito Municipal

GOVERNO DO ESTADO
 DE SÃO PAULO

SECRETARIA DE ESTADO 
DA EDUCAÇÃO

FDE   AVISA: ABERTURA DE LICITAÇÃO - OBRAS
A  FUNDAÇÃO  PARA  O  DESENVOLVIMENTO  DA  EDUCAÇÃO  -  FDE comunica às empresas inte-
ressadas que acha-se aberta licitação para execução de Serviços Especializados de Engenharia:
- TOMADA DE PREÇOS Nº: 69/00154/22/02 - FDE-PRC-2022/00431 – PRÉDIO(S) / LOCALIZA-
ÇÃO(ÕES): EE Prof Mariano Barbosa de Souza, Estrada Municipal Kondo, 380 – Pedreira – Arujá – SP 
- ABERTURA DA LICITAÇÃO (DIA E HORA): 23/08/2022, às 09:30 hs.
- TOMADA DE PREÇOS Nº: 69/00162/22/02 - FDE-PRC-2022/00455 – PRÉDIO(S) / LOCALIZA-
ÇÃO(ÕES): EE Osvaldo Ramos, Rua Monteiro Lobato2274 – Centro – Dirce Reis; EE/DER Dr Euphly Jalles 
– Rede do Saber da DER Jales, Rua 2, 2714 – Jd. América – Jales; EE Baptista Dolci, Rua Atilio Gonçalves, 
1177 – Centro – Dolcinópolis; EE Profª Maria Pilar Ortega Garcia, Avenida Central, s/n – Centro Nova Canaã 
Paulista; EE Orestes Ferreira de Toledo,  Rua Mal Castelo Branco, 4225 – Centro – Palmeira d’Oeste; EE/EMEF 
Pref Antonio Bezerra de Araujo/Oswaldo Montanari,  Rua Maria Pardinho Souza Conceição, 410 – Centro 
– Santa Clara D’Oeste; EE/EMEF Prof Akio Satoru, Rua Fortaleza, 549 – Centro – Urânia; EE Profª Elide Appa-
recida Carlos, Avenida Brasil, 93 – Cohab Benedito Pinto Ferreira Braga – Urânia; EE/EM José Nogueira de 
Souza / Pedro Strabelli, Rua Dr. Nunes, 510 – Centro – Vitória Brasil, em SP - ABERTURA DA LICITAÇÃO 
(DIA E HORA): 23/08/2022, às 10:30 hs.
- TOMADA DE PREÇOS Nº: 69/00198/22/02 - FDE-PRC-2022/00480 – PRÉDIO(S) / LOCALIZA-
ÇÃO(ÕES): EE Celso Abbade Mourão, Rua Jesus Cristo, 1041 – Solo Sagrado – São José do Rio Preto; EE 
Pe Clemente Marton Segura, Rua São Bento, s/nº – Distrito Engenheiro Schimidt – São José do Rio Preto; 
EE Prof Darcy Federici Pacheco, Rua Antonio G. de Lourenço, 1061 – Vila Elmaz – São José do Rio Preto; 
EE Profa Nair Santos Cunha, Rua Antonio Lopes Santos, 500 – Vila Toninho – São José do Rio Preto; EE Dr 
Oscar De Barros Serra Doria, Rua Beatriz da Conceição, 471 – Solo Sagrado – São José do Rio Preto; EE Prof 
Oscar Salgado Bueno, Rua Orozimbo Miguel de Abreu, s/nº – Vila Diniz, São José do Rio Preto; EE Pio X, Rua 
Marechal Deodoro, 4181 – Santa Cruz – São José do Rio Preto, em SP - ABERTURA DA LICITAÇÃO (DIA 
E HORA): 23/08/2022, às 14:00 hs.
- TOMADA DE PREÇOS Nº: 69/00200/22/02 - FDE-PRC-2022/00475 – PRÉDIO(S) / LOCALIZA-
ÇÃO(ÕES): EE Profª Alzira Valle Rollenberg,  Rua Antonio Francisco Coutinho, 205 – Parque Residencial 
Dom Lafaiete Libano; EE Prof  Bento Abelaira Gomes,  Rua Clara Nunes, 450 – Jd Antunes; EE Profª Dinorah 
do Valle, Rua Nivaldo Canizza, s/n – Jd São Marcos; EE Profª Maria de Lourdes Murad Camargo, Rua Lourival 
Jospe do Nascimento, 181 – Bosque da Felicidade. EE Profª Maria Galante Nora, Av. Antonio Prereira da Silva, 
1145 – Jd. B. Horizonte;  EE Victor Britto Bastos, Rua José Nogueira de Carvalho, 304 – Vila Macedo, em São 
José do Rio Preto – SP - ABERTURA DA LICITAÇÃO (DIA E HORA): 23/08/2022, às 15:00 hs.
- TOMADA DE PREÇOS Nº: 69/00237/22/02 - FDE-PRC-2022/00501 – PRÉDIO(S) / LOCALIZA-
ÇÃO(ÕES): EE Profa Esmeralda Milano Maroni, Estrada Municipal BGI 348, 1075 – Parque Residencial 
Jandaia – Birigui – SP; EE Prof Hermínio Cantisani, Rua Arthur Albertin, s/nº – Recanto dos Pássaros – Birigui 
– SP; EE Prof Antonio Sales Oliveira, Rua José Vieira, 438 – Cj. Hab. Tereza M. Barbieri – Birigui – SP; EE 
Profa Izabel De Almeida Marin, Rua Manoel Marin Berbel, 2200 – Izabel A. Marin – Birigui – SP; EE Profa 
Regina Valarini Vieira, Rua Roberto Clark, 357 – Centro – Birigui – SP; EE Prof Ricardo Peruzzo, Rua Dr. Luiz 
Toledo Pizza Sobrinho, 453 – Jardim Toselar – Birigui – SP; EE Profa Terezinha Lot Zin – Teleco, Rua Wan-
derley Martins Vinhoti, s/nº – Portal da Pérola II – Birigui – SP; EE Profa Lydia Helena Frandsen Stuhr, Rua 
João Lopes Hydalgo, 168 – Jardim Morumbi – Birigui – SP - ABERTURA DA LICITAÇÃO (DIA E HORA): 
24/08/2022, às 09:30 hs.
- TOMADA DE PREÇOS Nº: 69/00263/22/02 - FDE-PRC-2022/00525 – PRÉDIO(S) / LOCALIZA-
ÇÃO(ÕES): EE Profª Ruth Ramos Cappi, Avenida Vereador Samuel Perto, 1915 – Jd São Pedro – Limeira; 
EE Prof Paulo Chaves, Av. Luiz Vaz de Camões, s/n – Jd Caieira – Limeira; EE/EMEIF Irmão Maria de Santo 
Inocencio Lima / Lobo Mal, Rua Antonio José Loureiro, 303 – Jd Ouro Verde – Limeira; EE Prof Leovegildo 
Chagas Santos, Largo Santa Cruz, 79 – Boa Vista – Limeira; EE Luigino Burigoto, Rua Ambrosino Henrique, 
76 – Vila Labaki – Limeira; EE Profª Leontina Silva Busch, Rua Guido José Bellon, s/n – Abilio Pedro – Li-
meira; EE/ETEC Prof Lazaro Duarte do Pateo/Trajano Camargo, Rua Sebastião Toledo Barros, 788 – Jd Brasil 
– Limeira; EE/CEL Castello Branco, Rua Piauí, 472 – Vila São Cristovão – Limeira; EE Prof Antonio Perches 
Lordello, Rua Paschoal de Luca, 332 – Jd. Nova Italia – Limeira - SP - ABERTURA DA LICITAÇÃO (DIA E 
HORA): 24/08/2022, às 10:30 hs.
- TOMADA DE PREÇOS Nº: 69/00266/22/02 - FDE-PRC-2022/00528 – PRÉDIO(S) / LOCALIZA-
ÇÃO(ÕES): EE Alvaro Alvim, Praça Dom Lafaiete Libanio, 80 – Centro – Buritama; EE Dr José Maria dos 
Reis, Rua Prudente de Morais, 60 – Centro – Coroados; EE Antonio Kassawara Katutok, Rua José Bonifácio, 
439 – Centro – Gabriel Monteiro; EE/EMEF Octaviano Cardoso / Sebastiana Alvares Correia, Rua Capitão 
Vicente Gonçalves, 731 – Centro – Turiuba; EE Prof Oswaldo Januzzi, Av. Frei Marcelo Manilia, 750 – Santo 
Antonio – Buritama; EE Agostinho Grigoleto, Rua Leopoldo Cubas, 222 – Brejo Alegre; EE Profª Cinelzia 
Lorenci Maroni, Rua Miguel Murgo, 222 – Jd. Brasilia – Piacatu; EE/CEL/DER Prof Stelio Machado Loureiro/ 
Diretoria de Ensino de Birigui – Sede, Rua Mario Souza Campos, 545 – Centro – Birigui - SP - ABERTURA 
DA LICITAÇÃO (DIA E HORA): 24/08/2022, às 14:00 hs.
- TOMADA DE PREÇOS Nº: 69/00267/22/02 - FDE-PRC-2022/00533 – PRÉDIO(S) / LOCALIZA-
ÇÃO(ÕES): EE Prof Pedro Celestino Tonolli, Rua dos Uirapurus, s/n – Jd São Joaquim – Leme; EE Lauro 
Barreira, Rua Prudente de Moraes, 318 – Centro – Santa Cruz das Palmeiras; EE Profª Maria de Lourdes 
Nascimento Guerreiro, Rua Antonio Silva, 100 – Ettore Marquezeli – Santa Cruz das Palmeiras; EE Pref Mario 
Avesani, Rua Manoel Pires de Campos, 139 – Vila Santa Terezinha; EE/EMEF Eloi Chaves, Av. Rosa Senho-
rini Zero, 100 – Cachoeira Emas – Pirassununga - SP - ABERTURA DA LICITAÇÃO (DIA E HORA): 
24/08/2022, às 15:00 hs.
- TOMADA DE PREÇOS Nº: 70/00257/22/02 - FDE-PRC-2022/00412 – PRÉDIO(S) / LOCALIZA-
ÇÃO(ÕES): EE Prof Benedito Celio de Siqueira, Avenida São Paulo, s/n – Chacara Gaivotas, em São Paulo 
- SP; EE Pref Engenheiro Celso  Augusto Daniel, Rua Loteamento CDHU Jardim Santo André, s/n – Jardim 
Santo André, em Santo André-SP - ABERTURA DA LICITAÇÃO (DIA E HORA): 25/08/2022, às 09:30 hs.
- TOMADA DE PREÇOS Nº: 70/00268/22/02 - FDE-PRC-2022/00433 – PRÉDIO(S) / LOCALIZA-
ÇÃO(ÕES): EE Dep. Mauricio Goulart – Rua Itacarambi, 08 – Vila Dinamarca – Guarulhos, em SP - ABER-
TURA DA LICITAÇÃO (DIA E HORA): 25/08/2022, às 10:30 hs.
- TOMADA DE PREÇOS Nº: 70/00273/22/02 - FDE-PRC-2022/00444 – PRÉDIO(S) / LOCALIZA-
ÇÃO(ÕES): EE Prof Caran Apparecido Gonçalves – Rua Gregorio Allegri, 101 – Jd Casa Blanca – Jardim São 
Luis, em SP - ABERTURA DA LICITAÇÃO (DIA E HORA): 25/08/2022, às 14:00 hs.
O(s) Edital(is) poderá(ão) ser obtido(s) gratuitamente nos endereços eletrônicos http://www.imprensaoficial.
com.br e www.fde.sp.gov.br. A(s) planilha(s) Quantitativa(s) de Serviços e Preços deverá(ao) ser dispostas 
em formato BIN (arquivo de retorno - RET), gerada(s) OBRIGATORIAMENTE através do aplicativo DIGI-
TAGRP, o qual deverá ser instalado individualmente por pessoa jurídica (CNPJ), para serem inserida(s) em 
CD-ROM - (APLICATIVO DIGITA GRPV5003 PLANILHA QUANTITATIVA - versão JANEIRO / 2021  http://
www.fde.sp.gov.br/PagePublic/PesquisaLicitacoes.aspx?codigoMenu=28) (MANUAL DE INSTALAÇÃO- 
http://file.fde.sp.gov.br/portalfde/Arquivo/DocLicitacoes/Manual_do_Sistema_de_Digitacao_de_Propos-
tas_Versao_para_o_site.pdf) através do endereço eletrônico www.fde.sp.gov.br – Licitações. A(s) planilha(s) 
Quantitativa(s) de Serviços e Preços deverá(ao) ser(em) adquirida(s) através do endereço eletrônico www.
fde.sp.gov.br - Licitações. Os invólucros contendo as PROPOSTAS COMERCIAIS e os DOCUMENTOS DE 
HABILITAÇÃO juntamente com a Declaração de Pleno Atendimento aos Requisitos de Habilitação, Declaração 
de enquadramento como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte e Declaração de enquadramento como 
cooperativa que preencha as condições estabelecidas no art. 34, da Lei Federal nº 11.488/2007, deverão 
ser entregues devidamente acompanhados da Comprovação da condição de ME/EPP/COOPERATIVA, 
conforme o caso, no ato de abertura da sessão, na Sala de Licitações no 1º Andar – Gerência de Lici-
tações da Fundação para o Desenvolvimento da Educação - FDE, na Av. São Luís, 99 - São Paulo - SP. Esta(s) 
Licitação(ões) será(ão) processada(s) em conformidade com a LEI FEDERAL nº 8.666/93, com a Lei Estadual 
nº 6.544/89 e suas alterações, em especial aquelas decorrentes da Lei Estadual 13.121/08, e com o disposto 
nas CONDIÇÕES GERAIS PARA A REALIZAÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATAÇÕES DA FUNDAÇÃO PARA O 
DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FDE. As propostas deverão obedecer, rigorosamente, o estabelecido 
no(s) edital(is). ROBERTO POMPEI GOUVEIA - Gerente de Licitações

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 027/2022 – 
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 066/2022 (RESUMIDO). Objeto REGISTRO DE PREÇOS PARA 
EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE FRALDAS INFANTIS E DE FRALDAS GERIATRICAS 
VISANDO ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA SUPRIR AS DEMANDAS JU-
DICIAIS DE PACIENTES ACAMADOS, COM NECESSIDADES ESPECIAIS E IDOSOS DO MUNI-
CIPIO HERCULÂNDIA, PELO PRAZO DE 12 MESES. Abertura: 
08/08/2022, às 09h30min. TIPO DE LICITAÇÃO: Menor preço por item. O edital e seus anexos en-
contram-se disponíveis no Depto de Licitação, no Paço Municipal, Rua Euclides da Cunha, nº 308 
(centro), nesta cidade de Herculândia (SP), ou através do telefone (0XX14) 3486-9090, de segunda 
a sexta-feira, das 07h30min às 11h30min e dás 13h00min às 16h00min, no site www.herculandia.
sp.gov.br 

HERCULANDIA/SP, 20 de julho de 2022.
PAULO SERGIO DE OLIVEIRA

PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE HERCULÂNDIA

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 028/2022 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº 
067/2022 (RESUMIDO). Objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUI-
SIÇÃO DE MOBILIARIO, DESTINADOS A EMEF DONA MARIA BARBIERI DE FREITAS DO MUNI-
CIPIO DE HERCULÂNDIA – SP. Abertura: 08/08/2022, às 13h30min. TIPO DE LICITAÇÃO: Menor 
preço por item. O edital e seus anexos encontram-se disponíveis no Depto de Licitação, no Paço 
Municipal, Rua Euclides da Cunha, nº 308 (centro), nesta cidade de Herculândia (SP), ou através do 
telefone (0XX14) 3486-9090, de segunda a sexta-feira, das 07h30min às 11h30min e dás 13h00min 
às 16h00min, no site www.herculandia.sp.gov.br 

HERCULANDIA/SP, 19 de julho de 2022.
PAULO SERGIO DE OLIVEIRA

PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE HERCULÂNDIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIZ ANTÔNIO
AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº. 019/2022

Acha-se aberto, no município de Luiz Antônio/SP, o Pregão Presencial nº. 019/2022 - Processo nº. 2467/2022, 
adotando como critério de julgamento o de menor valor unitário, visando a AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO 
ESCOLAR, mediante a utilização de recursos próprios do Município, conforme Anexo I - Termo de Referência 
e demais anexos deste Edital, que será regida pela Lei Federal nº. 10.520, de 17 de julho de 2002, aplicando-se 
subsidiariamente, no que couberem, as disposições da Lei Federal nº. 8.666/93 com suas alterações, pela Lei 
Complementar nº. 123/2006 com suas alterações e pelo Decreto Municipal nº. 1.213 de 22 de janeiro de 2007 e 
outras normas aplicáveis à espécie. Encerramento e abertura dos envelopes: Dia 03 (três) de agosto de 2022 
(dois mil e vinte e dois), às 09h00min00seg (nove horas). O Edital completo e seus anexos poderão ser consul-
tados e retirados gratuitamente pelo site www.luizantonio.sp.gov.br, diretamente no Departamento de Compras 
e Licitações desta Prefeitura Municipal, localizada na Avenida da Saudade, nº. 30, Centro, nesta, no horário de 
expediente, ou solicitado através do e-mail licitacao@luizantonio.sp.gov.br. Demais Informações pelo tel. (16) 
3983-9000 - Departamento de Compras e Licitações.

Luiz Antônio/SP, 20 de julho de 2022. (a) Rodrigo Mello Marques - Prefeito Municipal

 

 

   

LEI Nº 3502, DE 20 DE JULHO DE 2022
Altera a Lei Municipal nº 3390, de 29 de dezembro de 2020, já alterada pela Lei Municipal nº 3464, de 02 de 
Março de 2022, que dispõe sobre a Estrutura de empregos, de cargos, salários e carreiras da Prefeitura 
Municipal de Guararema e dá outras providências.

LEI Nº 3503, DE 20 DE JULHO DE 2022
Altera a Lei Municipal nº 3292, de 19 de fevereiro de 2019, que dispõe sobre a reorganização do Plano de 
Carreira e Remuneração do Magistério Público do Município de Guararema e dá providências correlatas.
De acordo com o art.50 e §1º do art.65, da Lei Orgânica Municipal e com o Decreto nº 2665, de 01/09/2009, 
esta publicação apresenta-se em sua forma resumida. Seu texto integral encontra-se disponível na Portaria 
da Prefeitura Municipal de Guararema, bem como no site da Prefeitura (www.guararema.sp.gov.br).

AVISO. TERMO DE PRORROGAÇÃO. EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO PARA 
CREDENCIAMENTO DE OFICINEIROS 003/2022. OBJETO: credenciamento de PROFISSIONAIS 
interessados em prestar serviços para a municipalidade de Araçoiaba da Serra, como OFICINEIROS para as 
ações em OFICINAS CULTURAIS no Projeto Cultural, atividades que tem acesso gratuito à população de 
idosos, adolescentes e crianças do município. Conforme Ofício 00206/2022 da Secretaria de Turismo e Cultura, 
informando que não houve profissionais inscritos na modalidade BALLET, fica PRORROGADO o prazo para 
a seguinte modalidade: MODALIDADE: BALLET. 7.1 As inscrições serão realizadas de 21 DE Julho a 29 
DE Julho DE 2022, de forma online através do link disponível no site da Prefeitura Municipal de Araçoiaba da 
Serra. o Edital em sua integra consta no site www.aracoiaba.sp.gov.br. Araçoiaba da Serra, 20 de julho de 2022. 
José Carlos de Quevedo Junior - Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇOIABA DA SERRA/SP

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACATUBA
 AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 44-2022. 

EDITAL Nº 77-2022. PROCESSO Nº 848-2022 
OBJETO: Aquisição de materiais para curativos especiais, por meio do sistema de 
registro de preços, que serão destinados a Secretaria de Saúde e Bem Estar. Entrega 
parcelada e conforme necessidade pelo período de 12 (doze) meses. RECEBIMENTO 
DA PROPOSTA: início as 08h00 do dia 21/07/2022 até às 08h00 do dia 03/08/2022. 
INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DOS LANCES: 03/08/2022 às 09h30min. LOCAL: 
https://bllcompras.com/Home/Login. O edital, na íntegra, poderá ser lido e obtido na 
Divisão de Licitação, Rua 09 de Julho, 15-20, Centro, CEP 17.290-011, Macatuba/SP, 
das 08h00 às 17h00, nos dias úteis, ou pelo site www.macatuba.sp.gov.br. Quaisquer 
informações poderão ser obtidas no endereço acima ou pelo telefone: (14) 3298-9846. 
Macatuba, 20 de julho de 2022. 
Anderson Ferreira. Prefeito Municipal.

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 
DIRETORIA DE ENSINO – REGIÃO CAIEIRAS

AVISO DE LICITAÇÃO
Encontra-se aberta na Diretoria de Ensino – Região de Caieiras, Pregão 
Eletrônico nº 07/2022, destinado a contratação de serviços de limpeza 
em ambiente escolar, do tipo menor preço, através da Oferta de Com-
pras – 080274000012022OC00036. A realização da sessão será no dia 
03/08/2022 às 10h00, no endereço eletrônico www.bec.sp.gov.br ou www.
bec.fazenda.sp.gov.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.

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] 

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

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. 

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.

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

METHA S.A. 
CNPJ/ME Nº 14.811.848/0001-05 - NIRE nº 35.3.0038001-1 - (Companhia Fechada)

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. 
CNPJ/ME Nº 14.811.848/0001-05 - NIRE nº 35.3.0038001-1 - (Companhia Fechada)

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.

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
EDITAL DE LEILÃO - ANDRÉ AMARAL BARROS, Leiloeiro Oficial - JUCESP N° 1164, torna pú-
blico que realizará um Leilão de Joias diversas, tendo como comitente a COMERCIAL PIRES 
JOIAS EIRELI – CNPJ 32.929.468/0001-51, no dia 23 de Julho de 2022, às 17h00min. Somente 
online: www.piresleiloes.com.br. Exposição de 15 a 23 de Julho/2022, somente on-line no en-
dereço: www.piresleiloes.com.br - Os bens, são joias usadas, que podem conter marcas de 
uso, e serão vendidos no estado em que se encontram.

VILLE PARTICIPAÇÕES S/A - CNPJ 06.934.677/0001-83 - NIRE 35300578716
ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA, REALIZADA AOS 30 DIAS DE JUNHO DE 2022 às 17h00.

Local: na sede da sociedade, à Avenida das Nações Unidas, nº. 18801, CJ.:111, 1º And., Jardim Dom Bosco, São Paulo –
SP, CEP 04757-025, reuniram-se em Assembleia Geral Extraordinária, MARIA CELESTE PEREIRA LIMA, portadora da
Carteira de Identidade nº. 173.912 – SSP/ES, e CPF nº. 526.497.927-87; RITA DE CASSIA PANDOLFI, portadora da
Carteira de Identidade nº. 271.051 – SSP/ES, e CPF nº. 474.815.107-25; RODRIGO SARLO ANTONIO FILHO, portador
da Carteira de Identidade (RG) nº. 3.415.950 – SPTC/ES e CPF nº. 119.232.097-28; JULIA DA MOTTA SARLO ANTONIO,
portadora da Carteira de Identidade (RG) nº. 3.415.949 – SPTC/ES e CPF nº. 119.232.077-84; e, LUISA DA MOTTA
SARLO ANTONIO, portadora da Carteira de Identidade (RG) nº. 3.415.946 – SPTC/ES e CPF nº. 119.232.127-88,
representantes da totalidade dos acionistas e únicos membros da diretoria da sociedade VILLE PARTICIPAÇÕES S/A.,
declaram conforme assinaturas apostas no livro de presenças de acionistas, estar cientes da data, local e hora desta
assembleia, com a finalidade de deliberarem sobre as seguintes ORDENS DO DIA: I) Exclusão da atividade de “aluguel
de máquinas e equipamentos para escritório” CNAE  77.33-1-00 apenas da empresa Matriz CNPJ 06.934.677/0001-
83, passando a ter as atividades de CNAE PRINCIPAL 68.10-2-02 “Aluguel de imóveis próprios”, secundários: CNAE
41.20-4-00 “Construção de edifícios”, CNAE 66.19-3-02 “Correspondentes de instituições financeiras”, CNAE 70.20-
4-22 “Atividade de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica especifica” II) Manutenção de
todas as atividades na unidade Filial CNPJ 06.934.677/0002-64, CNAE PRINCIPAL 68.10-2-02 “Aluguel de imóveis
próprios”, CNAE 41.20-4-00 “Construção de edifícios”, CNAE 66.19-3-02 “Correspondentes de instituições financeiras”,
CNAE 70.20-4-22 “Atividade de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica especifica” e a
atividade de “aluguel de máquinas e equipamentos para escritório”, CNAE  77.33-1-00, III) Baixa da Inscrição
Estadual da Matriz no Estado de São Paulo, colocados os assuntos em discussão, foram aprovados pela totalidade
dos acionistas, por unanimidade, sem reservas ou restrições. CONVOCAÇÃO: dispensada nos termos da Lei. MESA:
Sra. MARIA CELESTE PEREIRA LIMA - Presidente e RITA DE CASSIA PANDOLFI - Secretária. Dando início aos trabalhos,
a Presidente, considerando por instalada a assembleia, passou-se à discussão das matérias constantes da ORDEM DO DIA:
colocado os assuntos em discussão, foi aprovado pela totalidade dos acionistas, por unanimidade, sem reservas ou restrições,
A Sociedade: I) Exclusão da atividade de “aluguel de máquinas e equipamentos para escritório” CNAE  77.33-1-00
da empresa Matriz CNPJ 06.934.677/0001-83, passando a ter apenas as atividades de CNAE PRINCIPAL 68.10-2-
02 “Aluguel de imóveis próprios”, secundários: CNAE 41.20-4-00 “Construção de edifícios”, CNAE 66.19-3-02
“Correspondentes de instituições financeiras”, CNAE 70.20-4-22 “Atividade de consultoria em gestão empresarial,
exceto consultoria técnica especifica” II) Manutenção de todas as atividades na unidade Filial CNPJ 06.934.677/
0002-64, CNAE PRINCIPAL 68.10-2-02 “Aluguel de imóveis próprios”, CNAE 41.20-4-00 “Construção de edifícios”,
CNAE 66.19-3-02 “Correspondentes de instituições financeiras”, CNAE 70.20-4-22 “Atividade de consultoria em
gestão empresarial, exceto consultoria técnica especifica” e a atividade de “aluguel de máquinas e equipamentos
para escritório”, CNAE  77.33-1-00, III) Baixa da Inscrição Estadual da Matriz no Estado de São Paulo. Nada Mais a
tratar. São Paulo - SP, 30 de Junho de 2022. MARIA CELESTE PEREIRA LIMA  Presidente da Mesa; RITA DE CASSIA
PANDOLFI - Secretária. D I R E T O R I A: MARIA CELESTE PEREIRA LIMA   - Diretora Executiva; RITA DE CASSIA
PANDOLFI - Diretora Financeiro. A C I O N I S T A S: RODRIGO SARLO ANTONIO FILHO; JULIA DA MOTTA SARLO
ANTONIO; LUISA DA MOTTA SARLO ANTONIO

COMUNICADO
Encontra-se aberto no CER – Dr. Arnaldo Pezzuti Cavalcanti o Pregão Eletrônico nº 078/2022, refe-
rente ao processo nº 05928/2022, destinado a Prestação de Serviços de Limpeza Hospitalar, tipo 
menor preço. A realização da sessão eletrônica será na data de 04 de agosto de 2022 às 09:30 horas, 
online no Núcleo de Compras do CER Arnaldo Pezzuti Cavalcanti no endereço eletrônico www.bec.
sp.gov.br ou www.bec.fazenda.sp.gov.br. A entrega de proposta será a partir de 21/07/2022. O edital 
estará disponível no site www.e-negociospublicos.com.br

CER – Dr. Arnaldo Pezzuti Cavalcanti – Mogi das Cruzes - SP
Núcleo de Compras

Anuncie:  
11. 3729-6600  

comercial@gazetasp.com.br
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJURU
EXTRATO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

CHAMADA PUBLICA 001/2022.
OBJETO: OUTORGA DE PERMISSÃO, PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE 
TRANSPORTE INDIVIDUAL DE PASSAGEIROS, EM VEÍCULOS DE CATEGORIA 
ALUGUEL, NA MODALIDADE TAXI, MOTO-TAXI E TUK-TUKS, NO MUNICÍPIO DE 
CAJURU/SP. Á vista dos elementos informativos constantes do presente processo, 
e em especial, a decisão do  Comissão Municipal de Licitações e equipe de apoio 
encarregada de julgar e processar a Chamada Publica 01/2022, despacho da 
coordenadoria de assunto jurídicos homologo e adjudico a licitação, promovida para o 
CHAMAMENTO Público para outorga de permissão , para a prestação dos serviços de 
transporte individual de passageiros , em veículos de categoria aluguel  na modalidade 
taxi, moto-taxi e tuk-tuks , no Município de Cajuru /SP. Cajuru/SP, 19 de julho de 2.022.

ALEX MORETINI - PREFEITO MUNICIPAL

TOMADA DE PREÇOS Nº 09/2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 50/2022 
AVISO DE LICITAÇÃO

A Prefeitura Municipal de Piquete, torna público para conhecimento dos interessados e devidamente 
cadastrado nesta Prefeitura que se encontra aberto a Tomada de Preços nº 09/2022, Processo 
Administrativo nº  50/2022, PELO MENOR VALOR GLOBAL, que tem por objeto a CONTRATAÇÃO 
DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO DE 
ENGENHARIA NAS VIAS PÚBLICAS – PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NAS PRINCIPAIS VIAS 
URBANAS DE PIQUETE/SP, com Recursos Próprios do Município e de acordo com os Projetos 
Básicos, Memoriais Descritivos e Orçamentos Estimativos de Quantidades e Custos Unitários, 
conforme descrito no edital. Informações do Edital poderão ser obtidas no Setor de Licitações da 
Prefeitura Municipal de Piquete e pelo Telefone (12) 3156-1000, por e-mail: licitacao@piquete.sp.
gov.br, no horário das 08 horas às 17 horas e no site: www.piquete.sp.gov.br/portal/editais/1. Sessão 
de abertura para recebimento das propostas. DATA: 04/08/2022. HORÁRIO: 09:00 horas. LOCAL: 
Sala de Reunião da Comissão Julgadora de Licitações, localizada no endereço sito à Praça D. Pedro 
I, nº 88, Vila Celeste, na cidade de Piquete, Estado de São Paulo, quando será realizada a sessão 
de abertura.

Piquete, 20 de julho de 2022
RÔMULO KAZIMIERZ LUSZCZYNSKI 

PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIQUETE

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DA GRAMA 
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL N.º 10/2022.PROCEDIMENTO LICITATÓRIO N.º 46/2022 José 
Francisco Martha, Prefeito Municipal de São Sebastião da Grama, torna público que acha-
se aberto, procedimento licitatório na modalidade Pregão Presencial 10/2022, Processo 
n° 46/2022, com encerramento no dia 03/08/2022, às 09:00 horas, tendo como objetivo 
registro de preço para eventual aquisição de “ração animal” para gatos, para atender as 
necessidades do centro de zoonoses, durante o período de 12 (doze) meses, com entrega 
parcelada, mediante as condições estabelecidas neste edital e aquelas que compõem 
seus anexos. Maiores informações poderão ser obtidas pelos Telefones. (0**19) 3646-
9951/9727 ou pelo e-mail’s: licitacao@ssgrama.sp.gov.br e licitacao2@ssgrama.sp.gov.
br.São Sebastião da Grama, 20 de julho de 2022.José Francisco Martha-Prefeito Municipal

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N.º 11/2022.PROCEDIMENTO LICITATÓRIO N.º 47/2022 José Francisco 
Martha, Prefeito Municipal de São Sebastião da Grama, torna público que acha-se aberto, procedimento 
licitatório na modalidade Pregão Presencial 11/2022, Processo n° 47/2022, com encerramento no dia 
03/08/2022, às 14:30 horas, tendo como objetivo registro de preço para contratação de empresa para 
realização de exames laboratoriais, mediante as condições estabelecidas neste edital e aquelas que 
compõem seus anexos para o departamento de saúde municipal, durante o período de 12 (doze) 
meses. Maiores informações poderão ser obtidas pelos Telefones. (0**19) 3646-9951/9727 ou pelo 
e-mail’s: licitacao@ssgrama.sp.gov.br e licitacao2@ssgrama.sp.gov.br.São Sebastião da Grama, 20 
de julho de 2022.José Francisco Martha-Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
AVISO DE REABERTURA DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 031/2022

PROCESSO Nº 080/2022 - EDITAL Nº 044/2022
OBJETO: Registro de preço para contratação de empresa especializada para prestação 
dos serviços de amostragem e análises físico-químicas e microbiológicas, em amostras de 
água e efl uente de forma parcelada pelo período de 12 meses. Data/Horário 09:00 horas 
(Horário de Brasília) do dia 03 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, 20 de agosto de 2022. 

Leonardo Caressato Capiteli - Prefeito Municipal

GOVERNO DO ESTADO
 DE SÃO PAULO

SECRETARIA DE ESTADO 
DA EDUCAÇÃO

FDE   AVISA: ABERTURA DE LICITAÇÃO - OBRAS
A  FUNDAÇÃO  PARA  O  DESENVOLVIMENTO  DA  EDUCAÇÃO  -  FDE comunica às empresas inte-
ressadas que acha-se aberta licitação para execução de Serviços Especializados de Engenharia:
- TOMADA DE PREÇOS Nº: 69/00154/22/02 - FDE-PRC-2022/00431 – PRÉDIO(S) / LOCALIZA-
ÇÃO(ÕES): EE Prof Mariano Barbosa de Souza, Estrada Municipal Kondo, 380 – Pedreira – Arujá – SP 
- ABERTURA DA LICITAÇÃO (DIA E HORA): 23/08/2022, às 09:30 hs.
- TOMADA DE PREÇOS Nº: 69/00162/22/02 - FDE-PRC-2022/00455 – PRÉDIO(S) / LOCALIZA-
ÇÃO(ÕES): EE Osvaldo Ramos, Rua Monteiro Lobato2274 – Centro – Dirce Reis; EE/DER Dr Euphly Jalles 
– Rede do Saber da DER Jales, Rua 2, 2714 – Jd. América – Jales; EE Baptista Dolci, Rua Atilio Gonçalves, 
1177 – Centro – Dolcinópolis; EE Profª Maria Pilar Ortega Garcia, Avenida Central, s/n – Centro Nova Canaã 
Paulista; EE Orestes Ferreira de Toledo,  Rua Mal Castelo Branco, 4225 – Centro – Palmeira d’Oeste; EE/EMEF 
Pref Antonio Bezerra de Araujo/Oswaldo Montanari,  Rua Maria Pardinho Souza Conceição, 410 – Centro 
– Santa Clara D’Oeste; EE/EMEF Prof Akio Satoru, Rua Fortaleza, 549 – Centro – Urânia; EE Profª Elide Appa-
recida Carlos, Avenida Brasil, 93 – Cohab Benedito Pinto Ferreira Braga – Urânia; EE/EM José Nogueira de 
Souza / Pedro Strabelli, Rua Dr. Nunes, 510 – Centro – Vitória Brasil, em SP - ABERTURA DA LICITAÇÃO 
(DIA E HORA): 23/08/2022, às 10:30 hs.
- TOMADA DE PREÇOS Nº: 69/00198/22/02 - FDE-PRC-2022/00480 – PRÉDIO(S) / LOCALIZA-
ÇÃO(ÕES): EE Celso Abbade Mourão, Rua Jesus Cristo, 1041 – Solo Sagrado – São José do Rio Preto; EE 
Pe Clemente Marton Segura, Rua São Bento, s/nº – Distrito Engenheiro Schimidt – São José do Rio Preto; 
EE Prof Darcy Federici Pacheco, Rua Antonio G. de Lourenço, 1061 – Vila Elmaz – São José do Rio Preto; 
EE Profa Nair Santos Cunha, Rua Antonio Lopes Santos, 500 – Vila Toninho – São José do Rio Preto; EE Dr 
Oscar De Barros Serra Doria, Rua Beatriz da Conceição, 471 – Solo Sagrado – São José do Rio Preto; EE Prof 
Oscar Salgado Bueno, Rua Orozimbo Miguel de Abreu, s/nº – Vila Diniz, São José do Rio Preto; EE Pio X, Rua 
Marechal Deodoro, 4181 – Santa Cruz – São José do Rio Preto, em SP - ABERTURA DA LICITAÇÃO (DIA 
E HORA): 23/08/2022, às 14:00 hs.
- TOMADA DE PREÇOS Nº: 69/00200/22/02 - FDE-PRC-2022/00475 – PRÉDIO(S) / LOCALIZA-
ÇÃO(ÕES): EE Profª Alzira Valle Rollenberg,  Rua Antonio Francisco Coutinho, 205 – Parque Residencial 
Dom Lafaiete Libano; EE Prof  Bento Abelaira Gomes,  Rua Clara Nunes, 450 – Jd Antunes; EE Profª Dinorah 
do Valle, Rua Nivaldo Canizza, s/n – Jd São Marcos; EE Profª Maria de Lourdes Murad Camargo, Rua Lourival 
Jospe do Nascimento, 181 – Bosque da Felicidade. EE Profª Maria Galante Nora, Av. Antonio Prereira da Silva, 
1145 – Jd. B. Horizonte;  EE Victor Britto Bastos, Rua José Nogueira de Carvalho, 304 – Vila Macedo, em São 
José do Rio Preto – SP - ABERTURA DA LICITAÇÃO (DIA E HORA): 23/08/2022, às 15:00 hs.
- TOMADA DE PREÇOS Nº: 69/00237/22/02 - FDE-PRC-2022/00501 – PRÉDIO(S) / LOCALIZA-
ÇÃO(ÕES): EE Profa Esmeralda Milano Maroni, Estrada Municipal BGI 348, 1075 – Parque Residencial 
Jandaia – Birigui – SP; EE Prof Hermínio Cantisani, Rua Arthur Albertin, s/nº – Recanto dos Pássaros – Birigui 
– SP; EE Prof Antonio Sales Oliveira, Rua José Vieira, 438 – Cj. Hab. Tereza M. Barbieri – Birigui – SP; EE 
Profa Izabel De Almeida Marin, Rua Manoel Marin Berbel, 2200 – Izabel A. Marin – Birigui – SP; EE Profa 
Regina Valarini Vieira, Rua Roberto Clark, 357 – Centro – Birigui – SP; EE Prof Ricardo Peruzzo, Rua Dr. Luiz 
Toledo Pizza Sobrinho, 453 – Jardim Toselar – Birigui – SP; EE Profa Terezinha Lot Zin – Teleco, Rua Wan-
derley Martins Vinhoti, s/nº – Portal da Pérola II – Birigui – SP; EE Profa Lydia Helena Frandsen Stuhr, Rua 
João Lopes Hydalgo, 168 – Jardim Morumbi – Birigui – SP - ABERTURA DA LICITAÇÃO (DIA E HORA): 
24/08/2022, às 09:30 hs.
- TOMADA DE PREÇOS Nº: 69/00263/22/02 - FDE-PRC-2022/00525 – PRÉDIO(S) / LOCALIZA-
ÇÃO(ÕES): EE Profª Ruth Ramos Cappi, Avenida Vereador Samuel Perto, 1915 – Jd São Pedro – Limeira; 
EE Prof Paulo Chaves, Av. Luiz Vaz de Camões, s/n – Jd Caieira – Limeira; EE/EMEIF Irmão Maria de Santo 
Inocencio Lima / Lobo Mal, Rua Antonio José Loureiro, 303 – Jd Ouro Verde – Limeira; EE Prof Leovegildo 
Chagas Santos, Largo Santa Cruz, 79 – Boa Vista – Limeira; EE Luigino Burigoto, Rua Ambrosino Henrique, 
76 – Vila Labaki – Limeira; EE Profª Leontina Silva Busch, Rua Guido José Bellon, s/n – Abilio Pedro – Li-
meira; EE/ETEC Prof Lazaro Duarte do Pateo/Trajano Camargo, Rua Sebastião Toledo Barros, 788 – Jd Brasil 
– Limeira; EE/CEL Castello Branco, Rua Piauí, 472 – Vila São Cristovão – Limeira; EE Prof Antonio Perches 
Lordello, Rua Paschoal de Luca, 332 – Jd. Nova Italia – Limeira - SP - ABERTURA DA LICITAÇÃO (DIA E 
HORA): 24/08/2022, às 10:30 hs.
- TOMADA DE PREÇOS Nº: 69/00266/22/02 - FDE-PRC-2022/00528 – PRÉDIO(S) / LOCALIZA-
ÇÃO(ÕES): EE Alvaro Alvim, Praça Dom Lafaiete Libanio, 80 – Centro – Buritama; EE Dr José Maria dos 
Reis, Rua Prudente de Morais, 60 – Centro – Coroados; EE Antonio Kassawara Katutok, Rua José Bonifácio, 
439 – Centro – Gabriel Monteiro; EE/EMEF Octaviano Cardoso / Sebastiana Alvares Correia, Rua Capitão 
Vicente Gonçalves, 731 – Centro – Turiuba; EE Prof Oswaldo Januzzi, Av. Frei Marcelo Manilia, 750 – Santo 
Antonio – Buritama; EE Agostinho Grigoleto, Rua Leopoldo Cubas, 222 – Brejo Alegre; EE Profª Cinelzia 
Lorenci Maroni, Rua Miguel Murgo, 222 – Jd. Brasilia – Piacatu; EE/CEL/DER Prof Stelio Machado Loureiro/ 
Diretoria de Ensino de Birigui – Sede, Rua Mario Souza Campos, 545 – Centro – Birigui - SP - ABERTURA 
DA LICITAÇÃO (DIA E HORA): 24/08/2022, às 14:00 hs.
- TOMADA DE PREÇOS Nº: 69/00267/22/02 - FDE-PRC-2022/00533 – PRÉDIO(S) / LOCALIZA-
ÇÃO(ÕES): EE Prof Pedro Celestino Tonolli, Rua dos Uirapurus, s/n – Jd São Joaquim – Leme; EE Lauro 
Barreira, Rua Prudente de Moraes, 318 – Centro – Santa Cruz das Palmeiras; EE Profª Maria de Lourdes 
Nascimento Guerreiro, Rua Antonio Silva, 100 – Ettore Marquezeli – Santa Cruz das Palmeiras; EE Pref Mario 
Avesani, Rua Manoel Pires de Campos, 139 – Vila Santa Terezinha; EE/EMEF Eloi Chaves, Av. Rosa Senho-
rini Zero, 100 – Cachoeira Emas – Pirassununga - SP - ABERTURA DA LICITAÇÃO (DIA E HORA): 
24/08/2022, às 15:00 hs.
- TOMADA DE PREÇOS Nº: 70/00257/22/02 - FDE-PRC-2022/00412 – PRÉDIO(S) / LOCALIZA-
ÇÃO(ÕES): EE Prof Benedito Celio de Siqueira, Avenida São Paulo, s/n – Chacara Gaivotas, em São Paulo 
- SP; EE Pref Engenheiro Celso  Augusto Daniel, Rua Loteamento CDHU Jardim Santo André, s/n – Jardim 
Santo André, em Santo André-SP - ABERTURA DA LICITAÇÃO (DIA E HORA): 25/08/2022, às 09:30 hs.
- TOMADA DE PREÇOS Nº: 70/00268/22/02 - FDE-PRC-2022/00433 – PRÉDIO(S) / LOCALIZA-
ÇÃO(ÕES): EE Dep. Mauricio Goulart – Rua Itacarambi, 08 – Vila Dinamarca – Guarulhos, em SP - ABER-
TURA DA LICITAÇÃO (DIA E HORA): 25/08/2022, às 10:30 hs.
- TOMADA DE PREÇOS Nº: 70/00273/22/02 - FDE-PRC-2022/00444 – PRÉDIO(S) / LOCALIZA-
ÇÃO(ÕES): EE Prof Caran Apparecido Gonçalves – Rua Gregorio Allegri, 101 – Jd Casa Blanca – Jardim São 
Luis, em SP - ABERTURA DA LICITAÇÃO (DIA E HORA): 25/08/2022, às 14:00 hs.
O(s) Edital(is) poderá(ão) ser obtido(s) gratuitamente nos endereços eletrônicos http://www.imprensaoficial.
com.br e www.fde.sp.gov.br. A(s) planilha(s) Quantitativa(s) de Serviços e Preços deverá(ao) ser dispostas 
em formato BIN (arquivo de retorno - RET), gerada(s) OBRIGATORIAMENTE através do aplicativo DIGI-
TAGRP, o qual deverá ser instalado individualmente por pessoa jurídica (CNPJ), para serem inserida(s) em 
CD-ROM - (APLICATIVO DIGITA GRPV5003 PLANILHA QUANTITATIVA - versão JANEIRO / 2021  http://
www.fde.sp.gov.br/PagePublic/PesquisaLicitacoes.aspx?codigoMenu=28) (MANUAL DE INSTALAÇÃO- 
http://file.fde.sp.gov.br/portalfde/Arquivo/DocLicitacoes/Manual_do_Sistema_de_Digitacao_de_Propos-
tas_Versao_para_o_site.pdf) através do endereço eletrônico www.fde.sp.gov.br – Licitações. A(s) planilha(s) 
Quantitativa(s) de Serviços e Preços deverá(ao) ser(em) adquirida(s) através do endereço eletrônico www.
fde.sp.gov.br - Licitações. Os invólucros contendo as PROPOSTAS COMERCIAIS e os DOCUMENTOS DE 
HABILITAÇÃO juntamente com a Declaração de Pleno Atendimento aos Requisitos de Habilitação, Declaração 
de enquadramento como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte e Declaração de enquadramento como 
cooperativa que preencha as condições estabelecidas no art. 34, da Lei Federal nº 11.488/2007, deverão 
ser entregues devidamente acompanhados da Comprovação da condição de ME/EPP/COOPERATIVA, 
conforme o caso, no ato de abertura da sessão, na Sala de Licitações no 1º Andar – Gerência de Lici-
tações da Fundação para o Desenvolvimento da Educação - FDE, na Av. São Luís, 99 - São Paulo - SP. Esta(s) 
Licitação(ões) será(ão) processada(s) em conformidade com a LEI FEDERAL nº 8.666/93, com a Lei Estadual 
nº 6.544/89 e suas alterações, em especial aquelas decorrentes da Lei Estadual 13.121/08, e com o disposto 
nas CONDIÇÕES GERAIS PARA A REALIZAÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATAÇÕES DA FUNDAÇÃO PARA O 
DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FDE. As propostas deverão obedecer, rigorosamente, o estabelecido 
no(s) edital(is). ROBERTO POMPEI GOUVEIA - Gerente de Licitações

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 027/2022 – 
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 066/2022 (RESUMIDO). Objeto REGISTRO DE PREÇOS PARA 
EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE FRALDAS INFANTIS E DE FRALDAS GERIATRICAS 
VISANDO ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA SUPRIR AS DEMANDAS JU-
DICIAIS DE PACIENTES ACAMADOS, COM NECESSIDADES ESPECIAIS E IDOSOS DO MUNI-
CIPIO HERCULÂNDIA, PELO PRAZO DE 12 MESES. Abertura: 
08/08/2022, às 09h30min. TIPO DE LICITAÇÃO: Menor preço por item. O edital e seus anexos en-
contram-se disponíveis no Depto de Licitação, no Paço Municipal, Rua Euclides da Cunha, nº 308 
(centro), nesta cidade de Herculândia (SP), ou através do telefone (0XX14) 3486-9090, de segunda 
a sexta-feira, das 07h30min às 11h30min e dás 13h00min às 16h00min, no site www.herculandia.
sp.gov.br 

HERCULANDIA/SP, 20 de julho de 2022.
PAULO SERGIO DE OLIVEIRA

PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE HERCULÂNDIA

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 028/2022 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº 
067/2022 (RESUMIDO). Objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUI-
SIÇÃO DE MOBILIARIO, DESTINADOS A EMEF DONA MARIA BARBIERI DE FREITAS DO MUNI-
CIPIO DE HERCULÂNDIA – SP. Abertura: 08/08/2022, às 13h30min. TIPO DE LICITAÇÃO: Menor 
preço por item. O edital e seus anexos encontram-se disponíveis no Depto de Licitação, no Paço 
Municipal, Rua Euclides da Cunha, nº 308 (centro), nesta cidade de Herculândia (SP), ou através do 
telefone (0XX14) 3486-9090, de segunda a sexta-feira, das 07h30min às 11h30min e dás 13h00min 
às 16h00min, no site www.herculandia.sp.gov.br 

HERCULANDIA/SP, 19 de julho de 2022.
PAULO SERGIO DE OLIVEIRA

PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE HERCULÂNDIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIZ ANTÔNIO
AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº. 019/2022

Acha-se aberto, no município de Luiz Antônio/SP, o Pregão Presencial nº. 019/2022 - Processo nº. 2467/2022, 
adotando como critério de julgamento o de menor valor unitário, visando a AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO 
ESCOLAR, mediante a utilização de recursos próprios do Município, conforme Anexo I - Termo de Referência 
e demais anexos deste Edital, que será regida pela Lei Federal nº. 10.520, de 17 de julho de 2002, aplicando-se 
subsidiariamente, no que couberem, as disposições da Lei Federal nº. 8.666/93 com suas alterações, pela Lei 
Complementar nº. 123/2006 com suas alterações e pelo Decreto Municipal nº. 1.213 de 22 de janeiro de 2007 e 
outras normas aplicáveis à espécie. Encerramento e abertura dos envelopes: Dia 03 (três) de agosto de 2022 
(dois mil e vinte e dois), às 09h00min00seg (nove horas). O Edital completo e seus anexos poderão ser consul-
tados e retirados gratuitamente pelo site www.luizantonio.sp.gov.br, diretamente no Departamento de Compras 
e Licitações desta Prefeitura Municipal, localizada na Avenida da Saudade, nº. 30, Centro, nesta, no horário de 
expediente, ou solicitado através do e-mail licitacao@luizantonio.sp.gov.br. Demais Informações pelo tel. (16) 
3983-9000 - Departamento de Compras e Licitações.

Luiz Antônio/SP, 20 de julho de 2022. (a) Rodrigo Mello Marques - Prefeito Municipal

 

 

   

LEI Nº 3502, DE 20 DE JULHO DE 2022
Altera a Lei Municipal nº 3390, de 29 de dezembro de 2020, já alterada pela Lei Municipal nº 3464, de 02 de 
Março de 2022, que dispõe sobre a Estrutura de empregos, de cargos, salários e carreiras da Prefeitura 
Municipal de Guararema e dá outras providências.

LEI Nº 3503, DE 20 DE JULHO DE 2022
Altera a Lei Municipal nº 3292, de 19 de fevereiro de 2019, que dispõe sobre a reorganização do Plano de 
Carreira e Remuneração do Magistério Público do Município de Guararema e dá providências correlatas.
De acordo com o art.50 e §1º do art.65, da Lei Orgânica Municipal e com o Decreto nº 2665, de 01/09/2009, 
esta publicação apresenta-se em sua forma resumida. Seu texto integral encontra-se disponível na Portaria 
da Prefeitura Municipal de Guararema, bem como no site da Prefeitura (www.guararema.sp.gov.br).

AVISO. TERMO DE PRORROGAÇÃO. EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO PARA 
CREDENCIAMENTO DE OFICINEIROS 003/2022. OBJETO: credenciamento de PROFISSIONAIS 
interessados em prestar serviços para a municipalidade de Araçoiaba da Serra, como OFICINEIROS para as 
ações em OFICINAS CULTURAIS no Projeto Cultural, atividades que tem acesso gratuito à população de 
idosos, adolescentes e crianças do município. Conforme Ofício 00206/2022 da Secretaria de Turismo e Cultura, 
informando que não houve profissionais inscritos na modalidade BALLET, fica PRORROGADO o prazo para 
a seguinte modalidade: MODALIDADE: BALLET. 7.1 As inscrições serão realizadas de 21 DE Julho a 29 
DE Julho DE 2022, de forma online através do link disponível no site da Prefeitura Municipal de Araçoiaba da 
Serra. o Edital em sua integra consta no site www.aracoiaba.sp.gov.br. Araçoiaba da Serra, 20 de julho de 2022. 
José Carlos de Quevedo Junior - Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇOIABA DA SERRA/SP

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACATUBA
 AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 44-2022. 

EDITAL Nº 77-2022. PROCESSO Nº 848-2022 
OBJETO: Aquisição de materiais para curativos especiais, por meio do sistema de 
registro de preços, que serão destinados a Secretaria de Saúde e Bem Estar. Entrega 
parcelada e conforme necessidade pelo período de 12 (doze) meses. RECEBIMENTO 
DA PROPOSTA: início as 08h00 do dia 21/07/2022 até às 08h00 do dia 03/08/2022. 
INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DOS LANCES: 03/08/2022 às 09h30min. LOCAL: 
https://bllcompras.com/Home/Login. O edital, na íntegra, poderá ser lido e obtido na 
Divisão de Licitação, Rua 09 de Julho, 15-20, Centro, CEP 17.290-011, Macatuba/SP, 
das 08h00 às 17h00, nos dias úteis, ou pelo site www.macatuba.sp.gov.br. Quaisquer 
informações poderão ser obtidas no endereço acima ou pelo telefone: (14) 3298-9846. 
Macatuba, 20 de julho de 2022. 
Anderson Ferreira. Prefeito Municipal.

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 
DIRETORIA DE ENSINO – REGIÃO CAIEIRAS

AVISO DE LICITAÇÃO
Encontra-se aberta na Diretoria de Ensino – Região de Caieiras, Pregão 
Eletrônico nº 07/2022, destinado a contratação de serviços de limpeza 
em ambiente escolar, do tipo menor preço, através da Oferta de Com-
pras – 080274000012022OC00036. A realização da sessão será no dia 
03/08/2022 às 10h00, no endereço eletrônico www.bec.sp.gov.br ou www.
bec.fazenda.sp.gov.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.

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] 

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

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. 

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.

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

METHA S.A. 
CNPJ/ME Nº 14.811.848/0001-05 - NIRE nº 35.3.0038001-1 - (Companhia Fechada)

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. 
CNPJ/ME Nº 14.811.848/0001-05 - NIRE nº 35.3.0038001-1 - (Companhia Fechada)

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.

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
EDITAL DE LEILÃO - ANDRÉ AMARAL BARROS, Leiloeiro Oficial - JUCESP N° 1164, torna pú-
blico que realizará um Leilão de Joias diversas, tendo como comitente a COMERCIAL PIRES 
JOIAS EIRELI – CNPJ 32.929.468/0001-51, no dia 23 de Julho de 2022, às 17h00min. Somente 
online: www.piresleiloes.com.br. Exposição de 15 a 23 de Julho/2022, somente on-line no en-
dereço: www.piresleiloes.com.br - Os bens, são joias usadas, que podem conter marcas de 
uso, e serão vendidos no estado em que se encontram.

VILLE PARTICIPAÇÕES S/A - CNPJ 06.934.677/0001-83 - NIRE 35300578716
ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA, REALIZADA AOS 30 DIAS DE JUNHO DE 2022 às 17h00.

Local: na sede da sociedade, à Avenida das Nações Unidas, nº. 18801, CJ.:111, 1º And., Jardim Dom Bosco, São Paulo –
SP, CEP 04757-025, reuniram-se em Assembleia Geral Extraordinária, MARIA CELESTE PEREIRA LIMA, portadora da
Carteira de Identidade nº. 173.912 – SSP/ES, e CPF nº. 526.497.927-87; RITA DE CASSIA PANDOLFI, portadora da
Carteira de Identidade nº. 271.051 – SSP/ES, e CPF nº. 474.815.107-25; RODRIGO SARLO ANTONIO FILHO, portador
da Carteira de Identidade (RG) nº. 3.415.950 – SPTC/ES e CPF nº. 119.232.097-28; JULIA DA MOTTA SARLO ANTONIO,
portadora da Carteira de Identidade (RG) nº. 3.415.949 – SPTC/ES e CPF nº. 119.232.077-84; e, LUISA DA MOTTA
SARLO ANTONIO, portadora da Carteira de Identidade (RG) nº. 3.415.946 – SPTC/ES e CPF nº. 119.232.127-88,
representantes da totalidade dos acionistas e únicos membros da diretoria da sociedade VILLE PARTICIPAÇÕES S/A.,
declaram conforme assinaturas apostas no livro de presenças de acionistas, estar cientes da data, local e hora desta
assembleia, com a finalidade de deliberarem sobre as seguintes ORDENS DO DIA: I) Exclusão da atividade de “aluguel
de máquinas e equipamentos para escritório” CNAE  77.33-1-00 apenas da empresa Matriz CNPJ 06.934.677/0001-
83, passando a ter as atividades de CNAE PRINCIPAL 68.10-2-02 “Aluguel de imóveis próprios”, secundários: CNAE
41.20-4-00 “Construção de edifícios”, CNAE 66.19-3-02 “Correspondentes de instituições financeiras”, CNAE 70.20-
4-22 “Atividade de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica especifica” II) Manutenção de
todas as atividades na unidade Filial CNPJ 06.934.677/0002-64, CNAE PRINCIPAL 68.10-2-02 “Aluguel de imóveis
próprios”, CNAE 41.20-4-00 “Construção de edifícios”, CNAE 66.19-3-02 “Correspondentes de instituições financeiras”,
CNAE 70.20-4-22 “Atividade de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica especifica” e a
atividade de “aluguel de máquinas e equipamentos para escritório”, CNAE  77.33-1-00, III) Baixa da Inscrição
Estadual da Matriz no Estado de São Paulo, colocados os assuntos em discussão, foram aprovados pela totalidade
dos acionistas, por unanimidade, sem reservas ou restrições. CONVOCAÇÃO: dispensada nos termos da Lei. MESA:
Sra. MARIA CELESTE PEREIRA LIMA - Presidente e RITA DE CASSIA PANDOLFI - Secretária. Dando início aos trabalhos,
a Presidente, considerando por instalada a assembleia, passou-se à discussão das matérias constantes da ORDEM DO DIA:
colocado os assuntos em discussão, foi aprovado pela totalidade dos acionistas, por unanimidade, sem reservas ou restrições,
A Sociedade: I) Exclusão da atividade de “aluguel de máquinas e equipamentos para escritório” CNAE  77.33-1-00
da empresa Matriz CNPJ 06.934.677/0001-83, passando a ter apenas as atividades de CNAE PRINCIPAL 68.10-2-
02 “Aluguel de imóveis próprios”, secundários: CNAE 41.20-4-00 “Construção de edifícios”, CNAE 66.19-3-02
“Correspondentes de instituições financeiras”, CNAE 70.20-4-22 “Atividade de consultoria em gestão empresarial,
exceto consultoria técnica especifica” II) Manutenção de todas as atividades na unidade Filial CNPJ 06.934.677/
0002-64, CNAE PRINCIPAL 68.10-2-02 “Aluguel de imóveis próprios”, CNAE 41.20-4-00 “Construção de edifícios”,
CNAE 66.19-3-02 “Correspondentes de instituições financeiras”, CNAE 70.20-4-22 “Atividade de consultoria em
gestão empresarial, exceto consultoria técnica especifica” e a atividade de “aluguel de máquinas e equipamentos
para escritório”, CNAE  77.33-1-00, III) Baixa da Inscrição Estadual da Matriz no Estado de São Paulo. Nada Mais a
tratar. São Paulo - SP, 30 de Junho de 2022. MARIA CELESTE PEREIRA LIMA  Presidente da Mesa; RITA DE CASSIA
PANDOLFI - Secretária. D I R E T O R I A: MARIA CELESTE PEREIRA LIMA   - Diretora Executiva; RITA DE CASSIA
PANDOLFI - Diretora Financeiro. A C I O N I S T A S: RODRIGO SARLO ANTONIO FILHO; JULIA DA MOTTA SARLO
ANTONIO; LUISA DA MOTTA SARLO ANTONIO

COMUNICADO
Encontra-se aberto no CER – Dr. Arnaldo Pezzuti Cavalcanti o Pregão Eletrônico nº 078/2022, refe-
rente ao processo nº 05928/2022, destinado a Prestação de Serviços de Limpeza Hospitalar, tipo 
menor preço. A realização da sessão eletrônica será na data de 04 de agosto de 2022 às 09:30 horas, 
online no Núcleo de Compras do CER Arnaldo Pezzuti Cavalcanti no endereço eletrônico www.bec.
sp.gov.br ou www.bec.fazenda.sp.gov.br. A entrega de proposta será a partir de 21/07/2022. O edital 
estará disponível no site www.e-negociospublicos.com.br

CER – Dr. Arnaldo Pezzuti Cavalcanti – Mogi das Cruzes - SP
Núcleo de Compras

Anuncie:  
11. 3729-6600  

comercial@gazetasp.com.br

A7gazetasp.com.br
Quinta-feira, 21 De julho De 2022 
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Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo Comarca de São Paulo  - Foro Central Cível - 2ª Vara de Registros
Públicos - Praça João Mendes s/nº, Sala 2207. (11) 3538-9497, Centro - CEP 01501-000, Fone: (11) 3538-9245,
São Paulo-SP - E-mail: sp2regpub@tjsp.jus.br - Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min
-  EDITAL  DE  CITAÇÃO   -   Processo  Digital   nº:  1006507-58.2017.8.26.0100.   Classe -  Assunto:  Usucapião -
Usucapião Ordinária. Requerente: Kelli Aparecida Gaspar da Motta. 2ª Vara de Registros Públicos - EDITAL
DE CITAÇÃO expedido nos autos da Ação de Usucapião, PROCESSO Nº 1006507-58.2017.8.26.0100 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) Espólio de Antônio Gonçalves pelo inventariante Angelina
de Freitas Gonçalves, Francisco de Freitas, Tereza Pinheiro de Freitas, Pedro de Freitas, Yolanda Benavente de
Freitas, Espólio de Luiz de Freitas pelo inventariante Alexandrina Aparecida de Freitas, Bodepan Empreendimentos
Agropecuários e Imobiliários Ltda, José Carlos Destro, Claudete do Carmo Ferreira Destro, Vanilda Enedina de
Oliveira, José Souza da Motta, Hildo Gonçalo Faccioli,  Adelina Virginia Gonçalves Trambaiolli,  Deolinda Maria
Gonçalves e Annibal Waldemar Gonçalves, réus ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais interessados, bem
como seus cônjuges e/ou sucessores, que Kelli Aparecida Gaspar da Motta ajuizou ação de USUCAPIÃO, visando
declaração de domínio sobre imóvel situado na Avenida Roland Garros, 1641, Parque Edu Chaves, São Paulo - SP,
CEP 02235-001, 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.  NADA
MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 14/07/2022. Este documento é cópia do original, assinado
digitalmente por VIVIAN LABRUNA CATAPANI, liberado nos autos em 14/07/2022 às 18:01. Para conferir o original,
código D663C7B.

Gênica Inovação Biotecnológica S.A.
CNPJ nº 23.255.514/0001-93 - NIRE 35.300.508.459

Ata das Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária Realizadas em 27 de Junho de 2022
1. Data, Hora e Local: Em 27 de junho de 2022, às 10 horas, na sede social da Gênica Inovação 
Biotecnológica S.A., localizada na Cidade de Piracicaba, Estado São Paulo, na Rua Antonio Degaspari,  
nº 1514, Parte A, Bairro Uninorte II, CEP 13413-652 (“Companhia”). 2. Presença: Acionistas representando 
a totalidade do capital social da Companhia, conforme assinaturas constantes do Livro de Presença de 
Acionistas. 3. Convocação e Publicações: (i) as formalidades de convocação foram dispensadas em razão 
da presença de acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia, nos termos do Artigo 
124, parágrafo 4º, da Lei nº 6.404/76, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei das Sociedades 
por Ações”), e mediante as assinaturas no Livro de Presença de Acionistas da Companhia e (ii) as Contas 
da administração e demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 
2021, publicadas conforme documentos constantes do Anexo. 4. Mesa: Marcos Agostinho Petean Gomes 
foi indicado presidir a presente assembleia, este, por ora, convidou o Sr. Frederico Marques Biasioli para 
secretário. 5. Leitura de Documentos e Lavratura da Ata: Dispensada a leitura ou transcrição dos 
documentos relacionados às matérias a serem deliberadas nas Assembleias Gerais Ordinária e 
Extraordinária, uma vez que se encontram sobre a Mesa à disposição dos interessados, ficando também 
arquivados na sede da Companhia e foi autorizada pelos acionistas presentes a lavratura da presente ata na 
forma de sumário, de acordo com o previsto no § 1º do artigo 130 da Lei nº 6.404/1976. 6. Ordem do Dia: 
6.1. Em Assembleia Geral Ordinária: (i) Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as 
demonstrações financeiras da Companhia referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 
2021, auditadas e relatadas pela auditoria independente KPMG Auditores Independentes Ltda.;  
(ii) Destinação dos resultados apurados no Exercício Social findo em 31 de dezembro de 2021; (iii) Fixar a 
remuneração global anual dos membros do Conselho de Administração e da Diretoria para o exercício social 
de 2022; Em Assembleia Geral Extraordinária: (i) ampliação do objeto social e consolidação do Estatuto 
Social e (ii) alteração do parágrafo 2º do artigo 2º. 7. Deliberações: Declarada aberta a sessão, o  
Sr. Presidente iniciou os trabalhos, sendo aprovadas pelos acionistas presentes, por unanimidade e sem 
ressalvas, as seguintes deliberações: 7.1. Em Assembleia Ordinária: (i) Tomar as contas dos 
administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras da Companhia referentes ao 
exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021, auditadas e relatadas pela auditoria independente 
KPMG Auditores Independentes Ltda. Após apresentadas aos presentes as contas da administração e 
demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021, publicadas 
conforme documentos constantes do Anexo da presente ata, os acionistas presentes aprovam, sem 
ressalvas, as contas dos administradores, o Balanço Patrimonial e as demais Demonstrações Financeiras 
referentes ao exercício social acima mencionado. (ii) Destinação dos resultados apurados no Exercício Social 
findo em 31 de dezembro de 2021: Os acionistas decidem, por unanimidade e sem ressalvas, pela destinação 
do resultado positivo do exercício social iniciado em 1º de janeiro de 2021 e encerrado em 31 de dezembro 
2021 correspondente a R$ 645.684,88 (seiscentos e quarenta e cinco mil, seiscentos e oitenta e quatro 
reais e oitenta e oito centavos), para absorção dos prejuízos acumulados. (iii) Fixar a remuneração global 
anual dos membros do Conselho de Administração e da Diretoria para o exercício de 2022: Os acionistas, por 
unanimidade, fixam o montante anual global da remuneração da Diretoria e do Conselho de Administração 
em R$ 800.000,00 (oitocentos mil reais). 7.2. Em Assembleia Extraordinária: (i) Ampliação do objeto social: 
Os acionistas presentes aprovam, por unanimidade e sem ressalvas, a ampliação do objeto social da 
sociedade que passa a contemplar as seguintes atividades: 20.13-4-02 - Fabricação de adubos e fertilizantes, 
exceto organo-minerais, 38.39-4-99 - Recuperação de materiais não especificados anteriormente, 
46.61-3-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário; partes e 
peças, 77.31-4-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador, 01.61-0-03 - Serviço de 
preparação de terreno, cultivo e colheita, 52.11-7-01 - Armazéns gerais - emissão de warrant, 21.10-6-00 - 
Fabricação de produtos farmoquímicos, 0141-5-01 - Produção de sementes certificadas, exceto de 
forrageiras para pasto, 0141-5-02 - Produção de sementes certificadas de forrageiras para formação de 
pasto, 4623-1-06 - Comércio atacadista de sementes, flores, plantas e gramas e 4623-1-99 - Comércio 
atacadista de matérias primas agrícolas não especificadas anteriormente. E a atualização das atividades das 
filias, sem alteração, apenas para que a descrição seja similar à dos respectivos CNAES, em virtude disso o 
artigo 3º passará a viger com a seguinte redação: Artigo 3º. A Companhia terá como objeto social a 
exploração das seguintes atividades: (i) Fabricação de adubos e fertilizantes organo-minerais; (ii) Fabricação 
de adubos e fertilizantes, exceto organo-minerais; (iii) Comércio atacadista de mercadorias em geral, com 
predominância de insumos agropecuários; (iv) Criação de outros animais não especificados anteriormente; 
(v) Outros representantes comerciais e agentes do comércio especializado em produtos não especificados 
anteriormente; (vi) Pesquisa e desenvolvimento experimental em ciências físicas e naturais; (vii) Serviços de 
agronomia e de consultoria às atividades agrícolas e pecuárias; (viii) Comércio atacadista de defensivos 
agrícolas, adubos, fertilizantes e corretivos do solo; (ix) Comércio atacadista de animais vivos; (x) Recuperação 
de materiais não especificados anteriormente; (xi) Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e 
equipamentos para uso agropecuário; partes e peças; (xii) Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas 
sem operador; (xiii) Serviço de preparação de terreno, cultivo e colheita; (xiv) Armazéns gerais - emissão de 
warrant; (xv) Fabricação de produtos farmoquímicos; (xvi) Produção de sementes certificadas, exceto de 
forrageiras para pasto; (xvii) Produção de sementes certificadas de forrageiras para formação de pasto; (xviii) 
Comércio atacadista de sementes, flores, plantas e gramas; (xix) Comércio atacadista de matérias primas 
agrícolas não especificadas anteriormente. Parágrafo 1º. A filial n° 01 tem a atividade de criação de outros 
animais não especificados anteriormente; Fabricação de defensivos agrícolas; Comércio atacadista de 
animais vivos; Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de insumos agropecuários; 
Serviços de agronomia e de consultoria às atividades agrícolas e pecuárias. Parágrafo 2º . A filial n° 02 tem 
a atividade de comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de insumos agropecuários; 
Outros representantes comerciais e agentes do comércio especializado em produtos não especificados 
anteriormente; Serviços de agronomia e de consultoria às atividades agrícolas e pecuárias; Comércio 
atacadista de defensivos agrícolas, adubos, fertilizantes e corretivos do solo; Comércio atacadista de animais 
vivos. (ii) Os acionistas presentes aprovam, por unanimidade e sem ressalvas, a alteração do parágrafo 2º 
do artigo 2º que passa a viger com a seguinte redação: (...) Parágrafo 2º: Por deliberação do Conselho de 
Administração, poderão ser instaladas, transferidas ou extintas filiais, escritórios, agências ou depósitos em 
qualquer ponto do território nacional e por deliberação da Assembleia Geral a abertura, transferência ou 
extinção de filial, escritórios, agências ou depósitos localizados no exterior, nos termos do artigo 12 parágrafo 
único do Estatuto e alteração da sede da Companhia. (...) 7.3. Consolidação do Estatuto Social da 
Companhia: Tendo em vista as deliberações acima, os acionistas presentes, por unanimidade e sem 
ressalvas, aprovam a consolidação do Estatuto Social da Companhia, que integra a presente ata na forma 
do Anexo. 8. Encerramento: Finalmente, o Presidente ofereceu a palavra a quem dela quisesse fazer uso e, 
como ninguém se manifestou, foram encerrados os trabalhos. Foi, então, suspensa a reunião pelo tempo 
necessário à lavratura desta ata, que depois de transcrita, lida em voz alta e achada conforme, foi assinada 
pelos acionistas presentes. Assinaturas: Nada mais havendo a tratar e como ninguém quisesse fazer uso da 
palavra, foram os trabalhos suspensos pelo tempo necessário à lavratura desta Ata. Reabertos os trabalhos, 
foi esta lida e aprovada por unanimidade pelos presentes, tendo sido assinada e rubricada pelos acionistas e 
pelos integrantes da mesa e lavrada no livro próprio. Esta é cópia fiel da que foi lavrada em livro próprio. 
Piracicaba/SP, 27 de junho de 2022. Mesa: Marcos Agostinho Petean Gomes - Presidente; Frederico 
Marques Biasioli - Secretário. JUCESP nº 361.920/22-2 em 14/07/2022. Gisela Simiema Ceschin - 
Secretária Geral. Anexo da Ata das Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária da Gênica Inovação 
Biotecnológica S.A. Realizadas em 27 de Junho de 2022 - Estatuto Social da Gênica Inovação 
Biotecnológica S.A. - Capítulo I da Denominação, Sede, Objeto e Duração: Artigo 1º. A presente 
sociedade por ações de capital fechado tem como denominação social Gênica Inovação Biotecnológica 
S.A. (“Companhia”), inscrita no CNPJ sob o nº 23.255.514/0001-93, regendo-se pelo presente Estatuto 
Social e pelas disposições legais aplicáveis, em especial a Lei 6.404/1976 (“Lei das S.A.”) Artigo 2º. A 
Companhia tem sede e foro jurídico na Rua Antonio Degaspari, n° 1514, parte A, Bairro Uninorte II, 
Piracicaba/SP - CEP: 13413652. Parágrafo 1º. A Companhia mantém as seguintes filiais: A filial n° 01, 
inscrita no CNPJ n° 23.255.514/0002-74, registrada na JUCESP sob NIRE 35905040600 em sessão de 
01/08/2016, estabelecida na Rua Antonio Degaspari, n° 1514, parte B, Bairro Uninorte II, Piracicaba/SP - 
CEP: 13413652. A filial n° 02, inscrita no CNPJ n° 23.255.514/0003-55, registrada na JUCESP sob NIRE 
35905040618 em sessão de 01/08/2016; estabelecida na Rua Antonio Degaspari, n° 1514, parte A, sala 01, 
Bairro Uninorte II, Piracicaba/SP - CEP 13.413-652. Parágrafo 2º. Por deliberação do Conselho de 
Administração, poderão ser instaladas, transferidas ou extintas filiais, escritórios, agências ou depósitos em 
qualquer ponto do território nacional e por deliberação da Assembleia Geral a abertura, transferência ou 
extinção de filial, escritórios, agências ou depósitos localizados no exterior, nos termos do artigo 12, parágrafo 
único do Estatuto e alteração da sede da Companhia. Artigo 3º. A Companhia terá como objeto social a 
exploração das seguintes atividades: (i) Fabricação de adubos e fertilizantes organo-minerais; (ii) Fabricação 
de adubos e fertilizantes, exceto organo-minerais; (iii) Comércio atacadista de mercadorias em geral, com 
predominância de insumos agropecuários; (iv) Criação de outros animais não especificados anteriormente; 
(v) Outros representantes comerciais e agentes do comércio especializado em produtos não especificados 
anteriormente; (vi) Pesquisa e desenvolvimento experimental em ciências físicas e naturais; (vii) Serviços de 
agronomia e de consultoria às atividades agrícolas e pecuárias; (viii) Comércio atacadista de defensivos 
agrícolas, adubos, fertilizantes e corretivos do solo; (ix) Comércio atacadista de animais vivos; (x) Recuperação 
de materiais não especificados anteriormente; (xi) Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e 
equipamentos para uso agropecuário; partes e peças; (xii) Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas 
sem operador; (xiii) Serviço de preparação de terreno, cultivo e colheita; (xiv) Armazéns gerais - emissão de 
warrant; (xv) Fabricação de produtos farmoquímicos; (xvi) Produção de sementes certificadas, exceto de 
forrageiras para pasto; (xvii) Produção de sementes certificadas de forrageiras para formação de pasto; (xviii) 
Comércio atacadista de sementes, flores, plantas e gramas; (xix) Comércio atacadista de matérias primas 
agrícolas não especificadas anteriormente. Parágrafo 1º. A filial n° 01 tem a atividade de criação de outros 
animais não especificados anteriormente; Fabricação de defensivos agrícolas; Comércio atacadista de 
animais vivos; Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de insumos agropecuários; 
Serviços de agronomia e de consultoria às atividades agrícolas e pecuárias. Parágrafo 2º. A filial n° 02 tem 
a atividade de comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de insumos agropecuários; 
Outros representantes comerciais e agentes do comércio especializado em produtos não especificados 
anteriormente; Serviços de agronomia e de consultoria às atividades agrícolas e pecuárias; Comércio 
atacadista de defensivos agrícolas, adubos, fertilizantes e corretivos do solo; Comércio atacadista de animais 
vivos. Artigo 4º. O prazo de duração da Companhia é indeterminado. Capítulo II - Do Capital Social, Ações 
e Acionistas: Artigo 5º. O capital social da Companhia é de R$ 31.762.726,00 (trinta e um milhões, 
setecentos e sessenta e dois mil, setecentos e vinte e seis reais), totalmente subscrito e integralizado, dividido 
em 598.383 (quinhentas e noventa e oito mil e trezentas e oitenta e três) ações ordinárias, todas nominativas 
e sem valor nominal, 2.076.121 (dois milhões, setenta e seis mil, cento e vinte e uma) ações preferenciais 
classe A e 677.487 (seiscentas e setenta e sete mil, quatrocentas e oitenta e sete) ações preferenciais classe 
B, com direito a voto, nominativas e sem valor nominal. Parágrafo 1º. As ações são indivisíveis perante a 
Companhia, que não reconhecerá mais que um proprietário para cada unidade. Parágrafo 2º. A propriedade 
das ações será comprovada pela devida inscrição do nome do titular no Livro de Registro de Ações 
Nominativas. Parágrafo 3º. Cada ação ordinária e cada ação preferencial classe A dará a seu titular direito a 
um voto nas deliberações das Assembleias Gerais. As ações preferenciais classe A, adicionalmente, terão os 
direitos de preferência sobre os recursos provenientes ou resultantes da liquidação ou dissolução da 
Companhia em relação aos detentores das ações ordinárias. Parágrafo 4º. Fica vedada a emissão pela 
Companhia de partes beneficiárias, bem como a existência destes títulos em circulação. Parágrafo 5º. Na 
ocasião de aumento do capital social da Companhia, os acionistas terão direito de preferência para 
subscrever as novas ações, incluindo as “sobras”, na proporção de suas respectivas participações no capital 
social, observadas as disposições da Lei 6.404/76 e do Acordo de Acionistas, se for o caso. Parágrafo 6º. No 
caso de abertura de seu capital, a Companhia deverá aderir a segmento especial de bolsa de valores ou de 
entidade mantenedora de mercado de balcão organizado que assegure, no mínimo, níveis diferenciados de 
práticas de governança corporativa previstos nos incisos I à IV do art. 8º da Instrução CVM 578. Parágrafo 7º. 
- As ações preferenciais classe A, em sua totalidade ou parcela, de forma individual, são conversíveis em 
ações ordinárias a qualquer tempo, mediante a opção do detentor, à taxa de conversão de 1:1 - 1 (uma) ação 
preferencial classe A equivalerá a 1 (uma) ação ordinária da Companhia, sujeita a ajuste no caso de 
desdobramento ou grupamento de ações e também em ajustes de participação, observando-se os demais 
termos e condições do Acordo de Acionistas arquivado na sede da Companhia. Em caso de conversão das 
ações preferenciais Classe A, as ações resultantes da conversão conferirão ao seu detentor os mesmos 
direitos e vantagens atribuídos às demais ações ordinárias, sendo vedado qualquer tipo de prioridade, 
preferência ou subordinação entre os titulares das ações ordinárias. Parágrafo 8º. A Companhia está 
autorizada a aumentar o seu capital social até o limite de 197.664 (cento e noventa e sete mil, seiscentas e 
sessenta e quatro) novas ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, a serem emitidas por 
deliberação do Conselho de Administração, independentemente de reforma estatutária. Capítulo III - Das 
Boas Práticas de Governança: Artigo 6º. É vedada a quaisquer dos acionistas ou membros dos órgãos da 
Companhia a utilização de informação privilegiada, ainda não divulgada ao mercado, de que tenha 
conhecimento sob confidencialidade, capaz de propiciar, para si ou para outrem, vantagem indevida, em 
nome próprio ou de terceiros. Artigo 7º. Quaisquer controvérsias entre acionistas e/ou entre estes e a 
Companhia, devem ser resolvidos inicial e preferencialmente por meio de negociações conduzidas por 
representantes das partes especialmente designados para este fim ou por câmara arbitral. Capítulo IV - Dos 
Acordos de Acionistas - Artigo 8º. Os acordos de acionistas, devidamente registrados na sede da 
Companhia, que disciplinem a compra e venda de ações, o direito de preferência na sua compra ou o 
exercício do direito de voto e do poder de controle, serão sempre observados pela Companhia. Parágrafo 1º. 
As obrigações e responsabilidades resultantes de tais acordos serão oponíveis a terceiros tão logo tais 
acordos tenham sido devidamente averbados nos livros de registro da Companhia e nos certificados de 
ações, se emitidos. Os administradores da Companhia zelarão pela observância desses acordos e o 
Presidente da Assembleia Geral e o Presidente do Conselho de Administração não poderão computar o voto 
proferido em contrariedade com os termos de tais acordos. Parágrafo 2º. A Companhia é obrigada a 
disponibilizar para os acionistas contratos com partes relacionadas, acordos de acionistas e programas de 
opções de aquisição de ações ou de outros títulos ou valores mobiliários de sua emissão. Capítulo V - Dos 
Órgãos Sociais: Artigo 9º. São órgãos da Sociedade: a) a Assembleia Geral; b) a Diretoria; c) o Conselho 
Fiscal; e d) o Conselho de Administração. Seção I - Da Assembleia Geral: Artigo 10. A Assembleia Geral é 
o órgão deliberativo da Companhia e tem poderes para decidir todos os negócios relativos ao objeto da 
Companhia e tomar as resoluções que julgar convenientes a sua defesa e desenvolvimento. A Assembleia 
Geral reunir-se-á, ordinariamente, dentro dos 4 (quatro) primeiros meses seguintes ao término do exercício 
social, para deliberar sobre as matérias constantes do art. 132 da Lei 6.404/76 e, extraordinariamente, 
sempre que os interesses sociais o exigirem, mediante convocação enviada aos acionistas. Parágrafo 1º. 
Sem prejuízo do disposto na Lei 6.404/76, a convocação da Assembleia de Acionistas será realizada pelo 
Presidente do Conselho de Administração, quando eleito, pelos Diretores ou pelos acionistas e deverá ser 
entregue a cada acionista até 10 (dez) dias antes da data agendada para sua realização, por meio de correio 
eletrônico (e-mail) ou de correspondência com aviso/protocolo de recebimento, enviada para os endereços 
dos acionistas. A convocação deverá conter o local, a data e a hora, bem como a pauta dos assuntos a serem 
tratados e qualquer documentação adicional necessária ao conhecimento e análise das deliberações objeto 
da Assembleia de Acionistas. As Assembleias Gerais serão realizadas no lugar da sede da Companhia, e 
serão instaladas, em primeira convocação com a presença de 100% (cem por cento) do capital social votante 
da Companhia, em segunda convocação com qualquer número de acionistas desde que presentes os 
acionistas titulares de 100% (cem por cento) de ações preferenciais classe A e no mínimo 50% (cinquenta 
por cento) de ações ordinárias, em terceira convocação, por qualquer número de acionistas, observados os 
termos do Acordo de Acionistas da Companhia. Parágrafo 2º. As Assembleias Gerais serão presididas pelo 

Presidente do Conselho de Administração, quando eleito, ou por acionista escolhido por maioria de votos dos 
acionistas presentes. Ao presidente da Assembleia Geral caberá a indicação do secretário. Parágrafo 3º. 
Independentemente das formalidades previstas no Parágrafo 1º deste Artigo, será considerada regular a 
Assembleia Geral a que comparecerem todos os acionistas. Os acionistas poderão fazer-se representar nas 
Assembleias Gerais por mandatário constituído há menos de 1 (um) ano, que seja acionista, representante 
legal de acionista, administrador da Companhia ou advogado. Artigo 11. Os acionistas ou os seus 
representantes legais presentes na Assembleia Geral, antes de sua instalação, deverão assinar o livro de 
registro de presença de acionistas, indicando o seu nome, nacionalidade e residência, bem como a 
quantidade das ações de que forem titulares. Artigo 12. As matérias abaixo relacionadas ressalvadas as 
exceções previstas em lei, no presente Estatuto ou no Acordo de Acionistas devidamente arquivado na sede 
da Companhia, quando submetidas à Assembleia de Acionistas da Companhia deverão ser aprovadas 
mediante voto afirmativo dos detentores de Ações Preferenciais Classe A: (i) Concessão ou tomada de 
financiamentos, avais, fianças, mútuos e/ou qualquer tipo de operação financeira que represente um 
desembolso e/ou passivo financeiro para a Companhia superior a R$ 20.000.000,00 (vinte milhões de reais) 
em uma operação ou em uma série de operações relacionadas, que não esteja previstas no orçamento 
anual, havendo poder de veto detentores de Ações Preferenciais Classe A; (ii) Definição da remuneração e 
quaisquer benefícios oferecidos à diretoria, Conselho de Administração ou demais executivos relevantes da 
Companhia, inclusive a fixação do montante anual global da remuneração dos administradores; (iii) Aumento 
e/ou redução do capital social, desdobramento de ações, grupamento ou reagrupamento de ações, resgate 
e compra de ações para cancelamento ou para manutenção em tesouraria, emissão ou venda de qualquer 
valor mobiliário de emissão da Companhia, conversível ou não em ações, inclusive, mas não se limitando, a 
criação ou emissão de novas classes de ações preferenciais, debêntures, bônus de subscrição ou opção de 
compra de ações; (iv) Distribuição dos lucros da Companhia, a qualquer título, inclusive dividendos, sem 
prejuízo no disposto na Lei nº 6.404/76, e reinvestimentos; (v) Alteração do Estatuto Social da Companhia 
para mudanças nas ações e/ou suas preferências, benefícios ou características das ações emitidas, bem 
como alteração no objeto social da Companhia; (vi) Alterações ao Estatuto Social da Companhia para outras 
matérias que não as elencadas no item (v) supra; (vii) Determinação das regras e condições para emissão 
de debêntures simples, não conversíveis em ações e sem garantia real, bem como alterações, prorrogações 
e/ou repactuação de tais regras e condições; (viii) Realização de qualquer operação de fusão, cisão, 
incorporação, consolidação, ou qualquer outra reorganização societária envolvendo a Companhia ou 
qualquer sociedade em que a Companhia possua participação; (ix) Autorização de transações entre a 
Companhia e qualquer de seus administradores, afiliadas ou partes relacionadas; (x) Realização de 
quaisquer transações ou negociações comerciais com outra pessoa jurídica, em que um diretor, membro do 
conselho, executivo ou acionista da Companhia tenha algum interesse financeiro ou seja parte; (xi) Pedido 
de recuperação judicial ou extrajudicial, confissão de falência, liquidação ou dissolução da Companhia;  
(xii) Venda total ou parcial de propriedade intelectual relevante da Companhia; e/ou (xiii) Definição do voto a 
ser dado pela Companhia em matérias a serem deliberadas nas sociedades em que a Companhia detiver 
participação. Parágrafo único. As demais matérias submetidas à Assembleia de Acionistas serão aprovadas 
mediante o voto afirmativo de acionistas representando 50% (cinquenta por cento) + 1 (um) voto do capital 
social votante da Companhia. Seção II - Da Diretoria: Artigo 13. A Companhia deverá possuir pelo menos 
02 (dois) e no máximo 05 (cinco) Diretores, sendo um deles designado como Diretor Presidente e os demais 
como Diretores sem designação específica, podendo um destes ter a designação de Diretor Financeiro, a 
serem eleitos pelo Conselho de Administração, observados os termos do Acordo de Acionistas, para 
mandato de 02 (dois) anos e permitida a reeleição. Parágrafo 1º. A investidura nos cargos far-se-á por termo 
lavrado em livro próprio, assinado pelos membros empossados da Diretoria, dispensada qualquer garantia 
de gestão. Parágrafo 2º. Observados os termos do Acordo de Acionistas, no caso de vacância ou apuração 
de impedimento definitivo de qualquer cargo da diretoria, a respectiva substituição será deliberada pelo 
Conselho de Administração, quando eleito, ou pela Assembleia Geral, devendo a reunião ou a assembleia 
para tal finalidade ser realizada no prazo de 15 (quinze) dias contados da vacância ou apuração do 
impedimento definitivo. Os Diretores remanescentes continuarão administrando a Companhia até a 
designação e posse do(s) Diretor(es) substituto(s). O Diretor substituto deverá cumprir o restante do mandato 
do Diretor substituído. Parágrafo 3º. A Diretoria terá a competência que lhe é fixada por lei e por este Estatuto. 
Artigo 14. A Diretoria reunir-se-á sempre que convocada por um de seus membros. Parágrafo 1º. As 
convocações para as reuniões serão feitas com antecedência mínima de 72 (setenta e duas) horas, através 
de carta protocolada ou e-mail com aviso de recebimento, enviada a cada um dos Diretores. Parágrafo 2º. 
As reuniões da Diretoria serão validamente instaladas com a presença da maioria dos membros em exercício, 
permitida a participação via conferência telefônica ou de vídeo. Parágrafo 3º. Das reuniões de Diretoria serão 
lavradas atas no respectivo Livro de Atas de Reuniões da Diretoria, assinadas pelos presentes. Artigo 15. 
Compete a Diretoria a administração da Companhia, podendo, para tanto, os Diretores realizarem todos os 
atos necessários ou convenientes para gerenciar e dirigir os negócios da Companhia, obedecendo às 
orientações e políticas fixadas pela Assembleia Geral e pelo Conselho de Administração, quando eleito, 
podendo assumir compromissos profissionais de âmbito nacional e internacional, representar a Companhia 
perante terceiros, no Brasil ou no exterior, repartições públicas federais, estaduais e municipais, autarquias, 
sociedades de economia mista, estabelecimentos bancários, instituições financeiras, Caixa Econômica, e 
respectivas agências, filiais, sucursais ou correspondentes, representar a Companhia ativa e passivamente, 
em juízo e fora dele, e, ainda, constituir mandatários e outorgar procurações com poderes específicos. Artigo 
16. A Companhia é considerada validamente representada, ativa e passivamente, em juízo e fora dele, e 
perante terceiros: (i) pelo Diretor Presidente, isoladamente; (ii) em conjunto por 2 (dois) diretores; (iii) em 
conjunto por 1 (um) diretor e 1 (um) procurador constituído com poderes especiais devidamente outorgados; 
ou (iv) em conjunto por 2 (dois) procuradores constituídos com poderes especiais devidamente outorgados. 
Parágrafo 1º. O instrumento de mandato somente poderá ser outorgado pelo Diretor Presidente, 
isoladamente, ou por 2 (dois) diretores em conjunto e deverá especificar os atos ou operações que os 
mandatários poderão praticar e o prazo de duração do mandato, o qual não poderá ser superior a 1 (um) ano, 
vedado o substabelecimento. O mandato “ad judicia” poderá ser outorgado com prazo indeterminado e 
poderá prever cláusula de substabelecimento e representação individual da Companhia. Parágrafo 2º. São 
expressamente vedados, sendo nulos de pleno direito e inoperantes com relação à Companhia, os atos de 
qualquer Diretor ou procurador que a envolverem em obrigações relativas a negócios ou operações estranhas 
aos objetivos sociais. Seção III - Do Conselho Fiscal: Artigo 17. A Sociedade terá um Conselho Fiscal que 
entrará em funcionamento nos exercícios sociais em que for instalado a requerimento de acionistas e será 
composto de 3 (três) membros efetivos e 3 (três) membros suplentes, eleitos pela Assembleia Geral em que 
for requerida a sua instalação. Os membros do Conselho Fiscal terão mandato até a primeira Assembleia 
Geral Ordinária que se realizar após a sua instalação. Parágrafo 1º. O Conselho Fiscal terá atribuições e 
poderes que a Lei lhe confere. Parágrafo 2º. A remuneração dos membros do Conselho Fiscal, se houver, 
será fixada pela Assembleia Geral que os eleger. Seção IV - Do Conselho de Administração: Artigo 18.  
O Conselho de Administração da Companhia será composto por 5 (cinco) membros, eleitos pela Assembleia 
Geral e por ela destituíveis a qualquer tempo, respeitando as disposições do Acordo de Acionistas arquivado 
na sede da Companhia. Artigo 19. Os Conselheiros serão eleitos para mandato unificado de até 1 (um) ano, 
sendo permitida a sua reeleição. Caso terminado o prazo de gestão para o qual foram eleitos, os Conselheiros 
continuarão no exercício de seus cargos até a designação e posse dos respectivos substitutos. Os membros 
do Conselho de Administração serão eleitos conforme disposições do Acordo de Acionistas. As reuniões do 
Conselho de Administração se realizarão ao menos trimestralmente, preferencialmente na sede da 
Companhia, podendo ainda ser realizadas em local combinado previamente entre os Conselheiros, ou ainda 
via conferência telefônica ou de vídeo. Artigo 20. A remuneração dos membros do Conselho de 
Administração, incluindo benefícios de qualquer natureza, será definida, anualmente, pela Assembleia Geral, 
considerando suas responsabilidades, tempo despendido em suas funções, a competência profissional, sua 
reputação e seu valor de mercado. Artigo 21. Os Conselheiros estão dispensados de prestar caução e serão 
investidos em seus cargos mediante a assinatura dos Termos de Posse nos livros da Companhia, neles 
declarando as informações exigidas pela Lei 6.404/76. Artigo 22. Em caso de vaga ou impedimento definitivo 
verificado em qualquer dos cargos do Conselho de Administração, os Conselheiros remanescentes 
continuarão administrando a Companhia na forma prevista neste Estatuto Social, até a designação e posse 
do(s) novo(s) Conselheiro(s) substituto(s), que será realizada por meio de deliberação da Assembleia Geral, 
nos termos do Acordo de Acionistas, no prazo de 15 (quinze) dias a partir da data de vacância do cargo ou 
apuração do impedimento definitivo, observadas as previsões do Acordo de Acionistas. O Conselheiro 
substituto deverá cumprir o restante do mandato do Conselheiro substituído. Artigo 23. As deliberações do 
Conselho de Administração serão tomadas por maioria de votos dos Conselheiros presentes nos casos em 
que quórum de votação qualificado não for exigido ou não exista direito de veto, conforme estabelecido no 
Acordo de Acionistas arquivado na sede da Companhia, em primeira convocação ou em convocações 
subsequentes, cabendo a cada Conselheiro o direito a 1 (um) voto, sendo de sua competência, quando eleito, 
deliberar sobre as matérias abaixo elencadas: (i) Concessão ou tomada de financiamentos, avais, fianças, 
mútuos e/ou qualquer tipo de operação financeira que represente um desembolso e/ou passivo financeiro 
para a Companhia superior a R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais) e inferior a R$ 20.000.000,00 (vinte 
milhões de reais) em uma operação ou em uma série de operações relacionadas, que não esteja prevista no 
orçamento anual. As operações no valor de até R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais) poderão se 
aprovadas pelos Diretores; (ii) Fixar a orientação geral dos negócios da Companhia, observando-se os 
demais termos e condições do Acordo de Acionistas arquivado na sede da Companhia; (iii) Eleger e destituir 
os Diretores da Companhia e fixar-lhes as atribuições; (iv) Fiscalizar a gestão dos Diretores, examinar os 
livros e papéis da Companhia e solicitar informações; (v) Convocar Assembleia Geral; (vi) Manifestar-se 
sobre o relatório da administração e contas da diretoria; (vii) Aprovação do orçamento anual da Companhia, 
desde que aprovado em votação pela maioria dos membros do Conselho de Administração; (viii) Quaisquer 
despesas não aprovadas no orçamento anual que superem o valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais) ao ano, 
desde que aprovado em votação pela maioria dos membros do Conselho de Administração; (ix) Abertura e 
encerramento de filiais, subsidiárias, controladas ou investidas da Companhia, desde que aprovado de forma 
unânime em votação pelos membros do Conselho de Administração; (x) Aquisição ou venda total ou parcial 
de bens imóveis ou bens móveis ou quaisquer ativos da Companhia em valor superior a R$ 100.000,00 (cem 
mil reais) e inferior a R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), que não esteja prevista no orçamento anual, 
desde que aprovado em votação pela maioria dos membros do Conselho de Administração. Ademais, valores 
superiores a R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) deverão ser deliberados em Assembleia Geral, podendo 
ser matéria de veto detentores de Ações Preferenciais Classe A; e (xi) Condução de qualquer litígio pela 
Companhia, quando o valor da causa do referido litígio for igual ou superior a R$ 100.000,00 (cem mil reais), 
exceto a cobrança de dívidas decorrentes do curso normal do negócio, desde que aprovado em votação pela 
maioria dos membros do Conselho de Administração. Seção V - Deveres e Responsabilidades dos 
Administradores: Artigo 24. Além de outros deveres e responsabilidades previstos na Lei 6.404/76, os 
administradores devem servir com lealdade a Companhia e manter reserva sobre seus negócios, sendo-lhes 
vedado: (i) Usar, em benefício próprio ou de outrem, com ou sem prejuízo para a Companhia, as 
oportunidades empresariais de que tenham conhecimento em razão do exercício de seu cargo; (ii) Omitir-se 
no exercício ou proteção de direitos da Companhia ou, visando à obtenção de vantagens para si ou para 
outrem, deixar de aproveitar oportunidades de negócio de interesse da Companhia; e/ou (iii) Adquirir, para 
revender com lucro, bem ou direito que sabem necessário à Companhia, ou que esta pretenda adquirir. 
Parágrafo 1º. Cumpre, ademais, aos administradores guardar sigilo sobre qualquer informação que ainda 
não tenha sido divulgada para conhecimento do mercado, obtida em razão do cargo, sendo-lhes vedado 
valer-se da informação para obter vantagem, para si ou para outrem. Parágrafo 2º. Os administradores 
devem zelar para que a violação do disposto no Parágrafo 1º não venha ocorrer por meio de subordinados ou 
terceiros de sua confiança. Artigo 25. Cumpre aos administradores abster-se de manter atividades ou 
participar de negócio concorrente ou conflitante com a Companhia, salvo se esta, consignando em ata de 
Assembleia Geral, não se interessar pelo desenvolvimento do negócio ou da atividade. Outrossim, é vedado 
aos administradores intervir em qualquer operação social em que tiverem interesse conflitante com o da 
Companhia, bem como em qualquer deliberação que seja tomada pelos demais administradores, cumprindo-
lhes cientificar os demais administradores do seu impedimento e fazer consignar em ata de Assembleia Geral 
a natureza e a extensão desse impedimento. Parágrafo único. Ainda que observado o disposto neste 
Capítulo, o administrador somente pode contratar com a Companhia em condições razoáveis ou equitativas, 
idênticas às que prevalecem no mercado ou que a Companhia contrataria com terceiros. Capítulo VI - Do 
Exercício Social e Demonstrações Financeiras: Artigo 26. O exercício social terá duração de 12 (doze) 
meses, iniciando-se em 1º (primeiro) de janeiro e terminando em 31 (trinta e um) de dezembro de cada ano. 
Artigo 27. Findo o exercício social, a Diretoria fará elaborar, com base na escrituração mercantil da 
Companhia, as demonstrações financeiras previstas na Lei 6.404/76, as quais deverão ser auditadas por 
auditores independentes registrados na Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Artigo 28. Do resultado do 
exercício serão deduzidos, antes de qualquer participação, os prejuízos acumulados, se houver, e a provisão 
para o imposto de renda, nos termos do art. 189 da Lei 6.404/76. Parágrafo 1º. Do lucro líquido do exercício 
serão aplicados 5% (cinco por cento) na constituição da reserva legal, a qual não excederá o equivalente a 
20% (vinte por cento) do capital social. Do saldo, ajustado na forma do art. 202 da Lei 6.404/76, se existente, 
25% (vinte e cinco por cento) será destinado para a distribuição do dividendo obrigatório. Parágrafo 2º. O 
saldo do lucro líquido ajustado após a dedução do dividendo obrigatório, se houver, terá a destinação que lhe 
for atribuída pela Assembleia Geral. Parágrafo 3º. A Assembleia Geral deliberará sobre a aplicação do saldo 
do lucro líquido do exercício e das reservas de lucros, podendo deliberar pela distribuição de lucros e 
pagamento de dividendos proporcional à participação dos acionistas. Artigo 29. A Companhia levantará 
balanços semestrais e, a critério da Assembleia Geral, poderá levantar balanços em períodos menores. A 
Assembleia Geral poderá declarar dividendos à conta do lucro apurado nesses balanços, observadas as 
limitações previstas em lei. Os dividendos assim declarados constituirão antecipação do dividendo obrigatório 
a que se refere o Parágrafo 1º do Artigo 28 deste Estatuto Social. Parágrafo único. Ainda, por deliberação da 
Assembleia Geral, poderão ser distribuídos dividendos intermediários, à conta de lucros acumulados ou de 
reservas de lucros existentes no último balanço anual ou semestral. A Assembleia Geral poderá, a seu 
critério, cumprir a obrigação de distribuição do dividendo obrigatório com base nos dividendos que assim 
forem declarados. Artigo 30. Os dividendos atribuídos aos acionistas serão pagos nos prazos da lei e, se não 
reclamados dentro de 3 (três) anos contados da publicação do ato que autorizou sua distribuição, prescreverão 
em favor da Companhia. Capítulo VII - Da Liquidação da Sociedade: Artigo 31. A Companhia entrará em 
dissolução e liquidação nos casos e pelo modo previsto em lei ou de acordo com o que determinar a 
Assembleia Geral, observando-se sempre o quanto disposto no Acordo de Acionistas e neste Estatuto Social. 
Parágrafo 1º. Sendo a dissolução e liquidação fixada em Assembleia Geral, esta deverá eleger e nomear o 
liquidante. Parágrafo 2º. Caso ainda não esteja instalado o Conselho Fiscal, a Assembleia Geral o elegerá e 
fixar-lhe-á a remuneração no período de liquidação. Capítulo VIII. Arbitragem: Artigo 32. Qualquer litígio 
originário ou relacionado ao presente Estatuto Social, inclusive quanto à sua interpretação ou execução, será 
definitivamente resolvido por arbitragem administrada pela Câmara de Comércio Brasil-Canadá (“CCBC”), de 
acordo com o seu regulamento vigente na data do protocolo do pedido de instauração da arbitragem 
(“Regulamento”). Parágrafo 1º. O tribunal arbitral será constituído por 3 (três) árbitros, na forma prevista no 
Regulamento, podendo ser escolhidos árbitros fora da lista da CCBC. Parágrafo 2º. A arbitragem será de 
direito, estando vedada a utilização da equidade. Parágrafo 3º. O procedimento arbitral será realizado na 
Cidade e Estado de São Paulo, e a sentença arbitral será proferida nessa mesma cidade. Parágrafo 4º.  
O procedimento arbitral será conduzido em português. Parágrafo 5º. Essa arbitragem e quaisquer 
documentos e informações eventualmente divulgados no seu curso estarão sujeitos à confidencialidade. 
Capítulo IX - Disposições Finais: Artigo 33. Os casos omissos no presente Estatuto Social serão regidos 
pelas disposições da Lei 6.404/76, a legislação vigente aplicável e Acordo de Acionistas devidamente 
arquivado na sede da Companhia. Autenticação da mesa: Marcos Agostinho Petean Gomes - Presidente; 
Frederico Marques Biasioli - Secretário.
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Ata de Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 13 de Dezembro de 2021
Data, Hora e Local: Ao décimo terceiro dia do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e um, às 10:00 
horas, na sede da companhia, localizada à Rua Canadá, 390, Jd. América, na Cidade de São Paulo, Estado 
de São Paulo, CEP 01436-000. Quórum de Deliberação: Conforme consignado no livro “Presença de 
Acionistas”, compareceram os Acionistas da companhia representando 100% do capital social. 
Convocação: Verificou-se, em 1ª convocação, a presença de acionistas representando a totalidade do 
Capital Social com direito a voto, o que foi constatado pelas assinaturas no livro “Presença de Acionistas”, 
tornando-se dispensável a convocação por edital, conforme autoriza o parágrafo 4º do artigo 124 da Lei 
6.404/76. Mesa: Presidente: Leila Mejdalani Pereira; Secretário: José Roberto Lamacchia. Ordem do Dia: 
Deliberação e aprovação de aumento do capital social, sendo por consequência, alterado o artigo 6º do 
Estatuto Social da Companhia. Os acionistas, sem dissidências, protestos e declarações de votos 
vencidos, deliberaram o quanto segue: O aumento de capital social da Companhia e a respectiva 
integralização, no montante de R$5.000,00 (cinco mil reais), mediante a incorporação dos valores 
transferidos através de AFAC (Adiantamento para futuro aumento de capital), pelas acionistas em favor da 
Companhia, no decorrer de 2021, passando o capital social de R$149.732.690,00 (cento e quarenta e nove 
milhões, setecentos e trinta e dois mil e seiscentos e noventa reais) para R$149.737.690,00 (cento e 
quarenta e nove milhões, setecentos e trinta e sete mil e seiscentos e noventa reais), com a emissão de 
novas ações ordinárias, subscritas e integralizadas pelas acionistas proporcionalmente. Em decorrência da 
alteração supracitada, altera-se o artigo 6º do Estatuto Social da Companhia, que passa a ter a seguinte 
redação: Artigo 6º - O Capital social é de R$149.737.690,00 (cento e quarenta e nove milhões, setecentos 
e trinta e sete mil e seiscentos e noventa reais) dividido em 149.737.690 (cento e quarenta e nove milhões, 
setecentas e trinta e sete mil e seiscentas e noventa) ações, no valor nominal de R$1,00 (um real) cada uma, 
totalmente subscrito e integralizado, em moeda corrente nacional, assim distribuído entre as acionistas: 
Acionistas - Quantidade de ações - Valor - %: Crefipar Part. e Empreend. S.A. - 134.763.921 ações - 
R$134.763.921,00 - 90%; Leila Mejdalani Pereira - 14.973.769 ações - R$ 14.973.769,00 - 10%; Total - 
149.737.690 ações - R$149.737.690,00 - 100%. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, a Senhora 
Presidente encerrou os trabalhos desta Assembleia Geral, lavrando-se no livro próprio, a presente Ata que, 
lida e achada conforme, foi aprovada por todos os presentes, que a subscrevem. Assinaturas: Presidente 
da mesa/Acionista/Diretora Superintendente - Leila Mejdalani Pereira; Secretário da mesa/Diretor 
Superintendente - José Roberto Lamacchia e Acionista - Crefipar Participações e Empreendimentos 
S.A., representada por seu Diretor Presidente, o Sr. José Roberto Lamacchia. Declaração: Declaramos, 
para os devidos fins que a presente é cópia fiel da ata original lavrada no livro próprio e que são autênticas, 
no mesmo livro, as assinaturas nele apostas. Leila Mejdalani Pereira - Presidente da mesa/Acionista- 
Diretora Superintendente; José Roberto Lamacchia - Secretário da mesa/Diretor Superintendente; 
Crefipar Participações e Empreendimentos S.A. - Acionista - José Roberto Lamacchia - Diretor Presidente. 
JUCESP nº 154/22-2 em 03/01/2022. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

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.

COMUNICADO DE EXTRAVIO
Foi perdido um diploma no ano de 2021.
O documento se refere a um diploma de
Licenciatura em Física emitido no ano de
2010 pelo Insti tuto de Física da
Universidade de São Paulo IFUSP e
pertence à Silvana Sausmikat Fortes,
brasileira, natural de Belo Horizonte - MG.

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.
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Ata de Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 13 de Dezembro de 2021
Data, Hora e Local: Ao décimo terceiro dia do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e um, às 10:00 
horas, na sede da companhia, localizada à Rua Canadá, 390, Jd. América, na Cidade de São Paulo, Estado 
de São Paulo, CEP 01436-000. Quórum de Deliberação: Conforme consignado no livro “Presença de 
Acionistas”, compareceram os Acionistas da companhia representando 100% do capital social. 
Convocação: Verificou-se, em 1ª convocação, a presença de acionistas representando a totalidade do 
Capital Social com direito a voto, o que foi constatado pelas assinaturas no livro “Presença de Acionistas”, 
tornando-se dispensável a convocação por edital, conforme autoriza o parágrafo 4º do artigo 124 da Lei 
6.404/76. Mesa: Presidente: Leila Mejdalani Pereira; Secretário: José Roberto Lamacchia. Ordem do Dia: 
Deliberação e aprovação de aumento do capital social, sendo por consequência, alterado o artigo 6º do 
Estatuto Social da Companhia. Os acionistas, sem dissidências, protestos e declarações de votos 
vencidos, deliberaram o quanto segue: O aumento de capital social da Companhia e a respectiva 
integralização, no montante de R$5.000,00 (cinco mil reais), mediante a incorporação dos valores 
transferidos através de AFAC (Adiantamento para futuro aumento de capital), pelas acionistas em favor da 
Companhia, no decorrer de 2021, passando o capital social de R$149.732.690,00 (cento e quarenta e nove 
milhões, setecentos e trinta e dois mil e seiscentos e noventa reais) para R$149.737.690,00 (cento e 
quarenta e nove milhões, setecentos e trinta e sete mil e seiscentos e noventa reais), com a emissão de 
novas ações ordinárias, subscritas e integralizadas pelas acionistas proporcionalmente. Em decorrência da 
alteração supracitada, altera-se o artigo 6º do Estatuto Social da Companhia, que passa a ter a seguinte 
redação: Artigo 6º - O Capital social é de R$149.737.690,00 (cento e quarenta e nove milhões, setecentos 
e trinta e sete mil e seiscentos e noventa reais) dividido em 149.737.690 (cento e quarenta e nove milhões, 
setecentas e trinta e sete mil e seiscentas e noventa) ações, no valor nominal de R$1,00 (um real) cada uma, 
totalmente subscrito e integralizado, em moeda corrente nacional, assim distribuído entre as acionistas: 
Acionistas - Quantidade de ações - Valor - %: Crefipar Part. e Empreend. S.A. - 134.763.921 ações - 
R$134.763.921,00 - 90%; Leila Mejdalani Pereira - 14.973.769 ações - R$ 14.973.769,00 - 10%; Total - 
149.737.690 ações - R$149.737.690,00 - 100%. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, a Senhora 
Presidente encerrou os trabalhos desta Assembleia Geral, lavrando-se no livro próprio, a presente Ata que, 
lida e achada conforme, foi aprovada por todos os presentes, que a subscrevem. Assinaturas: Presidente 
da mesa/Acionista/Diretora Superintendente - Leila Mejdalani Pereira; Secretário da mesa/Diretor 
Superintendente - José Roberto Lamacchia e Acionista - Crefipar Participações e Empreendimentos 
S.A., representada por seu Diretor Presidente, o Sr. José Roberto Lamacchia. Declaração: Declaramos, 
para os devidos fins que a presente é cópia fiel da ata original lavrada no livro próprio e que são autênticas, 
no mesmo livro, as assinaturas nele apostas. Leila Mejdalani Pereira - Presidente da mesa/Acionista- 
Diretora Superintendente; José Roberto Lamacchia - Secretário da mesa/Diretor Superintendente; 
Crefipar Participações e Empreendimentos S.A. - Acionista - José Roberto Lamacchia - Diretor Presidente. 
JUCESP nº 154/22-2 em 03/01/2022. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

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.

COMUNICADO DE EXTRAVIO
Foi perdido um diploma no ano de 2021.
O documento se refere a um diploma de
Licenciatura em Física emitido no ano de
2010 pelo Insti tuto de Física da
Universidade de São Paulo IFUSP e
pertence à Silvana Sausmikat Fortes,
brasileira, natural de Belo Horizonte - MG.

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.

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

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

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

21/07
9 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 0004734-43.2018.
valor total: R$ 63,00



              



  

                 






                  

  



  
                
                   

                 

 



                  

  
 

 
 
 
             

              
 
                
                




  K-21/07

21/07
19 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 1024768-27.2018.
valor total: R$ 133,00


             

              
              
           



  






                   


                    

                 
              
              
 
                 



                 
 
   

                 
  
        

   
   

              
                

  
               
             
               
                  
   





                
               
 
                    
                   


                     









   
                 

  
           
               
           

              

              


            
              
  






            
                   


                




    K-21/07

21/07
8 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 1006168-53.2014.
valor total: R$ 56,00




              
  






                    
 


    

  






     
 


  
                   




   

                  
              
             






  K-21/07

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

21/07
8 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 0051287-68.2011.
valor total: R$ 56,00



             












 
                    

 
                



                 
 
   


              
               

                
                 



                





  K-21/07

21/07
9 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 1003822-86.2019.
valor total: R$ 63,00



               


       
 
  
    
                 
                


  
 
   

   
              
      





  



 


       


  
 
              


               
             
               
              


    
  
  K-21/07

21/07
9 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 1115129-71.2016.
valor total: R$ 63,00
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21/07
11 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 0032776-20.2018.
valor total: R$ 77,00


               
                


   

   
  

                 
                  
  
 
   
                  

  
   


                 

 





               
   
                

              


             
              
               

             
                  

              

              
                



 
               
                
  
             




                    
 
  K-21/07

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

21/07
9 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 1005920-19.2020.
valor total: R$ 63,00


 
                












 
                    

 
                



                 
 
   

               
                
                  
                   
                   
  
 
                  
                 

       

             

 


     


  
   K-21/07

21/07
7 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 0009943-02.2018.
valor total: R$ 49,00
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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

21 e 22/07
4 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 1002831-53.2018.
valor total: R$ 56,00




                 

              
                


  

  
     
  
                

                


     K-21e22/07

21 e 22/07
3 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 1041275-73.2018.
valor total:  R$ 42,00




                

             
                

                    
              
 
                
  

  
                K-21e22/07

21 e 22/07
2 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 0002167-97.2022.
valor total: R$ 28,00




                

                

   

 
    K-21e22/07

21 e 22/07
2 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 1067073-68.2020.
valor total: R$ 28,00
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21 e 22/07
4 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 1011088-77.2020.
valor total: R$ 56,00





                  


  


   
              
        



                  


 

     K-21e22/07

21 e 22/07
4 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 1037055-43.2021.
valor total: R$ 56,00

















  K-21e22/07

21 e 22/07
2 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 0000653-73.2022.
valor total: R$ 28,00


                   



  
                 
             

         K-21e22/07

21 e 22/07
2 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 0001207-42.2021.
valor total: R$ 28,00



 
   
                  


             

            K-21e22/07

21 e 22/07
3 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 1023086-80.2014.
valor total:  R$ 42,00
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21 e 22/07
2 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 1012821-68.2018.
valor total: R$ 28,00





                

                   

        K-21e22/07

21 e 22/07
2 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 1002928-19.2019.
valor total: R$ 28,00
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21 e 22/07
2 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 1003850-60.2019.
valor total: R$ 28,00
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21 e 22/07
2 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 1005648-22.2020.
valor total: R$ 28,00
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A9gazetasp.com.br
QUINTA-FEIRA, 21 DE JULHO DE 2022 

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

Edital de Praça Judicial On-line. Dora Plat - Leiloeira Oficial - JUCESP 744. 36ª Vara Cível do Foro Central da
Comarca Da Capital. Processo: nº 0058522-50.2019.8.26.0100. Executada: Goiás Refrigerantes S/A - Um lote
de terras com a área de 17.212,00m² em Goiânia. Ruas T-47, T-30; Avenida T-7 e Rua T-3, nº S/N,
Goiânia/GO. Descrição completa na Matrícula nº 70.508 do 01ª CRI de Goiânia/GO. Lance mínimo na 1ª Praça:
R$ 45.000.000,00 - Lance mínimo na 2ª Praça: R$ 22.500.000,00 (50% do valor de avaliação-sujeitos à
atualização). Datas das Praças - 1ª Praça começa em 01/08/2022, às 15h10min e termina em 04/08/2022,
às 15h10min; 2ª Praça começa em 04/08/2022, às 15h11min e termina em 25/08/2022, às 15h10min. Fica a
requerida Goiás Refrigerantes S/A, bem como os credores Instituto Nacional Do Seguro Social, Cilene Maria
Elias Metran, União - Fazenda Nacional, terceira interessada Delegacia Da Receita Federal De Goiânia/GO e
demais interessados, INTIMADOS das designações supra, caso não seja(m) localizado(a)(s) para a intimação
pessoal, bem como da Penhora realizada em 31/08/2021.

PARA MAIS INFORMAÇÕES: 30030677 WWW. .COM.BR

@ 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. 

RONALDO MILAN  • LEILOEIRO OFICIAL - JUCESP 266
INFORMAÇÕES E CADASTRO:

WWW.MILANLEILOES.COM.BR

WWW.LANCETOTAL.COM.BR

Edital de Leilão Extrajudicial
Angélica Mieko Inoue Dantas, Leiloeiro Oficial, matrícula JUCESP 747, devidamente autorizada pe-
lo(s) comitente (s) LIVING , torna público a oferta, em leilão ONLINE BENS DE APARTAMENTO 
DECORADO LEILÃO BLEND CAMPINAS - LIVING (ref. 09)- extrajudicial, a venda dos bens mó-
veis de apartamento decorado, com encerramento a partir das 11h00 do dia 26/07/2022, no portal  
www.lancetotal.com.br, nos termos do DECRETO Nº 21.981 DE 19 DE OUTUBRO DE 1932, LEI Nº 
13.138, DE 26 DE JUNHO DE 2015 e INSTRUÇÃO NORMATIVA DREI Nº 17, DE 5 DE DEZEMBRO 
DE 2013. Descrição dos bens: LT. 5: PEDRA, CUBA, ARMÁRIO BAIXO CONTENDO 02 PORTAS, 
5 GAVETAS MED. APROX. 336X88X69 E ARMÁRIO SUSPENSO CONTENDO 09 PORTAS EM 
VIDRO MED. APROX. 342X76X38, LM. R$ 1000,00, LT. 18: MÓVEL CONTENDO 05 PORTAS SEN-
DO 03 EM VIDRO, 02 GAVETAS, 02 PRATELEIRAS, NICHOS E PAINEL EM PEDRA MEDIDA ME-
DIANTE VISITAÇÃO, LM. R$ 700,00, LT. 27: PEDRA, BASE PARA CHURRASQUEIRA E ARMÁRIO 
BAIXO BAIXO CONTENDO 02 PORTAS MED. APROX. 164X91X68, LM. R$ 600,00, LT. 31: MÓVEL 
CONTENDO 02 PORTAS, 02 PRATELEIRAS, BANCO COM FUTTON E MESA LATERAL MEDIDA 
MEDIANTE VISITAÇÃO, LM. R$ 400,00, LT. 41: ESTRUTURA CONTENDO PRATELEIRAS, MÓVEL 
BAIXO EM L CONTENDO 04 PORTAS E NICHO LATERAL MEDIDA MEDIANTE VISITAÇÃO, LM. 
R$ 300,00, LT. 77: MÓVEL CONTENDO 03 PORTAS DE CORRER MED. APROX. 235X75X22, 
LM. R$ 150,00, LT. 78: PORTA COM AVARIA, LM. R$ 80,00, LT. 79: PORTA COM AVARIA, LM. 
R$ 80,00, LT. 80: ARMÁRIO CONTENDO 09 PORTAS, CABIDEIRO, 02 GAVETAS, NICHOS LA-
TERAIS E BASE PARA CAMA SOLTEIRO COM COLCHÃO E 02 GAVETAS, LM. R$ 800,00, LT. 
96: PEDRA, ARMÁRIO BAIXO CONTENDO GAVETA MED. APROX. 142X75X40 E ESTRUTURA 
COM ESPELHO E PRATELEIRAS, LM. R$ 400,00, LT. 104: ARMÁRIO CONTENDO 03 PORTAS DE 
CORRER EM VIDRO, GABIDEIROS, PRATELEIRAS E GAVETEIROS MED. APROX. 310X260X48, 
LM. R$ 1000,00, LT. 114: PAINEL E MÓVEL LATERAL EM L CONTENDO 04 GAVETAS, LM. R$ 
150,00, LT. 122: PEDRA COM RECORTE MED. APROX. 146X25X40, MÓVEL BAIXO CONTENDO 
GAVETA MED. APROX. 72X27X39 E ESPELHO COM ILUMINAÇÃO MED. APROX. 145X118, LM. 
R$ 400,00, LT. 135: BALCÃO EM L CONTENDO PEDRA, CUBA E ARMÁRIO BAIXO CONTENDO 
04 PORTAS MEDIDA MEDIANTE VISITAÇÃO, LM. R$ 300,00, LT. 136: ESTRUTURA CONTENDO 
PRATELEIRAS MEDIDA MEDIANTE VISITAÇÃO, LM. R$ 200,00, LT. 166: CORTINA 04 PEÇAS 
MEDIDA MEDIANTE VISITAÇÃO, LM. R$ 200,00, LT. 167: ESTRUTURA E FLOREIRA MEDIDA 
MEDIANTE VISITAÇÃO, LM. R$ 150,00, LT. 182: PEDRA, CUBA E ARMÁRIO BAIXO MED. APROX. 
141X94X58 E PRATELEIRA , LM. R$ 120,00, LT. 188: BALCÃO EM L CONTENDO 03 GAVETAS 
E BANCADA MEDIDA MEDIANTE VISITAÇÃO, LM. R$ 120,00, LT. 190: CORTINA 04 PEÇAS ME-
DIDA MEDIANTE VISITAÇÃO, LM. R$ 200,00, LT. 191: CORTINA 02 PEÇAS MEDIDA MEDIANTE 
VISITAÇÃO, LM. R$ 100,00, LT. 192: PEDRA MED. APROX. 256X57X58, ESTRUTURA CONTEN-
DO 02 ESPELHOS, MÓVEL BAIXO CONTENDO 03 GAVETAS SENDO 02 CENOGRÁFICAS, LM. 
R$ 400,00, LT. 195: PEDRA MED. APROX. 179X13X48 E ESPELHO, LM. R$ 80,00,. Os bens serão 
vendidos no estado em que se encontram, não cabendo ao Comitente e ao Leiloeiro qualquer res-
ponsabilidade quanto ao estado de conservação. Os bens poderão ser examinados pelos interessa-
dos sem a necessidade de AGENDAMENTO PRÉVIO conforme as datas e horários abaixo: Do dia 
15 ao dia 26/07/2022 - das 09h00 às 16h00 Av. Governador Pedro de Toledo, 334 Bonfim, Campinas 
- SP, 13070-752. Retirada dos bens: 03 de Agosto de 2022 (Quarta-feira), das 10hs às 14hs Av. Go-
vernador Pedro de Toledo, 334 Bonfim, Campinas - SP, 13070-752. A venda será realizada à vista. O 
pagamento de comissão do Leiloeiro de 5% (cinco por cento) sobre o valor de arrematação, que será 
realizado no ato. Maiores informações com relação completa de lotes consulte o site www.lancetotal.
com.br ou no escritório do Leiloeiro tel. (11) 3868-2910.

WWW.LANCETOTAL.COM.BR

Edital de Leilão Extrajudicial
Angélica Mieko Inoue Dantas, Leiloeiro Oficial, matrícula JUCESP 747, devidamente autorizada pe-
lo(s) comitente (s) GAFISA CONSTRUTORA , torna público a oferta, em leilão ONLINE EXCLUSIVO 
PARA FUNCIONÁRIOS BENS DE APARTAMENTO DECORADO LEILÃO - LORIAN (ref 27)  - extra-
judicial, a venda dos bens móveis de apartamento decorado, com encerramento a partir das 17h00 
do dia 28/07/2022, no portal  www.lancetotal.com.br, nos termos do DECRETO Nº 21.981 DE 19 DE 
OUTUBRO DE 1932, LEI Nº 13.138, DE 26 DE JUNHO DE 2015 e INSTRUÇÃO NORMATIVA DREI 
Nº 17, DE 5 DE DEZEMBRO DE 2013. Descrição dos bens: LT. 1: REFRIGERADOR BRASTEMP 
ATIVE MOD. BRO80AKANA70, LM. R$ 1000,00, LT. 3: FRIGOBAR CONSUL MOD. CRCDBCBA-
NA00, LM. R$ 120,00, LT. 6: FORNO ELECTROLUX MOD. NÃO IDENTIFICADO, LM. R$ 300,00, LT. 
7: LAVADORA SAMSUNG DIGITAL INVERTER MOD. WD11M445305AZ., LM. R$ 1000,00, LT. 9: 
LAVADORA SAMSUNG DIGITAL INVERTER MOD. WD106UHSAGDFAZ., LM. R$ 1000,00, LT. 11: 
ADEGA BRASTEMP, LM. R$ 250,00, LT. 12: MICROONDAS ELECTROLUX, LM. R$ 250,00, LT. 13: 
FORNO ELECTROLUX, LM. R$ 450,00, LT. 14: MICROONDAS BRASTEMP MOD. BMT45ARHNA, 
LM. R$ 250,00, LT. 15: FORNO TRAMONTINA, LM. R$ 300,00, LT. 19: TV SAMSUNG MOD. 
UN65AU7700G, LM. R$ 400,00, LT. 22: TV SONY KDL-MOD. 32W655D, LM. R$ 150,00, LT. 23: 
TOTEN TOUK MOD. WT55, LM. R$ 250,00, LT. 24: TOTEN TOUK, LM. R$ 250,00, LT. 25: MÓVEL 
CONTENDO 01 GAVETA MEDIDA MEDIANTE VISITAÇÃO, LM. R$ 120,00, LT. 29: TAPETE MED. 
APROX. 190X330, LM. R$ 60,00, LT. 30: TAPETE MED. MEDIANTE VISITAÇÃO, LM. R$ 30,00, LT. 
31: 02 PERSIANAS MEDIDA MEDIANTE A VISITAÇÃO, LM. R$ 70,00, LT. 32: 05 BANCADAS ME-
DIDA MEDIANTE VISITAÇÃO, LM. R$ 20,00, LT. 33: 05 BANCADAS MEDIDA MEDIANTE VISITA-
ÇÃO, LM. R$ 20,00, LT. 34: POLTRONA, LM. R$ 80,00, LT. 35: POLTRONA, LM. R$ 80,00, LT. 36: 
POLTRONA, LM. R$ 80,00, LT. 37: POLTRONA, LM. R$ 80,00, LT. 38: POLTRONA, LM. R$ 80,00, 
LT. 41: 02 CADEIRAS, LM. R$ 120,00, LT. 42: 02 CADEIRAS, LM. R$ 120,00, LT. 43: 02 CADEIRAS, 
LM. R$ 120,00, LT. 44: 02 CADEIRAS, LM. R$ 30,00, LT. 45: 03 CADEIRAS, LM. R$ 30,00, LT. 46: 
02 CADEIRAS, LM. R$ 40,00, LT. 49: 03 CADEIRAS, LM. R$ 60,00, LT. 50: 02 CADEIRAS, LM. R$ 
50,00, LT. 51: CADEIRA, LM. R$ 30,00, LT. 52: CADEIRA, LM. R$ 60,00, LT. 56: 03 CADEIRA, LM. 
R$ 30,00, LT. 57: CADEIRA GIRATÓRIA, LM. R$ 50,00, LT. 58: CADEIRA, LM. R$ 50,00, LT. 59: 02 
BANQUETAS, LM. R$ 200,00, LT. 60: 02 BANQUETAS, LM. R$ 40,00, LT. 61: 03 CADEIRAS INFAN-
TIL, LM. R$ 40,00, LT. 62: CADEIRA INFANTIL E PUFF, LM. R$ 30,00, LT. 63: 02 BANQUETAS, LM. 
R$ 40,00, LT. 65: POLTRONA, LM. R$ 150,00, LT. 66: 07 CADEIRAS RODÍZIO, LM. R$ 100,00, LT. 
67: 02 CADEIRAS RODÍZIO, LM. R$ 60,00, LT. 68: 02 CADEIRAS RODÍZIO, LM. R$ 60,00, LT. 69: 
CADEIRA RODÍZIO, LM. R$ 60,00, LT. 70: 04 CADEIRAS DIVERSAS RODÍZIO, LM. R$ 80,00, LT. 
73: 03 CADEIRAS, LM. R$ 40,00, LT. 74: CADEIRA , LM. R$ 20,00, LT. 75: BANCO, LM. R$ 30,00, 
LT. 76: PUFF MEDIDA MEDIANTE VISITAÇÃO, LM. R$ 120,00, LT. 78: MESA DE CENTRO MEDIDA 
MEDIANTE VISITAÇÃO, LM. R$ 50,00, LT. 79: ESTRUTURA CONTENDO PRATELEIRA MEDIDA 
MEDIANTE VISITAÇÃO, LM. R$ 60,00, LT. 80: MESA MEDIDA MEDIANTE VISITAÇÃO, LM. R$ 
40,00, LT. 81: MESA MEDIDA MEDIANTE VISITAÇÃO, LM. R$ 40,00, LT. 82: 02 MESAS TAMPO EM 
VIDRO, LM. R$ 50,00, LT. 84: MESA MED. APROX. 140X78X77, LM. R$ 40,00, LT. 85: MESA MED. 
APROX. 140X78X77, LM. R$ 40,00, LT. 86: MESA MED. APROX. 140X78X77, LM. R$ 40,00, LT. 87: 
MESA MED. APROX. 140X78X77, LM. R$ 40,00, LT. 88: MESA MEDIDA MEDIANTE VISITAÇÃO, 
LM. R$ 20,00, LT. 89: 02 MESAS DESMONTADAS MEDIDA MEDIANTE VISITAÇÃO, LM. R$ 40,00, 
LT. 90: 02 MESAS MEDIDA MEDIANTE VISITAÇÃO, LM. R$ 40,00, LT. 96: 02 MESAS MEDIDA 
MEDIANTE VISITAÇÃO, LM. R$ 40,00, LT. 97: 02 MESAS MEDIDA MEDIANTE VISITAÇÃO, LM. R$ 
40,00, LT. 98: BOX CASAL E COLCHÃO, LM. R$ 250,00, LT. 99: BOX CASAL E COLCHÃO, LM. R$ 
300,00, LT. 100: BOX CASAL, LM. R$ 100,00, LT. 101: COLCHÃO CASAL, LM. R$ 100,00, LT. 103: 
02 BOX SOLTEIRO, LM. R$ 80,00, LT. 104: BOX CASAL COLCHÃO, LM. R$ 200,00, LT. 105: 02 
MESAS DIVERSAS DESMONTADAS, LM. R$ 30,00, LT. 107: PEÇAS PARA COIFA, LM. R$ 70,00, 
LT. 108: PEÇAS PARA COIFA, LM. R$ 70,00, LT. 109: 35 PEÇAS DE MODEM DIVERSAS, LM. R$ 
30,00, LT. 110: 30 PEÇAS DE MODEM DIVERSAS, LM. R$ 30,00, LT. 111: 30 PEÇAS DE MODEM 
DIVERSAS, LM. R$ 30,00, LT. 112: 05 PEÇAS DE INFORMÁTICA DIVERSAS, LM. R$ 20,00, LT. 
113: 20 APARELHOS TELEFÔNICO, LM. R$ 30,00, LT. 114: 06 CPUS DIVERSAS, LM. R$ 80,00, LT. 
115: 03 CPUS DIVERSAS, LM. R$ 50,00, LT. 116: 03 MONITORES, LM. R$ 40,00, LT. 117: 15 TE-
CLADOS, LM. R$ 40,00, LT. 118: 20 APARELHOS CELULARES DIVERSOS, LM. R$ 200,00, LT. 
119: 20 CÂMERAS, LM. R$ 200,00, LT. 120: 20 EQUIPAMENTOS CISCO POINT AIR E MODEM, 
LM. R$ 30,00, LT. 121: 02 ESTABILIZADORES, 06 FONTES E 04 FONES DE OUVIDO, LM. R$ 
20,00, LT. 122: 02 NOTEBOOKS, LM. R$ 50,00, LT. 123: 02 NOTEBOOKS, LM. R$ 100,00, LT. 124: 
02 NOTEBOOKS, LM. R$ 100,00, LT. 125: 03 NOTEBOOKS, LM. R$ 120,00, LT. 126: TAMPO E 
BASE DIVERSAS, LM. R$ 20,00, LT. 127: 12 DISPENSERS, LM. R$ 100,00, LT. 128: 09 DISPEN-
SERS, LM. R$ 50,00, LT. 129: 12 DISPENSERS, LM. R$ 80,00, LT. 130: 05 DISPENSERS, LM. R$ 
50,00, LT. 131: 10 DISPENSERS, LM. R$ 30,00, LT. 132: EVAPORADORA, LM. R$ 300,00, LT. 133: 
EVAPORADORA, LM. R$ 300,00, LT. 134: 02 BANCADAS EM L MEDIDA MEDIANTE VISITAÇÃO, 
LM. R$ 30,00, LT. 135: ARQUIVO E PEÇAS PARA ESTAÇÃO DE TRABALHO MEDIDA MEDIANTE 
VISITAÇÃO, LM. R$ 20,00, LT. 136: BANCADA EM U, 04 PRATELEIRAS E 02 BANCADAS MEDIDA 
MEDIANTE VISITAÇÃO, LM. R$ 30,00, LT. 137: 04 UNIFILAS, LM. R$ 40,00, LT. 138: 02 UNIFILAS, 
LM. R$ 20,00, LT. 140: 15 LIXEIRAS, LM. R$ 50,00, LT. 141: 02 BIRUTAS, LM. R$ 20,00, LT. 142: 02 
BIRUTAS, LM. R$ 20,00, LT. 143: 02 BIRUTAS, LM. R$ 20,00, LT. 144: 02 BIRUTAS, LM. R$ 20,00, 
LT. 145: 02 BIRUTAS, LM. R$ 20,00, LT. 146: 02 BIRUTAS , LM. R$ 20,00, LT. 147: 02 BIRUTAS , 
LM. R$ 20,00, LT. 148: 02 BIRUTAS , LM. R$ 20,00, LT. 149: 02 BIRUTAS , LM. R$ 20,00, LT. 150: 
02 BIRUTAS , LM. R$ 20,00, LT. 151: 02 BIRUTAS , LM. R$ 20,00, LT. 152: 03 BIRUTAS , LM. R$ 
30,00, LT. 153: PORTA, LM. R$ 50,00, LT. 154: PORTA, LM. R$ 50,00, LT. 155: PORTA, LM. R$ 
50,00, LT. 156: JANELA MEDIDA MEDIANTE VISITAÇÃO, LM. R$ 150,00, LT. 157: ANTEPARO, LM. 
R$ 20,00, LT. 158: GUARDA CORPO MEDIDA MEDIANTE VISITAÇÃO, LM. R$ 100,00, LT. 159: 
EVAPORADORA LG, LM. R$ 200,00, LT. 160: EVAPORADORA ELGIN, LM. R$ 200,00, LT. 161: 
EVAPORADORA ELGIN, LM. R$ 200,00, LT. 162: PORTA DESMONTADA, LM. R$ 20,00, LT. 164: 26 
PEÇAS DE PISO MEDIDA MEDIANTE VISITAÇÃO, LM. R$ 400,00, LT. 165: 03 PORTAS DE FER-
RO E CARPETE DIVERSOS, LM. R$ 400,00, LT. 166: PEÇAS DE MARCENARIA DIVERSAS MEDI-
DA MEDIANTE VISITAÇÃO, LM. R$ 120,00, LT. 167: PEÇAS PARA RACK DE SERVIDOR, LM. R$ 
40,00, LT. 168: PIA E 02 COLUNAS MEDIDA MEDIANTE VISITAÇÃO, LM. R$ 60,00, LT. 169: PE-
DRA CONTENDO CUBA MEDIDA MEDIANTE VISITAÇÃO, LM. R$ 50,00, LT. 170: PLACAS EM 
VIDRO MEDIDA VISITAÇÃO VISITAÇÃO, LM. R$ 300,00, LT. 171: 02 MESAS MEDIDA MEDIANTE 
VISITAÇÃO, LM. R$ 40,00, LT. 172: 03 MESAS MEDIDA MEDIANTE VISITAÇÃO, LM. R$ 60,00, LT. 
173: 02 MESAS DIVERSAS, LM. R$ 30,00, LT. 174: 03 MESAS MEDIDA MEDIANTE VISITAÇÃO, 
LM. R$ 50,00, LT. 175: 22 PEÇAS REVESTIMENTO ACÚSTICO, LM. R$ 200,00, LT. 176: 50 PEÇAS 
DE PISO MEDIDA MEDIANTE VISITAÇÃO, LM. R$ 400,00, LT. 178: 16 PEÇAS DE MÃO FRANCE-
SA E 10 LUMINÁRIAS DIVERSAS, LM. R$ 30,00, LT. 179: EVAPORADORA E CONDENSADORA 
ELGIN MOD. HEFE12B2IA BTUS 12000, LM. R$ 300,00, LT. 180: 02 CONDENSADORAS CAR-
RIER, LM. R$ 300,00, LT. 181: CONDENSADORA MOD.YORK YJDA24FS-ADK BTU.24000, LM. R$ 
200,00, LT. 182: CONDENSADORA LG MOD.TSUC2425NWO BTU.24000, LM. R$ 200,00, LT. 183: 
CONDENSADORA ELGIN MOD.PHQE 60000/3 BTU 60000, LM. R$ 200,00, LT. 184: GARDEN, LM. 
R$ 80,00, LT. 185: GARDEN, LM. R$ 80,00, LT. 187: 02 BANQUETAS, LM. R$ 20,00, LT. 188: FE-
CHADURA ELETRÔNICA BLOCK, LM. R$ 200,00, LT. 189: FECHADURA ELETRÔNICA BLOCK, 
LM. R$ 200,00, LT. 190: FECHADURA ELETRÔNICA BLOCK, LM. R$ 200,00, LT. 191: TORNEIRA 
DECA, LM. R$ 150,00, LT. 193: TORNEIRA E 02 ACABAMENTOS PARA MISTURADORES, LM. R$ 
50,00, LT. 194: TORNEIRA ACABAMENTOS PARA 02 MISTURADORES E SUPORTE, LM. R$ 
30,00, LT. 195: TORNEIRA, LM. R$ 50,00, LT. 196: TANQUE, LM. R$ 50,00, LT. 197: 03 DISPEN-
SERS, LM. R$ 20,00, LT. 198: 02 TIGELAS PET E 02 ACABAMENTOS, LM. R$ 20,00, LT. 199: 
PLANTAS ARTIFICIAIS, LM. R$ 40,00, LT. 200: ITENS CENEOGRÁFICOS, LM. R$ 20,00, LT. 201: 
03 NICHOS MEDIDA MEDIANTE VISITAÇÃO, LM. R$ 40,00, LT. 202: 10 LIVROS, LM. R$ 50,00, LT. 
203: 11 LIVROS, LM. R$ 50,00, LT. 204: 10 LIVROS, LM. R$ 40,00, LT. 205: 10 LIVROS, LM. R$ 
20,00, LT. 206: 12 LIVROS, LM. R$ 20,00, LT. 207: 14 LIVROS, LM. R$ 20,00, LT. 208: BANDEJA, 
GARRAFA, MINI BALDE E 02 TAÇAS, LM. R$ 50,00, LT. 209: BALDE DE GELO, DECANTER E 06 
TAÇAS, LM. R$ 50,00, LT. 210: 30 PRATOS, LM. R$ 60,00, LT. 211: 02 POTES E 08 PRATOS, LM. 
R$ 30,00, LT. 212: 09 PRATOS E 04 BOWLS, LM. R$ 40,00, LT. 213: BOLEIRA, 06 PIRES, 06 XÍCA-
RAS E 02 POTES, LM. R$ 40,00, LT. 214: 02 LATAS E 10 PRATOS DIVERSOS, LM. R$ 80,00, LT. 
215: 04 JOGO AMERICANOS, 06 PRATOS, 02 GUARDANAPOS E 03 PORTA GUARDANAPOS, 
LM. R$ 50,00, LT. 216: LATA, 06 PRATOS, 15 XÍCARAS E 15 PIRES, LM. R$ 50,00, LT. 217: PANE-
LA E TÁBUA, LM. R$ 100,00, LT. 218: PANELA LE CREUSET, LM. R$ 100,00, LT. 219: BANDEJA, 
02 GARRAFAS, COPO E 04 TAÇAS, LM. R$ 50,00, LT. 220: BANDEJA, BALDE DE GELO, 03 TA-
ÇAS E 04 COPOS, LM. R$ 80,00, LT. 221: 02 TÁBUAS, 03 BOWLS, PANO DE PRATO, LIVRO E 02 
LATAS, LM. R$ 80,00, LT. 222: SUPORTE, 03 POTES E BALDE, LM. R$ 60,00, LT. 223: BANDEJA, 
PORTA GUARDANAPO, PORTA TEMPERO, 02 MINI POTES, CANECA E LIVRO, LM. R$ 40,00, LT. 
224: PRATO, 04 TAÇAS, GARRAFA E LIVRO, LM. R$ 50,00, LT. 225: PRATO, 09 XÍCARAS, 05 PI-
RES, VASO E LIVRO, LM. R$ 50,00, LT. 226: TÁBUA, 06 GUARDANAPOS E 06 PRATOS, LM. R$ 
70,00, LT. 227: 02 TÁBUAS, LATA E 05 UTENSÍLIOS, LM. R$ 100,00, LT. 228: TÁBUA, TRAVESSA 
E 03 MINI CESTOS, LM. R$ 40,00, LT. 229: BANDEJA, AÇUCAREIRO, 05 PIRES E 05 XÍCARAS. , 
LM. R$ 20,00, LT. 230: BANDEJA, 02 LATAS, 04 COPOS, LM. R$ 30,00, LT. 231: CESTO, POTE, 10 
UTENSÍLIOS, PILÃO, 02 MINI POTES, GUARDANAPOS E POTE, LM. R$ 70,00, LT. 232: 03 BAN-
DEJAS, 10 XÍCARAS DIVERSAS, 02 BOWLS E POTE, LM. R$ 20,00, LT. 233: TRAVESSA E 03 
BOWLS, LM. R$ 30,00, LT. 234: CAIXA, 02 PORTA VELAS, 03 SABONETEIRAS, 02 VASOS, BAN-
DEJA, 03 MINI TOALHAS E TOALHA, LM. R$ 80,00, LT. 235: CAIXA, 02 PORTA VELAS, 06 MINI 
VASOS, SABONETEIRA, 04 TOALHAS DE ROSTO E TOALHA, LM. R$ 70,00, LT. 236: CESTA, 
PORTA VELA, MINI VASO, 03 MINI TOALHAS E TOALHA DE ROSTO, LM. R$ 40,00, LT. 237: CAI-
XA, 02 VASOS, POTE, SABONETEIRA, 06 TOALHAS, LM. R$ 90,00, LT. 238: 09 TOALHAS, CES-
TO, FRASCOS, LM. R$ 50,00, LT. 239: 04 LIVROS E 04 MINI VASOS, LM. R$ 40,00, LT. 240: 04 
LIVROS, 02 VASOS E 03 PORTA VELAS, LM. R$ 40,00, LT. 241: CESTO, 1 TOALHA, PORTA VELA, 
PORTA RETRATO, 02 MINI POTES E 02 ITENS DE DECORAÇÃO, LM. R$ 50,00, LT. 242: 02 POR-
TA SABONETES, PORTA ESCOVA 03 TOALHAS, LM. R$ 80,00, LT. 243: CAIXA, LIVRO, 02 PORTA 
VELAS, 02 VASOS E 03 TOALHAS, LM. R$ 70,00, LT. 244: CESTO, 03 TOALHAS, SABONETEIRA, 
POTE, BANDEJA E PORTA VELA, LM. R$ 80,00, LT. 245: CESTA, 02 TOALHAS DE ROSTO, POR-
TA ESCOVA, POTE, MINI VASO E PORTA SABONETE, LM. R$ 40,00, LT. 246: 01 TOALHA DE 
ROSTO, 1 TOALHA DE BANHO, BANDEJA, 02 PORTA SABONETES, LM. R$ 40,00, LT. 247: 16 
CABIDES DIVERSOS E 09 PEÇAS DE ROUPA DIVERSAS TAMANHO MEDIANTE VISITAÇÃO, 
LM. R$ 60,00, LT. 248: 05 LIVROS, 02 ITENS DE DECORAÇÃO E 04 VASOS, LM. R$ 40,00, LT. 
249: 02 QUADROS, CAIXA E 04 LIVROS, LM. R$ 50,00, LT. 250: 06 LIVROS, CAIXA E 02 ITENS 
DE DECORAÇÃO, LM. R$ 40,00, LT. 251: 02 CAIXAS E 03 VASOS, LM. R$ 60,00, LT. 252: CAIXA, 
ITEM DE DECORAÇÃO E 03 VASOS, LM. R$ 50,00, LT. 253: 02 MINI TELAS, CAIXA, VASO E 02 
LIVROS, LM. R$ 60,00, LT. 254: 04 LIVROS, CAIXA E ITEM DE DECORAÇÃO, LM. R$ 40,00, LT. 
255: VASO, QUADRO, CAIXA, 03 LIVROS E MINI VASO, LM. R$ 50,00, LT. 256: 05 PARES DE 
CALÇADOS Nº 36 e 37, LM. R$ 50,00, LT. 257: 02 BOLAS E BONÉ, LM. R$ 30,00, LT. 258: 02 
QUADROS, 02 VASOS E 05 LIVROS, LM. R$ 40,00, LT. 259: 02 VASOS, QUADRO E 02 LIVROS, 
LM. R$ 40,00, LT. 260: QUADRO, 02 VASOS, ITEM DE DECORAÇÃO E 10 LIVROS, LM. R$ 50,00, 
LT. 261: 02 POTES E 08 ITENS DE DECORAÇÃO, LM. R$ 30,00, LT. 262: QUADRO, 02 PORTA 
VELAS, 02 MINI POTES E VASO, LM. R$ 40,00, LT. 263: 02 QUADROS, 03 BRINQUEDOS E CA-
NECA, LM. R$ 40,00, LT. 264: PORTA RETRATO, LIVRO, MINI PRATO DECORATIVO, MINI POTE, 
ITEM DE DECORAÇÃO E 02 SUPORTES, LM. R$ 30,00, LT. 265: 02 PORTA RETRATOS, 02 LI-
VROS, 02 ITENS DE DECORAÇÃO E PELÚCIA, LM. R$ 30,00, LT. 266: QUADRO, 03 PORTA LÁ-
PIS, 02 PORTA CLIPS E PORTA PAPEL, LM. R$ 30,00, LT. 267: 02 VASOS E 03 LIVROS, LM. R$ 
40,00, LT. 268: PORTA RETRATO, 04 LIVROS E 03 VASOS, LM. R$ 50,00, LT. 269: VASO, 03 ITENS 
DE DECORAÇÃO E 04 LIVROS, LM. R$ 30,00, LT. 270: 03 VASOS E 04 LIVROS, LM. R$ 40,00, LT. 
271: 05 VASOS 02 LIVROS, LM. R$ 30,00, LT. 272: 03 VASOS E 03 LIVROS, LM. R$ 30,00, LT. 273: 
02 ITENS DE DECORAÇÃO, PORTA VELA E 03 MINI GARRAFAS, LM. R$ 20,00, LT. 274: 02 CAI-
XAS E VASO, LM. R$ 40,00, LT. 275: 04 VASOS E PORTA VELA, LM. R$ 40,00, LT. 276: MINI 
QUADRO, 02 LIVROS, 02 PELÚCIAS E VASO, LM. R$ 40,00, LT. 277: 02 ITENS DE DECORAÇÃO, 
LM. R$ 40,00, LT. 278: 03 VASOS E LIVRO, LM. R$ 20,00, LT. 279: MINI QUADRO, CAIXA E 03 
ITENS DE DECORAÇÃO, LM. R$ 30,00, LT. 280: 04 LIVROS E VASO, LM. R$ 30,00, LT. 281: VASO 
E 06 MINI POTES, LM. R$ 30,00, LT. 282: 03 VASOS DIVERSOS, LM. R$ 30,00, LT. 283: 17 LPs E 
02 ITENS DE DECORAÇÃO, LM. R$ 30,00, LT. 284: PORTA VELA, LM. R$ 40,00, LT. 285: 02 VA-
SOS, LM. R$ 60,00, LT. 286: 02 VASOS, LM. R$ 80,00, LT. 287: 02 LIVROS CAIXA E 02 VASOS, LM. 
R$ 60,00, LT. 288: 02 VASOS, LM. R$ 80,00, LT. 289: 03 VASOS, LM. R$ 60,00, LT. 290: 02 VASOS, 
LM. R$ 60,00, LT. 291: 03 VASOS, LM. R$ 60,00, LT. 292: 02 VASOS E 02 LIVROS, LM. R$ 40,00, 
LT. 293: 02 VASOS E 03 LIVROS, LM. R$ 40,00, LT. 294: VASO E 04 LIVROS, LM. R$ 30,00, LT. 295: 
VASO E LUMINÁRIA, LM. R$ 40,00, LT. 296: LUMINÁRIA, LM. R$ 30,00, LT. 297: 03 LUMINÁRIAS, 
LM. R$ 60,00, LT. 298: 03 LIVROS, BOWL E LUMINÁRIA, LM. R$ 60,00, LT. 299: 02 ITENS DE 
DECORAÇÃO, LM. R$ 20,00, LT. 300: 02 LUMINÁRIAS, LM. R$ 20,00, LT. 301: 03 LUMINÁRIAS, 
LM. R$ 30,00, LT. 302: 02 LUMINÁRIAS, LM. R$ 30,00, LT. 303: 02 VASOS, LM. R$ 40,00, LT. 304: 
02 VASOS, LM. R$ 40,00, LT. 305: 02 VASOS, LM. R$ 30,00, LT. 306: VASO E 02 LIVROS, LM. R$ 
30,00, LT. 307: CAIXA, 05 LIVROS E BOWL, LM. R$ 30,00, LT. 308: CENTRO DE MESA E 02 VA-
SOS, LM. R$ 40,00, LT. 309: MANTA, 02 LENÇOIS E 02 ALMOFADAS, LM. R$ 60,00, LT. 310: 02 
ALMOFADAS, LM. R$ 40,00, LT. 311: 02 ALMOFADAS, LM. R$ 40,00, LT. 312: 02 ALMOFADAS, LM. 
R$ 30,00, LT. 313: 02 ALMOFADAS, LM. R$ 30,00, LT. 314: 02 ALMOFADAS, LM. R$ 40,00, LT. 315: 
04 LENÇOIS CASAL, LM. R$ 50,00, LT. 316: MANTA E CAPA PARA COLCHÃO SOLTEIRO, LM. R$ 
40,00, LT. 317: 02 COBRE LEITOS CASAL, LM. R$ 80,00, LT. 318: 02 ROLO E MANTA, LM. R$ 
30,00, LT. 319: ROLO, PESEIRA E 02 ALMOFADAS, LM. R$ 30,00, LT. 320: LIXEIRA, BALDE, 2 
TOALHAS DE PISO, TAPETE E ESCOVA, LM. R$ 30,00, LT. 321: ITEM DE DECORAÇÃO, LM. R$ 
50,00, LT. 322: VASO, LM. R$ 40,00, LT. 323: VASO, LM. R$ 40,00, LT. 324: 03 VASOS, LM. R$ 
60,00, LT. 325: VASO, LM. R$ 40,00, LT. 326: VASO, LM. R$ 50,00, LT. 327: VASO, LM. R$ 50,00, 
LT. 328: VASO, LM. R$ 50,00, LT. 329: ITEM DE DECORAÇÃO, LM. R$ 20,00, LT. 330: 02 MINI 
VASOS SUPORTE, LM. R$ 20,00, LT. 331: LUMINÁRIA, LM. R$ 40,00, LT. 332: LUMINÁRIA, LM. R$ 
30,00, LT. 333: LUMINÁRIA, LM. R$ 40,00, LT. 334: LUMINÁRIA, LM. R$ 60,00, LT. 335: LUMINÁ-
RIA, LM. R$ 80,00, LT. 336: LUMINÁRIA, LM. R$ 30,00, LT. 337: 02 TORNEIRAS INPLETAS, LM. R$ 
50,00, LT. 338: 08 LIVROS, LM. R$ 40,00, LT. 339: 07 LIVROS, LM. R$ 40,00, LT. 340: 07 LIVROS, 
LM. R$ 40,00, LT. 341: 10 LIVROS, LM. R$ 20,00, LT. 342: 10 LIVROS, LM. R$ 20,00, LT. 343: 10 
LIVROS, LM. R$ 20,00, LT. 344: ESPELHO MEDIDA MEDIANTE VISITAÇÃO, LM. R$ 50,00, LT. 345: 
ESPELHO MEDIDA MEDIANTE VISITAÇÃO, LM. R$ 80,00, LT. 346: 03 QUADROS MEDIDA ME-
DIANTE VISITAÇÃO, LM. R$ 30,00, LT. 347: QUADRO MEDIDA MEDIANTE VISITAÇÃO, LM. R$ 
30,00, LT. 348: QUADRO MEDIDA MEDIANTE VISITAÇÃO, LM. R$ 40,00, LT. 349: 02 QUADROS 
MEDIDA MEDIANTE VISITAÇÃO, LM. R$ 40,00, LT. 350: QUADRO MEDIDA MEDIANTE VISITA-
ÇÃO, LM. R$ 30,00, LT. 351: QUADRO MEDIDA MEDIANTE VISITAÇÃO, LM. R$ 30,00, LT. 352: 
QUADRO MEDIDA MEDIANTE VISITAÇÃO, LM. R$ 40,00, LT. 353: QUADRO MEDIDA MEDIANTE 
VISITAÇÃO, LM. R$ 30,00, LT. 354: QUADRO MEDIDA MEDIANTE VISITAÇÃO, LM. R$ 30,00, LT. 
355: QUADRO MEDIDA MEDIANTE VISITAÇÃO, LM. R$ 50,00, LT. 356: QUADRO MEDIDA ME-
DIANTE VISITAÇÃO, LM. R$ 120,00, LT. 360: QUADRO MEDIDA MEDIANTE VISITAÇÃO, LM. R$ 
50,00, LT. 361: 02 QUADROS MEDIDA MEDIANTE VISITAÇÃO, LM. R$ 20,00, LT. 362: TELA ME-
DIDA MEDIANTE VISITAÇÃO, LM. R$ 20,00, LT. 363: TELA MEDIDA MEDIANTE VISITAÇÃO, LM. 
R$ 40,00, LT. 364: EVAPORADORA, LM. R$ 150,00, LT. 365: CADEIRA RODÍZIO, LM. R$ 60,00, LT. 
366: CONDENSADORA BOSCH, LM. R$ 150,00, LT. 367: CONDENSADORA LG, LM. R$ 150,00, 
LT. 368: CONDENSADORA, LM. R$ 200,00, LT. 369: CONDENSADORA, LM. R$ 200,00, LT. 370: 
CONDENSADORA SCROLL, LM. R$ 250,00, LT. 371: CONDENSADORA SCROLL, LM. R$ 250,00, 
LT. 372: CONDENSADORA SCROLL, LM. R$ 250,00, LT. 373: CONDENSADORA SCROLL, LM. R$ 
250,00, LT. 374: VASO, LM. R$ 40,00, LT. 375: ESCULTURA EM MADEIRA, LM. R$ 50,00,. Os bens 
serão vendidos no estado em que se encontram, não cabendo ao Comitente e ao Leiloeiro qualquer 
responsabilidade quanto ao estado de conservação. Os bens poderão ser examinados pelos interes-
sados MEDIANTE AGENDAMENTO PRÉVIO enviando NOME, CPF e TELEFONE DE CONTATO 
através do e-mail: atendimento@lancetotal.com.br. Retirada dos bens: 05 de Agosto de 2022 (sexta-
-feira), das 10hs às 14hs. A venda será realizada à vista. O pagamento de comissão do Leiloeiro de 
5% (cinco por cento) sobre o valor de arrematação, que será realizado no ato. Maiores informações 
com relação completa de lotes consulte o site www.lancetotal.com.br ou no escritório do Leiloeiro tel. 
(11) 3868-2910.

WWW.LANCETOTAL.COM.BR

Edital de Leilão Extrajudicial
Angélica Mieko Inoue Dantas, Leiloeiro Oficial, matrícula JUCESP 747, devidamente autorizada pe-
lo(s) comitente (s) LIVING , torna público a oferta, em leilão ONLINE BENS DE APARTAMENTO 
DECORADO LEILÃO LIVING VILLAGGIO TATUAPÉ (REF.10)extrajudicial, a venda dos bens mó-
veis de apartamento decorado, com encerramento a partir das 14h00 do dia 26/07/2022, no portal  
www.lancetotal.com.br, nos termos do DECRETO Nº 21.981 DE 19 DE OUTUBRO DE 1932, LEI Nº 
13.138, DE 26 DE JUNHO DE 2015 e INSTRUÇÃO NORMATIVA DREI Nº 17, DE 5 DE DEZEMBRO 
DE 2013. Descrição dos bens: LT. 14: PEDRA, ARMÁRIO BAIXO CONTENDO 04 PORTAS CENO-
GRÁFICAS MED. APROX. 263X90X58 E ARMÁRIO SUPERIOR CONTENDO 04 PORTAS EM VI-
DRO E 04 PORTAS CENOGRÁFICAS MED. APROX. 263X90X40, LM. R$ 600,00, LT. 17: PEDRA, 
ARMÁRIO BAIXO CONTENDO 05 PORTAS CENOGRÁFICAS,PRATELEIRA SUSPENSA, NICHOS 
LATERAIS CONTENDO 02 PORTAS CENOGRÁFICAS E ESTRUTURA PARA ADEGA CONTEN-
DO 02 PORTAS EM VIDRO MED. MEDIANTE VISITAÇÃO, LM. R$ 600,00, LT. 18: DIVISÓRIA /
PORTA, LM. R$ 50,00, LT. 19: PERSIANA MED.APROX 250X153, LM. R$ 80,00, LT. 40: PEDRA, 
CUBA, ARMÁRIO BAIXO CONTENDO 02 GAVETAS E PORTA CENOGRÁFICAS MED. APROX. 
180X87X68 E ARMÁRIO SUPERIOR CONTENDO 02 PORTAS CENOGRÁFICAS, NICHO E CA-
LHA MED. APROX. 180X80X66 , LM. R$ 400,00, LT. 48: PEDRA E ARMÁRIO BAIXO CONTENDO 
04 PORTAS CENOGRÁFICAS, LM. R$ 300,00, LT. 56: ESTRUTURA CONTENDO PRATELEIRAS 
MED. MEDIANTE VISITAÇÃO, LM. R$ 80,00, LT. 64: 04 PERSIANAS MED. APROX. 250X150, LM. 
R$ 300,00, LT. 82: ESTRUTURA COM PRATELEIRAS E MÓVEL BAIXO CONTENDO 03 PORTAS 
CENOGRÁFICAS MED. MEDIANTE VISITAÇÃO, LM. R$ 80,00, LT. 97: MÓVEL BAIXO CONTEN-
DO 04 PORTAS CENOGRÁFICAS MED. APROX. 260X90X30, LM. R$ 100,00, LT. 99: PEDRA, 
ESPELHO E NICHO MED. MEDIANTE VISITAÇÃO, LM. R$ 400,00, LT. 106: ARMÁRIO EM L CON-
TENDO 04 PORTAS EM VIDRO, PRATELEIRAS, GAVETEIRO CENOGRÁFICO, NICHO LATERAL 
E MÓVEL LATERAL CONTENDO 02 GAVETAS CENOGRÁFICAS MED. APROX. 100X243X75 , 
LM. R$ 500,00, LT. 117: JOGO DE CAMA CONTENDO COBRE LEITO, PESEIRA, EDREDON, 04 
TRAVESSEIROS , LM. R$ 280,00, LT. 121: PORTA RETRATO, LM. R$ 20,00, LT. 123: CORTINA 02 
PEÇAS MED. MEDIANTE VISITAÇÃO, LM. R$ 80,00, LT. 127: PEDRA E MÓVEL BAIXO CONTEN-
DO PRATELEIRA MED. APROX. 80X91X53, LM. R$ 300,00, LT. 130: ESTRUTURA CONTENDO NI-
CHOS E PRATELEIRAS MED. MEDIANTE VISTAÇÃO, LM. R$ 120,00, LT. 132: VASO E 02 ITENS 
DE DECORAÇÃO, LM. R$ 30,00, LT. 134: ARMÁRIO CONTENDO 06 PORTAS CENOGRÁFICAS 
E BANCADA LATERAL MED. APROX. 336X248X52, LM. R$ 300,00, LT. 138: BASE PARA CAMA 
SOLTEIRO COM NICHOS E PAINEL, LM. R$ 200,00, LT. 149: PEDRA, MÓVEL BAIXO CONTEN-
DO 01 PORTA CENOGRÁFICA E NICHO MED. APROX. 80X73X53 E PRATELEIRA SUSPENSA 
LATERAL, LM. R$ 400,00, LT. 153: ARMÁRIO CONTENDO 04 PORTAS DE CORRER EM VIDRO, 
PRATELEIRAS, CABIDEIRO E GAVETEIROS CENOGRÁFICO MED. APROX. 343X225X59, LM. 
R$ 800,00, LT. 161: ARMÁRIO CONTENDO 02 PORTAS DE CORRER EM VIDRO, CABIDEIROS, 
PRATELEIRAS E GAVETAS CENOGRÁFICAS MED. APROX. 147X225X59, LM. R$ 600,00, LT. 
164: ESPELHO MED. APROX. 225X79X39 E PRATELEIRA EM VIDRO, LM. R$ 150,00, LT. 181: 
PEDRA E PRATELEIRA MED APROX. 134X20X48, LM. R$ 400,00, LT. 189: GUARDA CORPO E 
11 PARTES EM VIDRO MED. MEDIANTE VISITAÇÃO, LM. R$ 200,00, LT. 190: JANELA COM VE-
NEZIANA MED. APROX. 140X140 , LM. R$ 200,00, LT. 191: JANELA BASCULANTE MED. APROX. 
60X60, LM. R$ 50,00, LT. 192: JANELA COM VENEZIANA MED. APROX. 140X140, LM. R$ 250,00, 
LT. 193: JANELA COM VENEZIANA MED. APROX. 179X140, LM. R$ 250,00, LT. 194: JANELA BAS-
CULANTE MED. APROX. 60X60, LM. R$ 50,00, LT. 195: SPOTS 60 ITENS (MS 65), LM. R$ 80,00, 
LT. 227: DIVISÓRIAS EM TECIDO E 02 CORTINAS, LM. R$ 80,00, LT. 229: BALCÃO EM PEDRA 
CONTENDO CUBA E ARMÁRIO BAIXO CONTENDO 03 PORTAS E 01 GAVETA MED. APROS 
257X110X70, LM. R$ 150,00, LT. 241: 03 PRATELEIRAS, LM. R$ 60,00, LT. 251: BALCÃO EM 
PEDRA CONTENDO BANCADA MÓVEL BAIXO CONTEDO 01 GAVETA E NICHO MED. APROX. 
249X110X66, LM. R$ 150,00, LT. 256: PEDRA, E ESPELHO MED. MEDIANTE VISITAÇÃO, LM. R$ 
400,00, LT. 264: BANCADA E PRATELEIRA MED. APROX. 397X76, LM. R$ 50,00, LT. 265: BANCA-
DA E PRATELEIRA MED. APROX. 240X76, LM. R$ 40,00, LT. 266: 02 ARMÁRIOS MED. MEDIANTE 
VISITAÇÃO, LM. R$ 50,00, LT. 270: BANCADA E PRATELEIRA MED. APROX. 397X76, LM. R$ 
50,00, LT. 271: BANCADA E PRATELEIRA MED. APROX. 240X76, LM. R$ 40,00, LT. 272: 02 AR-
MÁRIOS MED. MEDIANTE VISITAÇÃO, LM. R$ 40,00, LT. 278: PEDRA MED. APROX. 85X20X20, 
LM. R$ 60,00, LT. 282: PEDRA MED. APROX. 85X20X20, LM. R$ 60,00, LT. 283: TANQUE, LM. R$ 
70,00, LT. 289: PEDRA, CUBA, ARMÁRIO BAIXO CONTENDO 03 PORTAS E PRATELEIRA MED. 
APROX. 140X92X52, LM. R$ 100,00,Os bens serão vendidos no estado em que se encontram, não 
cabendo ao Comitente e ao Leiloeiro qualquer responsabilidade quanto ao estado de conserva-
ção. Os bens poderão ser examinados pelos interessados sem a necessidade de AGENDAMENTO 
PRÉVIO conforme as datas e horários abaixo: Do dia 14/07/2022 ao dia 26/07/2022 - das 09h00 às 
16h00 Rua Cantagalo, 2167 Tatuapé, São Paulo, 03319-002. Retirada dos bens: 02 de Agosto de 
2022 (Terça-feira), das 10hs às 14hs Rua Cantagalo, 2167 Tatuapé, São Paulo, 03319-002. A venda 
será realizada à vista. O pagamento de comissão do Leiloeiro de 5% (cinco por cento) sobre o valor 
de arrematação, que será realizado no ato. Maiores informações com relação completa de lotes 
consulte o site www.lancetotal.com.br ou no escritório do Leiloeiro tel. (11) 3868-2910.

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

 

  

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.  

O Banco Santander (Brasil) S/A, torna público, para conhecimento dos interessados, que os 
imóveis de sua propriedade e das empresas de mesmo grupo econômico serão vendidos um a 
um, a quem maior lance oferecer, através de Leilão Online em 29 de julho de 2022 a partir das 
12:00 horas pelo site www.sold.superbid.net, sendo o Leiloeiro responsável: Alexandre 
Travassos, com escritório na Av. Eng. Luís Carlos Berrini, 105, 4º. Andar - Ed. Berrini One - São 
Paulo/SP, matrícula JUCESP n° 951. O leilão será online, através do portal www.sold.superbid.net 
regido pelas normas e disposições (incluindo condições de pagamento) consignadas no Edital, 
disponível no site indicado, que os interessados aceitam por adesão sem qualquer restrição ou 
ressalva e pela legislação aplicável. Para imóveis ocupados por terceiros, a desocupação e 
propositura de eventual Ação de Imissão na Posse correrá por conta e risco dos arrematantes. 
Listagem de imóveis a serem leiloados: LOTE 1: Casa c/ 300m², Ocupado, Rua Etienne De Barros 
Bahia, 164, Dona Amelia, Araçatuba, SP, CEP: 16050-650. Lance Inicial: R$ 258.720,00. LOTE 2: 
Casa c/ 125m², Ocupado, Rua Genova, 46, Cachoeira Abaixo, Piracaia, SP, CEP: 12970-000. 
Lance Inicial: R$ 184.800,00. LOTE 3: Apto c/ 78m², Ocupado, Estrada Da Luzia, 910, Ap 1302 Torre 
Magnifico, Vaga 195, 196 e Armário 21 - Condomínio Supremo Jardins, Luzia, Aracaju, SE, 
CEP: 49045-700. Lance Inicial: R$ 324.000,00. LOTE 4: Casa c/ 200m², Ocupado, Rua São José do 
Cerrito, 137, Petrópolis, Lages, SC, CEP: 88505-386. Lance Inicial: R$ 167.200,00. LOTE 5: Casa c/ 
160m², Ocupado, Rua Radialista Paulo Junior, 70, Loteamento Redenção Etapa Iii, Pesqueira, PE, 
CEP: 55200-000. Lance Inicial: R$ 85.360,00. LOTE 6: Apto c/ 80m², ocupado, Avenida Torquato 
Tapajós, 6.930, Ap 104, Cond. 1, Allegro Resid.Clube Cond. 01 , T-48, Colônia Terra Nova, Manaus, 
AM, CEP: 69093-415. Lance Inicial: R$ 146.344,00.

Consulte o Edital completo no site HTTPS://SOLD.SUPERBID.NET/ 
Informações: (11) 4950-9602 - Av. Engenheiro Luís Carlos Berrini, 105 - 4º andar 

Brooklin Paulista, São Paulo - SP

 
 

EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 30 DIAS. PROCESSO Nº 0001365-19.2021.8.26.0337 O(A) 
MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara, do Foro de Mairinque, Estado de São Paulo, Dr(a). CARLA 
CARLINI CATUZZO, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) MARIANA VIEIRA DE OLIVEIRA 
GUEDES, Brasileira, RG 32.461.862-1, CPF 322.171.358-48, com endereço à Rua Jones Bill 
Munhoz, 684, Gleba A, Jd. Cruzeiro, CEP 18120-000, Mairinque - SP que por este Juízo, tramita de 
uma ação de Cumprimento de sentença, movida por Instituição Paulista Adventista de 
Educação e Assistência Social - Região Administrativa Paulistana. Foi determinada, nos termos 
do art. 513, §2º, IV do CPC, sua INTIMAÇÃO por EDITAL, para que, no prazo de 15 dias úteis, que 
fluirá após o decurso do prazo do presente edital, pague a quantia de R$ 24.594,29 (valor em 
04/11/2021), sob pena de multa de 10% sobre o valor do débito e honorários advocatícios de 10% 
(art. 523 e parágrafos, do CPC). 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 Mairinque, aos 02 de maio de 2022. 
 

 
 
 
 
 

 
 

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

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

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

21/07
2 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: OPTIMUS
valor total: R$ 52,00
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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

21/07
8 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 0051287-68.2011.
valor total: R$ 56,00



             












 
                    

 
                



                 
 
   


              
               

                
                 



                





  K-21/07

21/07
9 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 1003822-86.2019.
valor total: R$ 63,00



               


       
 
  
    
                 
                


  
 
   

   
              
      





  



 


       
 

  
 
              


               
             
               
              


    
  
  K-21/07

21/07
9 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 1115129-71.2016.
valor total: R$ 63,00
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21/07
11 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 0032776-20.2018.
valor total: R$ 77,00


               
                


   

   
  

                 
                  
  
 
   
                  

  
   


                 

 





               
   
                

              


             
              
               

             
                  

              

              
                



 
               
                
  
             




                    
 
  K-21/07

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

ME/EPP/COOP)
Pregão nº 229/2022 - Eletrônico- Processo Administrativo: 
PMC.2022.00053514-08 - Interessado: Secretaria Municipal de Serviços 
Públicos - Objeto: Registro de Preços de cimentos - Recebimento das 
Propostas dos itens 01 a 06: das 08h do dia 03/08/22 às 09h30min do dia 
04/08/22 - Abertura das Propostas dos itens 01 a 06: a partir das 09h30min 
do dia 04/08/22 - Início da Disputa de Preços: a partir das 10h30min do dia 
04/08/22 - Disponibilidade do Edital: a partir de 21/07/22, no portal eletrônico 
www.licitacoes-e.com.br. Esclarecimentos adicionais com a Pregoeira Raquel 
Amaral pelo telefone (19) 2116-0838.

Campinas, 20 de julho de 2022 
RAPHAEL BERNARDES PEIXOTO DOS SANTOS 

Diretor do Departamento Central de Compras

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS



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
QUINTA-FEIRA, 21 DE JULHO DE 2022 

 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 setembro 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). Para que todos eventuais inte-
ressados possam ter acesso a este leilão, é publicado o presente edital, cuja íntegra pode ser consultada no site: www.alfaleiloes.com. Leiloeiro Ofi cial: 
Davi Borges de Aquino, JUCESP n ° 1.070.

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.

ERRATAS: DATA: 27/06/2022. A PARTIR DAS: 14:00h. Leilão: 108299. LOTE: 7412. LOC.: Suzano/SP.DADOS DO LOTE: MARCA E MODELO: JEEP 
RENEGADE LONGITUDE 1.3T FLEXA T6 (SINISTRADO PEQUENA MONTA). CHASSI: 9886111LRNK470621. ANO FAB/MODELO: 2022/2022. 
PLACA: GGM8E91. DATA: 06/07/2022. A PARTIR DAS: 11:00h. Leilão: 108491. LOTE: 2213. LOC.: Suzano/SP.DADOS DO LOTE: MARCA E 
MODELO: HONDA PCX 150 (SINISTRADO MÉDIA MONTA). CHASSI: 9C2KF2200JR019985. ANO FAB/MODELO: 2018/2018. PLACA: FXW7C39. 
DATA: 06/07/2022. A PARTIR DAS: 11:00h. Leilão: 108491. LOTE: 11532. LOC.: Suzano/SP.DADOS DO LOTE: MARCA E MODELO: VOLKSWAGEN 
UP CROSS MC 1.0 (SINISTRADO PEQUENA MONTA). CHASSI: 9BWAH4123GT534774. ANO FAB/MODELO: 2015/2016. PLACA: GCI7A43. DATA: 
06/07/2022. A PARTIR DAS: 11:00h. Leilão: 108491. LOTE: 11533. LOC.: Suzano/SP.DADOS DO LOTE: MARCA E MODELO: CHEVROLET ASTRA 
HB 4P ADVANTAGE 2.0 (SINISTRADO PEQUENA MONTA). CHASSI: 9BGTR48W07B145095. ANO FAB/MODELO: 2006/2007. PLACA: KPY0E26. 
DATA: 06/07/2022. A PARTIR DAS: 11:00h. Leilão: 108491. LOTE: 11535. LOC.: Suzano/SP.DADOS DO LOTE: MARCA E MODELO: HONDA FIT LX 
FLEX 1.4 (SINISTRADO PEQUENA MONTA). CHASSI: 93HGE6750AZ202677. ANO FAB/MODELO: 2010/2010. PLACA: ENK1B18. DATA: 
06/07/2022. A PARTIR DAS: 11:00h. Leilão: 108491. LOTE: 24143. LOC.: Suzano/SP.DADOS DO LOTE: MARCA E MODELO: FORD KA SE 1.0 HÁ 
(SINISTRADO MÉDIA MONTA). CHASSI: 9BFZH55L7F8145150. ANO FAB/MODELO: 2014/2015. PLACA: FVV5A52. DATA: 06/07/2022. A PARTIR 
DAS: 11:00h. Leilão: 108491. LOTE: 24184. LOC.: Suzano/SP.DADOS DO LOTE: MARCA E MODELO: CHEVROLET ONIX 10MT LT2 1.0 (SINISTRADO 
MÉDIA MONTA). CHASSI: 9BGEB48A0NG189700. ANO FAB/MODELO: 2022/2022. PLACA: EJQ1J37. DATA: 06/07/2022. A PARTIR DAS: 11:00h. 
Leilão: 108491. LOTE: 2238. LOC.: Suzano/SP.DADOS DO LOTE: MARCA E MODELO: YAMAHA YBR150 FACTOR ED (SINISTRADO MÉDIA MONTA). 
CHASSI: 9C6RG3150L0010007. ANO FAB/MODELO: 2019/2020. PLACA: DTR8A89. DATA: 06/07/2022. A PARTIR DAS: 11:00h. Leilão: 108491. 
LOTE: 11513. LOC.: Suzano/SP.DADOS DO LOTE: MARCA E MODELO: FORD FOCUS SE AT 2.0SC 2.0 (SINISTRADO PEQUENA MONTA). CHASSI: 
8AFSZZFFCGJ352617. ANO FAB/MODELO: 2015/2016. PLACA: KXA7H24. DATA: 06/07/2022. A PARTIR DAS: 11:00h. Leilão: 108491. LOTE: 
11528. LOC.: Suzano/SP.DADOS DO LOTE: MARCA E MODELO: VOLKSWAGEN SAVEIRO CS TL MB 1.6 (SINISTRADO PEQUENA MONTA). CHASSI: 
9BWKB45U6FP021835. ANO FAB/MODELO: 2014/2015. PLACA: FTV7A90. DATA: 06/07/2022. A PARTIR DAS: 11:00h. Leilão: 108491. LOTE: 
11530. LOC.: Suzano/SP.DADOS DO LOTE: MARCA E MODELO: RENAULT MEGANEGT DYN 1.6 (SINISTRADO PEQUENA MONTA). CHASSI: 
93YKM263HBJ698955. ANO FAB/MODELO: 2010/2011. PLACA: ELQ7C01. DATA: 06/07/2022. A PARTIR DAS: 11:00h. Leilão: 108491. LOTE: 
11531. LOC.: Suzano/SP.DADOS DO LOTE: MARCA E MODELO: VOLKSWAGEN FOX 1.6 (SINISTRADO PEQUENA MONTA). CHASSI: 
9BWKB05Z844013271. ANO FAB/MODELO: 2004/2004. PLACA: KUL2B81. DATA: 06/07/2022. A PARTIR DAS: 11:00h. Leilão: 108491. LOTE: 
24161. LOC.: Suzano/SP.DADOS DO LOTE: MARCA E MODELO: CHEVROLET AGILE LTZ 1.4 (SINISTRADO MÉDIA MONTA). CHASSI: 
8AGCN48X0BR247661. ANO FAB/MODELO: 2011/2011. PLACA: EVX6H55. DATA: 06/07/2022. A PARTIR DAS: 11:00h. Leilão: 108491. LOTE: 
24163. LOC.: Suzano/SP.DADOS DO LOTE: MARCA E MODELO: CHEVROLET CAPTIVA SPORT AWD 3.6 (SINISTRADO MÉDIA MONTA). CHASSI: 
3GNFLME75AS538175. ANO FAB/MODELO: 2009/2010. PLACA: EPE5B86. DATA: 06/07/2022. A PARTIR DAS: 11:00h. Leilão: 108491. LOTE: 
24187. LOC.: Suzano/SP.DADOS DO LOTE: MARCA E MODELO: FORD FIESTA SEDAN 1.6 FLEX (SINISTRADO MÉDIA MONTA). CHASSI: 
9BFZF54P5B8191404. ANO FAB/MODELO: 2011/2011. PLACA: EVZ5J48. DATA: 06/07/2022. A PARTIR DAS: 11:00h. Leilão: 108491. LOTE: 
24192. LOC.: Suzano/SP.DADOS DO LOTE: MARCA E MODELO: CHEVROLET AGILE LTZ 1.4 (SINISTRADO MÉDIA MONTA). CHASSI: 
8AGCN48X0BR163774. ANO FAB/MODELO: 2010/2011. PLACA: EQX1H80. DATA: 06/07/2022. A PARTIR DAS: 11:00h. Leilão: 108491. LOTE: 
24193. LOC.: Suzano/SP.DADOS DO LOTE: MARCA E MODELO: TOYOTA COROLLA XEI18VVT 1.8 (SINISTRADO MÉDIA MONTA). CHASSI: 
9BR53ZEC258574253. ANO FAB/MODELO: 2004/2005. PLACA: DNE0H09. DATA: 06/07/2022. A PARTIR DAS: 11:00h. Leilão: 108491. LOTE: 
24194. LOC.: Suzano/SP.DADOS DO LOTE: MARCA E MODELO: CHEVROLET ONIX 10MT JOYE 1.0 (SINISTRADO MÉDIA MONTA). CHASSI: 
9BGKL48U0JB182277. ANO FAB/MODELO: 2017/2018. PLACA: GJM7D12. DATA: 06/07/2022. A PARTIR DAS: 11:00h. Leilão: 108491. LOTE: 
24200. LOC.: Suzano/SP.DADOS DO LOTE: MARCA E MODELO: VOLKSWAGEN NOVO GOL 1.6 RALLYE (SINISTRADO MÉDIA MONTA). CHASSI: 
9BWAB45U0EP174785. ANO FAB/MODELO: 2014/2014. PLACA: FTH6D99. DATA: 06/07/2022. A PARTIR DAS: 11:00h. Leilão: 108491. LOTE: 
24206. LOC.: Suzano/SP.DADOS DO LOTE: MARCA E MODELO: HONDA CR-V EXL 2.0 (SINISTRADO MÉDIA MONTA). CHASSI: 3CZRE28709G502089. 
ANO FAB/MODELO: 2009/2009. PLACA: EGS3C33. DATA: 06/07/2022. A PARTIR DAS: 11:00h. Leilão: 108491. LOTE: 24211. LOC.: Suzano/
SP.DADOS DO LOTE: MARCA E MODELO: CHEVROLET MONTANA LS 1.4 (SINISTRADO MÉDIA MONTA). CHASSI: 9BGCA80X0EB231268. ANO 
FAB/MODELO: 2013/2014. PLACA: LLZ9D56. DATA: 06/07/2022. A PARTIR DAS: 11:00h. Leilão: 108491. LOTE: 24215. LOC.: Suzano/SP.DADOS 
DO LOTE: MARCA E MODELO: TOYOTA ETIOS HB X 1.3 (SINISTRADO MÉDIA MONTA). CHASSI: 9BRK19BT7F2049820. ANO FAB/MODELO: 
2015/2015. PLACA: AZO3A57. DATA: 06/07/2022. A PARTIR DAS: 11:00h. Leilão: 108491. LOTE: 24220. LOC.: Suzano/SP.DADOS DO LOTE: 
MARCA E MODELO: FIAT IDEA ADVENTURE DUAL 1.8 (SINISTRADO MÉDIA MONTA). CHASSI: 9BD13532CC2191088. ANO FAB/MODELO: 
2011/2012. PLACA: PEN7D77. DATA: 06/07/2022. A PARTIR DAS: 11:00h. Leilão: 108491. LOTE: 24222. LOC.: Suzano/SP.DADOS DO LOTE: 
MARCA E MODELO: HYUNDAI HB20 1.0M COMFOR 1.0 (SINISTRADO MÉDIA MONTA). CHASSI: 9BHBG51CAJP894258. ANO FAB/MODELO: 
2018/2018. PLACA: FSV3J48. DATA: 06/07/2022. A PARTIR DAS: 11:00h. Leilão: 108491. LOTE: 24226. LOC.: Suzano/SP.DADOS DO LOTE: 
MARCA E MODELO: HONDA CITY TOURING 1.5 (SINISTRADO MÉDIA MONTA). CHASSI: 93HGN2690NK106409. ANO FAB/MODELO: 2022/2022. 
PLACA: GAB7B31. DATA: 06/07/2022. A PARTIR DAS: 11:00h. Leilão: 108491. LOTE: 24229. LOC.: Suzano/SP.DADOS DO LOTE: MARCA E 
MODELO: CHEVROLET ONIX 1.4AT LTZ (SINISTRADO MÉDIA MONTA). CHASSI: 9BGKT48V0JG312533. ANO FAB/MODELO: 2018/2018. PLACA: 
GEC4I07. DATA: 06/07/2022. A PARTIR DAS: 11:00h. Leilão: 108491. LOTE: 24231. LOC.: Suzano/SP.DADOS DO LOTE: MARCA E MODELO: 
NISSAN VERSA 16SL FLEX 1.6 (SINISTRADO MÉDIA MONTA). CHASSI: 3N1CN7AD4DL824314. ANO FAB/MODELO: 2012/2013. PLACA: FLC4J70. 
DATA: 06/07/2022. A PARTIR DAS: 11:00h. Leilão: 108491. LOTE: 11537. LOC.: Suzano/SP.DADOS DO LOTE: MARCA E MODELO: FIAT DOBLO 
ADV 1.8 FLEX 1.8 (SINISTRADO PEQUENA MONTA). CHASSI: 9BD119409C1081920. ANO FAB/MODELO: 2011/2012. PLACA: NRN4B24. DATA: 
06/07/2022. A PARTIR DAS: 11:00h. Leilão: 108491. LOTE: 24195. LOC.: Suzano/SP.DADOS DO LOTE: MARCA E MODELO: FORD FIESTA SEDAN 
1.6 FLEX (SINISTRADO MÉDIA MONTA). CHASSI: 9BFZF26P068470129. ANO FAB/MODELO: 2006/2006. PLACA: DSJ7H78. DATA: 06/07/2022. 
A PARTIR DAS: 11:00h. Leilão: 108491. LOTE: 24201. LOC.: Suzano/SP.DADOS DO LOTE: MARCA E MODELO: CHEVROLET CRUZE LT HB AT 1.4 
(SINISTRADO MÉDIA MONTA). CHASSI: 8AGBB68S0KR127888. ANO FAB/MODELO: 2019/2019. PLACA: GGA1D02. DATA: 06/07/2022. A 
PARTIR DAS: 11:00h. Leilão: 108491. LOTE: 24208. LOC.: Suzano/SP.DADOS DO LOTE: MARCA E MODELO: HYUNDAI HB20S 1.6A PREM 1.6 
(SINISTRADO MÉDIA MONTA). CHASSI: 9BHBH41DBHP665992. ANO FAB/MODELO: 2016/2017. PLACA: PPQ5B64. DATA: 06/07/2022. A 
PARTIR DAS: 11:00h. Leilão: 108491. LOTE: 2221. LOC.: Suzano/SP.DADOS DO LOTE: MARCA E MODELO: HONDA CBR 600F (SINISTRADO 
MÉDIA MONTA). CHASSI: 9C2PC4230DR702026. ANO FAB/MODELO: 2013/2013. PLACA: EYY2E00. DATA: 06/07/2022. A PARTIR DAS: 11:00h. 
Leilão: 108491. LOTE: 2241. LOC.: Suzano/SP.DADOS DO LOTE: MARCA E MODELO: HONDA CG 160 FAN (SINISTRADO MÉDIA MONTA). CHASSI: 
9C2KC2200NR139619. ANO FAB/MODELO: 2021/2022. PLACA: RKH5D54. DATA: 06/07/2022. A PARTIR DAS: 11:00h. Leilão: 108491. LOTE: 
11536. LOC.: Suzano/SP.DADOS DO LOTE: MARCA E MODELO: CHEVROLET ONIX PLUS 10TAT PR2 1.0 (SINISTRADO PEQUENA MONTA). CHASSI: 
9BGEY69H0NG148239. ANO FAB/MODELO: 2021/2022. PLACA: GDK7A66. DATA: 06/07/2022. A PARTIR DAS: 11:00h. Leilão: 108491. LOTE: 
24125. LOC.: Suzano/SP.DADOS DO LOTE: MARCA E MODELO: FORD KA FLEX 1.0 (SINISTRADO MÉDIA MONTA). CHASSI: 9BFZK53AXCB381227. 
ANO FAB/MODELO: 2012/2012. PLACA: FDO2I72. DATA: 06/07/2022. A PARTIR DAS: 11:00h. Leilão: 108491. LOTE: 24158. LOC.: Suzano/
SP.DADOS DO LOTE: MARCA E MODELO: FIAT PALIO ELX FLEX 1.0 (SINISTRADO MÉDIA MONTA). CHASSI: 9BD17140G82934899. ANO FAB/
MODELO: 2007/2008. PLACA: HSX1I95. DATA: 06/07/2022. A PARTIR DAS: 11:00h. Leilão: 108491. LOTE: 24182. LOC.: Suzano/SP.DADOS DO 
LOTE: MARCA E MODELO: HONDA CIVIC LXS FLEX 1.8 (SINISTRADO MÉDIA MONTA). CHASSI: 93HFA66409Z114789. ANO FAB/MODELO: 
2009/2009. PLACA: EAI3J56. DATA: 06/07/2022. A PARTIR DAS: 11:00h. Leilão: 108491. LOTE: 24183. LOC.: Suzano/SP.DADOS DO LOTE: 
MARCA E MODELO: FORD KA SE 1.0 HA B (SINISTRADO MÉDIA MONTA). CHASSI: 9BFZH55L8J8067082. ANO FAB/MODELO: 2017/2018. 
PLACA: QNG0G88. DATA: 06/07/2022. A PARTIR DAS: 11:00h. Leilão: 108491. LOTE: 24186. LOC.: Suzano/SP.DADOS DO LOTE: MARCA E 
MODELO: VOLKSWAGEN PARATI 1.6 SURF (SINISTRADO MÉDIA MONTA). CHASSI: 9BWGB45W4AP019551. ANO FAB/MODELO: 2009/2010. 
PLACA: EIZ7H02. DATA: 06/07/2022. A PARTIR DAS: 11:00h. Leilão: 108491. LOTE: 24190. LOC.: Suzano/SP.DADOS DO LOTE: MARCA E 
MODELO: LAND ROVER EVOQUE DYNAMIC P5D 2.0 (SINISTRADO MÉDIA MONTA). CHASSI: SALVA2BG5DH761700. ANO FAB/MODELO: 
2013/2013. PLACA: EIE6E64. DATA: 06/07/2022. A PARTIR DAS: 11:00h. Leilão: 108491. LOTE: 24191. LOC.: Suzano/SP.DADOS DO LOTE: 
MARCA E MODELO: HYUNDAI HB20 1.6A COMF (SINISTRADO MÉDIA MONTA). CHASSI: 9BHBG51DBGP529936. ANO FAB/MODELO: 
2015/2016. PLACA: KRI5C23. DATA: 06/07/2022. A PARTIR DAS: 11:00h. Leilão: 108491. LOTE: 24205. LOC.: Suzano/SP.DADOS DO LOTE: 
MARCA E MODELO: NISSAN FRONTIER LE 25 X4 2.5 (SINISTRADO MÉDIA MONTA). CHASSI: 94DVCUD40CJ829920. ANO FAB/MODELO: 
2011/2012. PLACA: KOA9F16.

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: Sra. Maria Beatriz de Barros Santoro Vilela Moraes - JUCESP nº 1.126.
Os bens serão vendidos no estado em que se encontram. A descrição detalhada dos lotes e edital do leilão constam no site www.superbid.net ou no catálogo à ser distribuído no local do leilão.

4ª VARA CÍVEL - FORO REGIONAL XI - PINHEIROS
EDITAL DE HASTA PÚBLICA (1ª e 2ª praça) dos direitos do bem imóvel abaixo descrito, para conhecimento de eventuais interessados e 
para intimação dos executados: RESERVA BUTANTA SPE LTDA (CNPJ/MF Nº 11.414.806/0001-42), na pessoa de seus sócios/represen-
tantes também executados FABIO FONSECA (CPF/MF Nº 646.934.498-49) e seu cônjuge IZAURITA DE FREITAS BORGES FONSECA 
(CPF/MF Nº 648.365.258-63), da executada BORGES FONSECA - ENGENHARIA E COMERCIO LTDA (CNPJ/MF Nº 03.966.031/0001-

90) na pessoa de seus sócios/representantes também executados DANIEL DE FREITAS BORGES FONSECA (CPF/MF Nº 294.849.718-30) e RODRIGO 
DE FREITAS BORGES FONSECA (CPF/MF Nº 250.918.158-83), bem como os credores: ARLEN SOLER MARQUES (CPF/MF Nº 311.815.788-76) e 
ALINE GUEDES PICUCCI MARTINS (CPF/MF Nº 224.060.258-96), CONDOMINIO EDIFICIO PLANET WORK (CNPJ/MF Nº 04.879.786/0001-10), e 
o Credor Fiduciário BANCO INTER (CNPJ/MF Nº 00.416.968-0001-01).  A MM. Juíza de Direito Dra. Vanessa Bannitz Baccala da Rocha, da 4ª Vara 
Cível - Foro Regional XI - Pinheiros, 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 Indenização por Danos Materiais e Morais C.C. Repetição de Indébitos e Lucros Cessantes em 
fase de Cumprimento de Sentença, ajuizada por FABIO CRISOSTOMO DE OLIVEIRA (CPF/MF Nº 325.213.478-09) em face de RESERVA BUTANTÃ 
SPE LTDA (CNPJ/MF Nº 11.414.806/0001-42), BORGES FONSECA - ENGENHARIA E COMERCIO LTDA (CNPJ/MF Nº 03.966.031/0001-90), FA-
BIO FONSECA (CPF Nº 646.934.498-49), DANIEL DE FREITAS BORGES FONSECA (CPF Nº 294.849.718-30) e RODRIGO DE FREITAS BORGES 
FONSECA (CPF Nº 250.918.158-83) nos autos do Processo nº 0006673-49.2018.8.26.0011 (Processo Principal nº 1004163-85.2014.8.26.0011), 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, II, 886 e 887 do CPC, e de acordo com as regras expostas a 
seguir: 01 - IMÓVEL - Localização do Imóvel: Rua Ferreira de Araújo, nº 221, Edifício Planet Work, 02º andar, Conjunto 23, Pinheiros, São Paulo/SP, 
CEP: 05428-000 - Descrição do imóvel: Conjunto Comercial nº 23, localizado no 2º andar, do “EDIFÍCIO PLANET WORK”, à Rua Ferreira de Araújo, 
nº221, no 45º subdistrito, Pinheiros, com a área real privativa de 45,950m2, área real comum de divisão proporcional de 12,124m2, e área real total de 
58,074m2, cabendo-lhe a fração ideal de 0,7425% no terreno descrito na matrícula 92.672 deste Cartório, na qual sob nº 22 foi registrada a especifi cação 
de condomínio do referido edifício.

Dados do Imóvel
Inscrição Municipal n° 083.016.0021-7

Matrícula Imobiliária n° 99.333 10º Cartório de Registro de Imóveis de São Paulo-SP

Ônus

Registro Data Ato Processo/Origem Benefi ciário / Observações
R. 05 24/05/2018 Alienação Fiduciária - Banco Inter S/A

Av. 06 15/06/2021 Penhora Proc. nº 0007376-43.2019.8.26.0011 Arlen Soler Marques e Aline Guedes Picucci Martins

OBS 01: O prédio possui 12 (doze) andares, 4 (quatro) subsolos e 1 (um) mezanino com 3 (três) elevadores, portaria, interfone e porteiro eletrônico. Já a 
sala comercial é composta por 1 (uma) sala com divisória e 2 (dois banheiros) (Fls. 654/689). OBS 02: A penhora deferida às fl s. 600/601 encontra-se 
pendente de registro na Matrícula Imobiliária. OBS 03: O imóvel encontra-se Alienado Fiduciariamente junto ao Banco Inter S/A, sendo que o saldo da 
referida alienação totaliza o valor de R$ 400.774,08 (Jul/2022 – fl s. 950/951). OBS 04: Foi deferida a penhora no rosto dos autos no valor de R$92.566,30 
(Out/2020) em favor de Arlen Soler Marques e Aline Guedes Picucci Martins (Fls. 569). OBS 05: Será realizado o leilão do imóvel em sua integralidade, 
respeitando a quota-parte dos coproprietários e dos cônjuges alheio à execução, bem como a preferência na aquisição dos bens (artigo 843 do CPC) – 
conforme fl s. 942/943. Valor de Avaliação do imóvel: R$ 642.000,00 (Jun/2021 – Avaliação às fl s. 654/689 – Homologação às fl s. 942/943). Valor de 
avaliação atualizado: R$ 722.834,90 (Jul/2022). O valor de avaliação será atualizado à época das praças. Débitos Tributários: R$ 12.502,70 (Jun/2022) 
– referente aos Débitos não inscritos na Dívida Ativa. Os débitos tributários são sub-rogados no valor da arrematação (artigo 130, Código Tributário Na-
cional). Débito Condominial: R$ 17.011,26 – Eventuais débitos condominiais não adimplidos pelo valor da arrematação serão de responsabilidade do 
Arrematante (fl s. 942/943). Débito Exequendo: R$ 413.707,66 (Jun/2022). 02 - A 1ª praça terá início em 22 de agosto de 2022, às 17 horas, e se en-
cerrará no dia 25 de agosto de 2022, às 17 horas. Não havendo lance igual ou superior à avaliação nos 3 (três) dias subsequentes ao início da 1ª 
Praça, a 2ª Praça seguir-se-á sem interrupção, iniciando-se em 25 de agosto de 2022, às 17 horas, e se encerrará em 16 de setembro de 2022, 
às 17 horas. Será considerado arrematante aquele que ofertar o maior lance, sendo que serão aceitos lances iguais ou superiores a 60% do valor da 
avaliação. Caso não haja propostas para pagamento à vista, serão admitidas propostas de arrematação parcelada exclusivamente eletrônicas pelo sítio 
eletrônico da gestora (www.alfaleiloes.com), sendo necessário sinal não inferior a 25% do valor da proposta e o restante em até 30 meses. O saldo deve-
dor (parcelado) sofrerá correção mensal pelo índice do E. TJ/SP. Havendo mais de uma proposta todas serão apresentadas para apreciação pelo MM. 
Juiz da causa, que decidirá pela de maior valor, caso estejam em diferentes condições ou, decidirá pela formulada em primeiro lugar, caso tenham iguais 
condições (artigo 891, parágrafo único, e artigo 895, §§ 1º ao 8º, todos do CPC). 03 - O leilão será realizado pelo Leiloeiro Público Ofi cial, Davi Borges de 
Aquino, matriculado na Junta Comercial de São Paulo sob n° 1.070, através da plataforma Alfa Leilões - Especialista em Imóveis (www.alfaleiloes.com). 
Todas as regras e condições aplicáveis estão disponíveis no Portal http://www.alfaleiloes.com (artigos 12 e 13 da Resolução n° 236/2016, CNJ). 04 - Ha-
vendo 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 ge-
rada 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 arre-
matante 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 guia de depósito judicial do Banco do 
Brasil gerada no https://portaldecustas.tjsp.jus.br/portaltjsp/login.jsp (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 transferência patrimonial dos bens arrematados correrão por 
conta exclusiva do arrematante (artigo 29 da Resolução nº 236/2016, CNJ). 11 - O arrematante arcará com eventuais débitos pendentes que recaiam 
sobre o bem, exceto os decorrentes de débitos 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 natu-
reza 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 assina-
tura 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, restan-
do 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 compra do correspondente ativo nos termos do Item 02 deste Edital, estas 
serão levadas à apreciação e aprovação deste MM Juízo. 15 - DÚVIDAS E ESCLARECIMENTOS: Pessoalmente perante o Ofício onde estiver tramitan-
do 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 ele-
trônico 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 pre-
sente edital, afi xado e publicado na forma da lei. São Paulo, 12 de julho de 2022. Eu, escrevente, digitei. Eu, Escrivão(ã) – Diretor(a), subscrevi. DRA. 
VANESSA BANNITZ BACCALA DA ROCHA - JUÍZA DE DIREITO

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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 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 setembro 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). Para que todos eventuais inte-
ressados possam ter acesso a este leilão, é publicado o presente edital, cuja íntegra pode ser consultada no site: www.alfaleiloes.com. Leiloeiro Ofi cial: 
Davi Borges de Aquino, JUCESP n ° 1.070.

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.

ERRATAS: DATA: 27/06/2022. A PARTIR DAS: 14:00h. Leilão: 108299. LOTE: 7412. LOC.: Suzano/SP.DADOS DO LOTE: MARCA E MODELO: JEEP 
RENEGADE LONGITUDE 1.3T FLEXA T6 (SINISTRADO PEQUENA MONTA). CHASSI: 9886111LRNK470621. ANO FAB/MODELO: 2022/2022. 
PLACA: GGM8E91. DATA: 06/07/2022. A PARTIR DAS: 11:00h. Leilão: 108491. LOTE: 2213. LOC.: Suzano/SP.DADOS DO LOTE: MARCA E 
MODELO: HONDA PCX 150 (SINISTRADO MÉDIA MONTA). CHASSI: 9C2KF2200JR019985. ANO FAB/MODELO: 2018/2018. PLACA: FXW7C39. 
DATA: 06/07/2022. A PARTIR DAS: 11:00h. Leilão: 108491. LOTE: 11532. LOC.: Suzano/SP.DADOS DO LOTE: MARCA E MODELO: VOLKSWAGEN 
UP CROSS MC 1.0 (SINISTRADO PEQUENA MONTA). CHASSI: 9BWAH4123GT534774. ANO FAB/MODELO: 2015/2016. PLACA: GCI7A43. DATA: 
06/07/2022. A PARTIR DAS: 11:00h. Leilão: 108491. LOTE: 11533. LOC.: Suzano/SP.DADOS DO LOTE: MARCA E MODELO: CHEVROLET ASTRA 
HB 4P ADVANTAGE 2.0 (SINISTRADO PEQUENA MONTA). CHASSI: 9BGTR48W07B145095. ANO FAB/MODELO: 2006/2007. PLACA: KPY0E26. 
DATA: 06/07/2022. A PARTIR DAS: 11:00h. Leilão: 108491. LOTE: 11535. LOC.: Suzano/SP.DADOS DO LOTE: MARCA E MODELO: HONDA FIT LX 
FLEX 1.4 (SINISTRADO PEQUENA MONTA). CHASSI: 93HGE6750AZ202677. ANO FAB/MODELO: 2010/2010. PLACA: ENK1B18. DATA: 
06/07/2022. A PARTIR DAS: 11:00h. Leilão: 108491. LOTE: 24143. LOC.: Suzano/SP.DADOS DO LOTE: MARCA E MODELO: FORD KA SE 1.0 HÁ 
(SINISTRADO MÉDIA MONTA). CHASSI: 9BFZH55L7F8145150. ANO FAB/MODELO: 2014/2015. PLACA: FVV5A52. DATA: 06/07/2022. A PARTIR 
DAS: 11:00h. Leilão: 108491. LOTE: 24184. LOC.: Suzano/SP.DADOS DO LOTE: MARCA E MODELO: CHEVROLET ONIX 10MT LT2 1.0 (SINISTRADO 
MÉDIA MONTA). CHASSI: 9BGEB48A0NG189700. ANO FAB/MODELO: 2022/2022. PLACA: EJQ1J37. DATA: 06/07/2022. A PARTIR DAS: 11:00h. 
Leilão: 108491. LOTE: 2238. LOC.: Suzano/SP.DADOS DO LOTE: MARCA E MODELO: YAMAHA YBR150 FACTOR ED (SINISTRADO MÉDIA MONTA). 
CHASSI: 9C6RG3150L0010007. ANO FAB/MODELO: 2019/2020. PLACA: DTR8A89. DATA: 06/07/2022. A PARTIR DAS: 11:00h. Leilão: 108491. 
LOTE: 11513. LOC.: Suzano/SP.DADOS DO LOTE: MARCA E MODELO: FORD FOCUS SE AT 2.0SC 2.0 (SINISTRADO PEQUENA MONTA). CHASSI: 
8AFSZZFFCGJ352617. ANO FAB/MODELO: 2015/2016. PLACA: KXA7H24. DATA: 06/07/2022. A PARTIR DAS: 11:00h. Leilão: 108491. LOTE: 
11528. LOC.: Suzano/SP.DADOS DO LOTE: MARCA E MODELO: VOLKSWAGEN SAVEIRO CS TL MB 1.6 (SINISTRADO PEQUENA MONTA). CHASSI: 
9BWKB45U6FP021835. ANO FAB/MODELO: 2014/2015. PLACA: FTV7A90. DATA: 06/07/2022. A PARTIR DAS: 11:00h. Leilão: 108491. LOTE: 
11530. LOC.: Suzano/SP.DADOS DO LOTE: MARCA E MODELO: RENAULT MEGANEGT DYN 1.6 (SINISTRADO PEQUENA MONTA). CHASSI: 
93YKM263HBJ698955. ANO FAB/MODELO: 2010/2011. PLACA: ELQ7C01. DATA: 06/07/2022. A PARTIR DAS: 11:00h. Leilão: 108491. LOTE: 
11531. LOC.: Suzano/SP.DADOS DO LOTE: MARCA E MODELO: VOLKSWAGEN FOX 1.6 (SINISTRADO PEQUENA MONTA). CHASSI: 
9BWKB05Z844013271. ANO FAB/MODELO: 2004/2004. PLACA: KUL2B81. DATA: 06/07/2022. A PARTIR DAS: 11:00h. Leilão: 108491. LOTE: 
24161. LOC.: Suzano/SP.DADOS DO LOTE: MARCA E MODELO: CHEVROLET AGILE LTZ 1.4 (SINISTRADO MÉDIA MONTA). CHASSI: 
8AGCN48X0BR247661. ANO FAB/MODELO: 2011/2011. PLACA: EVX6H55. DATA: 06/07/2022. A PARTIR DAS: 11:00h. Leilão: 108491. LOTE: 
24163. LOC.: Suzano/SP.DADOS DO LOTE: MARCA E MODELO: CHEVROLET CAPTIVA SPORT AWD 3.6 (SINISTRADO MÉDIA MONTA). CHASSI: 
3GNFLME75AS538175. ANO FAB/MODELO: 2009/2010. PLACA: EPE5B86. DATA: 06/07/2022. A PARTIR DAS: 11:00h. Leilão: 108491. LOTE: 
24187. LOC.: Suzano/SP.DADOS DO LOTE: MARCA E MODELO: FORD FIESTA SEDAN 1.6 FLEX (SINISTRADO MÉDIA MONTA). CHASSI: 
9BFZF54P5B8191404. ANO FAB/MODELO: 2011/2011. PLACA: EVZ5J48. DATA: 06/07/2022. A PARTIR DAS: 11:00h. Leilão: 108491. LOTE: 
24192. LOC.: Suzano/SP.DADOS DO LOTE: MARCA E MODELO: CHEVROLET AGILE LTZ 1.4 (SINISTRADO MÉDIA MONTA). CHASSI: 
8AGCN48X0BR163774. ANO FAB/MODELO: 2010/2011. PLACA: EQX1H80. DATA: 06/07/2022. A PARTIR DAS: 11:00h. Leilão: 108491. LOTE: 
24193. LOC.: Suzano/SP.DADOS DO LOTE: MARCA E MODELO: TOYOTA COROLLA XEI18VVT 1.8 (SINISTRADO MÉDIA MONTA). CHASSI: 
9BR53ZEC258574253. ANO FAB/MODELO: 2004/2005. PLACA: DNE0H09. DATA: 06/07/2022. A PARTIR DAS: 11:00h. Leilão: 108491. LOTE: 
24194. LOC.: Suzano/SP.DADOS DO LOTE: MARCA E MODELO: CHEVROLET ONIX 10MT JOYE 1.0 (SINISTRADO MÉDIA MONTA). CHASSI: 
9BGKL48U0JB182277. ANO FAB/MODELO: 2017/2018. PLACA: GJM7D12. DATA: 06/07/2022. A PARTIR DAS: 11:00h. Leilão: 108491. LOTE: 
24200. LOC.: Suzano/SP.DADOS DO LOTE: MARCA E MODELO: VOLKSWAGEN NOVO GOL 1.6 RALLYE (SINISTRADO MÉDIA MONTA). CHASSI: 
9BWAB45U0EP174785. ANO FAB/MODELO: 2014/2014. PLACA: FTH6D99. DATA: 06/07/2022. A PARTIR DAS: 11:00h. Leilão: 108491. LOTE: 
24206. LOC.: Suzano/SP.DADOS DO LOTE: MARCA E MODELO: HONDA CR-V EXL 2.0 (SINISTRADO MÉDIA MONTA). CHASSI: 3CZRE28709G502089. 
ANO FAB/MODELO: 2009/2009. PLACA: EGS3C33. DATA: 06/07/2022. A PARTIR DAS: 11:00h. Leilão: 108491. LOTE: 24211. LOC.: Suzano/
SP.DADOS DO LOTE: MARCA E MODELO: CHEVROLET MONTANA LS 1.4 (SINISTRADO MÉDIA MONTA). CHASSI: 9BGCA80X0EB231268. ANO 
FAB/MODELO: 2013/2014. PLACA: LLZ9D56. DATA: 06/07/2022. A PARTIR DAS: 11:00h. Leilão: 108491. LOTE: 24215. LOC.: Suzano/SP.DADOS 
DO LOTE: MARCA E MODELO: TOYOTA ETIOS HB X 1.3 (SINISTRADO MÉDIA MONTA). CHASSI: 9BRK19BT7F2049820. ANO FAB/MODELO: 
2015/2015. PLACA: AZO3A57. DATA: 06/07/2022. A PARTIR DAS: 11:00h. Leilão: 108491. LOTE: 24220. LOC.: Suzano/SP.DADOS DO LOTE: 
MARCA E MODELO: FIAT IDEA ADVENTURE DUAL 1.8 (SINISTRADO MÉDIA MONTA). CHASSI: 9BD13532CC2191088. ANO FAB/MODELO: 
2011/2012. PLACA: PEN7D77. DATA: 06/07/2022. A PARTIR DAS: 11:00h. Leilão: 108491. LOTE: 24222. LOC.: Suzano/SP.DADOS DO LOTE: 
MARCA E MODELO: HYUNDAI HB20 1.0M COMFOR 1.0 (SINISTRADO MÉDIA MONTA). CHASSI: 9BHBG51CAJP894258. ANO FAB/MODELO: 
2018/2018. PLACA: FSV3J48. DATA: 06/07/2022. A PARTIR DAS: 11:00h. Leilão: 108491. LOTE: 24226. LOC.: Suzano/SP.DADOS DO LOTE: 
MARCA E MODELO: HONDA CITY TOURING 1.5 (SINISTRADO MÉDIA MONTA). CHASSI: 93HGN2690NK106409. ANO FAB/MODELO: 2022/2022. 
PLACA: GAB7B31. DATA: 06/07/2022. A PARTIR DAS: 11:00h. Leilão: 108491. LOTE: 24229. LOC.: Suzano/SP.DADOS DO LOTE: MARCA E 
MODELO: CHEVROLET ONIX 1.4AT LTZ (SINISTRADO MÉDIA MONTA). CHASSI: 9BGKT48V0JG312533. ANO FAB/MODELO: 2018/2018. PLACA: 
GEC4I07. DATA: 06/07/2022. A PARTIR DAS: 11:00h. Leilão: 108491. LOTE: 24231. LOC.: Suzano/SP.DADOS DO LOTE: MARCA E MODELO: 
NISSAN VERSA 16SL FLEX 1.6 (SINISTRADO MÉDIA MONTA). CHASSI: 3N1CN7AD4DL824314. ANO FAB/MODELO: 2012/2013. PLACA: FLC4J70. 
DATA: 06/07/2022. A PARTIR DAS: 11:00h. Leilão: 108491. LOTE: 11537. LOC.: Suzano/SP.DADOS DO LOTE: MARCA E MODELO: FIAT DOBLO 
ADV 1.8 FLEX 1.8 (SINISTRADO PEQUENA MONTA). CHASSI: 9BD119409C1081920. ANO FAB/MODELO: 2011/2012. PLACA: NRN4B24. DATA: 
06/07/2022. A PARTIR DAS: 11:00h. Leilão: 108491. LOTE: 24195. LOC.: Suzano/SP.DADOS DO LOTE: MARCA E MODELO: FORD FIESTA SEDAN 
1.6 FLEX (SINISTRADO MÉDIA MONTA). CHASSI: 9BFZF26P068470129. ANO FAB/MODELO: 2006/2006. PLACA: DSJ7H78. DATA: 06/07/2022. 
A PARTIR DAS: 11:00h. Leilão: 108491. LOTE: 24201. LOC.: Suzano/SP.DADOS DO LOTE: MARCA E MODELO: CHEVROLET CRUZE LT HB AT 1.4 
(SINISTRADO MÉDIA MONTA). CHASSI: 8AGBB68S0KR127888. ANO FAB/MODELO: 2019/2019. PLACA: GGA1D02. DATA: 06/07/2022. A 
PARTIR DAS: 11:00h. Leilão: 108491. LOTE: 24208. LOC.: Suzano/SP.DADOS DO LOTE: MARCA E MODELO: HYUNDAI HB20S 1.6A PREM 1.6 
(SINISTRADO MÉDIA MONTA). CHASSI: 9BHBH41DBHP665992. ANO FAB/MODELO: 2016/2017. PLACA: PPQ5B64. DATA: 06/07/2022. A 
PARTIR DAS: 11:00h. Leilão: 108491. LOTE: 2221. LOC.: Suzano/SP.DADOS DO LOTE: MARCA E MODELO: HONDA CBR 600F (SINISTRADO 
MÉDIA MONTA). CHASSI: 9C2PC4230DR702026. ANO FAB/MODELO: 2013/2013. PLACA: EYY2E00. DATA: 06/07/2022. A PARTIR DAS: 11:00h. 
Leilão: 108491. LOTE: 2241. LOC.: Suzano/SP.DADOS DO LOTE: MARCA E MODELO: HONDA CG 160 FAN (SINISTRADO MÉDIA MONTA). CHASSI: 
9C2KC2200NR139619. ANO FAB/MODELO: 2021/2022. PLACA: RKH5D54. DATA: 06/07/2022. A PARTIR DAS: 11:00h. Leilão: 108491. LOTE: 
11536. LOC.: Suzano/SP.DADOS DO LOTE: MARCA E MODELO: CHEVROLET ONIX PLUS 10TAT PR2 1.0 (SINISTRADO PEQUENA MONTA). CHASSI: 
9BGEY69H0NG148239. ANO FAB/MODELO: 2021/2022. PLACA: GDK7A66. DATA: 06/07/2022. A PARTIR DAS: 11:00h. Leilão: 108491. LOTE: 
24125. LOC.: Suzano/SP.DADOS DO LOTE: MARCA E MODELO: FORD KA FLEX 1.0 (SINISTRADO MÉDIA MONTA). CHASSI: 9BFZK53AXCB381227. 
ANO FAB/MODELO: 2012/2012. PLACA: FDO2I72. DATA: 06/07/2022. A PARTIR DAS: 11:00h. Leilão: 108491. LOTE: 24158. LOC.: Suzano/
SP.DADOS DO LOTE: MARCA E MODELO: FIAT PALIO ELX FLEX 1.0 (SINISTRADO MÉDIA MONTA). CHASSI: 9BD17140G82934899. ANO FAB/
MODELO: 2007/2008. PLACA: HSX1I95. DATA: 06/07/2022. A PARTIR DAS: 11:00h. Leilão: 108491. LOTE: 24182. LOC.: Suzano/SP.DADOS DO 
LOTE: MARCA E MODELO: HONDA CIVIC LXS FLEX 1.8 (SINISTRADO MÉDIA MONTA). CHASSI: 93HFA66409Z114789. ANO FAB/MODELO: 
2009/2009. PLACA: EAI3J56. DATA: 06/07/2022. A PARTIR DAS: 11:00h. Leilão: 108491. LOTE: 24183. LOC.: Suzano/SP.DADOS DO LOTE: 
MARCA E MODELO: FORD KA SE 1.0 HA B (SINISTRADO MÉDIA MONTA). CHASSI: 9BFZH55L8J8067082. ANO FAB/MODELO: 2017/2018. 
PLACA: QNG0G88. DATA: 06/07/2022. A PARTIR DAS: 11:00h. Leilão: 108491. LOTE: 24186. LOC.: Suzano/SP.DADOS DO LOTE: MARCA E 
MODELO: VOLKSWAGEN PARATI 1.6 SURF (SINISTRADO MÉDIA MONTA). CHASSI: 9BWGB45W4AP019551. ANO FAB/MODELO: 2009/2010. 
PLACA: EIZ7H02. DATA: 06/07/2022. A PARTIR DAS: 11:00h. Leilão: 108491. LOTE: 24190. LOC.: Suzano/SP.DADOS DO LOTE: MARCA E 
MODELO: LAND ROVER EVOQUE DYNAMIC P5D 2.0 (SINISTRADO MÉDIA MONTA). CHASSI: SALVA2BG5DH761700. ANO FAB/MODELO: 
2013/2013. PLACA: EIE6E64. DATA: 06/07/2022. A PARTIR DAS: 11:00h. Leilão: 108491. LOTE: 24191. LOC.: Suzano/SP.DADOS DO LOTE: 
MARCA E MODELO: HYUNDAI HB20 1.6A COMF (SINISTRADO MÉDIA MONTA). CHASSI: 9BHBG51DBGP529936. ANO FAB/MODELO: 
2015/2016. PLACA: KRI5C23. DATA: 06/07/2022. A PARTIR DAS: 11:00h. Leilão: 108491. LOTE: 24205. LOC.: Suzano/SP.DADOS DO LOTE: 
MARCA E MODELO: NISSAN FRONTIER LE 25 X4 2.5 (SINISTRADO MÉDIA MONTA). CHASSI: 94DVCUD40CJ829920. ANO FAB/MODELO: 
2011/2012. PLACA: KOA9F16.

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: Sra. Maria Beatriz de Barros Santoro Vilela Moraes - JUCESP nº 1.126.
Os bens serão vendidos no estado em que se encontram. A descrição detalhada dos lotes e edital do leilão constam no site www.superbid.net ou no catálogo à ser distribuído no local do leilão.

4ª VARA CÍVEL - FORO REGIONAL XI - PINHEIROS
EDITAL DE HASTA PÚBLICA (1ª e 2ª praça) dos direitos do bem imóvel abaixo descrito, para conhecimento de eventuais interessados e 
para intimação dos executados: RESERVA BUTANTA SPE LTDA (CNPJ/MF Nº 11.414.806/0001-42), na pessoa de seus sócios/represen-
tantes também executados FABIO FONSECA (CPF/MF Nº 646.934.498-49) e seu cônjuge IZAURITA DE FREITAS BORGES FONSECA 
(CPF/MF Nº 648.365.258-63), da executada BORGES FONSECA - ENGENHARIA E COMERCIO LTDA (CNPJ/MF Nº 03.966.031/0001-

90) na pessoa de seus sócios/representantes também executados DANIEL DE FREITAS BORGES FONSECA (CPF/MF Nº 294.849.718-30) e RODRIGO 
DE FREITAS BORGES FONSECA (CPF/MF Nº 250.918.158-83), bem como os credores: ARLEN SOLER MARQUES (CPF/MF Nº 311.815.788-76) e 
ALINE GUEDES PICUCCI MARTINS (CPF/MF Nº 224.060.258-96), CONDOMINIO EDIFICIO PLANET WORK (CNPJ/MF Nº 04.879.786/0001-10), e 
o Credor Fiduciário BANCO INTER (CNPJ/MF Nº 00.416.968-0001-01).  A MM. Juíza de Direito Dra. Vanessa Bannitz Baccala da Rocha, da 4ª Vara 
Cível - Foro Regional XI - Pinheiros, 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 Indenização por Danos Materiais e Morais C.C. Repetição de Indébitos e Lucros Cessantes em 
fase de Cumprimento de Sentença, ajuizada por FABIO CRISOSTOMO DE OLIVEIRA (CPF/MF Nº 325.213.478-09) em face de RESERVA BUTANTÃ 
SPE LTDA (CNPJ/MF Nº 11.414.806/0001-42), BORGES FONSECA - ENGENHARIA E COMERCIO LTDA (CNPJ/MF Nº 03.966.031/0001-90), FA-
BIO FONSECA (CPF Nº 646.934.498-49), DANIEL DE FREITAS BORGES FONSECA (CPF Nº 294.849.718-30) e RODRIGO DE FREITAS BORGES 
FONSECA (CPF Nº 250.918.158-83) nos autos do Processo nº 0006673-49.2018.8.26.0011 (Processo Principal nº 1004163-85.2014.8.26.0011), 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, II, 886 e 887 do CPC, e de acordo com as regras expostas a 
seguir: 01 - IMÓVEL - Localização do Imóvel: Rua Ferreira de Araújo, nº 221, Edifício Planet Work, 02º andar, Conjunto 23, Pinheiros, São Paulo/SP, 
CEP: 05428-000 - Descrição do imóvel: Conjunto Comercial nº 23, localizado no 2º andar, do “EDIFÍCIO PLANET WORK”, à Rua Ferreira de Araújo, 
nº221, no 45º subdistrito, Pinheiros, com a área real privativa de 45,950m2, área real comum de divisão proporcional de 12,124m2, e área real total de 
58,074m2, cabendo-lhe a fração ideal de 0,7425% no terreno descrito na matrícula 92.672 deste Cartório, na qual sob nº 22 foi registrada a especifi cação 
de condomínio do referido edifício.

Dados do Imóvel
Inscrição Municipal n° 083.016.0021-7

Matrícula Imobiliária n° 99.333 10º Cartório de Registro de Imóveis de São Paulo-SP

Ônus

Registro Data Ato Processo/Origem Benefi ciário / Observações
R. 05 24/05/2018 Alienação Fiduciária - Banco Inter S/A

Av. 06 15/06/2021 Penhora Proc. nº 0007376-43.2019.8.26.0011 Arlen Soler Marques e Aline Guedes Picucci Martins

OBS 01: O prédio possui 12 (doze) andares, 4 (quatro) subsolos e 1 (um) mezanino com 3 (três) elevadores, portaria, interfone e porteiro eletrônico. Já a 
sala comercial é composta por 1 (uma) sala com divisória e 2 (dois banheiros) (Fls. 654/689). OBS 02: A penhora deferida às fl s. 600/601 encontra-se 
pendente de registro na Matrícula Imobiliária. OBS 03: O imóvel encontra-se Alienado Fiduciariamente junto ao Banco Inter S/A, sendo que o saldo da 
referida alienação totaliza o valor de R$ 400.774,08 (Jul/2022 – fl s. 950/951). OBS 04: Foi deferida a penhora no rosto dos autos no valor de R$92.566,30 
(Out/2020) em favor de Arlen Soler Marques e Aline Guedes Picucci Martins (Fls. 569). OBS 05: Será realizado o leilão do imóvel em sua integralidade, 
respeitando a quota-parte dos coproprietários e dos cônjuges alheio à execução, bem como a preferência na aquisição dos bens (artigo 843 do CPC) – 
conforme fl s. 942/943. Valor de Avaliação do imóvel: R$ 642.000,00 (Jun/2021 – Avaliação às fl s. 654/689 – Homologação às fl s. 942/943). Valor de 
avaliação atualizado: R$ 722.834,90 (Jul/2022). O valor de avaliação será atualizado à época das praças. Débitos Tributários: R$ 12.502,70 (Jun/2022) 
– referente aos Débitos não inscritos na Dívida Ativa. Os débitos tributários são sub-rogados no valor da arrematação (artigo 130, Código Tributário Na-
cional). Débito Condominial: R$ 17.011,26 – Eventuais débitos condominiais não adimplidos pelo valor da arrematação serão de responsabilidade do 
Arrematante (fl s. 942/943). Débito Exequendo: R$ 413.707,66 (Jun/2022). 02 - A 1ª praça terá início em 22 de agosto de 2022, às 17 horas, e se en-
cerrará no dia 25 de agosto de 2022, às 17 horas. Não havendo lance igual ou superior à avaliação nos 3 (três) dias subsequentes ao início da 1ª 
Praça, a 2ª Praça seguir-se-á sem interrupção, iniciando-se em 25 de agosto de 2022, às 17 horas, e se encerrará em 16 de setembro de 2022, 
às 17 horas. Será considerado arrematante aquele que ofertar o maior lance, sendo que serão aceitos lances iguais ou superiores a 60% do valor da 
avaliação. Caso não haja propostas para pagamento à vista, serão admitidas propostas de arrematação parcelada exclusivamente eletrônicas pelo sítio 
eletrônico da gestora (www.alfaleiloes.com), sendo necessário sinal não inferior a 25% do valor da proposta e o restante em até 30 meses. O saldo deve-
dor (parcelado) sofrerá correção mensal pelo índice do E. TJ/SP. Havendo mais de uma proposta todas serão apresentadas para apreciação pelo MM. 
Juiz da causa, que decidirá pela de maior valor, caso estejam em diferentes condições ou, decidirá pela formulada em primeiro lugar, caso tenham iguais 
condições (artigo 891, parágrafo único, e artigo 895, §§ 1º ao 8º, todos do CPC). 03 - O leilão será realizado pelo Leiloeiro Público Ofi cial, Davi Borges de 
Aquino, matriculado na Junta Comercial de São Paulo sob n° 1.070, através da plataforma Alfa Leilões - Especialista em Imóveis (www.alfaleiloes.com). 
Todas as regras e condições aplicáveis estão disponíveis no Portal http://www.alfaleiloes.com (artigos 12 e 13 da Resolução n° 236/2016, CNJ). 04 - Ha-
vendo 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 ge-
rada 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 arre-
matante 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 guia de depósito judicial do Banco do 
Brasil gerada no https://portaldecustas.tjsp.jus.br/portaltjsp/login.jsp (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 transferência patrimonial dos bens arrematados correrão por 
conta exclusiva do arrematante (artigo 29 da Resolução nº 236/2016, CNJ). 11 - O arrematante arcará com eventuais débitos pendentes que recaiam 
sobre o bem, exceto os decorrentes de débitos 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 natu-
reza 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 assina-
tura 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, restan-
do 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 compra do correspondente ativo nos termos do Item 02 deste Edital, estas 
serão levadas à apreciação e aprovação deste MM Juízo. 15 - DÚVIDAS E ESCLARECIMENTOS: Pessoalmente perante o Ofício onde estiver tramitan-
do 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 ele-
trônico 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 pre-
sente edital, afi xado e publicado na forma da lei. São Paulo, 12 de julho de 2022. Eu, escrevente, digitei. Eu, Escrivão(ã) – Diretor(a), subscrevi. DRA. 
VANESSA BANNITZ BACCALA DA ROCHA - JUÍZA DE DIREITO

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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A  
raiva é doença 
infecciosa que 
danifica o siste-
ma nervoso cen-
tral e causa in-

chaço no cérebro. É grave, 
com alto nível de letalida-
de. Transmitida ao homem 
ou animais pela saliva do 
morcego hematófago (ali-
menta de sangue) conta-
minada por vírus do gêne-
ro Lyssavirus.

No Brasil cães e gatos 
são os principais transmis-
sores da doença. Os sinto-
mas, progressivos até que 
o vírus se instale no cére-
bro, são: confusão mental, 
excitabilidade excessiva, 
agressividade, alucinações, 

Raiva: veja o perigo que 
representa para você e seu pet

de SP foram registrados 13 
casos de raiva em cães e 
20 em gatos. O Ministério 
da Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento (MAPA) in-
forma que de 2009 a 2019 
foram notificados 49.562 
casos em nove espécies: 
bovinos, equídeos, cães e 
gatos.

Houve predominância 
da transmissão por mor-
cegos em 188 casos de rai-
va humana. O Ministério 
da Saúde alerta que 90% 
das espécies de morcegos 
identificados com raiva 
estão em áreas urbanas. A 
raiva em herbívoros tem 
sido notificada em todos 
os estados e já registra 
50.944 casos de 1999 até 
julho de 2022. No ano de 
2021 foram registrados no 
Brasil 661 casos de raiva, 
destes 642 em ruminan-
tes.Os dois casos de raiva 
humana confirmados em 
Minas Gerais são as únicas 
ocorrências da doença no 
Brasil em 2022. 

representa para você e seu pet
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HORÓSCOPO

O CRAVO E A ROSA
 14h45, na Rede Globo

Calixto e Mimosa apartam a briga. 
Mimosa conta a Catarina sobre 
chantagem que Heitor está fazendo 
com Bianca. Ela decide falar com 
Heitor. Neca sente ciúme de Calixto. 
Calixto beija Mimosa, que desmaia. 
Petruchio e Catarina tentam acor-
dá-la e querem saber o que Calixto 
fez para deixá-la desacordada. Jo-
sefa alerta Dinorá que Cornélio está 
desconfi ado. Mimosa volta a si em 
estado de graça. Lindinha comunica 
estar levando adiante o plano para 
destruir Petruchio e desconfi a que 
Joaquim pegou as apólices. Catari-
na pergunta a Heitor o que ele sabe 
sobre o roubo da herança.

A FAVORITA
16h45, na Rede Globo

Rita diz a Zé Bob que ele não tem 
direito de se meter na vida dela e 
de Camila. Copola faz uma visita à 
Irene na escola de música. Os dois 
decidem convencer Lara e Cassiano 
de como é duro fazer uma escolha 
errada na vida e perder um grande 
amor. Dedina fi ca incomodada ao 
ver Greice e Damião se beijando. 
Dedina humilha Greice. Shiva perde 
a paciência com as loucuras de Au-
gusto. Romildo fi ca horrorizado ao 
saber que Camila é fi lha de Zé Bob. 
Pedro fi ca chocado ao ver o estado 
de Donatela. 

RESUMO DAS NOVELAS

ALÉM DA ILUSÃO
18h, na Rede Globo

Davi não deixa Isadora interromper 
o encontro entre Joaquim e Iolanda. 
Tenório pensa em escrever um arti-
go para um jornal. Joaquim garante 
que consumará seu casamento, e 
Isadora fi ca temerosa. Davi decide 
deixar Campos. O golpe de Enrico 
ao cassino é descoberto, e Santa 
oferece uma recompensa pela 
captura do falsifi cador das fi chas. 
Mariana descobre onde Emília 
esconde seu dinheiro. Inácio oferece 
sua fortuna para ajudar Santa. 
Isadora se declara para Davi e os 
dois se beijam.

CARA E CORAGEM
19h40, na Rede Globo

Andréa avisa que Pat ainda não 
pode ter muitas informações sobre 
o grupo. Pat decide contar para Moa 
e Ítalo o que descobriu sobre o gru-
po de Andréa. Renan é ovacionado 
pelos bailarinos. Ítalo convence Pat 
a colocar uma câmera e uma escuta 
durante as reuniões secretas com o 
grupo de mulheres. Rico e Lou são 
escolhidos para fazerem um traba-
lho de dublês juntos. Ítalo percebe o 
olhar apaixonado de Moa para Pat. 
A delegada Marcela conversa com 
Regina e Jarbas avisa a Ítalo. Pat e 
Moa veem Danilo com homens que 
acreditam ser os empresários que 
desejam comprar a fórmula.

PANATAL
21h30, na Rede Globo

Tenório volta atrás e desarma 
Alcides. Mariana fi ca assustada ao 
saber que Jove foi jurado de morte 
por Alcides. Alcides pede a Tenório 
sua arma de volta, prometendo 
matar Jove e José Leôncio para ele 
e o patrão tomarem as terras do fa-
zendeiro. José Leôncio pede a Jove 
que use a arma em sua cinta. Jove 
diz a José Leôncio que pretende 
conversar com Alcides. Trindade co-
menta com Irma sua preocupação 
com Tibério. Tenório descobre que 
Alcides está tendo um caso com 
Maria Bruaca. Tenório anuncia que 
pensa em trazer Zuleica e os outros 
fi lhos para a fazenda.

CARINHA DE ANJO
20h30, no SBT

Cecília diz que ama Gustavo antes 
de ir para o colégio. Leonardo fi ca 
até mais tarde na empresa e rouba 
joias e dinheiro do cofre da sala 
de Gustavo. Dulce Maria pergunta 
para Cecília se é verdade que ela se 
separou de Gustavo. Cecília diz que 
os dois se desentenderam, mas já 
está tudo bem. Cristóvão descobre 
que Flávio falou em seu nome com 
os árabes. Cassandra é rude com 
Estefânia e diz que ela espera três 
fi lhos de Vitor para segurar o casa-
mento. Estefânia pergunta o motivo 
da garota ser falsa com ela.

ÁRIES. 
Hoje sua atenção está 
totalmente voltada 

às fi nanças. Com Lua e Marte 
na Casa 2, você vai investir vai 
querer melhorar de vida e usará 
toda sua energia para batalhar 
por um futuro melhor.

TOURO. 
Lua e Marte em Touro 
potencializam todos 
os pontos fortes do 

seu signo. Você, que já esbanja 
persistência, fi cará mais deter-
minada. Se tiver um objetivo em 
mente, nada vai te impedir.

GÊMEOS. 
Lua e Marte infernizam 
o seu astral e você, que 
está sempre extrover-

tida e falante, talvez queira fi car 
mais quieta no seu canto hoje. É 
bem provável que esteja descon-
fi ada de algo ou alguém.

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. 
Há boas chances 
de conquistar uma 

promoção, assumir um cargo 
de liderança ou iniciar um novo 
projeto. Pode pintar atração por 
um(a) chefe ou uma pessoa 
muito infl uente. .

VIRGEM. 
Lua e Marte na Casa 
9 despertam em você 
uma vontade enorme 

de sair da mesmice, viver novas 
experiências e aprender coisas 
novas. Boa época para retomar 
os estudos.

LIBRA. 
Os astros vão deixar 
suas emoções à fl or da 
pele, por isso, contro-

lar as emoções será seu maior 
desafi o hoje. É um bom momen-
to para deixar ir o que não cabe 
mais em sua vida.

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. 
Prepara-se para um 
dia de muito trabalho. 

Lua e Marte incentivarão você a 
investir toda sua energia no em-
prego e a cumprir seus compro-
missos com a máxima dedicação 
e disciplina.

CAPRICÓRNIO. 
A Lua no seu paraíso 
astral promete um 
dia leve, descontraído 

e feliz. Você terá sorte e alegria 
em tudo que fi zer. Até as tarefas 
mais complicadas devem fl uir 
melhor hoje.

AQUÁRIO. 
Pode tomar decisões 
importantes para a 
família à tarde. Só 

converse antes para não causar 
discussões. Quem está livre pode 
querer dar um tempo das paque-
ras e e focar na família. 

PEIXES. 
Marte vai deixá-la ain-
da mais convincente, 
mas você precisará ter 

cuidado para não ser autoritária 
ou sincera demais, senão, pode 
atrair confl itos e discussões. Bons 
papos nas paqueras te animam.

Por Edgard M. Brito
Médico veterinário
embrito@terra.com.br

espasmos musculares, fe-
bre, convulsão, salivação 
intensa, dificuldade de en-
golir, mal-estar, febre, dor 
de garganta, náusea, perda 
do apetite, perda de sensi-
bilidade em um dos lados 
do corpo, irritabilidade, 
angústia e ansiedade.

A doença não tem tra-
tamento/cura, é fatal, daí a 
importância da vacinação 
anual do seu pet. Mordido 
por animal que não este-
ja vacinado contra a raiva, 
é preciso tomar a vacina e 
impedir que o vírus entre 
em contato com o sistema 
nervoso central por meio 
de medicamentos.

O vírus da raiva circula 
em populações de morce-
gos frugívoros, insetívoros 
e nectarívoros, havendo-
transmissão entre as espé-
cies. Um dos fatores que 
predispõe a raiva transmi-
tida por morcegos é o des-
matamento.

Segundo CRMVSP en-
tre 2002/2020 no estado 

CRUZADAS
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Curtas

FESTA JULINA. Os mo-
radores de Cajamar, na 
Grande São Paulo, terão 
neste mês mais um even-
to com shows, barracas 
de alimentação e diversas 
atividades para participa-
rem. A Festa Julina aconte-
cerá nos dias 22, 23 e 24 no 
Centro de Eventos Boió-
dromo, na avenida Deo-
vair Cruz de Oliveira. Entre 
as atrações confirmadas 
estão Zezé Di Camargo e 
Luciano, Dilsinho, Raça 
Negra e Fernando e  
Sorocaba.

JOÃO VICENTE. Na hora 
do sexo, o ator João Vicen-
te de Castro, 39, costuma 
chorar de vez em quan-
do. Foi exatamente isso o 
que ele revelou durante o 
Papo de Segunda, do GNT. 
“É muito bonito você ver 
uma pessoa despida de 
moral. É um momento de 
rara conexão. Às vezes, eu 
até me emociono transan-
do. É verdade. Sabia que 
eu sou um homem que 
chora transando?”, contou 
para as risadas dos demais 
colegas na atração.

3ª TEMPORADA. Se-
gundo a Folha de S.Pau-
lo, a série “Bridgerton” 
da Netflix já começou a 
produção de sua tercei-
ra temporada. O anúncio 
oficial seria feito nesta 
nesta quarta-feira. Como 
já havia sido confirma-
do, os novos episódios 
serão centrados na his-
tória de amor de Penelo-
pe Featherington (Nicola 
Coughlan) e Colin Brid-
gerton (Luke Newton).

“O moloque é 
danado, menina, 
estou dizendo”
Falou Boca Rosa nas re-
des sociais sobre beijo 
de João Guilherme e 
Yasmin Brunet. 

D
upla que tem fre-
quentado o noti-
ciário nas últimas 
semanas graças 
a polêmicas e de-

sentendimentos públicos, Si-
mone & Simaria anunciaram, 
na noite de terça-feira (19), o 
lançamento de seu primeiro 
projeto em meio aos boatos 
de separação. As irmãs parti-
cipam de “Eu Quero Recair”, 
single do primeiro DVD da 
cantora de forró Mari Fernan-
dez, gravado em março na ci-
dade de Fortaleza, antes das 
polêmicas envolvendo as co-
leguinhas. A canção chega às 
plataformas nesta quinta (21) 
e marca o primeiro projeto 
da dupla após série de desen-
tendimentos e de problemas 
de saúde que fizeram com 
que Simaria perdesse shows.

SIMONE E SIMARIA
Dupla anuncia nova música
As artistas 
anunciaram o 
lançamento de seu 
primeiro projeto em 
meio aos boatos de 
separação

Gentili
Amigo e agora, ex-compa-
nheiro de atração de Léo Lins, 
o apresentador Danilo Gen-
tilli aproveitou que estava ao 
vivo durante seu programa, 
“The Noite”, para fazer um 
desabafo e criticar a demis-
são do humorista do SBT. 
Léo foi afastado após realizar 
uma piada sobre bebê com 
hidrocefalia. Danilo afirmou 
que Lins é uma boa pessoa. 

Arthur Aguiar
Após faturar R$ 1,5 milhão 
ao vencer o Big Brother Bra-
sil 22, o ator e cantor Arthur 
Aguiar, 33, agora também 
tem ganhado dinheiro como 
palestrante motivacional. 
Ele fez palestras recentes em 
Nova York com valores entre 
R$ 536 e R$ 1.079 pela cota-
ção atual. As apresentações 
estavam lotadas, como mos-
traram alguns Stories dele. 

Andressa Urach vai ao hospital
As recentes discussões públicas entre a modelo e influenciadora Andressa Urach, 34, e seu 
filho Arthur, 17, fizeram com que ela tivesse de dar entrada em um hospital após sentir for-
tes dores no peito. “Estou com muita dor no peito. Começou domingo, quando eu comecei 
a me estressar. E então começou uma dor de cabeça muito forte e constante”, disse ela em 
vídeo em seu canal no YouTube. De acordo com Andressa, a preocupação foi ainda maior 
por causa da hipertensão. 
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moral. É um momento de 
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do. É verdade. Sabia que 
eu sou um homem que 
chora transando?”, contou 
para as risadas dos demais 
colegas na atração.

3ª TEMPORADA. Se-
gundo a Folha de S.Pau-
lo, a série “Bridgerton” 
da Netflix já começou a 
produção de sua tercei-
ra temporada. O anúncio 
oficial seria feito nesta 
nesta quarta-feira. Como 
já havia sido confirma-
do, os novos episódios 
serão centrados na his-
tória de amor de Penelo-
pe Featherington (Nicola 
Coughlan) e Colin Brid-
gerton (Luke Newton).

“O moloque é 
danado, menina, 
estou dizendo”
Falou Boca Rosa nas re-
des sociais sobre beijo 
de João Guilherme e 
Yasmin Brunet. 

D
upla que tem fre-
quentado o noti-
ciário nas últimas 
semanas graças 
a polêmicas e de-

sentendimentos públicos, Si-
mone & Simaria anunciaram, 
na noite de terça-feira (19), o 
lançamento de seu primeiro 
projeto em meio aos boatos 
de separação. As irmãs parti-
cipam de “Eu Quero Recair”, 
single do primeiro DVD da 
cantora de forró Mari Fernan-
dez, gravado em março na ci-
dade de Fortaleza, antes das 
polêmicas envolvendo as co-
leguinhas. A canção chega às 
plataformas nesta quinta (21) 
e marca o primeiro projeto 
da dupla após série de desen-
tendimentos e de problemas 
de saúde que fizeram com 
que Simaria perdesse shows.

SIMONE E SIMARIA
Dupla anuncia nova música
As artistas 
anunciaram o 
lançamento de seu 
primeiro projeto em 
meio aos boatos de 
separação

Gentili
Amigo e agora, ex-compa-
nheiro de atração de Léo Lins, 
o apresentador Danilo Gen-
tilli aproveitou que estava ao 
vivo durante seu programa, 
“The Noite”, para fazer um 
desabafo e criticar a demis-
são do humorista do SBT. 
Léo foi afastado após realizar 
uma piada sobre bebê com 
hidrocefalia. Danilo afirmou 
que Lins é uma boa pessoa. 

Arthur Aguiar
Após faturar R$ 1,5 milhão 
ao vencer o Big Brother Bra-
sil 22, o ator e cantor Arthur 
Aguiar, 33, agora também 
tem ganhado dinheiro como 
palestrante motivacional. 
Ele fez palestras recentes em 
Nova York com valores entre 
R$ 536 e R$ 1.079 pela cota-
ção atual. As apresentações 
estavam lotadas, como mos-
traram alguns Stories dele. 

Andressa Urach vai ao hospital
As recentes discussões públicas entre a modelo e influenciadora Andressa Urach, 34, e seu 
filho Arthur, 17, fizeram com que ela tivesse de dar entrada em um hospital após sentir for-
tes dores no peito. “Estou com muita dor no peito. Começou domingo, quando eu comecei 
a me estressar. E então começou uma dor de cabeça muito forte e constante”, disse ela em 
vídeo em seu canal no YouTube. De acordo com Andressa, a preocupação foi ainda maior 
por causa da hipertensão. 
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 A Estudo realizado pela EY 
mostra que os trabalhadores 
brasileiros são mais favorá-
veis ao home office que os 
profissionais de outros países.

O levantamento revela 
que, por aqui, 53% preferem 
trabalhar entre três e quatro 
dias de forma remota, ante 
38% no cenário global.

Apenas 9% no Brasil op-
tam por trabalhar um dia por 
semana, ou nenhum, no mo-
delo remoto, ante 20% no ce-
nário global.

Para os empregadores, a 

pandemia acelerou a neces-
sidade de mudanças amplas 
em uma política de recom-
pensas que engloba remune-
ração, bem-estar, benefícios 
flexíveis, tempo livre, entre 
outras.

Conforme a pesquisa, 43% 
dos funcionários entrevista-
dos disseram ser provável que 
deixem seu trabalho atual no 
próximo ano, sendo a remu-
neração o principal fator mo-
tivador para esse movimen-
to. No Brasil, esse percentual 
sobe para 50%. (FP)

Brasileiro é favorável 
ao trabalho remoto

 A A ANTT (Agência Nacio-
nal de Transportes Terres-
tres) aprovou nesta terça-fei-
ra (19) um reajuste da tabela 
dos pisos mínimos de frete do 
transporte rodoviário de car-
gas. O aumento será baseado 
no IPCA (Índice Nacional de 
Preços ao Consumidor Am-
plo) acumulado no período 
de dezembro de 2021 a junho 
de 2022.

Com isso, as tabelas de 
piso mínimo de frete terão 
um aumento que varia de 
0,87%, para operações com 
veículo automotor de alto de-
sempenho, a 1,96%, carga lo-
tação. As informações são da 
Agência Brasil.

De acordo com a agên-
cia reguladora, também será 
aplicada a variação do valor 
do óleo diesel S10, referente 
aos números divulgados pela 
ANP (Agência Nacional do Pe-
tróleo, Gás Natural e Biocom-
bustíveis) para o período de 
10 a 16 de julho.

A nova resolução, com os 
valores da tabela, será publica-
da no Diário Oficial da União.

A revisão atual não altera 
a metodologia vigente, ape-
nas aplica a variação acumu-
lada do IPCA sobre os itens de 
custo, compostos pelos insu-
mos e serviços relacionados à 
prestação do serviço, e atuali-
za o valor do diesel. (FP)

ANTT aprova reajuste 
de valores de tabela

NOTAS

 A A redução no preço da gaso-
lina anunciada pela Petrobras 
nesta terça-feira (19) deve con-
tribuir para uma redução de 
2% na bomba. Com isso, o IPCA 
deverá recuar 0,05 ponto per-
centual em julho e 0,10 ponto 
percentual em agosto, segundo 
cálculos do economista André 
Braz, responsável pelos índices 
de inflação da FGV (Fundação 
Getulio Vargas).

A gasolina tem um peso 
de aproximadamente 6,5% no 
IPCA, que é o índice oficial da 
inflação ao consumidor, medi-
do pelo IBGE e utilizado como 
referência pelo Banco Central 
para a política monetária.

Braz explica que a coleta do 
IPCA de julho termina daqui 
a dez dias. Portanto, somente 
esse último terço da amostra 
de preços vai captar a queda 
anunciada pela Petrobras. Os 
dois terços restantes serão cap-
tados em agosto.

Se o reajuste fosse integral-
mente captado em julho in-
dicaria que os motoristas ti-
veram preços neste patamar 
desde o início do mês, o que 
não é o caso, afirma o econo-
mista.

Ele projeta deflação de 
0,35% no IPCA de julho, que 
será divulgado no começo de 
agosto, mas diz que o núme-
ro poderá ser revisto para bai-
xo até lá.

Em quatro semanas, as pro-
jeções para o índice de inflação 
na pesquisa Focus passaram de 
alta de 0,43% para deflação de 
0,46%. A mediana das proje-
ções dos economistas consul-
tados que fizeram atualizações 
apenas na semana passada 
está em -0,58%. Algumas ca-
sas já projetam queda de até 
1% no IPCA do mês.

A projeção para o IPCA de 
2022 caiu de 8,27% para 7,54% 
em quatro semanas. Para 2023, 
subiu de 4,83% para 5,20%, 
apontando estouro da meta 
de inflação pelo terceiro ano 
seguido.

A deflação de julho está 
sendo puxada, principalmente, 
pela mudança no ICMS aprova-
da pelo Congresso e que já foi 
regulamentada por alguns es-
tados. Parte das desonerações, 
no entanto, são temporárias e 
só transferem parte da inflação 
do ano eleitoral para o período 
seguinte. (FP)

Deflação: expectativa 
sobe com a gasolina

 D A gasolina tem um peso de aproximadamente 6,5% no IPCA, 
que é o índice oficial da inflação ao consumidor, medido pelo IBGE

Fernando Frazão/Agência Brasil

 D A pesquisa analisa 
informações de 40 mil lojas 

espalhadas pelo Brasil, 
conforme Robson Munhoz, 

diretor de sucesso do 
cliente da Neogrid

RODRIGO MONTALDI/DIÁRIO DO LITORAL

Com o impacto da inflação sobre as ven-
das, os supermercados reduziram esto-
ques e, consequentemente, a variedade 
de produtos disponíveis nas gôndolas nos 
últimos meses.

É o que indica pesquisa da Neogrid, empresa es-
pecializada em serviços de inteligência artificial para 
cadeias de suprimentos.

Na passagem de maio para junho, o chamado ín-
dice de ruptura até teve uma ligeira baixa, de 11,5% 
para 11%. O nível, contudo, ainda é considerado ele-
vado pela Neogrid.

Na prática, o índice de 11% significa que, em uma 
lista com 100 itens, 11 não foram encontrados pelo 
consumidor nas gôndolas em junho.

A pesquisa analisa informações de 40 mil lojas es-
palhadas pelo Brasil, conforme Robson Munhoz, dire-
tor de sucesso do cliente da Neogrid.

O índice de ruptura não chega a apontar desabas-
tecimento. Sinaliza somente faltas pontuais de itens 
nas gôndolas, que podem estar associadas aos esto-
ques mais baixos.

“O índice vem oscilando, mas ainda é considerado 
alto. No mês anterior, havia sido de 11,5% [...]. Quando 
fica em 11%, acende um alerta”, afirma Munhoz.

Segundo ele, é sobretudo a inflação que está por 
trás do cenário. Diante da perda do poder de compra 
do consumidor, os supermercados tentam equilibrar 
os estoques, com foco naquilo que tem maior saída 
junto ao cliente no momento, indica o diretor.

“A causa raiz é a inflação.”
Outro possível sinal da pressão inflacionária, con-

forme a pesquisa, é a queda nas vendas dos supermer-
cados em unidades. Esse indicador atingiu em junho 
o menor patamar desde janeiro de 2020. A Neogrid 
diz que, por questões contratuais, não detalha os da-
dos absolutos.

Entre os produtos, a pesquisa destaca a indisponi-
bilidade do leite longa vida, cujos preços dispararam 
nos últimos meses. O índice de ruptura foi de 19,4% 
em junho, após 18,8% no mês anterior. O resultado 
é o maior desde abril de 2020 (20,3%), fase inicial da 
pandemia.

De janeiro a junho, o leite acumulou alta de 41,76% 
no país, pelo IPCA. Somente em junho, a alta foi de 
10,7%.

“Não é desabastecimento, estamos longe disso. 
Mas o que acontece é que marcas têm de aumentar o 
preço e podem, momentaneamente, ficar de fora do 
dia a dia das lojas”, aponta Munhoz. (FP)

Alta da inflação reduz 
variedade de produtos 
nos supermercados

Fique 
ligado  

 D A consulta costuma ser liberada a partir das 10h, no site da 
Receita. O depósito dos valores será feito na próxima sexta-feira

MARCELO CAMARGO/AGÊNCIA BRASIL

IR 2022: 
consulta ao 
3º lote será 
nesta sexta
PAGAMENTO. O lote é pago com 
correção pela taxa básica de juros da 
economia, a Selic, que está em 13,25% 

A Receita Federal deverá 
abrir, nesta sexta-feira 
(22), a consulta aos de-
pósitos do terceiro lote 
de restituição do Impos-

to de Renda 2022. O lote é pago com 
correção pela taxa básica de juros da 
economia, a Selic.

A taxa Selic está em 13,25% ao ano, 
após a última alta feita pelo Copom (Co-
mitê de Política Monetária), do Banco 
Central, em 15 de junho. O fisco deverá 
divulgar, em breve, o índice de corre-
ção aplicado neste lote de restituição, a 
quantidade de contribuintes contem-
plados e até quando a declaração preci-
sa ter sido enviada para conseguir entrar 
nesse pagamento, no caso de contri-
buintes não prioritários.

A consulta costuma ser liberada a 
partir das 10h, no site da Receita ou pelo 
Portal e-CAC. O depósito dos valores será 
feito na próxima sexta-feira (29), na con-
ta informada pelo trabalhador ao decla-
rar o Imposto de Renda.

Terão direito à restituição os contri-
buintes que enviaram a declaração ao 
fisco e não caíram na malha fina. Cida-
dãos com prioridade legal que saíram da 

malha também recebem.

SAIBA FAZER A CONSULTA.
A consulta ao lote de restituição é feita 
pela internet, no site da Receita Fede-
ral ou no Portal e-CAC, que é o Centro 
de Atendimento Virtual do fisco. Para 
consultar por meio do e-CAC, é preci-
so ter senha gov.br.

Acesse o Portal e-CAC e vá em “En-
trar com gov.br”

Na página seguinte, informe o CPF e 
vá em “Continuar”

Depois, digite a senha e vá em “En-
trar”

Em “Serviços em destaque”, vá em 
“Meu Imposto de Renda (Extrato da 
Dirpf)”

Segundo a Receita, mensalmente, o 
órgão recebe da STN (Secretaria do Te-
souro Nacional) recursos para pagar as 
restituições e cria lotes bancários. O se-
gundo lote liberou R$ 6,3 bilhões para 
4,3 milhões de contribuintes.

No primeiro lote, foram contempla-
dos 3,4 milhões de contribuintes priori-
tários, totalizando R$ 6,3 bilhões pagos. 
A ordem de prioridade da declaração 
incluiu idosos a partir dos 60 anos, com 

preferência para os maiores de 80 anos, 
contribuintes com alguma deficiência 
física ou mental ou doença grave e con-
tribuintes cuja maior fonte de renda seja 
o magistério.

A partir do segundo lote, os demais 
contribuintes passaram a receber, desde 
que não tenham caído na malha fina. No 
caso das prioridades, quando há empate, 
quem entregou primeiro recebe antes.

COMO É FEITO O 
PAGAMENTO DA RESTITUIÇÃO.
O dinheiro cai na conta conforme o ca-
lendário de restituição da Receita. Em 
geral, a consulta aos valores é aberta 
uma semana antes da data do depó-
sito. O valor é pago na conta-corrente 
ou poupança em nome do contribuin-
te informada na declaração. Neste ano, 
também é possível receber por Pix, 
desde que a chave seja o número do 
CPF do declarante.

MALHA FINA.
Ao todo, das mais de 34 milhões de de-
clarações recebidas pela Receita Federal 
neste ano, 2,015 milhões de contribuin-
tes caíram na malha fina. (FP)
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA ESPERANÇA
EXTRATO DE CONTRATO. TERMO ADITIVO CONTRATO Nº 016/2020; CELEBRADO 
EM 22/07/2020: PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2020; Partes: Município de Santa 
Cruz da Esperança x VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA; Objeto: Prestação de serviços, 
de implantação, gerenciamento, administração, fiscalização, emissão, fornecimento e 
manutenção de cartões-alimentação, através de cartões magnéticos, destinados aos 
servidores que se enquadrem na previsão contida na Lei Municipal nº 1.656, de 20 de 
março de 2.009. 

Santa Cruz da Esperança/SP, 20 de julho de 2022.
MARCOS ANTÔNIO BAZÍLIO

Prefeito do Município de Santa Cruz da Esperança.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA ESPERANÇA
DECISÃO PROFERIDA EM RECURSO ADMINISTRATIVO. PROCESSO: 057/2022 PREGÃO 
PRESENCIAL: 011/2022. RECORRENTE: MARTINE & BRUNO CONSTRUÇÕES LTDA, qualificada 
nos autos. “.. recebo o recurso interposto, dele conheço porque tempestivo. Considerando 
que o procedimento licitatório não deve ser pautado por excesso de formalismos e que 
deve prevalecer a busca pela proposta mais vantajosa à Administração Pública, Converto o 
julgamento do recurso em diligência e oportunizo à empresa recorrente o prazo derradeiro 
de 03 (três) dias úteis para que a mesma apresente toda a documentação comprovando a 
regularidade dos veículos indicados para a execução do objeto contratual. Cumpra-se. 

Santa Cruz da Esperança/SP, 20 de julho de 2022. 
MARCOS ANTÔNIO BAZÍLIO - Prefeito do Município de Santa Cruz da Esperança

AVISO DE RETIFICAÇÃO DE EDITAL 
PROCESSO Nº 104/2022

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2022
Objeto: Aquisição de 01 (uma) máquina retroescavadeira 
para promover e incentivar a produção agrícola e pecuária, 
em atendimento ao Convênio/Mapa nº. 915875/2021- Pla-
taforma + Brasil nº. 502782/2021, celebrado entre o Mu-
nicípio de Tabapuã e o Ministério da Agricultura, Pecuária 
e Abastecimento, conforme especificações constantes do 
Termo de Referência. O Município de Tabapuã informa a 
retificação do edital e seu anexo I – descritivo do objeto e 
especificações de garantia, cuja alteração estará disponí-
vel no site da Prefeitura Municipal (www.tabapua.sp.gov.
br) e no sistema eletrônico (www.bll.org.br), designando-se 
nova data para sessão pública. As propostas e documentos 
de habilitação serão recebidos exclusivamente por meio do 
sistema eletrônico (www.bll.org.br), até as 09h00min do 
dia 10/08/2022, com abertura da sessão pública (início da 
disputa) às 09h31min do mesmo dia, no endereço eletrô-
nico www.bll.org.br. Informamos que a íntegra do Edital e 
seus anexos poderão ser lidos ou obtidos nos sites www.
tabapua.sp.gov.br e www.bll.org.br. Maiores informações 
estarão disponíveis os telefones (17) 3562-9022 ou pelo 
e-mail licitacao@tabapua.sp.gov.br. Tabapuã, 20 de julho 
de 2022. SILVIO CESAR SARTORELLO -  Prefeito Munici-
pal. PUBLIQUE-SE.-

PREFEITURA MUNICIPAL DE TABAPUÃ
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS
ESTÂNCIA BALNEÁRIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO
AVISO DE EDITAL
A Comissão Permanente de Licitações – COMLIC I, situada na Rua D. Pedro II, 
nº 25 – 4º andar, CEP. 11010-080, comunica que, de acordo com a Lei Federal nº 
8.666/93 e a Lei Municipal nº 3.327/16, está procedendo à seguinte licitação:
TOMADA DE PREÇOS Nº 13515/2022– Tipo menor preço
PROCESSO Nº 23929/2022-78
REGIME DE EXECUÇÃO: Empreitada por preço unitário.
OBJETO: Contratação de empresa para execução de serviços de manutenção de 
calçadas, guias e sarjetas danificadas pelas raízes e remoção de árvores em 
diversos Bairros da Região da Orla e Zona Intermediária – Município de 
Santos/SP, com fornecimento de material, mão de obra e equipamentos.
UNIDADE REQUISITANTE: Secretaria Municipal de Serviços Públicos - SESERP
Entrega dos envelopes: até às 11h00 do dia 10/08/2022, na sala de reunião da 
Comissão Permanente de Licitações no local supramencionado.
Abertura dos envelopes: 10/08/2022 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) 3229-8811, ramais 8805 ou 8806 
com o Sr. Marcio Augusto Salgueiro Lima ou a Seção Administrativa do Departa-
mento.
Cópia do Edital da Tomada de Preços poderá ser consultada, a partir do dia 
22/07/2022, no site da Prefeitura de Santos no link  do licitasantos: 
http://www.santos.sp.gov.br/licitasantos/ (acessar 13515/2022-Download). 
A sessão de abertura dos envelopes poderá ser acompanhada pelo público em 
geral, no link http://www.santos.sp.gov.br/licitasantos/ (acessar 13515/2022-
-Download)
Maiores informações poderão ser obtidas através do telefone (13) 
3201-5733/3201-5165 ou através do e-mail comlic1@santos.sp.gov.br no horário 
das 08h00 às 17h00.
Santos, 20 de julho de 2022
Comissão Permanente de Licitações I
DILMARA A. PEPICELLI AIRES

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE CARAGUATATUBA

ESTADO DE SÃO PAULO
ABERTURA DE LICITAÇÃO

Pregão Eletrônico nº 86/2022 
Processo nº 18.771/2022 

Processo de Compra 4251/2022 
Edital nº 125/2022 

Objeto: Aquisição de medicamentos NÃO 
padronizados na REMUME. (AÇÃO JUDI-
CIAL) 
Abertura: 04/08/2022 às 09h00min.
Edital, informações e local de realização: 
https://portaldatransparencia.caraguata-
tuba.sp.gov.br/licitacoes/licitacoes

ABERTURA DE LICITAÇÃO
Concorrência Pública nº 11/2022 

Processo nº 15.420/2022 
Processo de Compra 3723/2022 

Edital 100/2022
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO 
DE SERVIÇOS EM EQUOTERAPIA E HI-
DROTERAPIA, PARA REABILITAÇÃO DE 
PESSOAS COM DEFICIÊNCIA..
Abertura: 22/08/2022 às 09h30min.
Edital, informações e realização: 
https://portaldatransparencia.caraguatatu-
ba.sp.gov.br/licitacoes/licitacoes

ABERTURA DE LICITAÇÃO
Pregão Eletrônico nº 88/2022 

Processo nº 19.858/2022 
Edital 131/2022

Objeto: REGISTRO DE PREÇO DE BICA 
CORRIDA, PARA MANUTENÇÃO DE 
VIAS PÚBLICAS.
Abertura: 04/08/2022 às 09h00min.
Edital, informações e realização: 
https://portaldatransparencia.caraguatatu-
ba.sp.gov.br/licitacoes/licitacoes

C O M U N I C A D O
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 80/2022 

PROCESSO INTERNO Nº 17.623/2022 
PROCESSO DE COMPRA Nº4.192/2022 

EDITAL N° 113/2022
Comunicamos aos interessados em par-
ticipar do Pregão acima, cujo objeto é o 
Registro de preços para serviços de orien-
tadores de público/controladores de acesso 
para eventos do calendário oficial do mu-
nicípio e outros eventuais realizados pela 
secretaria municipal de turismo, que o alu-
dido certame está SUSPENSO por tempo 
indeterminado para alterações do Edital. 
Caraguatatuba, 20 de julho de 2022; MARIA 
FERNANDA GONÇALVES GALTER. 
Secretaria Municipal de Turismo

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO
Acha-se aberto na Prefeitura Municipal de 
Pinhalzinho o seguinte certame licitatório:

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 022/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 102/2022
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE 
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (MICROCOMPUTA-
DORES, IMPRESSORAS, NOTEBOOKS, PROJETORES).
DATA DA ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA: 05/08/2022
HORÁRIO DE INÍCIO: 14h00min (horário de Brasília-DF)
LOCAL DE REALIZAÇÃO DA SESSÃO:  A sessão pública 
será realizada por meio eletrônico no site da Bolsa de Lici-
tações e Leilões – BLL:  www.bll.org.br (Pregão Eletrônico). 
O Edital completo poderá ser obtido através dos sites www.
pinhalzinho.sp.gov.br e www.bll.org.br. Informações: Seção 
de Licitações e Compras da Prefeitura Municipal de Pi-
nhalzinho-SP, sito à Rua Cruzeiro do Sul, nº 225, Centro, 
em dias úteis, das 9h às 11h30m e das 13h às 16h. Email: li-
citacoes@pinhalzinho.sp.gov.br. Telefone: (11) 4018-4310.

Pinhalzinho, 20 de Julho de 2022.
JOSÉ LUIZ DE OLIVEIRA

Prefeito Municipal
Interino

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALZINHO
ESTADO DE SÃO PAULO

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO
Acha-se aberto na Prefeitura Municipal de 
Pinhalzinho o seguinte certame licitatório:

PREGÃO PRESENCIAL Nº 23/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 103/2022
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO 
DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA 
REDE PÚBLICA DE SAÚDE PARA AMBULATÓRIOS E/
OU HOSPITAIS E CLÍNICAS LOCALIZADOS NO MUNICÍ-
PIO DE BRAGANÇA PAULISTA (MICRO-ÔNIBUS E VAN 
COM MOTORISTA).
DATA DA SESSÃO: 03 DE AGOSTO DE 2022 – 14h00min
O Edital completo poderá ser obtido através do site www.
pinhalzinho.sp.gov.br (Licitações). Informações: Seção 
de Licitações e Compras da Prefeitura Municipal de 
Pinhalzinho-SP, sito à Rua Cruzeiro do Sul, nº 225, Cen-
tro, em dias úteis, das 9h às 11h30m e das 13h às 16h. 
Email: licitacoes@pinhalzinho.sp.gov.br. Telefone: (11) 
4018-4310.

Pinhalzinho, 20 de Julho de 2022.
JOSÉ LUIZ DE OLIVEIRA

Prefeito Municipal
Interino

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALZINHO
ESTADO DE SÃO PAULO

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

DEPARTAMENTO DE 
LICITAÇÕES E CONTRATOS

RESUMO DE ATA DE REGISTRO 
DE PREÇOS Nº 176/2022 -PROC. N° 
300.189/2022-oriundo do processo nº 
1790/2022. DETENTORA: COMERCIAL MI-
LENIUM LTDA -ME. OBJETO: REGISTRO 
DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE 
MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO. DATA 
DA ASSINATURA: 20/07/2022. PRAZO DE 
VIGÊNCIA: 12 meses, a contar da data da 
publicação da respectiva ata - PREÇOS RE-
GISTRADOS - itens e Valores Unitários: Item 
49-ADITIVO IMPERMEABILIZANTE A BASE 
DE EMULSÃO ASFÁSTICA COM ELASTÔ-
MEROS E MEMBRANA PARA IMPERMEA-
BILIZAR LAJES E PAREDES EXTERNAS 
CONTRA INFILTRAÇÕES DE ÁGUA, DEN-
SIDADE DE 1,02G/CM3, NA COR PRETA, 
BALDE COM 18 LITROS-R$ 290,00  o BD. 
Item 50-ADITIVO IMPERMEABILIZANTE 
A BASE DE EMULSÃO ASFÁSTICA COM 
ELASTÔMEROS E MEMBRANA PARA 
IMPERMEABILIZAR LAJES E PAREDES 
EXTERNAS CONTRA INFILTRAÇÕES DE 
ÁGUA, DENSIDADE DE 1,02G/CM3, NA 
COR PRETA, BALDE COM 18 LITROS. 
*ITEM DESTINADO EXCLUSIVAMENTE 
PARA ME/EPP-R$ 290,00 o BD.TOTAL DA 
ARP: R$ 435.000,00. CONTRATANTE: Se-
cretaria Municipal de Serviços Urbanos.

RESUMO DO 20º TERMO ADITIVO – 
AO CONTRATO Nº 12/2006 - PROC. Nº 
5.843/2005– CONTRATADA: EDSON DOU-
GLAS NAHKUS E OUTRO – OBJETO: 
Prorrogação do Contrato de Locação de 
imóvel situado na Rua Heloísa Pamplona, 
nº 304/316, para sede do CRAS – Centro 
de Referência da Assistência Social e com 
reajuste de 35,65%, correspondente ao valor 
mensal de R$7.500,00(sete mil e quinhentos 
reais), perfazendo o valor total atualizado de 
R$90.000,00 (noventa mil reais) Vigência: 
12 (doze) meses a contar de 22 de junho de 
2022. DATA DA ASSINATURA: 22/06/2022. 
CONTRATANTES: Secretaria Municipal de 
ASSISTÊNCIA E Inclusão Social.

RESUMO DO 4º TERMO ADITIVO – AO 
CONTRATO Nº 139/2017 - PROC. Nº 
100.071/2018– CONTRATADA: ATITUDE 
DISTRIBUIÇÃO DE BOLETINS JURÍDICOS 
LTDA-ME – OBJETO: Fica prorrogado o pra-
zo do contrato supra descrito por 12 (doze) 
meses, a partir de 12 de julho de 2022.Valor 
total: R$ R$ 1.600,00. DATA DA ASSINATU-
RA: 12/07/2022. CONTRATANTES: Procura-
doria Geral do Munícipio.

RESUMO DO 11º TERMO ADITIVO – 
AO CONTRATO Nº 56/2020 - PROC. Nº 
300.043/2020-oriundo do processo nº 
21541/2019, CONTRATADA: TEGEDA CO-
MERCIALIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO LTDA– 
OBJETO: Fica alterada a gramatura do item 
“mini bolo sabor chocolate, sem recheio. 
PRODUTO ANTES FORNECIDO- Mini bolo 
sabor chocolate, sem recheio-Marca Bau-
ducco – 30 gramas. PRODUTO SUBSTITU-
TO- Mini bolo sabor chocolate, sem recheio-
-Marca Bauducco – 40 gramas. DATA DA 
ASSINATURA: 12/07/2022 CONTRATANTE: 
Secretaria Municipal de Educação.

“RESUMO: Processo nº 3317/2022 – Parce-
ria com a Associação Amigos da Banda Mar-
cial de São Caetano do Sul. DESPACHO: “À 
vista dos elementos que integram estes autos 
e diante da Lei 13.019/14 e, levando-se em 
conta o indiscutível interesse público existen-
te na celebração da parceria, RECONHEÇO 
E RATIFICO a inexigibilidade do chamamen-
to público na parceria fi rmada com a ASSO-
CIAÇÃO AMIGOS DA BANDA MARCIAL DE 
SÃO CAETANO DO SUL, para o Exercício de 
2022, no valor total de R$ 14.500,00 (catorze 
mil e quinhentos reais)” Secretário Munici-
pal de Governo: Jefferson Cirne da Costa – 
18/07/2022. São Caetano do Sul, 20 de julho 
de 2022. Carolina Morales Duwe-Diretora do 
Departamento de Licitações e Contratos

“RESUMO: Processo nº 3313/2022 – Parce-
ria com o Grupo Escoteiro Alvorada. DESPA-
CHO: “À vista dos elementos que integram 
estes autos e diante da Lei 13.019/14 e, le-
vando-se em conta o indiscutível interesse 
público existente na celebração da parceria, 
RECONHEÇO E RATIFICO a inexigibilidade 
do chamamento público na parceria fi rmada 
com o GRUPO ESCOTEIRO ALVORADA, 
para o Exercício de 2022, no valor total de R$ 
14.500,00 (catorze mil e quinhentos reais) ”” 
Secretário Municipal de Governo: Jefferson 
Cirne da Costa – 18/07/2022. São Caetano 
do Sul, 20 de julho de 2022. Carolina Morales 
Duwe-Diretora do Departamento de Licita-
ções e Contratos

“RESUMO: Processo 6964/2022- Modalidade 
Pregão Eletrônico nº 60/2022 – Aquisição de 
Ventilador Pulmonar. DATA DE ABERTURA: 
“Fica agendada a licitação em epígrafe para 
o dia 04 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 en-
dereços eletrônicos https://pregaoeletronico.
saocaetanodosul.sp.gov.br/, e http://licitacao.
saocaetanodosul.sp.gov.br/web, ou no De-
partamento de Licitações e Contratos, e tele-
fone para contato 4233-7236” Secretário Mu-
nicipal de Governo: Jefferson Cirne da Costa 
– 20/07/2022. São Caetano do Sul, 20 de ju-
lho de 2022. Carolina Morales Duwe-Diretora 
do Departamento de Licitações e Contratos

“RESUMO: Processo 8727/2022 - Modali-
dade Pregão Eletrônico nº 61/2022 Oferta 
de Compra nº - 863600801002022OC00015 
- Aquisição de Bilirrubinômetro. DATA DE 
ABERTURA: “Fica agendada a licitação em 
epígrafe para o dia 04 de agosto de 2022 às 
14:00 horas, a ser realizada no endereço ele-
trônico www.bec.sp.gov.br. O edital, anexos e 
demais informações e esclarecimentos, po-
derão ser obtidos nos endereços eletrônicos 
www.bec.sp.gov.br, e http://licitacao.saocae-
tanodosul.sp.gov.br/web, ou no Departamen-
to de Licitações e Contratos, e telefones para 
contato: 4233-7236”. Secretário de Governo 
- Jefferson Cirne da Costa – 20/07/2022. São 
Caetano do Sul, 20 de julho de 2022. Carolina 
Morales Duwe-Diretora do Departamento de 
Licitações e Contratos

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE SÃO CAETANO DO SUL
SECRETARIA MUNICIPAL DE 

OBRAS E HABITAÇÃO
A Comissão Permanente de Licita-

ções – COJUP I, da Prefeitura Municipal de 
São Caetano do Sul, diante dos Termos do 
Processo Administrativo nº 7881/2022,   da 
Tomada de Preço nº 02/2022, que trata da 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXE-
CUÇÃO DE OBRAS DE REFORMA, VISAN-
DO ADEQUAÇÕES ARQUITETÔNICAS E 
REQUALIFICAÇÃO DAS INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS E HIDRÁULICAS EM PRÓ-
PRIO SITUADO NA AVENIDA FERNANDO 
SIMONSEN, Nº 566, BAIRRO SÃO JOSÉ, 
NESTE MUNICÍPIO, RESOLVE em razão 
do menor preço global ofertado para o obje-
to da licitação e em razão do cumprimento a 
todos os itens do Edital, CLASSIFICAR, as 
empresas: 1ª.Classifi cada: KIN ENGENHA-
RIA  LTDA EPP, CNPJ: 04.517.114/0001-
64, com o valor de R$2.274.852,17 (dois 
milhões, duzentos e setenta e quatro mil, 
oitocentos e cinquenta e dois reais e de-
zessete centavos); 2ª. Classifi cada: EP 
EMPREENDIMENTO E CONSTRUÇÃO 
EIELI EPP, CNPJ nº 10.810.332/0001-95 
com o valor de R$ 2.357.070,57 (dois mi-
lhões, trezentos e cinquenta e sete mil, se-
tenta reais e cinquenta e sete centavos); 3ª 
Classifi cada: TETO CONSTRUTORA S/A 
CNPJ: 13.034.156/0001-35, com o valor de 
R$ 2.638.053,45 (dois milhões, seiscentos e 
trinta e oito mil, cinquenta e três reais e qua-
renta e cinco centavos), RESOLVE ainda, 
por unanimidade, DECLARAR COMO ME-
LHOR CLASSIFICADA E VENCEDORA DO 
CERTAME, a empresa KIN ENGENHARIA  
LTDA EPP, CNPJ: 04.517.114/0001-64, com 
o valor de R$2.274.852,17 (dois milhões, 
duzentos e setenta e quatro mil, oitocentos 
e cinquenta e dois reais e dezessete cen-
tavos), fi cando assim, todos intimados nos 
termos do artigo 109, inciso I, alínea “b” da 
Lei Federal nº 8.666/93 e alterações poste-
riores. São Caetano do Sul, 21 de julho de 
2022. Vladimir Guirado Candido-Presidente 
da Comissão Julgadora Permanente de Lici-
tação- COJUP I

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU 
AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 21/2022- PROCESSO Nº 556/2022. 
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO NO MUNICÍPIO DE 
MIRACATU. IMPORTANTE: Recebimento da Declaração de Microempresa ou Empresa 
de Pequeno Porte e envelopes de Habilitação e Proposta: até o dia 03/08/2022. 
SESSÃO: Início às 09h do dia 03/08/2022. FORMALIZAÇÃO DE CONSULTAS: Por 
telefone (13) 3847-7000 – Ramal 207/208 e e-mail compras@miracatu.sp.gov.br. O 
Edital completo poderá ser obtido pelos interessados pelos endereços: http://miracatu.
sp.gov.br/licitacoes/ e https://bit.ly/Portal-da-transparencia. Miracatu, 20 de julho de 
2022. SAULO SILVA VIEIRA - Diretor do Departamento de Compras e Projetos.

ESCLARECIMENTO
CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 008/2022
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2499/2022

Vimos, através deste, em relação ao processo li-
citatório, cujo objeto é CONTRATAÇÃO DE EM-
PRESA ESPECIALIZADA PARA CONSERVA-
ÇÃO DE SISTEMA VIÁRIO ATRAVÉS DE RECA-
PEAMENTO EM DIVERSAS VIAS, CONFORME 
MEMORIAL DESCRITIVO, ATENDENDO O PRO-
GRAMA FEDERAL – OPERAÇÃO N. º 1075803-
93 – PROPOSTA N.º 23888/2021, tendo em vista 
pedido de esclarecimentos feitos pela empresa 
FORTPAV PAVIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA, 
expor o que segue:
ESCLARECIMENTO: A empresa alega que, em 
vistoria aos locais relacionados nos projetos e pla-
nilhas, constatou que há vários trechos em que o 
pavimento possui patologias e deformações que 
devem ser corrigidas antes dos serviços de re-
capeamento. Em alguns trechos há buracos com 
aproximadamente 15 cm de altura, outros em 
que a camada de rolamento em CBUQ não existe 
mais, estando o pavimento composto apenas pela 
base, que também apresenta diversas patologias, 
que necessitam serem corrigidas para posterior 
realização de recapeamento.
Em análise ao edital, projetos, memorial descritivo 
e planilha orçamentária contatou que a execução 
dos serviços de tapa buraco e regularização de 
pavimento não está remunerada na Planilha Or-
çamentária.
Solicita esclarecimento de como serão remunera-
dos os serviços de tapa buraco, recomposição e 
regularização de pavimento, sem que haja prejuízo 
para o licitante.
RESPOSTA: De acordo com manifestação da Se-
cretaria de Obras e Serviços Públicos, informa-se 
que, quando do início dos serviços, todas as vias 
estarão aptas a receber apenas os serviços de 
recapeamento, sendo de responsabilidade da Ad-
ministração qualquer serviço de regularização ou 
tapa buraco anterior ao contratado. 
Era o que tínhamos a comunicar.

Araraquara, 20 de julho de 2022.
MICHELLE VICENTINE DE ARRUDA GOMES

Subcomissão de Licitação da Administração Geral
Presidente

PREFEITURA DO MUNICÍPIO 
DE ARARAQUARA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
GERÊNCIA DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
MODALIDADE: CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 
002/2022 – INEXIGIBILIDADE N° 063/2022 - 
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 3013/2022;
ABERTURA DAS PROPOSTAS: Às 10:00 horas 
do dia 01 de AGOSTO de 2022.
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPE-
CIALIZADA PARA ASSUMIR A RESPONSABILI-
DADE DE DISPONIBILIZAR APRESENTAÇÕES 
ARTÍSTICAS SEM ÔNUS AO MUNICÍPIO, CON-
DUZIR AS APRESENTAÇÕES, GARANTIR A LO-
CUÇÃO, ORGANIZAÇÃO E A DIREÇÃO DO TRA-
DICIONAL SHOW DA CIDADE, EM VIRTUDE DA 
ATIVIDADE EM COMEMORAÇÃO DO ANIVER-
SÁRIO DE 205 ANOS, NO DIA 22 DEAGOSTO, 
DAS 14H ÀS 18H. 
TIPO: MAIOR NÚMERO DE PONTOS
RETIRADA DO EDITAL: Para maiores informa-
ções, retirar o edital completo através do site:  
http://www.araraquara.sp.gov.br/transparencia-
-gestao-e-financas/portal-da-transparencia-admi-
nistracao.

Araraquara, 20 de julho de 2022.
ANTONIO ADRIANO ALTIERI

Secretário Municipal de Administração

PREFEITURA DO MUNICÍPIO 
DE ARARAQUARA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
GERÊNCIA DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 
Nº 060/2022 - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 
387/2022 - Registro de preços para eventual e 
futura aquisição de pneus, câmaras de ar e pro-
tetores para atender as demandas de todas as 
secretarias municipais deste município de Tupã/
SP, pelo período de 12 (doze) meses. Abertura: 
04/08/2022, às 08h30min. TIPO DE LICITAÇÃO: 
Menor preço por item. O edital e seus anexos en-
contram-se disponíveis no Depto de Licitação, no 
Paço Municipal, localizado na Praça da Bandeira, 
nº 800 (centro), nesta cidade de Tupã (SP), ou 
através do telefone (0XX14) 3404-1000, de se-
gunda a sexta-feira, das 07h30min às 11h30min 
e dás 13h00min às 17h00min, no site www.tupa.
sp.gov.br. Tupã, em 19/07/2022. Caio Kanji Pardo 
Aoqui, Pref. Mun

PREFEITURA 
DA ESTÂNCIA 

TURÍSTICA DE TUPÃ
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 
Nº 061/2022 - Processo Licitatório nº 389/2022 
- Registro de preços para eventual e futura aqui-
sição de combustível (biodiesel comum S-10) 
destinados ao abastecimento dos veículos da 
frota municipal das secretarias municipais do mu-
nicípio de Tupã, pelo período de 06 (seis) meses. 
Abertura: 04/08/2022, às 14h30min. TIPO DE LI-
CITAÇÃO: Menor preço por item. O edital e seus 
anexos encontram-se disponíveis no Depto de 
Licitação, no Paço Municipal, localizado na Pra-
ça da Bandeira, nº 800 (centro), nesta cidade de 
Tupã (SP), ou através do telefone (0XX14) 3404-
1000, de segunda a sexta-feira, das 07h30min às 
11h30min e dás 13h00min às 17h00min, no site 
www.tupa.sp.gov.br. Tupã, em 20/07/2022. Caio 
Kanji Pardo Aoqui, Pref. Mun

PREFEITURA 
DA ESTÂNCIA 

TURÍSTICA DE TUPÃ

Extrato de aditamento contratual
A Superintendência do Consórcio Intermu-
nicipal de Saúde do Vale do Ribeira e Litoral 
Sul torna público termo aditivo que  prorroga 
o contrato nº 011/20, com a empresa THER-
MO RIBEIRA SOLUÇÕES LTDA. – CNPJ/
MF 343.492.370/0001-02, nos termos da 
Lei Federal 8.666/93 atualizada, visando 
prestação de serviços de manutenção pre-
ventiva e correitva de aparelhos de ar con-
dicionado. Valor: R$ 190.000,00.  Vigência: 
20.07.22 a 19.07.23 – Proc. 031/20 – PP 
020/20.

CONSÓRCIO 
INTERMUNICIPAL DE 
SAÚDE DO VALE DO 

RIBEIRA E LITORAL SUL 

Extrato Trimestral De Ata  
De Registro De Preços 

O Consaúde Torna Público O Extrato Da 
Ata Registro De Preços Referente Ao: Pro-
cesso Nº 116/2021 – Pregão Presencial Nº 
44/2021, Para Fornecimento De Pães e Gás 
de Cozinha Destinados Ao H.R.L.B., C.A.R. 
e Lab./Regional - Consaúde, Assinada Em 
20/10/2021, Prazo De Validade De 12 Me-
ses, Com Seu 4º Trimestre De Vigência, 
Conforme Segue: (Detentora Da Ata, Nº Do 
Lote, Descrição, Unidade De Medida, Preço 
Unitário Em Real), Roseli Vieira Dos San-
tos 36155757844, Cnpj: 36.728.787/0001-
50, 02, Pão Doce 01 Kg, Kg, 15,90 – 03, 
Pão Tipo Frances, Kg, 15,55.

José Antonio Antosczezem
Diretor Superintendente

CONSÓRCIO 
INTERMUNICIPAL DE 
SAÚDE DO VALE DO 

RIBEIRA E LITORAL SUL 

Extrato Trimestral De Ata  
De Registro De Preços 

O Consaúde Torna Público O Extrato Da 
Ata Registro De Preços, Referente Ao: Pro-
cesso Nº 133/2021 – Pregão Presencial 
Nº 054/2021, Referente Aquisição De Ma-
terial De Consumo De Enfermagem Com 
Comodato De Equipamento. Assinada Em 
21/01/2022 Com o Prazo De Validade De 
12 (Doze) Meses, Com Seu 3º Trimestre 
De Vigência, Conforme Segue: (Detentora 
Da Ata, Nº Do Item, Descrição, Unidade De 
Medida, Preço Unitário Em Real E Marca): 
Mult Med Equip Hospitalares Ltda. Cnpj: 
62.334.156/0001-66, Lote 4, Os Itens: 015 
- Fixador Cefalico Tipo Gorro P/Cpap Neo-
natal G, Und, 347,00,  Fischer/Paykel Helth-
care Ltda; 016 - Fixador Cefalico Tipo Gorro 
P/Cpap Neonatal Medio, Und, 347,00, Fis-
cher/Paykel Helthcare Ltda; 017 - Fixador 
Cefalico Tipo Gorro P/Cpap Neonatal Peq, 
Und, 347,00, Fischer/Paykel Helthcare 
Ltda; 019 - Interface Babyflow P/ Cpap Neo-
natal, Und, 338,50, Fischer/Paykel Helthca-
re Ltda; 021 - Mascara Nasal Neonatal P/ 
Cpap Tamanho G, Und, 179,00, Fischer/
Paykel Helthcare Ltda; 022 - Mascara Nasal 
Neonatal P/ Cpap Tamanho M, Und, 179,00, 
Fischer/Paykel Helthcare Ltda; 0023 - Mas-
cara Nasal Neonatal P/ Cpap Tamanho P, 
Und, 179,00, Fischer/Paykel Helthcare 
Ltda; Lote 5, Os Itens: 025 - Seringa Des-
cartavel Para Bomba Seringa  20 Ml Se-
ringa Descartavel, Und, 20,30, Samtronic; 
026 - Seringa Descartavel Para Bomba Se-
ringa 50ml/60ml Seringa Descartavel, Und, 
22,20, Samtronic; 027 - Seringa Enteral 
Descartavel Para Bomba 20ml Seringa En-
teral 20 Ml, Und, 22,75, Samtronic;  Lote 6, 
Os Itens: 013 - Extensor Bomba De Seringa 
Fotoprotetor, Und, 24,20, Samtronic; 014 
- Extensor Para Bomba De Seringa P/Die-
ta, Und, 24,20, Samtronic; Lote 7, O Item: 
05 - Detergente Enzimatico  C/ 5 Enzimas, 
Galao, 157,90, Luckmann; Lote 12, O Item: 
29,  Transdutor De Pressao Invasiva P.A.M, 
Und, 87,92, Edwards; Samtronic Industria E 
Comercio Ltda. Cnpj: 58.426.628/0001-33, 
Lote 3, Os Itens: 010 - Equipo Para Bom-
ba De Infusao, Und, 25,91, Samtronic; 011 
- Equipo Para Bomba De Infusao Enteral, 
Und, 25,91, Samtronic; 012 - Equipo Para 
Bomba De Infusao Fotoprotegido, Und, 
28,60, Samtronic; Unit Ind Com Imp Exp 
Ltda. Cnpj: 66.969.262/0001/77, Lote1, Os 
Itens: 01 - Agulha De Biopsia De Figado 
16gx16cm, Und, 88,00, Unit;  02 - Agulha 
De Biopsia De Mama 16gx25cm, Und, 
88,00, Unit; 03 - Agulha De Biopsia De 
Prostata 18gx25cm, Und, 88,00, Unit; 04 - 
Agulha De Biopsia De Prostata 18gx30cm, 
Und, 88,00, Unit; Sispack Medical Ltda. 
Cnpj: 54.565.478/0001-98, Lote 8, O Item 
18 -  Indicador Biologico P/ Autoclave Ii, Pct, 
27,00, Bionova/Pcd220-1; Health Quality 
Ind E Com Ltda Me Cnpj: 05.150.878/0001-
27, Lote 2, Os Itens: 06 - Embalagem Tu-
bular Descartavel 12cmx100m, Rl, 87,31,  
Health Quality; 07 -  Embalagem Tubular 
Descartavel 15cmx100m, Rl, 108,57, Health 
Quality; 08 - Embalagem Tubular Descarta-
vel 20cmx100m, Rl, 144,75, Health Qua-
lity; 09 - Embalagem Tubular Descartavel 
30cmx100m, Rl, 217,14, Health Quality; Ci-
rurgica Uniao Ltda. Cnpj: 04.063.331/0001-
21, Lote 11, O Item: 28 - Tira Reagente Para 
Glicemia Capilar,  Und, 0,57, Oncal.L.

José Antonio Antosczezem
Diretor Superintendente

CONSÓRCIO 
INTERMUNICIPAL DE 
SAÚDE DO VALE DO 

RIBEIRA E LITORAL SUL 

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 014/2022 – PROCESSO Nº 080/2022

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRAES-
TRUTURA URBANA (PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA RUA TORITO – VILA INDUSTRIAL 
E VIELA 2 – VILA SANCHES). EMENDA Nº 2022.016.38949.
Apresentação de Propostas: Até às 10:00h do dia 09/08/2022.
Edital e anexos à disposição dos interessados no site: www.juquia.sp.gov.br
Informações: Fone: (13) 3844-6111 e licitacao@juquia.sp.gov.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE  JUQUIÁ
ESTADO DE SÃO PAULO

E D I T A L  D E  C O N V O C A Ç Ã O

LUIZ HENRIQUE KOGA, Prefeito do Município de Cajati, Estado de São Paulo, usando das 
atribuições que lhe são conferidas por Lei,

R      E      S      O      L      V      E

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

PSICÓLOGO
CLASSIFICAÇÃO NOME R.G.

06° JAQUELINE MOREIRA DA SILVA 34.843.627-0

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

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.   

Cajati/SP, 21 de julho de 2022.

LUIZ HENRIQUE KOGA
Prefeito do Município de Cajati

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
ESTADO DE SÃO PAULO
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA ESPERANÇA
EXTRATO DE CONTRATO. TERMO ADITIVO CONTRATO Nº 016/2020; CELEBRADO 
EM 22/07/2020: PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2020; Partes: Município de Santa 
Cruz da Esperança x VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA; Objeto: Prestação de serviços, 
de implantação, gerenciamento, administração, fiscalização, emissão, fornecimento e 
manutenção de cartões-alimentação, através de cartões magnéticos, destinados aos 
servidores que se enquadrem na previsão contida na Lei Municipal nº 1.656, de 20 de 
março de 2.009. 

Santa Cruz da Esperança/SP, 20 de julho de 2022.
MARCOS ANTÔNIO BAZÍLIO

Prefeito do Município de Santa Cruz da Esperança.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA ESPERANÇA
DECISÃO PROFERIDA EM RECURSO ADMINISTRATIVO. PROCESSO: 057/2022 PREGÃO 
PRESENCIAL: 011/2022. RECORRENTE: MARTINE & BRUNO CONSTRUÇÕES LTDA, qualificada 
nos autos. “.. recebo o recurso interposto, dele conheço porque tempestivo. Considerando 
que o procedimento licitatório não deve ser pautado por excesso de formalismos e que 
deve prevalecer a busca pela proposta mais vantajosa à Administração Pública, Converto o 
julgamento do recurso em diligência e oportunizo à empresa recorrente o prazo derradeiro 
de 03 (três) dias úteis para que a mesma apresente toda a documentação comprovando a 
regularidade dos veículos indicados para a execução do objeto contratual. Cumpra-se. 

Santa Cruz da Esperança/SP, 20 de julho de 2022. 
MARCOS ANTÔNIO BAZÍLIO - Prefeito do Município de Santa Cruz da Esperança

AVISO DE RETIFICAÇÃO DE EDITAL 
PROCESSO Nº 104/2022

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2022
Objeto: Aquisição de 01 (uma) máquina retroescavadeira 
para promover e incentivar a produção agrícola e pecuária, 
em atendimento ao Convênio/Mapa nº. 915875/2021- Pla-
taforma + Brasil nº. 502782/2021, celebrado entre o Mu-
nicípio de Tabapuã e o Ministério da Agricultura, Pecuária 
e Abastecimento, conforme especificações constantes do 
Termo de Referência. O Município de Tabapuã informa a 
retificação do edital e seu anexo I – descritivo do objeto e 
especificações de garantia, cuja alteração estará disponí-
vel no site da Prefeitura Municipal (www.tabapua.sp.gov.
br) e no sistema eletrônico (www.bll.org.br), designando-se 
nova data para sessão pública. As propostas e documentos 
de habilitação serão recebidos exclusivamente por meio do 
sistema eletrônico (www.bll.org.br), até as 09h00min do 
dia 10/08/2022, com abertura da sessão pública (início da 
disputa) às 09h31min do mesmo dia, no endereço eletrô-
nico www.bll.org.br. Informamos que a íntegra do Edital e 
seus anexos poderão ser lidos ou obtidos nos sites www.
tabapua.sp.gov.br e www.bll.org.br. Maiores informações 
estarão disponíveis os telefones (17) 3562-9022 ou pelo 
e-mail licitacao@tabapua.sp.gov.br. Tabapuã, 20 de julho 
de 2022. SILVIO CESAR SARTORELLO -  Prefeito Munici-
pal. PUBLIQUE-SE.-

PREFEITURA MUNICIPAL DE TABAPUÃ
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS
ESTÂNCIA BALNEÁRIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO
AVISO DE EDITAL
A Comissão Permanente de Licitações – COMLIC I, situada na Rua D. Pedro II, 
nº 25 – 4º andar, CEP. 11010-080, comunica que, de acordo com a Lei Federal nº 
8.666/93 e a Lei Municipal nº 3.327/16, está procedendo à seguinte licitação:
TOMADA DE PREÇOS Nº 13515/2022– Tipo menor preço
PROCESSO Nº 23929/2022-78
REGIME DE EXECUÇÃO: Empreitada por preço unitário.
OBJETO: Contratação de empresa para execução de serviços de manutenção de 
calçadas, guias e sarjetas danificadas pelas raízes e remoção de árvores em 
diversos Bairros da Região da Orla e Zona Intermediária – Município de 
Santos/SP, com fornecimento de material, mão de obra e equipamentos.
UNIDADE REQUISITANTE: Secretaria Municipal de Serviços Públicos - SESERP
Entrega dos envelopes: até às 11h00 do dia 10/08/2022, na sala de reunião da 
Comissão Permanente de Licitações no local supramencionado.
Abertura dos envelopes: 10/08/2022 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) 3229-8811, ramais 8805 ou 8806 
com o Sr. Marcio Augusto Salgueiro Lima ou a Seção Administrativa do Departa-
mento.
Cópia do Edital da Tomada de Preços poderá ser consultada, a partir do dia 
22/07/2022, no site da Prefeitura de Santos no link  do licitasantos: 
http://www.santos.sp.gov.br/licitasantos/ (acessar 13515/2022-Download). 
A sessão de abertura dos envelopes poderá ser acompanhada pelo público em 
geral, no link http://www.santos.sp.gov.br/licitasantos/ (acessar 13515/2022-
-Download)
Maiores informações poderão ser obtidas através do telefone (13) 
3201-5733/3201-5165 ou através do e-mail comlic1@santos.sp.gov.br no horário 
das 08h00 às 17h00.
Santos, 20 de julho de 2022
Comissão Permanente de Licitações I
DILMARA A. PEPICELLI AIRES

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE CARAGUATATUBA

ESTADO DE SÃO PAULO
ABERTURA DE LICITAÇÃO

Pregão Eletrônico nº 86/2022 
Processo nº 18.771/2022 

Processo de Compra 4251/2022 
Edital nº 125/2022 

Objeto: Aquisição de medicamentos NÃO 
padronizados na REMUME. (AÇÃO JUDI-
CIAL) 
Abertura: 04/08/2022 às 09h00min.
Edital, informações e local de realização: 
https://portaldatransparencia.caraguata-
tuba.sp.gov.br/licitacoes/licitacoes

ABERTURA DE LICITAÇÃO
Concorrência Pública nº 11/2022 

Processo nº 15.420/2022 
Processo de Compra 3723/2022 

Edital 100/2022
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO 
DE SERVIÇOS EM EQUOTERAPIA E HI-
DROTERAPIA, PARA REABILITAÇÃO DE 
PESSOAS COM DEFICIÊNCIA..
Abertura: 22/08/2022 às 09h30min.
Edital, informações e realização: 
https://portaldatransparencia.caraguatatu-
ba.sp.gov.br/licitacoes/licitacoes

ABERTURA DE LICITAÇÃO
Pregão Eletrônico nº 88/2022 

Processo nº 19.858/2022 
Edital 131/2022

Objeto: REGISTRO DE PREÇO DE BICA 
CORRIDA, PARA MANUTENÇÃO DE 
VIAS PÚBLICAS.
Abertura: 04/08/2022 às 09h00min.
Edital, informações e realização: 
https://portaldatransparencia.caraguatatu-
ba.sp.gov.br/licitacoes/licitacoes

C O M U N I C A D O
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 80/2022 

PROCESSO INTERNO Nº 17.623/2022 
PROCESSO DE COMPRA Nº4.192/2022 

EDITAL N° 113/2022
Comunicamos aos interessados em par-
ticipar do Pregão acima, cujo objeto é o 
Registro de preços para serviços de orien-
tadores de público/controladores de acesso 
para eventos do calendário oficial do mu-
nicípio e outros eventuais realizados pela 
secretaria municipal de turismo, que o alu-
dido certame está SUSPENSO por tempo 
indeterminado para alterações do Edital. 
Caraguatatuba, 20 de julho de 2022; MARIA 
FERNANDA GONÇALVES GALTER. 
Secretaria Municipal de Turismo

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO
Acha-se aberto na Prefeitura Municipal de 
Pinhalzinho o seguinte certame licitatório:

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 022/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 102/2022
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE 
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (MICROCOMPUTA-
DORES, IMPRESSORAS, NOTEBOOKS, PROJETORES).
DATA DA ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA: 05/08/2022
HORÁRIO DE INÍCIO: 14h00min (horário de Brasília-DF)
LOCAL DE REALIZAÇÃO DA SESSÃO:  A sessão pública 
será realizada por meio eletrônico no site da Bolsa de Lici-
tações e Leilões – BLL:  www.bll.org.br (Pregão Eletrônico). 
O Edital completo poderá ser obtido através dos sites www.
pinhalzinho.sp.gov.br e www.bll.org.br. Informações: Seção 
de Licitações e Compras da Prefeitura Municipal de Pi-
nhalzinho-SP, sito à Rua Cruzeiro do Sul, nº 225, Centro, 
em dias úteis, das 9h às 11h30m e das 13h às 16h. Email: li-
citacoes@pinhalzinho.sp.gov.br. Telefone: (11) 4018-4310.

Pinhalzinho, 20 de Julho de 2022.
JOSÉ LUIZ DE OLIVEIRA

Prefeito Municipal
Interino

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALZINHO
ESTADO DE SÃO PAULO

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO
Acha-se aberto na Prefeitura Municipal de 
Pinhalzinho o seguinte certame licitatório:

PREGÃO PRESENCIAL Nº 23/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 103/2022
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO 
DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA 
REDE PÚBLICA DE SAÚDE PARA AMBULATÓRIOS E/
OU HOSPITAIS E CLÍNICAS LOCALIZADOS NO MUNICÍ-
PIO DE BRAGANÇA PAULISTA (MICRO-ÔNIBUS E VAN 
COM MOTORISTA).
DATA DA SESSÃO: 03 DE AGOSTO DE 2022 – 14h00min
O Edital completo poderá ser obtido através do site www.
pinhalzinho.sp.gov.br (Licitações). Informações: Seção 
de Licitações e Compras da Prefeitura Municipal de 
Pinhalzinho-SP, sito à Rua Cruzeiro do Sul, nº 225, Cen-
tro, em dias úteis, das 9h às 11h30m e das 13h às 16h. 
Email: licitacoes@pinhalzinho.sp.gov.br. Telefone: (11) 
4018-4310.

Pinhalzinho, 20 de Julho de 2022.
JOSÉ LUIZ DE OLIVEIRA

Prefeito Municipal
Interino

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALZINHO
ESTADO DE SÃO PAULO

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

DEPARTAMENTO DE 
LICITAÇÕES E CONTRATOS

RESUMO DE ATA DE REGISTRO 
DE PREÇOS Nº 176/2022 -PROC. N° 
300.189/2022-oriundo do processo nº 
1790/2022. DETENTORA: COMERCIAL MI-
LENIUM LTDA -ME. OBJETO: REGISTRO 
DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE 
MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO. DATA 
DA ASSINATURA: 20/07/2022. PRAZO DE 
VIGÊNCIA: 12 meses, a contar da data da 
publicação da respectiva ata - PREÇOS RE-
GISTRADOS - itens e Valores Unitários: Item 
49-ADITIVO IMPERMEABILIZANTE A BASE 
DE EMULSÃO ASFÁSTICA COM ELASTÔ-
MEROS E MEMBRANA PARA IMPERMEA-
BILIZAR LAJES E PAREDES EXTERNAS 
CONTRA INFILTRAÇÕES DE ÁGUA, DEN-
SIDADE DE 1,02G/CM3, NA COR PRETA, 
BALDE COM 18 LITROS-R$ 290,00  o BD. 
Item 50-ADITIVO IMPERMEABILIZANTE 
A BASE DE EMULSÃO ASFÁSTICA COM 
ELASTÔMEROS E MEMBRANA PARA 
IMPERMEABILIZAR LAJES E PAREDES 
EXTERNAS CONTRA INFILTRAÇÕES DE 
ÁGUA, DENSIDADE DE 1,02G/CM3, NA 
COR PRETA, BALDE COM 18 LITROS. 
*ITEM DESTINADO EXCLUSIVAMENTE 
PARA ME/EPP-R$ 290,00 o BD.TOTAL DA 
ARP: R$ 435.000,00. CONTRATANTE: Se-
cretaria Municipal de Serviços Urbanos.

RESUMO DO 20º TERMO ADITIVO – 
AO CONTRATO Nº 12/2006 - PROC. Nº 
5.843/2005– CONTRATADA: EDSON DOU-
GLAS NAHKUS E OUTRO – OBJETO: 
Prorrogação do Contrato de Locação de 
imóvel situado na Rua Heloísa Pamplona, 
nº 304/316, para sede do CRAS – Centro 
de Referência da Assistência Social e com 
reajuste de 35,65%, correspondente ao valor 
mensal de R$7.500,00(sete mil e quinhentos 
reais), perfazendo o valor total atualizado de 
R$90.000,00 (noventa mil reais) Vigência: 
12 (doze) meses a contar de 22 de junho de 
2022. DATA DA ASSINATURA: 22/06/2022. 
CONTRATANTES: Secretaria Municipal de 
ASSISTÊNCIA E Inclusão Social.

RESUMO DO 4º TERMO ADITIVO – AO 
CONTRATO Nº 139/2017 - PROC. Nº 
100.071/2018– CONTRATADA: ATITUDE 
DISTRIBUIÇÃO DE BOLETINS JURÍDICOS 
LTDA-ME – OBJETO: Fica prorrogado o pra-
zo do contrato supra descrito por 12 (doze) 
meses, a partir de 12 de julho de 2022.Valor 
total: R$ R$ 1.600,00. DATA DA ASSINATU-
RA: 12/07/2022. CONTRATANTES: Procura-
doria Geral do Munícipio.

RESUMO DO 11º TERMO ADITIVO – 
AO CONTRATO Nº 56/2020 - PROC. Nº 
300.043/2020-oriundo do processo nº 
21541/2019, CONTRATADA: TEGEDA CO-
MERCIALIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO LTDA– 
OBJETO: Fica alterada a gramatura do item 
“mini bolo sabor chocolate, sem recheio. 
PRODUTO ANTES FORNECIDO- Mini bolo 
sabor chocolate, sem recheio-Marca Bau-
ducco – 30 gramas. PRODUTO SUBSTITU-
TO- Mini bolo sabor chocolate, sem recheio-
-Marca Bauducco – 40 gramas. DATA DA 
ASSINATURA: 12/07/2022 CONTRATANTE: 
Secretaria Municipal de Educação.

“RESUMO: Processo nº 3317/2022 – Parce-
ria com a Associação Amigos da Banda Mar-
cial de São Caetano do Sul. DESPACHO: “À 
vista dos elementos que integram estes autos 
e diante da Lei 13.019/14 e, levando-se em 
conta o indiscutível interesse público existen-
te na celebração da parceria, RECONHEÇO 
E RATIFICO a inexigibilidade do chamamen-
to público na parceria fi rmada com a ASSO-
CIAÇÃO AMIGOS DA BANDA MARCIAL DE 
SÃO CAETANO DO SUL, para o Exercício de 
2022, no valor total de R$ 14.500,00 (catorze 
mil e quinhentos reais)” Secretário Munici-
pal de Governo: Jefferson Cirne da Costa – 
18/07/2022. São Caetano do Sul, 20 de julho 
de 2022. Carolina Morales Duwe-Diretora do 
Departamento de Licitações e Contratos

“RESUMO: Processo nº 3313/2022 – Parce-
ria com o Grupo Escoteiro Alvorada. DESPA-
CHO: “À vista dos elementos que integram 
estes autos e diante da Lei 13.019/14 e, le-
vando-se em conta o indiscutível interesse 
público existente na celebração da parceria, 
RECONHEÇO E RATIFICO a inexigibilidade 
do chamamento público na parceria fi rmada 
com o GRUPO ESCOTEIRO ALVORADA, 
para o Exercício de 2022, no valor total de R$ 
14.500,00 (catorze mil e quinhentos reais) ”” 
Secretário Municipal de Governo: Jefferson 
Cirne da Costa – 18/07/2022. São Caetano 
do Sul, 20 de julho de 2022. Carolina Morales 
Duwe-Diretora do Departamento de Licita-
ções e Contratos

“RESUMO: Processo 6964/2022- Modalidade 
Pregão Eletrônico nº 60/2022 – Aquisição de 
Ventilador Pulmonar. DATA DE ABERTURA: 
“Fica agendada a licitação em epígrafe para 
o dia 04 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 en-
dereços eletrônicos https://pregaoeletronico.
saocaetanodosul.sp.gov.br/, e http://licitacao.
saocaetanodosul.sp.gov.br/web, ou no De-
partamento de Licitações e Contratos, e tele-
fone para contato 4233-7236” Secretário Mu-
nicipal de Governo: Jefferson Cirne da Costa 
– 20/07/2022. São Caetano do Sul, 20 de ju-
lho de 2022. Carolina Morales Duwe-Diretora 
do Departamento de Licitações e Contratos

“RESUMO: Processo 8727/2022 - Modali-
dade Pregão Eletrônico nº 61/2022 Oferta 
de Compra nº - 863600801002022OC00015 
- Aquisição de Bilirrubinômetro. DATA DE 
ABERTURA: “Fica agendada a licitação em 
epígrafe para o dia 04 de agosto de 2022 às 
14:00 horas, a ser realizada no endereço ele-
trônico www.bec.sp.gov.br. O edital, anexos e 
demais informações e esclarecimentos, po-
derão ser obtidos nos endereços eletrônicos 
www.bec.sp.gov.br, e http://licitacao.saocae-
tanodosul.sp.gov.br/web, ou no Departamen-
to de Licitações e Contratos, e telefones para 
contato: 4233-7236”. Secretário de Governo 
- Jefferson Cirne da Costa – 20/07/2022. São 
Caetano do Sul, 20 de julho de 2022. Carolina 
Morales Duwe-Diretora do Departamento de 
Licitações e Contratos

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE SÃO CAETANO DO SUL
SECRETARIA MUNICIPAL DE 

OBRAS E HABITAÇÃO
A Comissão Permanente de Licita-

ções – COJUP I, da Prefeitura Municipal de 
São Caetano do Sul, diante dos Termos do 
Processo Administrativo nº 7881/2022,   da 
Tomada de Preço nº 02/2022, que trata da 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXE-
CUÇÃO DE OBRAS DE REFORMA, VISAN-
DO ADEQUAÇÕES ARQUITETÔNICAS E 
REQUALIFICAÇÃO DAS INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS E HIDRÁULICAS EM PRÓ-
PRIO SITUADO NA AVENIDA FERNANDO 
SIMONSEN, Nº 566, BAIRRO SÃO JOSÉ, 
NESTE MUNICÍPIO, RESOLVE em razão 
do menor preço global ofertado para o obje-
to da licitação e em razão do cumprimento a 
todos os itens do Edital, CLASSIFICAR, as 
empresas: 1ª.Classifi cada: KIN ENGENHA-
RIA  LTDA EPP, CNPJ: 04.517.114/0001-
64, com o valor de R$2.274.852,17 (dois 
milhões, duzentos e setenta e quatro mil, 
oitocentos e cinquenta e dois reais e de-
zessete centavos); 2ª. Classifi cada: EP 
EMPREENDIMENTO E CONSTRUÇÃO 
EIELI EPP, CNPJ nº 10.810.332/0001-95 
com o valor de R$ 2.357.070,57 (dois mi-
lhões, trezentos e cinquenta e sete mil, se-
tenta reais e cinquenta e sete centavos); 3ª 
Classifi cada: TETO CONSTRUTORA S/A 
CNPJ: 13.034.156/0001-35, com o valor de 
R$ 2.638.053,45 (dois milhões, seiscentos e 
trinta e oito mil, cinquenta e três reais e qua-
renta e cinco centavos), RESOLVE ainda, 
por unanimidade, DECLARAR COMO ME-
LHOR CLASSIFICADA E VENCEDORA DO 
CERTAME, a empresa KIN ENGENHARIA  
LTDA EPP, CNPJ: 04.517.114/0001-64, com 
o valor de R$2.274.852,17 (dois milhões, 
duzentos e setenta e quatro mil, oitocentos 
e cinquenta e dois reais e dezessete cen-
tavos), fi cando assim, todos intimados nos 
termos do artigo 109, inciso I, alínea “b” da 
Lei Federal nº 8.666/93 e alterações poste-
riores. São Caetano do Sul, 21 de julho de 
2022. Vladimir Guirado Candido-Presidente 
da Comissão Julgadora Permanente de Lici-
tação- COJUP I

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU 
AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 21/2022- PROCESSO Nº 556/2022. 
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO NO MUNICÍPIO DE 
MIRACATU. IMPORTANTE: Recebimento da Declaração de Microempresa ou Empresa 
de Pequeno Porte e envelopes de Habilitação e Proposta: até o dia 03/08/2022. 
SESSÃO: Início às 09h do dia 03/08/2022. FORMALIZAÇÃO DE CONSULTAS: Por 
telefone (13) 3847-7000 – Ramal 207/208 e e-mail compras@miracatu.sp.gov.br. O 
Edital completo poderá ser obtido pelos interessados pelos endereços: http://miracatu.
sp.gov.br/licitacoes/ e https://bit.ly/Portal-da-transparencia. Miracatu, 20 de julho de 
2022. SAULO SILVA VIEIRA - Diretor do Departamento de Compras e Projetos.

ESCLARECIMENTO
CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 008/2022
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2499/2022

Vimos, através deste, em relação ao processo li-
citatório, cujo objeto é CONTRATAÇÃO DE EM-
PRESA ESPECIALIZADA PARA CONSERVA-
ÇÃO DE SISTEMA VIÁRIO ATRAVÉS DE RECA-
PEAMENTO EM DIVERSAS VIAS, CONFORME 
MEMORIAL DESCRITIVO, ATENDENDO O PRO-
GRAMA FEDERAL – OPERAÇÃO N. º 1075803-
93 – PROPOSTA N.º 23888/2021, tendo em vista 
pedido de esclarecimentos feitos pela empresa 
FORTPAV PAVIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA, 
expor o que segue:
ESCLARECIMENTO: A empresa alega que, em 
vistoria aos locais relacionados nos projetos e pla-
nilhas, constatou que há vários trechos em que o 
pavimento possui patologias e deformações que 
devem ser corrigidas antes dos serviços de re-
capeamento. Em alguns trechos há buracos com 
aproximadamente 15 cm de altura, outros em 
que a camada de rolamento em CBUQ não existe 
mais, estando o pavimento composto apenas pela 
base, que também apresenta diversas patologias, 
que necessitam serem corrigidas para posterior 
realização de recapeamento.
Em análise ao edital, projetos, memorial descritivo 
e planilha orçamentária contatou que a execução 
dos serviços de tapa buraco e regularização de 
pavimento não está remunerada na Planilha Or-
çamentária.
Solicita esclarecimento de como serão remunera-
dos os serviços de tapa buraco, recomposição e 
regularização de pavimento, sem que haja prejuízo 
para o licitante.
RESPOSTA: De acordo com manifestação da Se-
cretaria de Obras e Serviços Públicos, informa-se 
que, quando do início dos serviços, todas as vias 
estarão aptas a receber apenas os serviços de 
recapeamento, sendo de responsabilidade da Ad-
ministração qualquer serviço de regularização ou 
tapa buraco anterior ao contratado. 
Era o que tínhamos a comunicar.

Araraquara, 20 de julho de 2022.
MICHELLE VICENTINE DE ARRUDA GOMES

Subcomissão de Licitação da Administração Geral
Presidente

PREFEITURA DO MUNICÍPIO 
DE ARARAQUARA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
GERÊNCIA DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
MODALIDADE: CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 
002/2022 – INEXIGIBILIDADE N° 063/2022 - 
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 3013/2022;
ABERTURA DAS PROPOSTAS: Às 10:00 horas 
do dia 01 de AGOSTO de 2022.
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPE-
CIALIZADA PARA ASSUMIR A RESPONSABILI-
DADE DE DISPONIBILIZAR APRESENTAÇÕES 
ARTÍSTICAS SEM ÔNUS AO MUNICÍPIO, CON-
DUZIR AS APRESENTAÇÕES, GARANTIR A LO-
CUÇÃO, ORGANIZAÇÃO E A DIREÇÃO DO TRA-
DICIONAL SHOW DA CIDADE, EM VIRTUDE DA 
ATIVIDADE EM COMEMORAÇÃO DO ANIVER-
SÁRIO DE 205 ANOS, NO DIA 22 DEAGOSTO, 
DAS 14H ÀS 18H. 
TIPO: MAIOR NÚMERO DE PONTOS
RETIRADA DO EDITAL: Para maiores informa-
ções, retirar o edital completo através do site:  
http://www.araraquara.sp.gov.br/transparencia-
-gestao-e-financas/portal-da-transparencia-admi-
nistracao.

Araraquara, 20 de julho de 2022.
ANTONIO ADRIANO ALTIERI

Secretário Municipal de Administração

PREFEITURA DO MUNICÍPIO 
DE ARARAQUARA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
GERÊNCIA DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 
Nº 060/2022 - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 
387/2022 - Registro de preços para eventual e 
futura aquisição de pneus, câmaras de ar e pro-
tetores para atender as demandas de todas as 
secretarias municipais deste município de Tupã/
SP, pelo período de 12 (doze) meses. Abertura: 
04/08/2022, às 08h30min. TIPO DE LICITAÇÃO: 
Menor preço por item. O edital e seus anexos en-
contram-se disponíveis no Depto de Licitação, no 
Paço Municipal, localizado na Praça da Bandeira, 
nº 800 (centro), nesta cidade de Tupã (SP), ou 
através do telefone (0XX14) 3404-1000, de se-
gunda a sexta-feira, das 07h30min às 11h30min 
e dás 13h00min às 17h00min, no site www.tupa.
sp.gov.br. Tupã, em 19/07/2022. Caio Kanji Pardo 
Aoqui, Pref. Mun

PREFEITURA 
DA ESTÂNCIA 

TURÍSTICA DE TUPÃ
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 
Nº 061/2022 - Processo Licitatório nº 389/2022 
- Registro de preços para eventual e futura aqui-
sição de combustível (biodiesel comum S-10) 
destinados ao abastecimento dos veículos da 
frota municipal das secretarias municipais do mu-
nicípio de Tupã, pelo período de 06 (seis) meses. 
Abertura: 04/08/2022, às 14h30min. TIPO DE LI-
CITAÇÃO: Menor preço por item. O edital e seus 
anexos encontram-se disponíveis no Depto de 
Licitação, no Paço Municipal, localizado na Pra-
ça da Bandeira, nº 800 (centro), nesta cidade de 
Tupã (SP), ou através do telefone (0XX14) 3404-
1000, de segunda a sexta-feira, das 07h30min às 
11h30min e dás 13h00min às 17h00min, no site 
www.tupa.sp.gov.br. Tupã, em 20/07/2022. Caio 
Kanji Pardo Aoqui, Pref. Mun

PREFEITURA 
DA ESTÂNCIA 

TURÍSTICA DE TUPÃ

Extrato de aditamento contratual
A Superintendência do Consórcio Intermu-
nicipal de Saúde do Vale do Ribeira e Litoral 
Sul torna público termo aditivo que  prorroga 
o contrato nº 011/20, com a empresa THER-
MO RIBEIRA SOLUÇÕES LTDA. – CNPJ/
MF 343.492.370/0001-02, nos termos da 
Lei Federal 8.666/93 atualizada, visando 
prestação de serviços de manutenção pre-
ventiva e correitva de aparelhos de ar con-
dicionado. Valor: R$ 190.000,00.  Vigência: 
20.07.22 a 19.07.23 – Proc. 031/20 – PP 
020/20.

CONSÓRCIO 
INTERMUNICIPAL DE 
SAÚDE DO VALE DO 

RIBEIRA E LITORAL SUL 

Extrato Trimestral De Ata  
De Registro De Preços 

O Consaúde Torna Público O Extrato Da 
Ata Registro De Preços Referente Ao: Pro-
cesso Nº 116/2021 – Pregão Presencial Nº 
44/2021, Para Fornecimento De Pães e Gás 
de Cozinha Destinados Ao H.R.L.B., C.A.R. 
e Lab./Regional - Consaúde, Assinada Em 
20/10/2021, Prazo De Validade De 12 Me-
ses, Com Seu 4º Trimestre De Vigência, 
Conforme Segue: (Detentora Da Ata, Nº Do 
Lote, Descrição, Unidade De Medida, Preço 
Unitário Em Real), Roseli Vieira Dos San-
tos 36155757844, Cnpj: 36.728.787/0001-
50, 02, Pão Doce 01 Kg, Kg, 15,90 – 03, 
Pão Tipo Frances, Kg, 15,55.

José Antonio Antosczezem
Diretor Superintendente

CONSÓRCIO 
INTERMUNICIPAL DE 
SAÚDE DO VALE DO 

RIBEIRA E LITORAL SUL 

Extrato Trimestral De Ata  
De Registro De Preços 

O Consaúde Torna Público O Extrato Da 
Ata Registro De Preços, Referente Ao: Pro-
cesso Nº 133/2021 – Pregão Presencial 
Nº 054/2021, Referente Aquisição De Ma-
terial De Consumo De Enfermagem Com 
Comodato De Equipamento. Assinada Em 
21/01/2022 Com o Prazo De Validade De 
12 (Doze) Meses, Com Seu 3º Trimestre 
De Vigência, Conforme Segue: (Detentora 
Da Ata, Nº Do Item, Descrição, Unidade De 
Medida, Preço Unitário Em Real E Marca): 
Mult Med Equip Hospitalares Ltda. Cnpj: 
62.334.156/0001-66, Lote 4, Os Itens: 015 
- Fixador Cefalico Tipo Gorro P/Cpap Neo-
natal G, Und, 347,00,  Fischer/Paykel Helth-
care Ltda; 016 - Fixador Cefalico Tipo Gorro 
P/Cpap Neonatal Medio, Und, 347,00, Fis-
cher/Paykel Helthcare Ltda; 017 - Fixador 
Cefalico Tipo Gorro P/Cpap Neonatal Peq, 
Und, 347,00, Fischer/Paykel Helthcare 
Ltda; 019 - Interface Babyflow P/ Cpap Neo-
natal, Und, 338,50, Fischer/Paykel Helthca-
re Ltda; 021 - Mascara Nasal Neonatal P/ 
Cpap Tamanho G, Und, 179,00, Fischer/
Paykel Helthcare Ltda; 022 - Mascara Nasal 
Neonatal P/ Cpap Tamanho M, Und, 179,00, 
Fischer/Paykel Helthcare Ltda; 0023 - Mas-
cara Nasal Neonatal P/ Cpap Tamanho P, 
Und, 179,00, Fischer/Paykel Helthcare 
Ltda; Lote 5, Os Itens: 025 - Seringa Des-
cartavel Para Bomba Seringa  20 Ml Se-
ringa Descartavel, Und, 20,30, Samtronic; 
026 - Seringa Descartavel Para Bomba Se-
ringa 50ml/60ml Seringa Descartavel, Und, 
22,20, Samtronic; 027 - Seringa Enteral 
Descartavel Para Bomba 20ml Seringa En-
teral 20 Ml, Und, 22,75, Samtronic;  Lote 6, 
Os Itens: 013 - Extensor Bomba De Seringa 
Fotoprotetor, Und, 24,20, Samtronic; 014 
- Extensor Para Bomba De Seringa P/Die-
ta, Und, 24,20, Samtronic; Lote 7, O Item: 
05 - Detergente Enzimatico  C/ 5 Enzimas, 
Galao, 157,90, Luckmann; Lote 12, O Item: 
29,  Transdutor De Pressao Invasiva P.A.M, 
Und, 87,92, Edwards; Samtronic Industria E 
Comercio Ltda. Cnpj: 58.426.628/0001-33, 
Lote 3, Os Itens: 010 - Equipo Para Bom-
ba De Infusao, Und, 25,91, Samtronic; 011 
- Equipo Para Bomba De Infusao Enteral, 
Und, 25,91, Samtronic; 012 - Equipo Para 
Bomba De Infusao Fotoprotegido, Und, 
28,60, Samtronic; Unit Ind Com Imp Exp 
Ltda. Cnpj: 66.969.262/0001/77, Lote1, Os 
Itens: 01 - Agulha De Biopsia De Figado 
16gx16cm, Und, 88,00, Unit;  02 - Agulha 
De Biopsia De Mama 16gx25cm, Und, 
88,00, Unit; 03 - Agulha De Biopsia De 
Prostata 18gx25cm, Und, 88,00, Unit; 04 - 
Agulha De Biopsia De Prostata 18gx30cm, 
Und, 88,00, Unit; Sispack Medical Ltda. 
Cnpj: 54.565.478/0001-98, Lote 8, O Item 
18 -  Indicador Biologico P/ Autoclave Ii, Pct, 
27,00, Bionova/Pcd220-1; Health Quality 
Ind E Com Ltda Me Cnpj: 05.150.878/0001-
27, Lote 2, Os Itens: 06 - Embalagem Tu-
bular Descartavel 12cmx100m, Rl, 87,31,  
Health Quality; 07 -  Embalagem Tubular 
Descartavel 15cmx100m, Rl, 108,57, Health 
Quality; 08 - Embalagem Tubular Descarta-
vel 20cmx100m, Rl, 144,75, Health Qua-
lity; 09 - Embalagem Tubular Descartavel 
30cmx100m, Rl, 217,14, Health Quality; Ci-
rurgica Uniao Ltda. Cnpj: 04.063.331/0001-
21, Lote 11, O Item: 28 - Tira Reagente Para 
Glicemia Capilar,  Und, 0,57, Oncal.L.

José Antonio Antosczezem
Diretor Superintendente

CONSÓRCIO 
INTERMUNICIPAL DE 
SAÚDE DO VALE DO 

RIBEIRA E LITORAL SUL 

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 014/2022 – PROCESSO Nº 080/2022

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRAES-
TRUTURA URBANA (PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA RUA TORITO – VILA INDUSTRIAL 
E VIELA 2 – VILA SANCHES). EMENDA Nº 2022.016.38949.
Apresentação de Propostas: Até às 10:00h do dia 09/08/2022.
Edital e anexos à disposição dos interessados no site: www.juquia.sp.gov.br
Informações: Fone: (13) 3844-6111 e licitacao@juquia.sp.gov.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE  JUQUIÁ
ESTADO DE SÃO PAULO

E D I T A L  D E  C O N V O C A Ç Ã O

LUIZ HENRIQUE KOGA, Prefeito do Município de Cajati, Estado de São Paulo, usando das 
atribuições que lhe são conferidas por Lei,

R      E      S      O      L      V      E

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

PSICÓLOGO
CLASSIFICAÇÃO NOME R.G.

06° JAQUELINE MOREIRA DA SILVA 34.843.627-0

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

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.   

Cajati/SP, 21 de julho de 2022.

LUIZ HENRIQUE KOGA
Prefeito do Município de Cajati

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
ESTADO DE SÃO PAULO

B3gazetasp.com.br
QUINTA-FEIRA, 21 DE JULHO DE 2022 Economia

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA
CONCORRÊNCIA Nº 007/2022 - AVISO DE LICITAÇÃO - A Prefeitura Municipal de Louveira torna 
público que estará aberta a CONCORRÊNCIA Nº 007/2022, TIPO MENOR PREÇO POR LOTE, para 
a contratação de empresa especializada em limpamento público, asseio e conservação, com 
fornecimento de materiais, máquinas, equipamentos, mão-de-obra e todos os aparelhos 
necessários. O edital em inteiro teor estará à disposição dos interessados gratuitamente na internet, 
no endereço eletrônico www.louveira.sp.gov.br. A sessão de abertura dos envelopes será no dia 23 
de 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, 20 de julho de 2022. MARCELO SILVA SOUZA - Secretário de Administração.

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA
TOMADA DE PREÇOS Nº 012/2022 - AVISO DE LICITAÇÃO - A Prefeitura Municipal de Louveira 
torna público que estará aberta a TOMADA DE PREÇOS Nº 012/2022, TIPO MENOR PREÇO 
GLOBAL, para a contratação de empresa especializada para reforma da unidade EMEF José 
Pereira Dutra. 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 09 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, 20 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 Eletrônico nº 066/2022, 
objetivando a aquisição de eletrodomésticos, eletroeletrônicos e móveis para o Projeto 
CozinhAlimento, no dia 02 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, 20 de julho 
de 2022. MARCELO SILVA SOUZA - Secretário de Administração.

COMUNICADO DE SUSPENSÃO
Pregão Eletrônico SRP nº 177/2022
Processo Administrativo nº 60026/2022
Objeto: Registro de preços para aquisição de material escolar, conforme edital e seus anexos.
Comunicamos aos interessados que, ficam suspensos, sine die, todos os atos deste certame.
Comunicamos ainda, que os novos atos serão oportunamente divulgados pelos meios oficiais.

Ribeirão Preto, 18 de julho de 2022.
Anderson Ferreira da Silva

Diretor do Departamento de Materiais e Licitações

Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto
Estado de São Paulo

Secretaria da Administração

AVISO DE ALTERAÇÃO
Pregão Eletrônico nº 068/2022
Processo Administrativo nº 037896/2022
Objeto: Contratação de empresa especializada em serviço de transporte, mediante locação de 
veículos com condutor e combustível para o Serviço de Atenção Domiciliar e Serviço de Atenção 
Primária a Saúde, 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 03 de agosto de 2022.
ABERTURA DAS PROPOSTAS: Dia 03 de agosto de 2022 às 14 horas.
INÍCIO DA DISPUTA DE PREÇOS: Dia 03 de agosto de 2022 a partir das 14 horas e 30 minutos.

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

Secretário Municipal da Administração

Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto
Estado de São Paulo

Secretaria da Administração

AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão Eletrônico SRP nº 284/2022

Processo Administrativo nº 082014/2022

LICITAÇÃO DIFERENCIADA COM LOTES PARA AMPLA PARTICIPAÇÃO E LOTES PARA 
PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DE MICROEMPRESAS, EMPRESAS DE PEQUENO PORTE E 
MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL.

OBJETO: Registro de preços para aquisição e instalação de máquinas de lavar louças, 
conforme edital e seus anexos.
Valor Estimativo: R$ 1.325.000,00 (um milhão, trezentos e vinte e cinco mil reais).
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: até às 8 horas e 30 minutos do dia 03 de agosto de 
2022.
ABERTURA DAS PROPOSTAS: Dia 03 de agosto de 2022 às 8 horas e 30 minutos.
INÍCIO DA DISPUTA DE PREÇOS: Dia 03 de agosto de 2022 a partir das 9 horas.

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

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

Secretário Municipal da Administração

Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto
Estado de São Paulo

Secretaria da Administração

DESPACHO ANULATÓRIO

PREGÃO ELETRÔNICO nº 103/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 044425/2022
OBJETO: Contratação de empresa especializada para locação de sistema de atendimento 
móvel pré-hospitalar através do fornecimento de software e equipamentos, conforme edital e 
seus anexos.

Os Secretários subscritos, no uso das atribuições que lhes são inerentes, com fulcro no art. 49, 
caput da Lei nº 8.666/93 e Súmula 473 do Supremo Tribunal Federal, considerando 
manifestação à folha 1.311, determinam a ANULAÇÃO PARCIAL do presente certame a partir 
do ato que declarou a empresa NGS SUPORTE EM INFORMÁTICA LTDA como vencedora do 
certame, aproveitando-se os atos anteriores praticados regularmente, tornando sem efeito os 
Editais de Adjudicação e Homologação, publicados na edição do DOM do dia 04 de julho de 
2022, para seu devido prosseguimento.

Ribeirão Preto, 20 de julho de 2022.
 José Carlos Moura

 Secretário Municipal da Saúde
 Ricardo Fernandes de Abreu

 Secretário Municipal da Administração

Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto
Estado de São Paulo

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
PREGÃO PRESENCIAL Nº 062/2022 - EDITAL Nº 139/2022

Objeto: Aquisição de armários, cadeiras, mesas, escadas, gaveteiro e outros mobiliários, para atender 
diversas Secretarias, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo 
de 12 (doze) meses, com prazo de cada entrega em até 30 (trinta) dias, conforme as descrições 
constantes no Anexo I do processo licitatório. O edital está disponível gratuitamente, através do “site” 
da Prefeitura na internet www.indaiatuba.sp.gov.br. Os envelopes deverão ser entregues, diretamente 
ao Pregoeiro Everton Elias Martins, na sala de reunião do Departamento de Licitações, localizado à 
Av. Engº. Fábio Roberto Barnabé, nº 2.800 - Jardim Esplanada II - Indaiatuba/SP, às 09:00 horas do 
dia 02 de agosto de 2022. Informações através dos telefones nºs.: (19) 3834-9208 / (19) 3834-9085.

Indaiatuba, 20 de julho de 2022
NILSON ALCIDES GASPAR

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 057/2022  - EDITAL N° 140/2022

Objeto: Prestação de serviços de infraestrutura de rede, para instalações de pontos de lógica e servi-
ços de cabeamento e aquisição de equipamentos para cabeamento, através do Sistema de Registro 
de Preços, com execução e entregas parceladas durante o período de 12 (doze) meses, com prazo 
de cada instalação/entrega em até 20 (vinte) dias, de acordo com as descrições constantes do Anexo 
I, do processo licitatório. O edital está disponível gratuitamente, através dos sites: www.bbmnetlicita-
coes.com.br e www.indaiatuba.sp.gov.br. Este Pregão se realizará de forma ELETRÔNICA, através 
da BBM – Bolsa Brasileira de Mercadoria, na data de 02 de agosto de 2022, às 09:00 horas. Maiores 
informações, no Departamento de Licitações, através do telefone nº (19) 3834-9034 / (19) 3834-9085.

Indaiatuba, 20 de julho de 2022
NILSON ALCIDES GASPAR -Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
CONCORRÊNCIA Nº 008/2022 - EDITAL Nº 143/2022

Objeto: Contratação de empresa de engenharia para execução de obras para construção de Unidade Escolar 
na modalidade creche, para atender a demanda na região dos bairros Jardim Residencial Veneza, Jardim 
Portal do Sol, Jardim Lauro Bueno e outros, conforme projetos, memorial descritivo, planilha orçamentária 
e cronograma físico financeiro, que fazem parte integrante do processo licitatório. O edital está disponível 
gratuitamente, através do “site” da Prefeitura na internet www.indaiatuba.sp.gov.br. Os envelopes, deverão 
ser entregues no Departamento de Protocolo, localizado à Av. Engº Fábio Roberto Barnabé, 2.800 - Jardim 
Esplanada II - Indaiatuba SP, até às 09:00 horas do dia 23 de agosto de 2022, sendo que a abertura será na 
sala do Departamento de Licitações, localizada à Av. Engº Fábio Roberto Barnabé, 2.800 Jardim Esplanada II, 
Indaiatuba/ SP. Informações através dos telefones nºs.: (19) 3834-9085 / 3834-9087.

Indaiatuba, 20 de julho de 2022
NILSON ALCIDES GASPAR -Prefeito Municipal

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, 
Ilhabela- SP, as seguintes licitações: Edital nº 150/2022–Pregão Eletrô-
nico nº 075/2022-Proc.Adm. nº 8747/2022. OBJETO: Registro de preços 
visando futura e eventual aquisição de muletas, cadeiras de rodas e de 
banho, andadores, botas e suportes para soro. Data da entrega da pro-
posta dia 02/08/2022 às 10:00horas. Edital nº151/2022– Pregão Eletrô-
nico nº 076/2022 - Proc. Adm. nº 7970/2022. OBJETO: Aquisição de ma-
teriais, brinquedos e jogos educativos. Data da entrega da proposta até 
o dia 02/08/2022 às 10:10horas. Edital nº152/2022– Tomada de Preços 
nº 010/2022 - Proc. Adm. nº 9.402/2022. OBJETO: Contratação de em-
presa especializada com fornecimento de material e mão de obra para 
readequação da pavimentação e iluminação da ciclovia. Data da entrega 
da proposta até o dia 05/08/2022 às 10:30horas. Os editais completos 
deverão ser retirados no portal oficial do município sitio www.ilhabela.
sp.gov.br – serviços – Licitações e quaisquer informações poderão ser 
obtidas no endereço acima, das 10:00 às 17:00 horas ou pelo telefone 
(12) 3896-9200, em até 24 (vinte e quatro) horas de antecedência à data 
da abertura. Ilhabela, 20 de julho de 2022 - Benedito Wenceslau Neto - 
Divisão de Licitações.

Custo desta Publicação R$ 395,10

ERRATA DE AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2022 - PROCESSO 
LICITATÓRIO Nº 063/2022 (RESUMIDO). Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPE-
CIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS, ELETROELETRONICOS E 

MÓVEIS, DESTINADOS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DO MUNICIPIO DE ORIENTE – SP. 
Onde lê-se: Abertura: 26/07/2022, às 09h 
Leia-se: Abertura: 27/07/2022, às 09h30min

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ORIENTE

AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão Eletrônico nº 250/2022

Processo Administrativo nº 074880/2022
OBJETO: Contratação de empresa especializada em serviço de recapeamento asfáltico em vias 
públicas do município de Ribeirão Preto, conforme edital e seus anexos.
Valor Estimativo: R$ 865.083,03 (oitocentos e sessenta e cinco mil oitenta e três reais e três 
centavos).
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: até às 8 horas e 30 minutos do dia 03 de agosto de 2022.
ABERTURA DAS PROPOSTAS: Dia 03 de agosto de 2022 às 8 horas e 30 minutos.
INÍCIO DA DISPUTA DE PREÇOS: Dia 03 de agosto de 2022 a partir das 9 horas.
- Retirada do Edital: Diretamente no site www.licitacoes-e.com.br ou gratuitamente na íntegra 
somente para consulta através do site www.ribeiraopreto.sp.gov.br.

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

Secretário Municipal da Administração

Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto
Estado de São Paulo

Secretaria da Administração

RENOVA ENERGIA S.A. -  
EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Companhia Aberta
CNPJ/MF nº 08.534.605/0001-74 - NIRE 35.300.358.295

ATA DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO  
REALIZADA EM 29 DE JUNHO DE 2022

1. Data, Hora e Local: Aos 29 (vinte e nove) dias do mês de junho de 2022, às 16 horas, por  
e-mail, conforme facultado pelo artigo 22, parágrafo 3º, do Estatuto Social da Renova Energia S.A. 
- Em Recuperação Judicial (“Companhia”). 2. Convocação e Presença: Convocação efetuada nos 
termos do parágrafo segundo do artigo 22 do Estatuto Social da Companhia. Presentes todos os 
membros efetivos do Conselho de Administração Srs. Sergio Ros Brasil Pinto, Geoffrey David 
Cleaver, Luiz Eduardo Bittencourt Freitas, Daniel Teruo Famano e Alexandre Americano Holanda e 
Silva. 3. Mesa: Assumiu a presidência da mesa, o Presidente do Conselho de Administração,  
Sr. Sergio Ros Brasil Pinto, que convidou o Sr. Élio Miranda de Oliveira para secretariá-lo. 4. Ordem 
do Dia: (i) Destituição do Sr. Gustavo Henrique Simões dos Santos e eleição da Sra. Emanuela 
Cabib como a nova Diretora Vice-Presidente Jurídico, Regulatório e de Relações Institucionais, 
com efeitos a partir de 01.07.2022. 5. Deliberações: Após os esclarecimentos prestados, os 
membros do Conselho de Administração deliberaram, por unanimidade: (i) Aprovar, com efeitos a 
partir de 01.07.2022, a destituição do Sr. Gustavo Henrique Simões dos Santos e a eleição da Sra. 
Emanuela Cabib, casada, advogada, portadora da cédula de identidade RG nº 30.462.141-9-
SSP/SP, inscrita no CPF nº 294.880.048-00 e na OAB/SP sob nº 254.180, residente e domiciliada 
na cidade de São Paulo - SP, na Rua Dr. José Áureo Bustamante, nº 183, Apto. 133 B, Chácara 
Santo Antonio - CEP 04710-090, para o cargo de Diretora Vice-Presidente Jurídico, Regulação e 
de Relações Institucionais, para completar o mandato em curso. 5.1. A posse da nova Diretora 
Vice-Presidente Jurídico, Regulação e de Relações Institucionais fica condicionada (a) à assinatura 
do termo de posse, lavrado em livro próprio; (b) à apresentação de declaração de desimpedimento, 
nos termos da legislação aplicável; e (c) à subscrição do Termo de Anuência dos Administradores 
referido no Regulamento de Listagem do Nível 2 de Governança Corporativa da B3.  
6. Encerramento e Lavratura: Nada mais havendo a ser deliberado e inexistindo qualquer outra 
manifestação, foi encerrada a reunião, da qual foi lavrada a presente ata que, lida e achada 
conforme, foi assinada por todos os presentes. São Paulo, 29 de junho de 2022. Sergio Ros Brasil 
Pinto - Presidente da Mesa. Élio Miranda de Oliveira - Secretário da Mesa. Conselheiros 
Presentes: Sergio Ros Brasil Pinto, Geoffrey David Cleaver, Luiz Eduardo Bittencourt Freitas, 
Daniel Teruo Famano e Alexandre Americano Holanda e Silva. A presente ata confere com a 
original lavrada em livro próprio. Élio Miranda de Oliveira - Secretário da Mesa. JUCESP  
nº 344.734/22-5 em 08/07/2022. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO Nº 07/2022

OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO, MANUTENÇÃO E SU-
PORTE TÉCNICO DE SISTEMAS APLICATIVOS DE INFORMÁTICA PARA GESTÃO DO 
PROCESSO LEGISLATIVO DENOMINADO WEBCAMARA®, HOSPEDAGEM E MANU-
TENÇÃO 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 Proposi-
ções, Módulo WebGabinete, Módulo de Sistema de Gerenciamento e Consolidação 
das Leis, Cadastro de Documentos Diversos, Sistema Profi ssional de Backup Auto-
mático 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 MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE CANANÉIA – CNPJ Nº 
01.977.367/0001-22.
CONTRATADO: WEBLINE SOFTWARE 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

AVISO DE LICITAÇÃO
A Prefeitura Municipal de Juquiá, torna público que se acha aberto, o Pregão Eletrônico 
nº 024/2022, Processo nº 078/2022, objetivando o Registro de Preços para aquisição de 
Equipamentos, Acessórios e Suprimentos para impressoras, destinados as Secretarias Mu-
nicipais, tipo menor preço. Edital disponível no site: www.juquia.sp.gov.br e www.bbmnetlici-
tacoes.com.br. Recebimento de propostas até 08:00 horas do dia 05/08/2022.

PREFEITURA MUNICIPAL DE  JUQUIÁ
ESTADO DE SÃO PAULO

AVISO DE LICITAÇÃO
A Prefeitura Municipal de Juquiá, torna público que se acha aberto, o Pregão Eletrônico nº 
025/2022, Processo nº 079/2022, objetivando o Registro de Preços para aquisição de Ma-
teriais de Consumo para a Equipe de Odontologia da Secretaria Municipal de Saúde, Tipo 
Menor Preço. Edital disponível no site: www.juquia.sp.gov.br e www.bbmnetlicitacoes.com.
br. Recebimento de propostas até 08:00 horas do dia 08/08/2022.

PREFEITURA MUNICIPAL DE  JUQUIÁ
ESTADO DE SÃO PAULO

AVISO DE LICITAÇÃO
A Prefeitura Municipal de Juquiá, torna público que se acha aberto o Pregão Presencial 
nº 020/2022, Processo nº 076/2022, objetivando o Registro de Preços para aquisição de 
Materiais de Consumo para Construção, Acabamento e Elétrico para uso das Secretarias 
Municipais. Tipo Menor Preço. A sessão pública será na sede da Prefeitura Municipal locali-
zada à rua Mohamad Said Hedjazi, nº 42, Bairro Floresta, Juquiá/SP, às 10:00 horas do dia 
04/08/2022. Edital na integra no site: www.juquia.sp.gov.br ou no endereço acima. Informa-
ções: Tel. (13) 3844-6111.

PREFEITURA MUNICIPAL DE  JUQUIÁ
ESTADO DE SÃO PAULO

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 014/2022 – PROCESSO Nº 080/2022

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRAES-
TRUTURA URBANA (PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA RUA TORITO – VILA INDUSTRIAL 
E VIELA 2 – VILA SANCHES). CONVÊNIO ESTADUAL Nº 101616/2021.
Apresentação de Propostas: Até às 10:00h do dia 09/08/2022.
Edital e anexos à disposição dos interessados no site: www.juquia.sp.gov.br. Informações: 
Fone: (13) 3844-6111 e licitacao@juquia.sp.gov.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE  JUQUIÁ
ESTADO DE SÃO PAULO

Extrato Trimestral De Ata 
De Registro De Preços 

O Consaúde Torna Público Os Extrato Das 
Atas Registro De Preços Referentes Aos:
Processo Nº 118/2021 – Pregão Presencial 
Nº 45/2021, Para Fornecimento, De Ma-
teriais De Cirurgia Geral E Oncologia Em 
Consignação Pelo Período De 12 (Doze) 
Meses. Destinados Ao Hospital Regional 
Dr. Leopoldo Bevilacqua – HRLB/Consaú-
de, Assinada Em 22/10/2021, Prazo De Va-
lidade De 12 Meses, Com Seu 4º Trimestre 
De Vigência, Conforme Segue: (Detentora 
Da Ata, Nº Do Lote, Descrição, Unidade 
De Medida, Preço Unitário Em Real), Tra-
dehosp Comércio de Produtos para Sáu-
de Eireli, Cnpj 06.089.071/0001-99, Lote 1: 
01, Clip Hemostático De Titânio Médio Gas-
tro, Und, 90,00 – 02, Clip Hemostático De 
Titânio Grande Gastro, Und, 90,00.

José Antonio Antosczezem
Diretor Superintendente

CONSÓRCIO 
INTERMUNICIPAL DE 
SAÚDE DO VALE DO 

RIBEIRA E LITORAL SUL 

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA
AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO

Encontra-se aberto na Prefeitura Municipal de Jacupiranga, o PREGÃO ELETRÔNICO 
Nº. 045/2022 em regime de REGISTRO DE PREÇOS, do tipo MENOR PREÇO POR 
ITEM / COTAS RESERVADAS PARA MEI, ME E EPP, objetivando a contratação de 
empresa especializada em serviços de controle de vetores, pragas, pombos e mor-
cegos, com fornecimento de mão de obra especializada e respectivos insumos para 
atender as demandas dos diversos Departamentos da Prefeitura de Jacupiranga, na 
modalidade pregão, por meio de sistema presencial, através de SRP (Sistema de Re-
gistro 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 22/07/2022.
* Encerramento do recebimento das propostas pelo Sistema Eletrônico: até às 
09h30min do dia 04/08/2022.
* Início da Sessão de Disputa de preços pelo Sistema Eletrônico: a partir das 10h00min 
do dia 04/08/2022.
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, 20 de julho de 2022. 
ROBERTO CARLOS GARCIA

Prefeito Municipal.PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA
AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO

Encontra-se ABERTA na PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA/SP, a CON-
CORRENCIA PÚBLICA Nº 005/2022, do tipo MENOR PREÇO GLOBAL, que tem 
como objeto a contratação de empresa especializada para execução de construção 
da Casa da Convivência, no bairro Jardim Botujuru, conforme definido nos elementos 
técnicos constante dos anexos deste Edital, que deverão ser realizados de acordo 
com as especificações e condições estabelecidas neste edital e seus anexos. Os pro-
cedimentos abaixo serão realizados na Sala de Reuniões do Paço Municipal, sito à Av. 
Hilda Mohring de Macedo, nº 777– Bairro Vila Elias – Jacupiranga/SP.
* RECEBIMENTO DOS ENVELOPES Nº 01-Habilitação e 02-Proposta, até as 09:00 
horas do dia 22/08/2022.
* ABERTURA DOS ENVELOPES: Nº 01-Habilitação: às 09:00 horas do dia 22/08/2022.
* VISITA TÉCNICA: a ser agendada no período de 25/07/2022 a 19/08/2022 das 08:00 
as 11:00 horas, através do Telefone 13- 3864-6400, ramais 6419 ou 6404, com a equi-
pe técnica do Dep. de Planejamento Urbano e Fiscalização de Obras. O edital em 
inteiro teor estará à disposição dos interessados 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 Mace-
do, nº 777 – Vila Elias – Jacupiranga/SP, pelo recolhimento da taxa conforme tabela 
vigente ou gratuitamente pelo site: www.jacupiranga.sp.gov.br. Quaisquer informações 
poderão ser obtidas no endereço acima, pelo telefone (13) 3864-6401 ou pelo e-mail: 
licitacao@jacupiranga.sp.gov.br.

Prefeitura Municipal de Jacupiranga, 20 de Julho de 2022.
ROBERTO CARLOS GARCIA

Prefeito Municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA
AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO

Encontra-se aberta na PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA/SP, a TOMADA 
DE PREÇOS Nº 012/2022, do tipo MENOR PREÇO GLOBAL, destinada à contratação 
de empresa especializada para execução do projeto de requalificação do centro histó-
rico do município de Jacupiranga, conforme definido nos elementos técnicos constante 
dos anexos deste Edital, que deverão ser realizados de acordo com as especificações 
e condições estabelecidas neste edital e seus anexos.
* RECEBIMENTO DOS ENVELOPES Nº 01-Habilitação e 02-Proposta, até às 09h00 
do dia 08/08/2022.
* ABERTURA DOS ENVELOPES: Nº 01-Habilitação: às 09h00 do dia 08/08/2022.
* VISITA TÉCNICA: a ser agendada no período de 25/07/2022 a 05/08/2022 das 08:00 
as 11:00 horas, através do Telefone 13- 3864-6400, ramais 6419 ou 6404, com a equi-
pe técnica do Dep. de Planejamento Urbano e Fiscalização de Obras. O edital em 
inteiro teor estará à disposição dos interessados de 2ª a 6ª feira, das 08:00 às 12:00 e 
das 13:30 às 17:30 horas, no Paço Municipal sito à Av. Hilda Mohring de Macedo, nº 
777– Bº Vila Elias – Jacupiranga/SP, pelo recolhimento da taxa de R$ 18,69 ou gra-
tuitamente pelo site: www.jacupiranga.sp.gov.br. Quaisquer informações poderão ser 
obtidas no endereço acima, pelo telefone 13- 3864-6400 ramais 6401, 6452, pelo fax. 
13- 3864-1029, ou pelo e-mail: licitacao@jacupiranga.sp.gov.br 

ROBERTO CARLOS GARCIA. 
Prefeitura Municipal de Jacupiranga, 20 de Julho de 2022.

CÂMARA MUNICIPAL DE ITARIRI
ERRATA

Na publicação da Resolução nº 001/2022 de 25 de abril de 2022, da Câmara 
Municipal de Itariri, efetuada na página B9 da Edição 5.930 de 26 de abril de 

2022 do jornal ‘Gazeta de São Paulo’:
1) Fica retificado no Anexo III – DESCRIÇÃO E DETALHAMENTO DOS CARGOS EM 
COMISSÃO:
• Assessor de Gabinete da Presidência: onde lê-se “Requisitos: livre provimento 
ensino médio conhecimento em informática”, leia-se “Requisitos: livre provimento 
ensino superior”;
• Assessor de Planejamento e Gestão: onde lê-se “Requisitos: livre provimento”, leia-
-se “Requisitos: Livre provimento ensino médio”;
• Assessor Parlamentar: onde lê-se “Requisitos: curso superior”, leia-se “Requisitos: 
curso ensino médio”;
2) Fica retificado no Anexo IV – DESCRIÇÃO E DETALHAMENTO DOS CARGOS EFE-
TIVOS:
• Assistente da Contabilidade: onde lê-se “Requisitos: curso técnico ou bacharelado 
em contabilidade”, leia-se “Requisitos: ensino médio”;
• Contador: onde lê-se “Requisitos: inscrição no Conselho Regional de Contabilidade 
CRC”, leia-se “Requisitos: superior com inscrição no Conselho Regional de Con-
tabilidade CRC”;
• Motorista: onde lê-se “Requisitos: Carteira de habilitação categoria “B””, leia-se “Re-
quisitos: ensino médio Carteira de habilitação categoria “B””;

Ligue já: 
11. 3729-6600 

Publique em 
jornal de grande 
circulação.
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ATENA PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ 42.063.039/0001-06 - NIRE 35300569318

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA, REALIZADA EM 14 DE JULHO DE 2022
1. DATA, HORA E LOCAL: Aos 14 dias do mês de julho de 2022, às 14:00 horas, na sede social da 
ATENA PARTICIPAÇÕES S.A. (“Companhia”), localizada Cidade de São Paulo, Estado de São Pau-
lo, na Avenida Engenheiro Luiz Carlos Berrini, nº 1681, conjunto salas 111 e 112, Parte 132, bairro 
Cidade Monções, São Paulo/SP, CEP: 04.571-011. 2. CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Dispensada 
a publicação de editais de convocação, na forma do disposto no art. 124, § 4º, da Lei nº 6.404, de 15 
de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei das Sociedades por Ações”), por estarem presentes 
à assembleia os acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia. 3. MESA: 
Foi indicado para presidir a assembleia o Sr. Roberto Augusto Resende Magalhães, que convidou 
a mim, Gustavo Alves Abadjieff, para secretariá-lo. 4. ORDEM DO DIA: Deliberar, no âmbito de 
Assembleia Geral Extraordinária, sobre (i) a alteração do artigo sétimo do Estatuto Social; e (vii) con-
solidação do Estatuto Social. 5. DELIBERAÇÕES: O acionista presente, sem quaisquer restrições, 
deliberou o quanto segue: 5.1. Tendo em vista a alteração do art. 143 da Lei das Sociedades por 
Ações instituída pela Lei Complementar nº 182, aprovar a alteração da do Artigo Sétimo do Estatuto 
Social, que passa a vigorar com a seguinte redação: “ARTIGO SÉTIMO: A administração da Com-
panhia será exercida por uma Diretoria, composta de 01 (um) a 05 (cinco) membros, todos com a 
designação de diretores, podendo ser acionistas ou não, residentes no país, eleitos anualmente pela 
Assembleia Geral, permitida a reeleição. Vencido o mandato, os diretores continuarão no exercício 
de seus cargos, até a posse dos novos diretores eleitos.” 5.2. Consolidar o Estatuto Social da Com-
panhia, a fim de refletir as deliberações tomadas nesta assembleia, o qual passa a vigorar na forma 
do Anexo I à presente ata. 6. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente 
ata, a qual, depois de lida e aprovada, foi assinada por todos os presentes. (a.a) Mesa: Roberto Au-
gusto Resende Magalhães - Presidente; Gustavo Alves Abadjieff - Secretário. Acionistas: Companhia 
Brasileira de Cemitérios e Crematórios Ltda. (p.p. Roberto Augusto Resende Magalhães). Confere 
com a original lavrada em livro próprio. São Paulo, 14 de julho de 2022. Mesa: Roberto Augusto 
Resende Magalhães - Presidente; Gustavo Alves Abadjieff - Secretário. Acionistas: Companhia 
Brasileira de Cemitérios e Crematórios Ltda. p.p. Roberto Augusto Resende Magalhães. JUCESP nº 
366.097/22-2 em 19/07/2022. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Montes Claros Incorporadora Ltda.
CNPJ/MF 42.982.754/0001-34 - NIRE 35.237.565.250

Extrato da Ata de Reunião de Sócios
Data, Horário e Local: Em 7/7/22, às 10h, na sede da sociedade. Presença: totalidade 
dos sócios. Mesa: Presidente: Marcelo Ernesto Zarzur; Secretário: Roberto Mounir Maalouli. 
Deliberações: Por unanimidade: (i) a redução do capital social, por apresentar-se excessivo 
em relação ao objeto social, atualmente no valor de R$ 15.851.000,00 para R$ 1.000,00, 
ou seja uma redução efetiva de R$ 15.850.000,00 com o consequente cancelamento de 
15.850.000 de quotas sociais, no valor nominal de R$ 1,00 cada, sendo as quotas ora 
canceladas de titularidade da sócia Fit Casa, a sócia Valentina renúncia o seu respectivo 
direito de cancelamento de quotas; (ii) e autorizar a consequente alteração do contrato 
social, bem como determinar a publicação desta ata, na forma da lei, para os devidos fins. 
Encerramento: Nada mais, foi a presente ata lavrada, lida, aprovada e assinada por todos 
os presentes. 

Piraju Incorporadora Ltda.
CNPJ/MF 42.616.859/0001-70 - NIRE 35.237.426.756

Extrato da Ata de Reunião de Sócios
Data, Horário e Local: Em 18/7/22, às 10h, na sede da sociedade. Presença: totalidade 
dos sócios. Mesa: Presidente: Marcelo Ernesto Zarzur; Secretário: Roberto Mounir Maalouli. 
Deliberações: Por unanimidade: (i) a redução do capital social, por apresentar-se excessivo 
em relação ao objeto social, atualmente no valor de R$ 1.523.119,00 para R$ 1.000,00, 
ou seja uma redução efetiva de R$ 1.522.119,00 com o consequente cancelamento 
de 1.522.119,00 de quotas sociais, no valor nominal de R$ 1,00 cada, as quotas ora 
canceladas são de titularidade da sócia Ez Tec, renunciando a sócia Valentina o seu 
respectivo direito de cancelamento de quotas; e (ii) autorizar a consequente alteração do 
contrato social, bem como determinar a publicação desta ata, na forma da lei, para os 
devidos fins. Encerramento: Nada mais, foi a presente ata lavrada, lida, aprovada e assinada 
por todos os presentes. 

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 30 DIAS. PROCESSO Nº 1007274-87.2020.8.26.0554. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara Cível, 
do Foro de Santo André, Estado de São Paulo, Dr(a). MARIANA SILVA RODRIGUES DIAS TOYAMA STEINER, na forma da Lei, etc. FAZ 
SABER a BEATRIZ DE CARVALHO SILVA, RG 485418630, CPF 429.701.498-00, que lhe foi proposta uma ação de COBRANÇA por 
parte de CIMI - COLÉGIO IMIGRANTES DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL LTDA ME, Objetivando o pagamento 
das parcelas em atraso, acrescida da multa de 2% (dois por cento), juros de mora de 12% (doze por cento), correção monetária (índice do 
TJ\SP), a contar do vencimento de cada parcela, além de honorários advocatícios na ordem de 20% (vinte por cento) sobre o débito. 
Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta 
e para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, apresente resposta. Não sendo contestada a ação, o 
réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da 
lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Santo André, aos 03 de fevereiro de 2022. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1036689-48.2018.8.26.0114. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 10ª Vara 
Cível, do Foro de Campinas, Estado de São Paulo, MAURICIO SIMOES DE ALMEIDA BOTELHO SILVA, na forma da Lei, etc. FAZ 
SABER a todos quantos o presente edital de citação virem ou dele conhecimento tiverem, especialmente, a Ré DANIELA REGINA DE 
SOUZA, CPF: 299.424.318-02, que por este Juízo e respectivo Cartório tramita AÇÃO MONITÓRIA, processo 1036689-48.2018.8.26.0114 
que lhe move CPFL COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, em razão de ser credora da Ré, pela quantia de R$ 10.724,86 (dez mil, 
setecentos e vinte e quatro reais e oitenta e seis centavos), referente ao inadimplemento das faturas do Contrato de Prestação de Serviço 
Público de Energia Elétrica para unidades consumidoras do Grupo B. Estando a Ré em lugar incerto e não sabido, expediu-se o presente 
edital para o fim de CITAR/INTIMAR a Ré Daniela Regina De Souza 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. Será o presente edital, por extrato, afixado 
e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Campinas, aos 24 de maio de 2022. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1001936-55.2020.8.26.0224. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 3ª Vara Cível, 
do Foro de Guarulhos, Estado de São Paulo, Dr(a). Adriana Porto Mendes, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) ELTON JOHN PEREIRA 
DE OLIVEIRA, Brasileiro, CPF 355.340.748-41, com endereço desconhecido, que lhe foi proposta uma ação de Procedimento Comum 
Cível por parte de Cooperativa de Crédito de Livre Admissão Vanguarda da Região das Cataratas do Iguaçu e do Vale do Paraiba SICREDI 
VANGUA, alegando em síntese que réu deve à requerente a quantia de R$ 89.391,06 (Oitenta e nove mil, trezentos e noventa e um reais e 
seis centavos), para janeiro/2020, em decorrência dos débitos de Cartão de Crédito com saldo devedor em 15/12/2019 no importe de 
R$2.550,53 e pela Cédula de Crédito Bancário n° B99030371-1 do Crédito Pessoal com saldo devedor em 06/01/2020 no importe de 
R$86.840,53. 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 úteis, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, apresente resposta. Não sendo 
contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e 
publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Guarulhos, aos 23 de maio de 2022. 
 

EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROC. 0050958-49.2021.8.26.0100 Ao MM. Juiz de Direito da 22ª Vara Cível do Foro 
Central Cível, do Estado de São Paulo, Dr. Mário Chiuvite Júnior, na forma da Lei, etc. Faz saber que TOLEDO E SALATINI 
CONTABILIDADE E AUDITORIA LTDA., vem dar publicidade do presente edital, sendo devidamente INTIMADO o executado BOO 
EVENTOS E RELACIONAMENTOS LTDA., CNPJ 01.411.657/0001-04, para efetuar o pagamento no valor de R$ 33.160,10 (DEZ/2021), 
conforme fixado em Sentença no proc.1010274-41.2016.8.26.0100. Expede-se edital para que pague a quan�a fixada, acrescido de 
custas processuais em até 15 dias decorrido o prazo do edital. Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo legal, será acrescido 
de multa e honorários em 10%. Transcorrido o período sem pagamento poderá apresentar impugnação em até 15 dias úteis. 
Ficando adver�do de que no caso de revelia será nomeado curador especial. Será o edital, afixado e publicado na forma da lei.. 
NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 01 de julho de 2022.   P-21e22/07 

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 60 DIAS. PROCESSO Nº 1001239-78.2022.8.26.0704 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara da Família e 
Sucessões, do Foro Regional XV - Butantã, Estado de São Paulo, Dr(a). Renata Coelho Okida, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) KATIA 
MITIKO RUNISI, brasileira, solteira, operária, filha de Runisi Shigeyoshi e Joanna Brandino Kunisi, portadora da cédula de iden�dade RG nº 
23.331.910-4,inscrita no CPF/ME sob nº 166.564.708-66, residente e domiciliada em: Japão Aichi ken Komakishi Kitatoyama Sun Friends 
Tatsumi 2-103 〒4850023,que por este Juízo tramita uma ação de Inventário movida por Marisa Sa�ko Runisi Mendonça e outros. 
Encontrando-se em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta (art. 
626 do Código de Processo Civil) e para dizer, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital e 
após concluídas as citações, sobre as primeiras declarações, podendo arguir erros, omissões e sonegação de bens; reclamar contra a 
nomeação do inventariante e contestar a qualidade de quem foi incluído no �tulo de herdeiro (art.627, incisos I, II e III, do Código de 
Processo Civil). Fica adver�do que decorrido o prazo sem manifestação, o processo seguirá em seus ulteriores termos, valendo a citação 
para todos os atos do processo, caso em que será nomeado curador especial (art. 257, IV do CPC). 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 julho de 2022.   P-21e22/07 

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1006584-31.2021.8.26.0002 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 13ª Vara Cível, 
do Foro Regional II - Santo Amaro, Estado de São Paulo, Dr(a). Caio Moscariello Rodrigues, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a 
JOSELITA OLIVEIRA ROSÁRIO, CPF nº 106.173.008-52, que lhe foi proposta Ação de Obrigação de Fazer por parte de CONDOM�NIO 
MINAS GERAIS, obje�vando que seja entregue o cer�ficado digital (e-CNPJ) e sua respec�va senha de acesso, e o Termo de acordo 
e parcelamento das contribuições previdenciárias feito com a Fazenda Nacional ao novo Síndico do Autor, bem como, a 
condenação na obrigação de fazer e acatar a decisão assemblear que elegeu um novo Síndico e Conselhos, e ainda, pagar todo e 
qualquer valor decorrente de multas, juros e correções sobre obrigações tributárias que deixaram de ser quitadas em razão da falta 
do cer�ficado digital e cuja apuração se fará ao longo da demanda. Estando a ré em lugar ignorado, expede-se edital para que 
conteste e requeira provas cabíveis em 15 dias úteis após o prazo do presente edital. Não sendo contestada a ação, implicará revelia 
e presumir-se-ão como verdadeiros, os fatos narrados pelo autor conforme preceitua o art. 344 do CPC. Ficando adver�do de que 
no caso de revelia será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA 
MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 08 de julho de 2022.   P-21e22/07 

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1102516-14.2019.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara Cível, 
do Foro Regional VIII - Tatuapé, Estado de São Paulo, Dr(a). Fábio Rogério Bojo Pellegrino, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) 
ANTÔNIO ULISSES DOS SANTOS, CPF nº 078.048.642-53, que LUIZ GABRIEL JACOB ajuizou Ação Monitória para recebimento de R$ 
57.500,00 (Out/19) ante o inadimplemento do Contrato em Cota de Par�cipação que �nha como objeto o efe�vo inves�mento na 
dupla GABRIEL JACÓ E JACOZITO. Estando o réu em lugar ignorado e não sabido, expede-se edital para que em 15 dias, decorrido o 
prazo do edital, pague o débito atualizado, bem como, honorários advoca�cios correspondentes à 5% do valor da causa. A fluir 
após os 15 supra, prazo em que poderá apresentar embargos ao mandado monitório nos termos do art. 701 do CPC. Ficando 
adver�do de que no caso de revelia será nomeado curador especial. Será o edital, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. 
Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 13 de julho de 2022. FÁBIO ROGÉRIO BOJO PELLEGRINO Juiz de Direito.   P-21e22/07 

TRUE SECURITIZADORA S.A.
CNPJ/ME nº 12.130.744/0001-00 - NIRE 35.300.444.957

EDITAL DE SEGUNDA CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL DOS TITULARES DE CERTIFICADOS DE 
RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS DA 414ª A 417ª SÉRIES DA 1ª EMISSÃO DA TRUE SECURITIZADORA S.A.

Ficam convocados os titulares dos Certifi cados de Recebíveis Imobiliários (“CRI”) da 414ª a 417ª Séries da 1ª Emissão 
da True Securitizadora S.A. ( “Emissora” e “Emissão”, respectivamente), a Oliveira Trust Distribuidora de Títulos e 
Valores Mobiliários S.A., inscrita no CNPJ/ME sob o nº 36.113.876/0001-91 (“Agente Fiduciário”), e os representantes 
da Emissora, em atenção ao disposto na Cláusula Onze, do Termo de Securitização dos CRI da Emissão (“Termo de 
Securitização”), a se reunirem em Assembleia Geral de Titulares dos CRI da Emissão (“AGCRI”), a ser realizada, em 
segunda convocação, em 29 de julho de 2022, às 11:00 horas, de forma exclusivamente digital (vide 
informações gerais abaixo), a fi m de deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia: (i) Aprovar a alteração da 
remuneração da Consultora Especializada da Securitizadora, prevista na Cláusula 2.1., do Contrato de Consultoria 
Especializada, de modo que a remuneração mensal seja calculada com base no Saldo Devedor dos CRI sendo que para 
o CRI Subordinado da 417ª Série da 1ª Emissão será considerado o saldo gerencial apurado pela Emissora mensalmente 
por meio de seu material de provisão de acordo com suas premissas internas, ao invés do saldo total dos CRI; (ii) Caso 
o item “(i)” acima da Ordem do Dia seja aprovado, fi xar a obrigação para que a Cedente apresente, no prazo de 30 
(trinta) dias, contados da realização da presente, os respectivos aditamentos aos Documentos da Operação para refl etir 
as deliberações aprovadas; e (iii) autorização à Emissora e ao Agente Fiduciário para a prática de todos e quaisquer 
atos necessários e/ou convenientes à formalização, implementação e/ou aperfeiçoamento das deliberações referentes 
à matéria indicada nesta ordem do dia. Informações Gerais: a AGCRI será realizada de forma digital, nos termos da 
Resolução CVM nº 60, de 23 de dezembro de 2021, por videoconferência, via plataforma Microsoft Teams, coordenada 
pela Emissora, a qual disponibilizará oportunamente o link de acesso àqueles Titulares dos CRI que enviarem ao 
endereço eletrônico da Emissora juridico@truesecuritizadora.com.br e ao Agente Fiduciário af.assembleias@
oliveiratrust.com.br, com no mínimo 02 (dois) dias úteis de antecedência em relação à data de realização da AGCRI, os 
seguintes documentos: (a) quando pessoa física: documento de identidade; (b) quando pessoa jurídica: cópia dos atos 
societários e documentos que comprovem a representação do titular; (c) quando representado por procurador: 
procuração com poderes específi cos e (d) manifestação de voto, conforme abaixo. O Titular dos CRI poderá optar por 
exercer seu direito de voto, sem a necessidade de ingressar na videoconferência, enviando a correspondente 
manifestação de voto a distância à Emissora, com cópia ao Agente Fiduciário. A Emissora disponibilizará o modelo da 
manifestação de voto, por meio do material de apoio a ser disponibilizado aos Titulares dos CRI na página eletrônica 
da CVM. A manifestação de voto deverá estar devidamente preenchida e assinada pelo titular dos CRI ou por seu 
procurador, com cópia digital dos documentos de identifi cação e de representação, se for o caso. Conforme Resolução 
CVM nº 60, a Emissora disponibilizará acesso simultâneo a eventuais documentos apresentados durante a Assembleia 
que não tenham sido apresentados anteriormente e a Assembleia será integralmente gravada. 

São Paulo, 21 de julho de 2022.
TRUE SECURITIZADORA S.A.

Arley Custódio Fonseca - Diretor de Relações com Investidores

EDITAL DE CITAÇÃO – PRAZO DE 20 DIAS, 
EXPEDIDO NOS AUTOS DA AÇÃO DE USUCAPIÃO, PROCESSO Nº 1000947-27.2021.8.26.0220. 

O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 4ª Vara, do Foro de Guaratinguetá, Estado de São Paulo, Dr(a). WALTER EMÍDIO DA 
SILVA, na forma da Lei, etc. FAZ SABER aos réus ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais interessados, bem como 
seus cônjuges e/ou sucessores, que REGINA DA CONCEIÇÃO OLIVEIRA E ANTONIO WALDOMIRO DE OLIVEIRA, 
brasileiros, casados, ele funcionário público e ela do lar, residentes na Estrada do Lemes, 4015, Colônia do Piaguí, 
Guaratinguetá-SP, ajuizaram ação de USUCAPIÃO rural em face de CIRENE APARECIDA ROSSATO ZANGRANDI, 
DALVA MARIA ZANGRANDI BARBOSA, EDSON JOSÉ ZANGRANDI E LUCIANA ZANGRANDI ZAGO, visando o imóvel 
usucapiendo, localizado no Bairro Colônia do Piaguí, Guaratinguetá-SP, registrado no Cartório de Registro de Imóveis de 
Guaratinguetá sob o nº de transcrição 12.280, Livro 3-AA, nº do CCIR 635.065.007.471-0, nº do CAR 351.840.401.746.90, 
registrado no CRI local no nome de JOÃO ZANGRANDI SOBRINHO. Os requerentes alegam que estão na posse mansa e 
pacífica do imóvel há 13 anos, alegando posse mansa e pacífica no prazo legal. Estando em termos, expede-se o presente 
edital para citação dos supramencionados para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a fluir após o prazo de 20 dias. Não 
sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente 
edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Guaratinguetá, aos 
28 de junho de 2022. 

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1009472-73.2021.8.26.0292. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível, 
do Foro de Jacareí, Estado de São Paulo, Dr(a). Maurício Brisque Neiva, na forma da Lei, etc. FAZ SABER Edital de Citação com Prazo de 
20 dias úteis Processo nº 1009472-73.2021.8.26.0292. O Dr. Maurício Brisque Neiva, Juiz de Direito da 2ª Vara Cível do Foro da Comarca 
de Jacareí/SP. Faz Saber a IRINEU DE OLIVEIRA LEITE, CPF n.º 063.634.238-72 e CELIA PUCCIONI LEITE, CPF n.º 165.742.798-60 
que CONDOMÍNIO GARDEN FAMILY CLUB ajuizou ação de Cobrança pelo procedimento Comum , objetivando o recebimento de 
R$23.573,65 (Novembro/2021) referente débitos condominiais relativos ao apartamento 73 – torre C, localizado no Condomínio Requerente. 
Estando o réu em local ignorado, expediu-se o presente edital de CITAÇÃO, para que no prazo de 15 dias úteis após fluir o prazo de 20 dias 
úteis supra, querendo ofereça defesa, sendo advertidas dos artigos 344 e 355, II do NCPC, sendo que presumir-se-ão verdadeiros os fatos 
alegados na inicial. ficando advertido que será nomeado curador especial em caso de revelia nos termos do artigo 257, IV. Para 
conhecimento de todos é expedido o presente edital, que será afixado e publicado 
 
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1006555-20.2017.8.26.0002. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara Cível, 
do Foro Regional II - Santo Amaro, Estado de São Paulo, Dr(a). FABIANA FEHER RECASENS, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a 
HEITOR VICENTE COLTRO, Brasileiro, CPF 041.319.908-81, que por parte de BANCO BRADESCO S/A foi ajuizada ação de Cobrança 
pelo Procedimento Comum, objetivando a quantia de R$ 82.187,60 (Fevereiro/2017) referente débitos relativos aos cartões n.º 
376476095401004 e 3765289979030064. Estando o réu em local ignorado, expediu-se o presente edital de CITAÇÃO, para que no prazo 
de 15 dias úteis, após fluir o prazo de 20 dias úteis supra, pague o débito devidamente atualizado e acrescido das demais cominações legais 
ou querendo ofereça defesa, sob pena de presumirem-se como verdadeiros os fatos alegados na inicial. em caso de revelia, será nomeado 
curador especial nos termos do artigo 257, IV, do CPC. Será o presente edital afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e 
passado nesta cidade de São Paulo, aos 30 de junho de 2022. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0025411-70.2022.8.26.0100. 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 RAYAN MOHAMAD 
JASSEM EL MOULHIM, CPF 345.272.218-09, que por este Juízo, tramita de uma ação de Cumprimento de sentença, movida por BANCO 
BANKPAR S/A que foi determinada a intimação da executada por edital com prazo de 20 dias para que, no prazo de 15 (quinze) dias 
pague o valor indicado no demonstrativo discriminado pelo credor, no valor de R$ 218.753,49, atualizado até Junho/2022, acrescido de 
custas, se houver. Fica a parte executada advertida de que, transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se o 
prazo de 15 (quinze) dias úteis para que, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua 
impugnação. Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo do artigo 523 do Código de Processo Civil, o débito será acrescido de multa de 
dez por cento e, também, de honorários de advogado de dez por cento (10%). Encontrando-se a ré em lugar incerto e não sabido, foi 
determinada a sua INTIMAÇÃO, por EDITAL. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e 
passado nesta cidade de São Paulo, aos 18 de julho de 2022. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 30 DIAS. PROCESSO 0004408-56.2022.8.26.0004 Cumprimento de sentença (processo 
principal 1008378-86.2018.8.26.0004). A Dra. Fabiana Marini, Juíza de Direito da 4ª Vara Cível do Foro Regional da Lapa – Comarca da 
Capital/SP. Faz Saber a CÁSSIA TOBAL BETTINASSI, CPF n. 100.596.968-00 que nos autos da ação supra ajuizada por INSTITUTO 
PRESBITERIANO MACKENZIE na qual foi o réu condenado ao pagamento de R$65.103,92 (Maio/2022), devidamente atualizado até a 
data do efetivo depósito e acrescido das demais cominações legais nos termos do artigo 513 §2º, inciso IV, do CPC. Estando o réu em local 
ignorado, expede-se edital de intimação, para que no prazo de 15 dias úteis, a fluir os 30 dias supra, pague o debito, ou apresente 
impugnação ao cumprimento da sentença, sob pena de execução coativa e pena de multa de 10% e honorários nesta fase, também de 
10% (NCPC 523, § 1º). penhora e avaliação de bens para satisfação do debito. Será o presente edital afixado e publicado na forma da lei. 
 

Aviso de Licitação
EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 002/2022, DE 20 DE JULHO DE 2022

PROCESSO Nº 037/2022
Acha-se aberta nesta Prefeitura Municipal de Santa Mercedes, a Concorrência Pública nº 002/2022, 
objetivando a CONCESSÃO DE DIREITO REAL DE USO de imóveis constantes do patrimônio mu-
nicipal, para fins industriais e/ou comerciais, nos termos da Lei Municipal nº 023/2011, de 14 de 
dezembro de 2011 e suas alterações, do Decreto nº 044/2012, de 13 de julho de 2012 e do Parecer 
do Comitê Gestor Municipal da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte de Santa Mercedes.
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 da 
Licitação – Paço Municipal, sito na Praça Alípio Bedaque nº 1.406, na cidade de Santa Mercedes 
– Estado de São Paulo, pelo site www.santamercedes.sp.gov.br e poderá ser solicitado ao e-mail 
pmsmlicitacao@santamercedes.sp.gov.br.
O encerramento para recebimento dos envelopes será para o dia 26.08.2022 (vinte e seis de agosto 
de dois mil e vinte e dois), às 08H30MIN (oito horas e trinta minutos), e abertura na mesma data, às 
09H00MIN (nove horas).

Santa Mercedes, 20 de julho de 2022.
VALDIR VERONA
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MERCEDES-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
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8 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 0004224-02.2010.
valor total: R$ 56,00
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valor total: R$ 77,00
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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 LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº152022

Comunicamos que está aberta a licitação do Pregão 
Eletrônico nº15/2022, Processo: 532/2022, que tem 
por objeto a Aquisição de Motoniveladora, conforme 
necessidade da Secretaria Municipal de Obras. As 
propostas serão acolhidas com início no dia 21/07/2022 
às 10:00 horas até às 08:00 horas do dia 03/08/2022. O 
início da sessão de disputa de preços ocorrerá às 10:00 
horas do dia 03/08/2022. 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, 20 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

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº48/2022

Comunicamos que está aberta a licitação do Pregão 
Eletrônico nº48/2022, Processo: 1223/2022, que tem 
por objeto a Aquisição de Equipamentos de Informática 
- TABLETS. As propostas serão acolhidas com início no 
dia 21/07/2022 às 10:00 horas até às 08:00 horas do 
dia 04/08/2022. O início da sessão de disputa de preços 
ocorrerá às 10:00 horas do dia 04/08/2022. 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, 20 de julho de 2022. Thiago 
Silvério da Silva - Prefeito Municipal

Publique em 
jornal de grande 
circulação.

Ligue já: (11) 3729-6600

Ligue já: 
11. 3729-6600 

Publique em jornal de 
grande circulação.

SERGIO ROMANO VIEIRA JR - Leiloeiro Oficial - JUCESP n° 1211, torna público que realizará leilão 
de brinquedos antigos EM PROL “TOI TOI BRINQUEDOS ANTIGOS”. Dia 27/07/22 às 19:30hs . 
EXPOSIÇÃO: De 21/07/22 à 27/07/22 SOMENTE ONLINE no site:  www.toitoi.com.br



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

B4gazetasp.com.br
QUINTA-FEIRA, 21 DE JULHO DE 2022 Economia

ATENA PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ 42.063.039/0001-06 - NIRE 35300569318

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA, REALIZADA EM 14 DE JULHO DE 2022
1. DATA, HORA E LOCAL: Aos 14 dias do mês de julho de 2022, às 14:00 horas, na sede social da 
ATENA PARTICIPAÇÕES S.A. (“Companhia”), localizada Cidade de São Paulo, Estado de São Pau-
lo, na Avenida Engenheiro Luiz Carlos Berrini, nº 1681, conjunto salas 111 e 112, Parte 132, bairro 
Cidade Monções, São Paulo/SP, CEP: 04.571-011. 2. CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Dispensada 
a publicação de editais de convocação, na forma do disposto no art. 124, § 4º, da Lei nº 6.404, de 15 
de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei das Sociedades por Ações”), por estarem presentes 
à assembleia os acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia. 3. MESA: 
Foi indicado para presidir a assembleia o Sr. Roberto Augusto Resende Magalhães, que convidou 
a mim, Gustavo Alves Abadjieff, para secretariá-lo. 4. ORDEM DO DIA: Deliberar, no âmbito de 
Assembleia Geral Extraordinária, sobre (i) a alteração do artigo sétimo do Estatuto Social; e (vii) con-
solidação do Estatuto Social. 5. DELIBERAÇÕES: O acionista presente, sem quaisquer restrições, 
deliberou o quanto segue: 5.1. Tendo em vista a alteração do art. 143 da Lei das Sociedades por 
Ações instituída pela Lei Complementar nº 182, aprovar a alteração da do Artigo Sétimo do Estatuto 
Social, que passa a vigorar com a seguinte redação: “ARTIGO SÉTIMO: A administração da Com-
panhia será exercida por uma Diretoria, composta de 01 (um) a 05 (cinco) membros, todos com a 
designação de diretores, podendo ser acionistas ou não, residentes no país, eleitos anualmente pela 
Assembleia Geral, permitida a reeleição. Vencido o mandato, os diretores continuarão no exercício 
de seus cargos, até a posse dos novos diretores eleitos.” 5.2. Consolidar o Estatuto Social da Com-
panhia, a fim de refletir as deliberações tomadas nesta assembleia, o qual passa a vigorar na forma 
do Anexo I à presente ata. 6. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente 
ata, a qual, depois de lida e aprovada, foi assinada por todos os presentes. (a.a) Mesa: Roberto Au-
gusto Resende Magalhães - Presidente; Gustavo Alves Abadjieff - Secretário. Acionistas: Companhia 
Brasileira de Cemitérios e Crematórios Ltda. (p.p. Roberto Augusto Resende Magalhães). Confere 
com a original lavrada em livro próprio. São Paulo, 14 de julho de 2022. Mesa: Roberto Augusto 
Resende Magalhães - Presidente; Gustavo Alves Abadjieff - Secretário. Acionistas: Companhia 
Brasileira de Cemitérios e Crematórios Ltda. p.p. Roberto Augusto Resende Magalhães. JUCESP nº 
366.097/22-2 em 19/07/2022. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Montes Claros Incorporadora Ltda.
CNPJ/MF 42.982.754/0001-34 - NIRE 35.237.565.250

Extrato da Ata de Reunião de Sócios
Data, Horário e Local: Em 7/7/22, às 10h, na sede da sociedade. Presença: totalidade 
dos sócios. Mesa: Presidente: Marcelo Ernesto Zarzur; Secretário: Roberto Mounir Maalouli. 
Deliberações: Por unanimidade: (i) a redução do capital social, por apresentar-se excessivo 
em relação ao objeto social, atualmente no valor de R$ 15.851.000,00 para R$ 1.000,00, 
ou seja uma redução efetiva de R$ 15.850.000,00 com o consequente cancelamento de 
15.850.000 de quotas sociais, no valor nominal de R$ 1,00 cada, sendo as quotas ora 
canceladas de titularidade da sócia Fit Casa, a sócia Valentina renúncia o seu respectivo 
direito de cancelamento de quotas; (ii) e autorizar a consequente alteração do contrato 
social, bem como determinar a publicação desta ata, na forma da lei, para os devidos fins. 
Encerramento: Nada mais, foi a presente ata lavrada, lida, aprovada e assinada por todos 
os presentes. 

Piraju Incorporadora Ltda.
CNPJ/MF 42.616.859/0001-70 - NIRE 35.237.426.756

Extrato da Ata de Reunião de Sócios
Data, Horário e Local: Em 18/7/22, às 10h, na sede da sociedade. Presença: totalidade 
dos sócios. Mesa: Presidente: Marcelo Ernesto Zarzur; Secretário: Roberto Mounir Maalouli. 
Deliberações: Por unanimidade: (i) a redução do capital social, por apresentar-se excessivo 
em relação ao objeto social, atualmente no valor de R$ 1.523.119,00 para R$ 1.000,00, 
ou seja uma redução efetiva de R$ 1.522.119,00 com o consequente cancelamento 
de 1.522.119,00 de quotas sociais, no valor nominal de R$ 1,00 cada, as quotas ora 
canceladas são de titularidade da sócia Ez Tec, renunciando a sócia Valentina o seu 
respectivo direito de cancelamento de quotas; e (ii) autorizar a consequente alteração do 
contrato social, bem como determinar a publicação desta ata, na forma da lei, para os 
devidos fins. Encerramento: Nada mais, foi a presente ata lavrada, lida, aprovada e assinada 
por todos os presentes. 

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 30 DIAS. PROCESSO Nº 1007274-87.2020.8.26.0554. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara Cível, 
do Foro de Santo André, Estado de São Paulo, Dr(a). MARIANA SILVA RODRIGUES DIAS TOYAMA STEINER, na forma da Lei, etc. FAZ 
SABER a BEATRIZ DE CARVALHO SILVA, RG 485418630, CPF 429.701.498-00, que lhe foi proposta uma ação de COBRANÇA por 
parte de CIMI - COLÉGIO IMIGRANTES DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL LTDA ME, Objetivando o pagamento 
das parcelas em atraso, acrescida da multa de 2% (dois por cento), juros de mora de 12% (doze por cento), correção monetária (índice do 
TJ\SP), a contar do vencimento de cada parcela, além de honorários advocatícios na ordem de 20% (vinte por cento) sobre o débito. 
Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta 
e para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, apresente resposta. Não sendo contestada a ação, o 
réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da 
lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Santo André, aos 03 de fevereiro de 2022. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1036689-48.2018.8.26.0114. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 10ª Vara 
Cível, do Foro de Campinas, Estado de São Paulo, MAURICIO SIMOES DE ALMEIDA BOTELHO SILVA, na forma da Lei, etc. FAZ 
SABER a todos quantos o presente edital de citação virem ou dele conhecimento tiverem, especialmente, a Ré DANIELA REGINA DE 
SOUZA, CPF: 299.424.318-02, que por este Juízo e respectivo Cartório tramita AÇÃO MONITÓRIA, processo 1036689-48.2018.8.26.0114 
que lhe move CPFL COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, em razão de ser credora da Ré, pela quantia de R$ 10.724,86 (dez mil, 
setecentos e vinte e quatro reais e oitenta e seis centavos), referente ao inadimplemento das faturas do Contrato de Prestação de Serviço 
Público de Energia Elétrica para unidades consumidoras do Grupo B. Estando a Ré em lugar incerto e não sabido, expediu-se o presente 
edital para o fim de CITAR/INTIMAR a Ré Daniela Regina De Souza 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. Será o presente edital, por extrato, afixado 
e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Campinas, aos 24 de maio de 2022. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1001936-55.2020.8.26.0224. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 3ª Vara Cível, 
do Foro de Guarulhos, Estado de São Paulo, Dr(a). Adriana Porto Mendes, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) ELTON JOHN PEREIRA 
DE OLIVEIRA, Brasileiro, CPF 355.340.748-41, com endereço desconhecido, que lhe foi proposta uma ação de Procedimento Comum 
Cível por parte de Cooperativa de Crédito de Livre Admissão Vanguarda da Região das Cataratas do Iguaçu e do Vale do Paraiba SICREDI 
VANGUA, alegando em síntese que réu deve à requerente a quantia de R$ 89.391,06 (Oitenta e nove mil, trezentos e noventa e um reais e 
seis centavos), para janeiro/2020, em decorrência dos débitos de Cartão de Crédito com saldo devedor em 15/12/2019 no importe de 
R$2.550,53 e pela Cédula de Crédito Bancário n° B99030371-1 do Crédito Pessoal com saldo devedor em 06/01/2020 no importe de 
R$86.840,53. 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 úteis, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, apresente resposta. Não sendo 
contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e 
publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Guarulhos, aos 23 de maio de 2022. 
 

EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROC. 0050958-49.2021.8.26.0100 Ao MM. Juiz de Direito da 22ª Vara Cível do Foro 
Central Cível, do Estado de São Paulo, Dr. Mário Chiuvite Júnior, na forma da Lei, etc. Faz saber que TOLEDO E SALATINI 
CONTABILIDADE E AUDITORIA LTDA., vem dar publicidade do presente edital, sendo devidamente INTIMADO o executado BOO 
EVENTOS E RELACIONAMENTOS LTDA., CNPJ 01.411.657/0001-04, para efetuar o pagamento no valor de R$ 33.160,10 (DEZ/2021), 
conforme fixado em Sentença no proc.1010274-41.2016.8.26.0100. Expede-se edital para que pague a quan�a fixada, acrescido de 
custas processuais em até 15 dias decorrido o prazo do edital. Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo legal, será acrescido 
de multa e honorários em 10%. Transcorrido o período sem pagamento poderá apresentar impugnação em até 15 dias úteis. 
Ficando adver�do de que no caso de revelia será nomeado curador especial. Será o edital, afixado e publicado na forma da lei.. 
NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 01 de julho de 2022.   P-21e22/07 

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 60 DIAS. PROCESSO Nº 1001239-78.2022.8.26.0704 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara da Família e 
Sucessões, do Foro Regional XV - Butantã, Estado de São Paulo, Dr(a). Renata Coelho Okida, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) KATIA 
MITIKO RUNISI, brasileira, solteira, operária, filha de Runisi Shigeyoshi e Joanna Brandino Kunisi, portadora da cédula de iden�dade RG nº 
23.331.910-4,inscrita no CPF/ME sob nº 166.564.708-66, residente e domiciliada em: Japão Aichi ken Komakishi Kitatoyama Sun Friends 
Tatsumi 2-103 〒4850023,que por este Juízo tramita uma ação de Inventário movida por Marisa Sa�ko Runisi Mendonça e outros. 
Encontrando-se em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta (art. 
626 do Código de Processo Civil) e para dizer, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital e 
após concluídas as citações, sobre as primeiras declarações, podendo arguir erros, omissões e sonegação de bens; reclamar contra a 
nomeação do inventariante e contestar a qualidade de quem foi incluído no �tulo de herdeiro (art.627, incisos I, II e III, do Código de 
Processo Civil). Fica adver�do que decorrido o prazo sem manifestação, o processo seguirá em seus ulteriores termos, valendo a citação 
para todos os atos do processo, caso em que será nomeado curador especial (art. 257, IV do CPC). 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 julho de 2022.   P-21e22/07 

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1006584-31.2021.8.26.0002 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 13ª Vara Cível, 
do Foro Regional II - Santo Amaro, Estado de São Paulo, Dr(a). Caio Moscariello Rodrigues, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a 
JOSELITA OLIVEIRA ROSÁRIO, CPF nº 106.173.008-52, que lhe foi proposta Ação de Obrigação de Fazer por parte de CONDOM�NIO 
MINAS GERAIS, obje�vando que seja entregue o cer�ficado digital (e-CNPJ) e sua respec�va senha de acesso, e o Termo de acordo 
e parcelamento das contribuições previdenciárias feito com a Fazenda Nacional ao novo Síndico do Autor, bem como, a 
condenação na obrigação de fazer e acatar a decisão assemblear que elegeu um novo Síndico e Conselhos, e ainda, pagar todo e 
qualquer valor decorrente de multas, juros e correções sobre obrigações tributárias que deixaram de ser quitadas em razão da falta 
do cer�ficado digital e cuja apuração se fará ao longo da demanda. Estando a ré em lugar ignorado, expede-se edital para que 
conteste e requeira provas cabíveis em 15 dias úteis após o prazo do presente edital. Não sendo contestada a ação, implicará revelia 
e presumir-se-ão como verdadeiros, os fatos narrados pelo autor conforme preceitua o art. 344 do CPC. Ficando adver�do de que 
no caso de revelia será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA 
MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 08 de julho de 2022.   P-21e22/07 

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1102516-14.2019.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara Cível, 
do Foro Regional VIII - Tatuapé, Estado de São Paulo, Dr(a). Fábio Rogério Bojo Pellegrino, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) 
ANTÔNIO ULISSES DOS SANTOS, CPF nº 078.048.642-53, que LUIZ GABRIEL JACOB ajuizou Ação Monitória para recebimento de R$ 
57.500,00 (Out/19) ante o inadimplemento do Contrato em Cota de Par�cipação que �nha como objeto o efe�vo inves�mento na 
dupla GABRIEL JACÓ E JACOZITO. Estando o réu em lugar ignorado e não sabido, expede-se edital para que em 15 dias, decorrido o 
prazo do edital, pague o débito atualizado, bem como, honorários advoca�cios correspondentes à 5% do valor da causa. A fluir 
após os 15 supra, prazo em que poderá apresentar embargos ao mandado monitório nos termos do art. 701 do CPC. Ficando 
adver�do de que no caso de revelia será nomeado curador especial. Será o edital, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. 
Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 13 de julho de 2022. FÁBIO ROGÉRIO BOJO PELLEGRINO Juiz de Direito.   P-21e22/07 

TRUE SECURITIZADORA S.A.
CNPJ/ME nº 12.130.744/0001-00 - NIRE 35.300.444.957

EDITAL DE SEGUNDA CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL DOS TITULARES DE CERTIFICADOS DE 
RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS DA 414ª A 417ª SÉRIES DA 1ª EMISSÃO DA TRUE SECURITIZADORA S.A.

Ficam convocados os titulares dos Certifi cados de Recebíveis Imobiliários (“CRI”) da 414ª a 417ª Séries da 1ª Emissão 
da True Securitizadora S.A. ( “Emissora” e “Emissão”, respectivamente), a Oliveira Trust Distribuidora de Títulos e 
Valores Mobiliários S.A., inscrita no CNPJ/ME sob o nº 36.113.876/0001-91 (“Agente Fiduciário”), e os representantes 
da Emissora, em atenção ao disposto na Cláusula Onze, do Termo de Securitização dos CRI da Emissão (“Termo de 
Securitização”), a se reunirem em Assembleia Geral de Titulares dos CRI da Emissão (“AGCRI”), a ser realizada, em 
segunda convocação, em 29 de julho de 2022, às 11:00 horas, de forma exclusivamente digital (vide 
informações gerais abaixo), a fi m de deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia: (i) Aprovar a alteração da 
remuneração da Consultora Especializada da Securitizadora, prevista na Cláusula 2.1., do Contrato de Consultoria 
Especializada, de modo que a remuneração mensal seja calculada com base no Saldo Devedor dos CRI sendo que para 
o CRI Subordinado da 417ª Série da 1ª Emissão será considerado o saldo gerencial apurado pela Emissora mensalmente 
por meio de seu material de provisão de acordo com suas premissas internas, ao invés do saldo total dos CRI; (ii) Caso 
o item “(i)” acima da Ordem do Dia seja aprovado, fi xar a obrigação para que a Cedente apresente, no prazo de 30 
(trinta) dias, contados da realização da presente, os respectivos aditamentos aos Documentos da Operação para refl etir 
as deliberações aprovadas; e (iii) autorização à Emissora e ao Agente Fiduciário para a prática de todos e quaisquer 
atos necessários e/ou convenientes à formalização, implementação e/ou aperfeiçoamento das deliberações referentes 
à matéria indicada nesta ordem do dia. Informações Gerais: a AGCRI será realizada de forma digital, nos termos da 
Resolução CVM nº 60, de 23 de dezembro de 2021, por videoconferência, via plataforma Microsoft Teams, coordenada 
pela Emissora, a qual disponibilizará oportunamente o link de acesso àqueles Titulares dos CRI que enviarem ao 
endereço eletrônico da Emissora juridico@truesecuritizadora.com.br e ao Agente Fiduciário af.assembleias@
oliveiratrust.com.br, com no mínimo 02 (dois) dias úteis de antecedência em relação à data de realização da AGCRI, os 
seguintes documentos: (a) quando pessoa física: documento de identidade; (b) quando pessoa jurídica: cópia dos atos 
societários e documentos que comprovem a representação do titular; (c) quando representado por procurador: 
procuração com poderes específi cos e (d) manifestação de voto, conforme abaixo. O Titular dos CRI poderá optar por 
exercer seu direito de voto, sem a necessidade de ingressar na videoconferência, enviando a correspondente 
manifestação de voto a distância à Emissora, com cópia ao Agente Fiduciário. A Emissora disponibilizará o modelo da 
manifestação de voto, por meio do material de apoio a ser disponibilizado aos Titulares dos CRI na página eletrônica 
da CVM. A manifestação de voto deverá estar devidamente preenchida e assinada pelo titular dos CRI ou por seu 
procurador, com cópia digital dos documentos de identifi cação e de representação, se for o caso. Conforme Resolução 
CVM nº 60, a Emissora disponibilizará acesso simultâneo a eventuais documentos apresentados durante a Assembleia 
que não tenham sido apresentados anteriormente e a Assembleia será integralmente gravada. 

São Paulo, 21 de julho de 2022.
TRUE SECURITIZADORA S.A.

Arley Custódio Fonseca - Diretor de Relações com Investidores

EDITAL DE CITAÇÃO – PRAZO DE 20 DIAS, 
EXPEDIDO NOS AUTOS DA AÇÃO DE USUCAPIÃO, PROCESSO Nº 1000947-27.2021.8.26.0220. 

O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 4ª Vara, do Foro de Guaratinguetá, Estado de São Paulo, Dr(a). WALTER EMÍDIO DA 
SILVA, na forma da Lei, etc. FAZ SABER aos réus ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais interessados, bem como 
seus cônjuges e/ou sucessores, que REGINA DA CONCEIÇÃO OLIVEIRA E ANTONIO WALDOMIRO DE OLIVEIRA, 
brasileiros, casados, ele funcionário público e ela do lar, residentes na Estrada do Lemes, 4015, Colônia do Piaguí, 
Guaratinguetá-SP, ajuizaram ação de USUCAPIÃO rural em face de CIRENE APARECIDA ROSSATO ZANGRANDI, 
DALVA MARIA ZANGRANDI BARBOSA, EDSON JOSÉ ZANGRANDI E LUCIANA ZANGRANDI ZAGO, visando o imóvel 
usucapiendo, localizado no Bairro Colônia do Piaguí, Guaratinguetá-SP, registrado no Cartório de Registro de Imóveis de 
Guaratinguetá sob o nº de transcrição 12.280, Livro 3-AA, nº do CCIR 635.065.007.471-0, nº do CAR 351.840.401.746.90, 
registrado no CRI local no nome de JOÃO ZANGRANDI SOBRINHO. Os requerentes alegam que estão na posse mansa e 
pacífica do imóvel há 13 anos, alegando posse mansa e pacífica no prazo legal. Estando em termos, expede-se o presente 
edital para citação dos supramencionados para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a fluir após o prazo de 20 dias. Não 
sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente 
edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Guaratinguetá, aos 
28 de junho de 2022. 

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1009472-73.2021.8.26.0292. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível, 
do Foro de Jacareí, Estado de São Paulo, Dr(a). Maurício Brisque Neiva, na forma da Lei, etc. FAZ SABER Edital de Citação com Prazo de 
20 dias úteis Processo nº 1009472-73.2021.8.26.0292. O Dr. Maurício Brisque Neiva, Juiz de Direito da 2ª Vara Cível do Foro da Comarca 
de Jacareí/SP. Faz Saber a IRINEU DE OLIVEIRA LEITE, CPF n.º 063.634.238-72 e CELIA PUCCIONI LEITE, CPF n.º 165.742.798-60 
que CONDOMÍNIO GARDEN FAMILY CLUB ajuizou ação de Cobrança pelo procedimento Comum , objetivando o recebimento de 
R$23.573,65 (Novembro/2021) referente débitos condominiais relativos ao apartamento 73 – torre C, localizado no Condomínio Requerente. 
Estando o réu em local ignorado, expediu-se o presente edital de CITAÇÃO, para que no prazo de 15 dias úteis após fluir o prazo de 20 dias 
úteis supra, querendo ofereça defesa, sendo advertidas dos artigos 344 e 355, II do NCPC, sendo que presumir-se-ão verdadeiros os fatos 
alegados na inicial. ficando advertido que será nomeado curador especial em caso de revelia nos termos do artigo 257, IV. Para 
conhecimento de todos é expedido o presente edital, que será afixado e publicado 
 
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1006555-20.2017.8.26.0002. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara Cível, 
do Foro Regional II - Santo Amaro, Estado de São Paulo, Dr(a). FABIANA FEHER RECASENS, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a 
HEITOR VICENTE COLTRO, Brasileiro, CPF 041.319.908-81, que por parte de BANCO BRADESCO S/A foi ajuizada ação de Cobrança 
pelo Procedimento Comum, objetivando a quantia de R$ 82.187,60 (Fevereiro/2017) referente débitos relativos aos cartões n.º 
376476095401004 e 3765289979030064. Estando o réu em local ignorado, expediu-se o presente edital de CITAÇÃO, para que no prazo 
de 15 dias úteis, após fluir o prazo de 20 dias úteis supra, pague o débito devidamente atualizado e acrescido das demais cominações legais 
ou querendo ofereça defesa, sob pena de presumirem-se como verdadeiros os fatos alegados na inicial. em caso de revelia, será nomeado 
curador especial nos termos do artigo 257, IV, do CPC. Será o presente edital afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e 
passado nesta cidade de São Paulo, aos 30 de junho de 2022. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0025411-70.2022.8.26.0100. 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 RAYAN MOHAMAD 
JASSEM EL MOULHIM, CPF 345.272.218-09, que por este Juízo, tramita de uma ação de Cumprimento de sentença, movida por BANCO 
BANKPAR S/A que foi determinada a intimação da executada por edital com prazo de 20 dias para que, no prazo de 15 (quinze) dias 
pague o valor indicado no demonstrativo discriminado pelo credor, no valor de R$ 218.753,49, atualizado até Junho/2022, acrescido de 
custas, se houver. Fica a parte executada advertida de que, transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se o 
prazo de 15 (quinze) dias úteis para que, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua 
impugnação. Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo do artigo 523 do Código de Processo Civil, o débito será acrescido de multa de 
dez por cento e, também, de honorários de advogado de dez por cento (10%). Encontrando-se a ré em lugar incerto e não sabido, foi 
determinada a sua INTIMAÇÃO, por EDITAL. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e 
passado nesta cidade de São Paulo, aos 18 de julho de 2022. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 30 DIAS. PROCESSO 0004408-56.2022.8.26.0004 Cumprimento de sentença (processo 
principal 1008378-86.2018.8.26.0004). A Dra. Fabiana Marini, Juíza de Direito da 4ª Vara Cível do Foro Regional da Lapa – Comarca da 
Capital/SP. Faz Saber a CÁSSIA TOBAL BETTINASSI, CPF n. 100.596.968-00 que nos autos da ação supra ajuizada por INSTITUTO 
PRESBITERIANO MACKENZIE na qual foi o réu condenado ao pagamento de R$65.103,92 (Maio/2022), devidamente atualizado até a 
data do efetivo depósito e acrescido das demais cominações legais nos termos do artigo 513 §2º, inciso IV, do CPC. Estando o réu em local 
ignorado, expede-se edital de intimação, para que no prazo de 15 dias úteis, a fluir os 30 dias supra, pague o debito, ou apresente 
impugnação ao cumprimento da sentença, sob pena de execução coativa e pena de multa de 10% e honorários nesta fase, também de 
10% (NCPC 523, § 1º). penhora e avaliação de bens para satisfação do debito. Será o presente edital afixado e publicado na forma da lei. 
 

Aviso de Licitação
EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 002/2022, DE 20 DE JULHO DE 2022

PROCESSO Nº 037/2022
Acha-se aberta nesta Prefeitura Municipal de Santa Mercedes, a Concorrência Pública nº 002/2022, 
objetivando a CONCESSÃO DE DIREITO REAL DE USO de imóveis constantes do patrimônio mu-
nicipal, para fins industriais e/ou comerciais, nos termos da Lei Municipal nº 023/2011, de 14 de 
dezembro de 2011 e suas alterações, do Decreto nº 044/2012, de 13 de julho de 2012 e do Parecer 
do Comitê Gestor Municipal da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte de Santa Mercedes.
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 da 
Licitação – Paço Municipal, sito na Praça Alípio Bedaque nº 1.406, na cidade de Santa Mercedes 
– Estado de São Paulo, pelo site www.santamercedes.sp.gov.br e poderá ser solicitado ao e-mail 
pmsmlicitacao@santamercedes.sp.gov.br.
O encerramento para recebimento dos envelopes será para o dia 26.08.2022 (vinte e seis de agosto 
de dois mil e vinte e dois), às 08H30MIN (oito horas e trinta minutos), e abertura na mesma data, às 
09H00MIN (nove horas).

Santa Mercedes, 20 de julho de 2022.
VALDIR VERONA
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MERCEDES-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
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8 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 0004224-02.2010.
valor total: R$ 56,00
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PROC: 1004405-08.2018.
valor total: R$ 77,00
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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 LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº152022

Comunicamos que está aberta a licitação do Pregão 
Eletrônico nº15/2022, Processo: 532/2022, que tem 
por objeto a Aquisição de Motoniveladora, conforme 
necessidade da Secretaria Municipal de Obras. As 
propostas serão acolhidas com início no dia 21/07/2022 
às 10:00 horas até às 08:00 horas do dia 03/08/2022. O 
início da sessão de disputa de preços ocorrerá às 10:00 
horas do dia 03/08/2022. 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, 20 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

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº48/2022

Comunicamos que está aberta a licitação do Pregão 
Eletrônico nº48/2022, Processo: 1223/2022, que tem 
por objeto a Aquisição de Equipamentos de Informática 
- TABLETS. As propostas serão acolhidas com início no 
dia 21/07/2022 às 10:00 horas até às 08:00 horas do 
dia 04/08/2022. O início da sessão de disputa de preços 
ocorrerá às 10:00 horas do dia 04/08/2022. 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, 20 de julho de 2022. Thiago 
Silvério da Silva - Prefeito Municipal

Publique em 
jornal de grande 
circulação.

Ligue já: (11) 3729-6600

Ligue já: 
11. 3729-6600 

Publique em jornal de 
grande circulação.

SERGIO ROMANO VIEIRA JR - Leiloeiro Oficial - JUCESP n° 1211, torna público que realizará leilão 
de brinquedos antigos EM PROL “TOI TOI BRINQUEDOS ANTIGOS”. Dia 27/07/22 às 19:30hs . 
EXPOSIÇÃO: De 21/07/22 à 27/07/22 SOMENTE ONLINE no site:  www.toitoi.com.br

B5gazetasp.com.br
Quinta-feira, 21 De julho De 2022 Economia

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO - EM MILHARES DE REAIS

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO - EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO
EM MILHARES DE REAIS, EXCETO QUANDO INDICADO DE OUTRA FORMA

NOTAS EXPLICATIVAS DA ADMINISTRAÇÃO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021
EM MILHARES DE REAIS, EXCETO QUANDO INDICADO DE OUTRA FORMA

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO - EM MILHARES DE REAIS

LENOVO COMERCIAL E DISTRIBUIÇÃO LIMITADA 
 CNPJ nº 22.797.545/0001-03 - NIRE n° 35.229.313.60-3

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020
BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO - EM MILHARES DE REAIS

ATIVO 2021 2020
Ativo circulante
Caixa e equivalentes de caixa (Nota 5) 382.078 268.132
Clientes (Nota 6) 187.194 993.771
Estoques (Nota 7) 69.687 369.967
Impostos a recuperar (Nota 8) 979 63.003
Partes relacionadas (Nota 10) 442.084 4.339
Despesas antecipadas (Nota 9) 1.437 1.874
Total do ativo circulante 1.083.459 1.701.086
Ativo não circulante
Realizável a longo prazo
Depósitos judiciais 25 148
Impostos a recuperar (Nota 8) 39.359 41.813
 39.384 41.961
Imobilizado (Nota 11) 1.088 1.896
Direito de uso (Nota 12) 1.193 1.724
Total do ativo não circulante 41.665 45.581

Total do ativo 1.125.124 1.746.667

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO 2021 2020
Passivo circulante
Fornecedores (Nota 13) 24.228 53.087
Arrendamento (Nota 12) 580 524
Partes relacionadas (Nota 10) 136.253 527.422
Provisões comerciais (Nota 14) 24.871 107.684
Provisão para garantia - 384
Salários e encargos sociais (Nota 16) 2.336 17.122
Obrigações tributárias (Nota 15) 1.100 7.218
Receitas diferidas (Nota 17) 38.230 21.295
Outros passivos - 5
Total do passivo circulante 227.598 734.741
Passivo não circulante
Exigível a longo prazo
Arrendamento (Nota 12) 815 1.392
Receitas diferidas (Nota 17) 52.416 53.853
Total do passivo não circulante 53.231 55.245
Total do passivo 280.829 789.986
Patrimônio líquido
Capital social (Nota 19) 1.547.550 1.547.550
Prejuízos acumulados (703.255) (590.869)
 844.295 956.681
Total do passivo e patrimônio líquido 1.125.124 1.746.667

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações fi nanceiras.

 2021 2020
Prejuízo do exercício
Atribuível aos quotistas (112.386) (79.409)
Resultado abrangente
Atribuível aos quotistas (112.386) (79.409)

Os itens na demonstração de resultado abrangente 
são apresentados líquidos de impostos.
As notas explicativas da administração 

são parte integrante das demonstrações fi nanceiras.

 2021 2020
Receita das vendas e serviços, líquidas (Nota 21) 2.850.960 3.235.802
Custos das vendas e serviços (Nota 21) (2.817.241) (3.022.197)
Lucro bruto 33.719 213.605
Despesas com vendas (Nota 22) (122.140) (151.688)
Despesas administrativas (Nota 22) (34.208) (66.777)
Outros ganhos (perdas), líquidos (Nota 23) 96 (78)
 (156.252) (218.543)
Prejuízo operacional (122.533) (4.938)
Resultado fi nanceiro (Nota 24)
Receitas fi nanceiras 22.875 7.428
Despesas fi nanceiras (5.765) (3.316)
Variações cambiais líquidas (Nota 10 e 24) (6.963) (77.017)
 10.147 (72.905)
Prejuízo antes do imposto de renda
 e da contribuição social (112.386) (77.843)
Imposto de renda e contribuição social (Nota 20) - (1.566)
Prejuízo do exercício
Atribuível aos quotistas (112.386) (79.409)
Prejuízo por quota de capital
Atribuível aos quotistas (0,0726) (0,0513)

As notas explicativas da administração 
são parte integrante das demonstrações fi nanceiras.

 Capital Social  Prejuízos
 Subscrito acumulados Total
Saldos em 31 de Dezembro de 2019 1.046.118 (511.460) 534.658
Aumento de capital social (Nota 19 b) 501.432 - 501.432
Prejuízo do exercício - (79.409) (79.409)
Saldos em 31 de Dezembro de 2020 1.547.550 (590.869) 956.681
Prejuízo do exercício - (112.386) (112.386)
Saldos em 31 de Dezembro de 2021 1.547.550 (703.255) 844.295

As notas explicativas da administração 
são parte integrante das demonstrações fi nanceiras.

 2021 2020
Fluxo de caixa das atividades operacionais
Prejuízo do exercício (112.386) (77.843)
Ajustes
Depreciação de ativo imobilizado (Nota 11) 591 660
Baixas líquidas de imobilizado no exercício (Nota 11) 251 706
Variação cambial provisionada 4.336 77.017
Depreciação de direito de uso (Nota 12) 531 552
Provisão para créditos de liquidação duvidosa (Nota 6) 1.808 3.800
Provisões comerciais (82.813) 16.229
Imposto de renda e contribuição social diferido (Nota 19) - (1.566)
Provisão para perdas de estoque (Nota 7) (3.311) 1.844
 (190.993) 21.399
Variação do capital circulante
Contas a receber 804.769 (438.199)
Estoques 303.591 (160.067)
Impostos a recuperar 64.478 34.149
Despesas antecipadas 437 1.230
Depósitos judiciais 123 (65)
Fornecedores (28.859) 29.363
Partes relacionadas, líquido (833.250) 29.238
Salários e encargos sociais (14.786) 2.013
Impostos a recolher (6.118) 3.073
Receitas diferidas 15.498 35.361
Provisão para garantia (384) (300)
Outras obrigações (5) (23)
Caixa gerado nas operações 114.501 (442.828)
Pagamento de imposto de 
 renda e contribuição social (Nota 19) - (8.551)
Caixa líquido aplicado nas 
 atividades operacionais 114.501 (451.379)
Fluxo de caixa das atividades de investimentos
Aquisição de imobilizado (Nota 11) (34) (1.259)
Caixa líquido aplicado nas atividades de investimento (34) (1.259)
Fluxo de caixa das atividades de fi nanciamento
Aumento de capital (Nota 17) - 501.432
Direito de uso - (141)
Amortização de passivos de arrendamento (Nota 12) (521) (235)
Caixa líquido gerado (aplicado) 
 nas atividades fi nanciamento (521) 501.056
Aumento no caixa e equivalentes 
 de caixa no exercício 113.946 48.418
Caixa e equivalentes no início do período (Nota 5) 268.132 219.714
Caixa e equivalentes no fi nal do período (Nota 5) 382.078 268.132
As transações das atividades de investimento e fi nanciamento que não impactaram 
caixa estão apresentadas na Nota 27.

As notas explicativas da administração 
são parte integrante das demonstrações fi nanceiras.

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES NO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
EM MILHARES DE REAIS

1. Informações gerais: 1.1. Contexto operacional: A Lenovo Comercial e Distri-
buição Limitada (“Empresa ou Lenovo Comercial”) constituída no dia 21 de maio de 
2015 e sediada inicialmente na Cidade de Itú – SP tem como atividades principais a 
comercialização de produtos eletrônicos, notebooks e computadores, a venda e a im-
portação de equipamentos de informática, periféricos e softwares, bem como a pres-
tação de serviços de manutenção, instalação, integração e assistência técnica em 
equipamentos de informática, prestação de serviços técnicos e profi ssionais entre ou-
tros. Em Agosto de 2016, a Lenovo Comercial efetuou a transferência de suas opera-
ções da fábrica situada em Itu (SP) para Indaiatuba (SP), com o objetivo de redução de 
custos com aluguel, bem como otimização do uso do espaço físico. Destacamos a se-
guir os 04 aspectos relacionados aos resultados da Empresa em 2021: • Reorgani-
zação operacional - No fi nal de 2021 a Empresa passou por uma reorganização es-
tratética, onde as operações de vendas para atacado e varejo passaram a ser feitas 
por outra empresa do grupo. Sendo assim, desde o fi nal do exerício de 2021 a Empre-
sa passou a concentrar suas operações somente em vendas para o governo; • Manu-
tenção do capital de giro - o gerenciamento do capital de giro é suportado pelo só-
cio controlador mediante ingresso de recursos destinados a aumento de capital, se ne-
cessário. Houve integralização de Capital Social em 2020 de R$ 501.432 (em 2019 de 
R$ 100.259). Ressaltamos também que a Empresa apresentou um aumento no saldo 
de caixa e equivalentes de caixa, de 2020 (R$ 268.132) para 2021 (R$ 382.078) decor-
rentes do aprimoramento na gestão fi nanceira; • Garantia no fornecimento de 
produto acabado e mercadorias - a Empresa ressalta que a grande maioria das 
aquisições de produtos e mercadorias são nacionais, garantindo a capacidade de re-
novação de estoques e aumento da vendas; • Volume de vendas – a Receita Líqui-
da de Vendas apresentou uma pequena redução de 2020 (R$ 3.235.802) para 2021 (R$ 
2.850.960), devido as novas estratégias de vendas adotadas pela Empresa. A variação 
dos custos está relacionada ao aumento das vendas, bem como pelo impacto cambial 
na aquisição da parcela dos produtos importados. A emissão dessas demonstrações 
fi nanceiras foi autorizada pela diretoria da Empresa em 23 de maio de 2022. 1.2. Base 
de preparação: As demonstrações fi nanceiras foram preparadas conforme as práti-
cas contábeis adotadas no Brasil incluindo os pronunciamentos emitidos pelo Comitê 
de Pronunciamentos 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 
aplicadas na preparação dessas demonstrações fi nanceiras estão apresentadas na 
Nota 4. As demonstrações fi nanceiras foram preparadas considerando o custo históri-
co 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, 
menos 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 par-
te da administração da Companhia no processo de aplicação das políticas contábeis 
da Empresa. Aquelas áreas que requerem maior nível de julgamento e têm maior com-
plexidade, bem como as áreas nas quais premissas e estimativas são signifi cativas 
para as demonstrações fi nanceiras, estão divulgadas na Nota 2. 1.3. Mudanças nas 
políticas contábeis e divulgações: A seguinte alteração de norma adotada para o 
exercício iniciado em 1º de janeiro de 2021, não teve nenhum impacto para a Empre-
sa. A Empresa não tem mudança de Taxa de Juros Contratual, nem mudança e venda 
de contrato de seguros. • Reforma da IBOR - Fase 2: alterações ao CPC 48, CPC 38 
e CPC 40 -”Instrumentos Financeiros”, ao CPC 06(R2) - Arrendamentos, ao CPC 11 
“Contratos de Seguros”. 1.4. 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 restrições de contenção do vírus. A Companhia instituiu Comitê e defi niu 
plano de gestão da pandemia, com medidas preventivas e de mitigação dos seus efei-
tos, em linha com as diretrizes estabelecidas pelas autoridades de saúde nacionais e 
internacionais. Como medida de prevenção as áreas administrativas adotaram o tra-
balho de casa (“Home Offi ce”) não gerando nenhum tipo de impacto de redução de 
produtividade nas atividades diárias. As áreas de estoques continuaram suas ativida-
des normais, adotando medidas rigorosas de prevenção em obediência às normas sa-
nitárias e de distanciamento social. Neste cenário, o Grupo vem monitorando os efei-
tos nos seus negócios e na avaliação das principais estimativas e julgamentos contá-
beis críticos, bem como em outros saldos com potencial de gerar incertezas e impac-
tos nas demonstrações 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 impactos contábeis a serem provisionados. 
2. Estimativas e julgamentos contábeis críticos: As estimativas e os julgamen-
tos 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 
estimativas contábeis resultantes raramente serão iguais aos respectivos resultados 
reais. As estimativas e premissas que apresentam um risco signifi cativo, com proba-
bilidade de causar um ajuste relevante nos valores contábeis de ativos e passivos 
para o próximo exercício social, estão contempladas a seguir. (a) Provisões comer-
ciais: A provisão para redutores em vendas é constituída com base na estimativa da 
administração. Para a constituição da provisão de marketing, são analisados os gas-
tos relacionados à propaganda cooperada e inserções de marketing nos pontos de 
venda. Os equipamentos eletrônicos são frequentemente vendidos com descontos 
por volume. Estas provisões de descontos são calculadas de acordo com o percentual 
negociado individualmente com cada cliente e pactuado em contrato, e incluem des-
contos padrões de bonifi cação, crescimento de vendas, serviços logísticos, desenvol-
vimento de negócios e outros. (b) Provisão para garantias: As vendas de produtos 
estão sujeitas à posterior assistência técnica a título de garantia. A provisão para ga-
rantia de produtos é calculada com base no número de laptops e desktops vendidos, 
e no prazo de garantia concedida, levando-se em conta o histórico de atendimento 
por produto e os custos médios de assistência técnica. 
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 even-
tuais riscos 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, risco de crédito, restrição quanto ao uso de instrumentos fi nanceiros deriva-
tivos e não derivativos e investimento de excedentes de caixa. (a) Risco cambial: A 
Empresa está exposta ao risco cambial decorrente de exposições de algumas moe-
das, basicamente com relação ao dólar norte americano (US$). O risco cambial decor-
re de operações comerciais com empresas situadas no exterior, bem como ativos e 
passivos reconhecidos na data da transação.
 2021 2020
Fornecedores – partes relacionadas (Nota 10)
Lenovo USA 144 34
Honk Kong (HK08) 45.133 327.178
Honk Kong (HK09) 17.776 16.570
 63.053 343.782
Análise de sensibilidade: Os saldos expostos a variação cambial são decorrentes 
de contas a pagar conforme descrito acima, portanto, o impacto mais relevante para a 
Empresa é o aumento / valorização do dólar norte americano. A cotação no Banco Cen-
tral do Brasil do USD Dólar em 31 de dezembro de 2020 era de R$ 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 ao ganhos cambiais relativo ao saldo de 
contas a receber também em dólares norte americanos.
 Impacto no Impacto no
 lucro líquido patrimônio
Em reais 2021 2020 2021 2020
Clientes partes relacionadas
Alta do dólar – 7% em 2021 (2020 – 7%) 660 - 660 -
Fornecedores partes relacionadas
Alta do dólar – 7% em 2021 (2020 – 7%) (4.419) (24.076) (4.419) (24.076)
(b) Risco de crédito: A Empresa aplica a abordagem simplifi cada do CPC 48 para a 
mensuração de perdas de crédito esperadas 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 cur-
so de seus negócios. A diversifi cação de sua carteira de recebíveis, a seletividade de 
seus clientes, assim como o acompanhamento dos prazos de fi nanciamento de vendas 
por segmento de negócios e limites individuais de posição são procedimentos adota-
dos a fi m de minimizar eventuais problemas de inadimplência em seu contas a receber. 
Apresentamos a seguir o resumos dos cálculos apurados na abordagem simplifi cada 
do CPC 48, onde não identifi camos perdas à registrar, pois os recebimentos são con-
cluidos em menos de 30 dias da data do faturamento e os clientes são empresas do 
grupo, não havendo nenhum tipo de perda registrada.
  Atual [0 – 30 - 60 60 - 90 Após
 Total  30 dias] dias dias 90 dias
Contas a receber 
 ao fi m do ano: [1] 187.194 176.942 61 355 9.836
Taxa de inadimplência: [2] -0.38% -0.32% -0.32% -0.56% -1.41%
Perda de crédito 
 esperada: [1] x [2] (706) (566) - (2) (138)
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:
 Menos de Entre um e Entre dois e Acima de
 um ano dois anos cinco anos cinco anos
Em 31 de dezembro de 2021
Fornecedores (Nota 12) 24.228 - - -
Arrendamento Aluguel 
 IFRS-16 (Nota 11) 580 815 - -
Partes relacionadas (Nota 9) 136.253 - - -
Provisões comerciais (Nota 13) 24.871 - - -
Salários e encargos 
 sociais (Nota 15) 2.336 - - -
Obrigações tributárias (Nota 14) 1.100 - - -
Receitas antecipadas (Nota 16) 38.230 52.416 - -
 227.598 53.231 - -
Em 31 de dezembro de 2020
Fornecedores (Nota 12) 53.087 - - -
Arrendamento Aluguel 
 IFRS-16 (Nota 11) 524 1.392 - -
Partes relacionadas (Nota 9) 527.422 - - -
Provisões comerciais (Nota 13) 107.684 - - -
Provisão para garantia 384 - - -
Salários e encargos 
 sociais (Nota 15) 17.122 - - -
Obrigações tributárias (Nota 14) 7.218 - - -
Receitas antecipadas (Nota 16) 21.295 53.853 - -
Outras obrigações 5 - - -
 734.741 55.245 - -
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. Conversão de moeda estrangeira: (a) Moeda 
funcional e moeda de apresentação: Os itens incluídos nas demonstrações fi nanceiras 
da Empresa são mensurados usando a moeda do principal ambiente econômico no 
qual ela atua (a “moeda funcional”). As demonstrações fi nanceiras estão apresenta-
das em Reais, que é a moeda funcional da Empresa e, também, a moeda de apresen-
tação. (b) Transações e saldos: As operações com moedas estrangeiras são conver-
tidas 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 demonstração do re-
sultado como “Outros ganhos (perdas), líquidos”. 4.2. Caixa e equivalentes de cai-
xa: Caixa e equivalentes de caixa incluem o caixa, os depósitos bancários e outros in-
vestimentos de curto prazo de alta liquidez, com vencimentos originais de até três me-
ses, e com risco insignifi cante de mudança de valor, sendo o saldo apresentado líqui-
do de saldos de contas garantidas na demonstração dos fl uxos de caixa. 4.3. Ativos 
fi nanceiros: 4.3.1. 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). • Mensurados ao custo 
amortizado. Para ativos fi nanceiros mensurados ao valor justo, os ganhos e perdas se-
rão 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. 4.3.2. Reconhecimento e 
desreconhecimento: Compras e vendas regulares de ativos fi nanceiros são reco-
nhecidas na data de negociação, data na qual a Empresa se compromete a comprar ou 
vender o ativo. Os ativos fi nanceiros são desreconhecidos quando os direitos de rece-
ber fl uxos de caixa tenham vencido ou tenham sido transferidos 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 mensurado ao valor justo por 
meio do resultado, dos custos da transação diretamente atribuíveis à aquisição do ati-
vo fi nanceiro. Os custos de transação de ativos fi nanceiros ao valor justo por meio do 
resultado são registrados como despesas no resultado. 4.3.3. 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 metodologia de impairment aplicada de-
pende de ter havido ou não um aumento signifi cativo no risco de crédito. Para as con-
tas a receber de clientes, o Grupo aplica a abordagem simplifi cada conforme permiti-
do pela Resolução CPC 48 e, por isso, reconhece as perdas esperadas ao longo da vida 
útil a partir do reconhecimento inicial dos recebíveis. 4.4. 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, inicialmente, reconhecidas 
pelo valor justo e, subsequentemente, mensuradas pelo custo 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 ca-
das no ativo circulante. Caso contrário, estão apresentadas no ativo não circulante. 
4.5. Estoques: Os estoques são demonstrados ao custo ou ao valor líquido de realiza-
ção, dos dois o menor. O método de avaliação dos estoques é o da média ponderada 
móvel. O valor líquido de realização é o preço de venda estimado no curso normal dos 
negócios, menos os custos estimados de conclusão e os custos estimados necessários 
para efetuar a venda. 4.6. Arrendamentos: A Empresa aluga diversos andares de 
prédios comerciais para sua área administrativa e galpões para sua área de armaze-
namento 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 arren-
datária nesses contratos. Os prazos dos arrendamentos são negociados individual-
mente e contêm uma ampla gama de termos e condições diferenciadas. Os contratos 
de arrendamento não contêm cláusulas restritivas, porém os ativos arrendados não 
podem ser utilizados como garantia de empréstimos. 4.7. Imobilizado: O imobilizado 
é mensurado pelo seu custo histórico, menos depreciação acumulada. O custo históri-
co inclui os gastos diretamente atribuíveis à aquisição dos itens. Os custos subse-
quentes são incluídos no valor contábil do ativo ou reconhecidos como um ativo sepa-
rado, conforme apropriado, somente quando for provável que fl uam benefícios econô-
micos futuros associados a esses custos e que possam ser mensurados com seguran-
ça. Os valores residuais e a vida útil dos ativos são revisados e ajustados, se apropria-
do, ao fi nal de cada exercício. A empresa efetua inventário periódico de seu imobiliza-
do, bem como avalia as taxas de depreciação e vida útil dos bens, efetuando os ajus-
tes necessários a cada fi nal de exercício. O valor contábil de um ativo é imediatamen-
te 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 determina-
dos pela comparação dos valores de venda com o seu valor contábil e são reconheci-
dos em “Outros ganhos (perdas), líquidos” na demonstração do resultado. A deprecia-
ção 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
Equipamentos 5 a 7
Instalações 4 a 5
Móveis e utensílios 5
Veículos 3 a 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. 4.8. Impairment de ativos 
não fi nanceiros: Os ativos que estão sujeitos à amortização são revisados para a 
verifi cação de impairment sempre que eventos ou mudanças nas circunstâncias indi-
carem que o valor contábil pode não ser recuperável. Uma perda por impairment é re-
conhecida quando o valor contábil do ativo excede seu valor recuperável, o qual re-
presenta o maior valor entre o valor justo de um ativo menos seus custos de aliena-
ção e o seu valor em uso. Para fi ns de avaliação do impairment, os ativos são agrupa-
dos nos níveis mais baixos para os quais existam fl uxos de caixa identifi cáveis sepa-
radamente (Unidades Geradoras de Caixa (UGCs)). Para fi ns desse teste, o ágio é alo-
cado 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 origi-
nou, e são identifi cadas de acordo com o segmento operacional. 4.9. Contas a pagar 
aos fornecedores: 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 circulan-
te. Elas são, inicialmente, reconhecidas pelo valor justo e, subsequentemente, men-
suradas pelo custo amortizado com o uso do método de taxa efetiva de juros. 4.10. 
Provisões: As provisões para ações judiciais (trabalhista, tributário e cívil) são reco-
nhecidas 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 decor-
rência das vendas e relacionamento com clientes são mensuradas pelo valor presen-
te dos gastos que devem ser necessários para liquidar a obrigação. O aumento da 
obrigação em decorrência da passagem do tempo é reconhecido como despesa fi nan-
ceira. 4.11. Imposto de renda e contribuição social corrente e diferido: As des-
pesas de imposto de renda e contribuição social registradas no exercício compreen-
dem os impostos correntes e diferidos. Os impostos sobre a renda são reconhecidos 
na demonstração do resultado, exceto na proporção em que estiverem relacionados 
com itens reconhecidos diretamente nos grupos do patrimônio líquido ou no resulta-
do abrangente. Nesses casos, o registro do imposto também é contabilizado em um 
destes dois grupos. O Imposto de Renda e a Contribuição Social corrente são apre-
sentados líquidos, por entidade contribuinte, no passivo quando houver montantes a 
pagar, ou no ativo quando os montantes antecipadamente pagos excedem o total de-
vido 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-17. 4.12. Demais ativos e passivos circulantes e 
não circulantes: Os demais ativos são representados pelo seu custo de aquisição 
ou de realização, incluindo, quando aplicável, os rendimentos auferidos. Os demais 
passivos são demonstrados por valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quan-
do aplicável, dos correspondentes encargos. 4.13. Capital social: As quotas são 
classifi cadas no patrimônio líquido. 4.14. Reconhecimento da receita: A receita 
compreende o valor justo da contraprestação recebida ou a receber pela comerciali-
zação 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 empresas do Grupo. A Empresa reco-
nhece a receita quando o valor da receita pode ser mensurado com segurança, é pro-
vável que benefícios econômicos futuros fl uirão para a entidade e quando critérios 
específi cos tiverem sido atendidos para cada uma das atividades da Empresa, confor-
me descrição a seguir. A Empresa baseia suas estimativas em resultados históricos, 
levando em consideração o tipo de cliente, o tipo de transação e as especifi cações de 
cada venda. (a) Venda de produtos: A Empresa compra mercadorias e 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 ata-
cadista, o qual passa a ter total liberdade sobre o canal e o preço de venda dos pro-
dutos, e desde que não haja nenhuma obrigação não satisfeita que possa afetar a 
aceitação dos produtos pelo atacadista. A entrega ocorre quando os produtos são en-
viados para o local especifi cado, os riscos de obsolescência e perda são transferidos 
para o atacadista, o atacadista aceita os produtos, de acordo com o contrato de ven-
da, e as disposições de aceite tenham prescritos ou a Empresa tem evidências obje-
tivas de que todos os critérios de aceite das mercadorias foram atendidos. As vendas 
são registradas com base no preço especifi cado nos contratos de venda, líquidas dos 
descontos por volume e das devoluções estimadas na época da venda. A experiência 
acumulada é usada para estimar e provisionar descontos e devoluções. Os descontos 
por volume são avaliados com base nas compras anuais previstas. Um recebível é re-
conhecido quando os produtos são entregues, uma vez que é nessa ocasião que a 
contraprestação se torna incondicional, porque apenas a passagem do tempo é ne-
cessária antes de o pagamento ser efetuado. (b) Receita fi nanceira: A receita fi -
nanceira é reconhecida conforme o prazo decorrido pelo regime 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 jus-
to com esses ativos. A receita de juros de ativos fi nanceiros ao custo amortizado e ati-
vos 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 resul-
tado como parte da receita fi nanceira de juros. A receita fi nanceira é calculada por 
meio da aplicação da taxa de juros efetiva ao valor contábil bruto de um ativo fi nan-
ceiro 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 efe-
tiva é aplicada ao valor contábil líquido do ativo fi nanceiro (após a dedução da provi-
são para perdas). 4.15. Bônus a empregados: A Empresa fornece aos funcionários 
um bônus vinculado ao cumprimento de metas pré-estabelecidas e reconhece trimes-
tralmente 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 estimati-
vas apuradas. 4.16. Alterações de normas novas que ainda não estão em vi-
gor: As seguintes alterações de normas foram emitidas pelo IASB mas não estão em 
vigor para o exercício de 2021. A adoção antecipada de normas, embora encorajada 
pelo IASB, não é permitida, no Brasil, pelo Comitê de Pronunciamento Contábeis 
(CPC). • Alteração 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) - “Pro-
visão, Passivos Contingentes e Ativos Contingentes”: em maio de 2020, o IASB emi-
tiu 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 
desse contrato e uma alocação de outros custos que se relacionam diretamente ao 
cumprimento dele. A data efetiva de aplicação dessa alteração é 1º de janeiro de 
2022. • Alteração à Resolução CPC 15 (IFRS 3) - “Combinação de Negócios”: emi-
tida em maio de 2020, com o objetivo de substituir as referências da versão antiga da 
estrutura conceitual para a mais recente. A alteração ao IFRS 3 tem vigência de apli-
cação 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 Resolu-
ção 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 Re-
solução CPC 06 (IFRS 16) - “Arrendamentos” - alteração do exemplo 13 a fi m de ex-
cluir o exemplo de pagamentos do arrendador relacionados a melhorias no imóvel ar-
rendado. (iii) Resolução CPC 37 e Resolução CPC 43 (IFRS 1) - “Adoção Inicial das 
Normas Internacionais de Relatórios Financeiros” - simplifi ca a aplicação da referida 
norma por uma subsidiária que adote o IFRS pela primeira vez após a sua controlado-
ra, em relação à mensuração do montante acumulado de variações cambiais. • Alte-
ração à Resolução CPC 26 (IAS 1) - “Apresentação das Demonstrações Contá-
beis”: emitida em maio de 2020, com o objetivo esclarecer que os passivos são clas-
sifi cados como circulantes ou não circulantes, dependendo dos direitos que existem 
no fi nal do período. A classifi cação não é afetada pelas expectativas da entidade ou 
eventos após a data do relatório (por exemplo, o recebimento de um waiver ou que-
bra de covenant). As alterações também esclarecem o que se refere “liquidação” de 
um passivo à luz do IAS 1. As alterações do IAS 1 tem vigência a partir de 1º de janei-
ro de 2023. • Alteração à Resolução CPC 26 (IAS 1) - Divulgação de políticas con-
tábeis: em fevereiro de 2021 o IASB emitiu nova alteração ao IAS 1 sobre divulgação 
de políticas contábeis “materiais” 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 esclarece que informações imateriais de política contá-
bil não precisam ser divulgadas, mas caso o sejam, que não devem obscurecer as in-
formações contábeis relevantes. Para apoiar esta alteração, o IASB também alterou 
a “IFRS Practice Statement 2 Making Materiality Judgements” para fornecer orienta-
ção sobre como aplicar o conceito de materialidade às divulgações de política contá-
bil. A referida alteração tem vigência a partir de 1º de janeiro de 2023. • Alteração 
à Resolução CPC 23 (IAS 8) - Políticas 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 políticas contábeis de mudanças nas estimativas 
contábeis, uma vez que mudanças nas estimativas contábeis são aplicadas prospec-
tivamente a transações futuras e outros eventos futuros, mas mudanças nas políticas 
contábeis são geralmente aplicadas retrospectivamente a transações anteriores e 
outros eventos anteriores, bem como ao período atual. A referida alteração tem vi-
gência a partir de 1º de janeiro de 2023. • Alteração à Resolução CPC 32 (IAS 12) 
- Tributos sobre o Lucro: a alteração emitida em maio de 2021 requer que as entida-
des reconheçam o imposto diferido sobre as transações que, no reconhecimento ini-
cial, dão origem a montantes iguais de diferenças temporárias tributáveis e dedutí-
veis. Isso normalmente se aplica as transações de arrendamentos (ativos de direito 
de uso e passivos de arrendamento) e obrigações de descomissionamento e restau-
ração, como exemplo, e exigirá o reconhecimento de ativos e passivos fi scais diferi-
dos 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 avaliados pela Administra-
ção da Empresa. Não há outras Resoluções do Comitê de Pronunciamentos Contábeis 
(CPC) ou do Conselho Federal de Contabilidade (CFC) que ainda não entraram em vi-
gor que possam, na opinião da Administração, ter impacto signifi cativo no resultado 
ou no patrimônio líquido divulgado pela Empresa.
5. Caixa e equivalentes de caixa
 2021 2020
Caixa e bancos 8.042 50.392
Aplicações fi nanceiras (i) 374.036 217.740
 382.078 268.132
(i) As aplicações fi nanceiras são realizadas com em títulos de renda fi xa e remune-

radas a uma taxa que varia entre 90% e 99% do CDI (Certifi cado de Depósito In-
terbancário) e possuem liquidez imediata.

6. Contas a receber de clientes
 2021 2020
Contas a receber 195.303 1.000.072
Provisão para créditos de liquidação duvidosa (8.109) (6.301)
 187.194 993.771

A composição dos valores a receber por idade de vencimento é conforme segue:
 2021 2020
A vencer 178.023 990.172
Vencidas de 1 a 30 dias 7.028 4.222
Vencidas de 31 a 60 dias 61 369
Vencidas de 61 a 90 dias 355 102
Vencidas de 91 a 180 dias 7.882 552
Vencidas acima de 180 dias 1.954 4.655
 195.303 1.000.072
Provisão para créditos de liquidação duvidosa (8.109) (6.301)
 187.194 993.771
A movimentação da provisão para créditos de liquidação duvidosa é como segue:
 2021 2020
Saldo no início do ano (6.301) (2.501)
Provisão realizada dentro do exercício (1.807) (6.294)
Reversão de parte da provisão 
 realizada dentro do exercício (1) 2.494
 (1.808) (3.800)
Saldo em 31 de dezembro (8.109) (6.301)
7. Estoques
 2021 2020
Mercadorias 78.059 381.650
(-) Provisão para perda sobre estoques (8.372) (11.683)
 69.687 369.967
Segue a movimentação da provisão para obsolescência de estoques:
 Total
Saldo em 31 de dezembro de 2019 (9.839)
Complemento de provisão no exercício (3.331)
Valores baixados da provisão 1.487
 (1.844)
Saldo em 31 de dezembro de 2020 (11.683)
Complemento de provisão no exercício (193)
Valores baixados da provisão 3.504
 3.311
Saldo em 31 de dezembro de 2021 (8.372)
8. Impostos a recuperar
 2021 2020
ICMS (i) 341 59.914
PIS (i) 5.543 6.538
COFINS (i) 25.701 29.742
IPI - 1.299
IRPJ e CSLL (ii) 8.753 7.323
 40.338 104.816
Ativo Circulante 979 63.003
Ativo não Circulante 39.359 41.813
 40.338 104.816
(i) No momento da aquisição das mercadorias para revenda a empresa registra cré-

dito tributário (impostos a recuperar) do ICMS, PIS e COFINS, os quais seguem 
os valores registrados nas notas fi scais de aquisição. A redução do saldo de 
ICMS deve-se a diminuição das compras de mercadorias devido a reorganização 
operacional iniciada no fi nal de 2021. 

(ii) Aumento decorrente da antecipação do Imposto de Renda e da Contribuição 
Social.

9. Despesas antecipadas: Segue abaixo a composição das despesas antecipadas:
 2021 2020
Prêmios de Seguros 252 227
Despesas de intermediação 2 595
Assistência médica 304 461
Depósito de aluguel 8 322
Gastos Fretes e Importação 547 -
Outras 324 269
 1.437 1.874

 2021 2020
Tributário 15.287 -
Trabalhistas e previdenciários 1.579 865
 16.866 865
19. Patrimônio líquido: (a) Capital social: O capital social da Empresa em 31 de de-
zembro de 2020 e 2021 é de R$ 1.547.550.178 devidamente integralizado, e está repre-
sentado por 1.547.550.178 quotas, com valor nominal de 1 real cada uma, está distri-
buído da seguinte forma:
 Quantidade de quotas
 2021 2020
Lenovo Tecnologia (Brasil) Ltda 1.547.550.177 1.547.550.177
Lenovo (Belgium) SPLR 1 1
 1.547.550.178 1.547.550.178
Não houve integralização de capital social em 2021.
20. Imposto de renda e contribuição social: Em 31 de dezembro de 2021, o saldo 
de prejuízos fi scais e base negativa de contribuição social no montante de R$ 
1.110.837 (em 2020 R$ 701.794). Em função de não ter gerado base tributável de im-
postos nos últimos anos, a Empresa optou por não contabilizar o imposto de renda e 
contribuição social diferidos devido à falta de expectativa de uso imediato destes cré-
ditos fi scais sobre prejuízo fi scal, base negativa de contribuição social e diferenças 
temporárias. As despesas com o imposto de renda e a contribuição social contabiliza-
das no resultado do exerício foram:
 2021 2020
Imposto de renda e contribuição social corrente - -
Imposto de renda e contribuição social diferido - (1.566)
 - (1.566)
O imposto sobre o lucro do Grupo, antes do imposto, difere do valor teórico que seria 
obtido com o uso da alíquota de imposto média ponderada, aplicável aos lucros das en-
tidades consolidadas, como segue:
 2021 2020
Prejuízo antes do imposto de renda 
 e da contribuição social (112.386) (77.843)
Alíquota padrão 34% 34%
Imposto calculado com base em alíquotas 
 de imposto locais, aplicáveis aos lucros 
  nos respectivos países 38.211 26.467
Adições e exclusões de provisões contábeis (415.896) (132.757)
Prejuízos fi scais (IRPJ e CSLL) para os quais 
 nenhum imposto diferido foi reconhecido 377.685 107.843
Outros - (3.119)
Encargo fi scal - (1.566)
21. Receita de vendas e custo dos produtos e serviços vendidos: A reconcilia-
ção entre as vendas brutas e a receita líquida é como segue:
 2021 2020
Receita de vendas e serviços a terceiros
Receita bruta de produtos e mercadorias (i) 3.333.708 3.914.412
Receita bruta de serviços 83.886 51.342
Devoluções de vendas de produtos e mercadorias (36.279) (62.523)
Incentivos de vendas e abatimentos (ii) (59.210) (155.470)
Impostos sobre vendas, devoluções e descontos (471.145) (511.959)
 2.850.960 3.235.802
A composição dos custos estão apresentadas a seguir:
 2021 2020
Custo das vendas e serviços a terceiros
Custo dos produtos e mercadorias (i) (2.814.168) (3.016.898)
Custo dos serviços (3.073) (5.299)
 (2.817.241) (3.022.197)
(i) Essa redução da receita líquida ocorreu devido a reorganização operacional da 

Empresa, a qual decidiu no fi nal do exercício direcionar suas vendas apenas para 
o setor público. A variação dos custos está totalmente relacionada a redução da 
receita de vendas, bem como pelo aumento dos custos oriundos da variação 
cambial que não puderem ser repassados para o mercado. 

(ii) Como estratégia de posicionamento de mercado, bem como em decorrência do 
cenário atual de crise econômica, a Empresa concedeu à seus clientes incentivos 
de vendas a título de abatimento em 2021 e divulgado na Nota 1. Em 2021 esses 
incentivos foram reduzidos como parte da estratégia da Empresa.

22. Despesas comerciais e administrativas: A Empresa apresentou a demonstra-
ção do resultado utilizando a classifi cação das despesas comerciais e administrativas, 
e as informações estão apresentadas a seguir:
 2021 2020
Salários, encargos sociais a funcionários (25.585) (48.314)
Prestação de serviços pessoa jurídica (952) (2.806)
Viagens e estadias (5) (285)
Fretes e Armazenagens (39.404) (33.402)
Publicidade, feiras e eventos (49.635) (77.257)
Bonifi cações e comissões (5.065) (13.083)
Provisão para créditos de liquidação duvidosa (Nota 6) (1.808) (6.294)
Provisão para perda sobre estoques - Nota 7 (i) 3.311 (3.331)
Infraestrutura compartilhada - Nota 9 (ii) (14.933) (32.212)
Outras (iii) (22.272) (1.481)
 (156.348) (218.465)
 2021 2020
Despesas com vendas (122.140) (151.688)
Despesas administrativas (34.208) (66.777)
 (156.348) (218.465)
(i) Reversão da perda de estoques devido a melhoria nos controles de estoques e 

de obsolescência, bem como na redução dos saldos de inventário no fi nal de 
2021, em virtude da reorganização operacional.

(ii) Saldos decorrentes da assunção das despesas compartilhadas (aluguel, salário, 
etc) pagas pela sócia Lenovo Tecnologia Brasil Ltda. 

(iii) Aumento dos gastos de manutenção, estacionamento, aluguel e taxas decorren-
tes da alocação dos trabalhos em regime especial de home-offi ce e cancelamen-
to de atividades durante a pandemia da COVID-19. Espera-se que os gastos vol-
tem ao normal quando comparados a 2018 (R$ 6.827) e 2019 (R$ 9.807) após a 
volta presencial das equipes.

23. Outros ganhos (perdas), líquidos
 2021 2020
Gastos com restruturação interna (146) (218)
Ganho na alienação de imobilizado 234 (2)
Créditos de procesos Siscomex 8 142
 96 (78)
24. Receitas e despesas fi nanceiras, líquidas
 2021 2020
Receitas e (despesas) fi nanceiras, líquidas
Receitas fi nanceiras
Rendimentos de aplicação fi nanceira em CDB 13.634 7.428
Juros sobre Mútuo entre empresas ligadas 9.241 -
 22.875 7.428
Despesas fi nanceiras
Juros sobre arrendamentos (Nota 11) (181) (243)
Juros pagos a fornecedores (696) (170)
Despesas com cessão de recebíveis (1.489) (2.577)
Encargos de empresas de cartão de crédito (3.399) (326)
 (5.765) (3.316)
Variações cambiais líquidas (Nota 9)
Variações cambiais ativas (passivas) 
 de fornecedores no exterior (6.963) (77.017)
 10.147 (72.905)
(i) A variação esta relacionada a desvalorização do Real (R$) frente ao dólar norte 

americano (US$) uma vez que parte substancial das operações de compra com 
partes relacionadas estão atreladas à moeda americana. Os valores em moeda 
estrangeira sujeitos à exposição cambial estão descritos na nota 11 - Partes Re-
lacionadas e também na nota 3.1 (a) - Risco Cambial.

25. Instrumentos fi nanceiros: A seguir estão apresentados os instrumentos fi nan-
ceiros da empresa nesses exercícios.
 2021 2020
Empréstimos e recebíveis
Ativos, conforme o balanço patrimonial
Contas a receber (Nota 6) 187.194 993.771
Partes relacionadas ativo (Nota 10) 442.084 4.339
Caixa e equivalentes de caixa (nota 5) 382.078 268.132
 1.011.356 1.266.242
 2021 2020
Outros passivos fi nanceiros
Passivos, conforme o balanço patrimonial
Fornecedores (Nota 13) 24.228 53.087
Partes relacionadas passivo (Nota 10) 136.253 527.422
 160.481 580.509

10. Partes relacionadas: (a) Saldos: Os saldos a receber, a pagar e de resultado do exercício com partes relacionadas estão demonstrados a seguir:
 Lenovo Lenovo Channel Lenovo
Em 31 de dezembro de 2021: Tecnologia BR01 Global BR07 Solutions BR09 Hong Kong Outros Total
Saldos
Ativo Circulante
Contas a receber de vendas 32.401 1.287 - - - 33.688
Gastos compartilhados 566 1.047 - 9.425 - 11.038
Mútuo a receber 397.337 - - - - 397.337
Transfência de servidores (X86) - 21 - - - 21
 430.304 2.355 - 9.425 - 442.084
Passivo Circulante
Fornecedor de mercadorias 70.984 11 - 62.980 135 134.110
Transfência de servidores (X86) - 2.134 - - 9 2.143
Gastos compartilhados - - - - - -
 70.984 2.145 - 62.980 144 136.253
Em 31 de dezembro de 2021:
Resultado do exercício
Gastos compartilhados (Nota 18) (24.509) - - 9.577 - (14.932)
Variação cambial (Nota 23) - - - (6.947) (16) (6.963)
Compras de empresas ligadas 2.001.700 - 708 - - 2.002.407
Em 31 de dezembro de 2020:
Saldos
Ativo Circulante
Contas a receber de vendas 392 1.089 - - 357 1.838
Gastos compartilhados 422 2.059 - - - 2.481
Transfência de servidores (X86) - 20 - - - 20
 814 3.168 - - 357 4.339
Passivo Circulante
Fornecedor de mercadorias 157.778 3 86 343.749 1.205 502.821
Transfência de servidores (X86) - 2.134 - - - 2.134
Gastos compartilhados 22.306 4 - 65 - 22.467
 180.084 2.141 86 343.814 1.205 527.422
Resultado do exercício
Gastos compartilhados (Nota 18) (32.212) - - - - (32.212)
Receita líquida de vendas 1.040 - - - - 1.040
Custo das vendas (971) - - - - (971)
Variação cambial (Nota 23) - - - (76.670) (347) (77.017)
Compras de empresas ligadas 2.453.824 242 2.628 98.331 - 2.555.025
As transações entre as partes relacionadas são compostas conforme descrito: • Lenovo Tecnologia (BR01): fornecimento de mercadorias para revenda e mútuo de recursos 
fi nanceiros; • Lenovo Global (BR07): fornecimento de mercadorias para revenda; • Lenovo H.Kong (HK08) e Lenovo H.Kong (HK09): aquisição de periféricos e software, 
sendo que os valores a pagar são denominados em dólares norte-americanos (US$), convertidos para a moeda nacional com registro 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 partes relacionadas são efetuadas a preço e condições 
de mercado acordadas entre as partes. Não houve garantias prestadas ou recebidas em relação a quaisquer operações envolvendo partes relacionadas. (b) Remuneração do 
pessoal-chave da administração: O pessoal-chave da administração da Empresa é composto por diretores sem designação específi ca, conforme descrito no ato societário. 
Ressaltamos que a redução de salários e encargos apresentada em 2021 deve-se a restruturação do quadro de diretores no ano de 2021. 

A remuneração paga ou a pagar ao pessoal-chave da administração foi de:
 2021 2020
Salários e encargos 1.781 4.557
Bônus 3.766 3.263
 5.547 7.820
11. Imobilizado: As movimentações e saldos do imobilizado da Controladora estão 
demonstradas a seguir:
 Equipa- Insta- Móveis Veí-
 mentos lações e uten culos
 5 a 7 4 a 5 sílios 3 a 5
 anos anos 5 anos anos Total
Em 31 de dezembro de 2020
Saldo inicial 1.014 10 32 947 2.003
Baixas líquidas do exercício (354) - - (352) (706)
Adições 910 156 97 96 1.259
 556 156 97 (256) 553
Depreciação do exercício (389) (37) (27) (207) (660)
 (389) (37) (27) (207) (660)
Saldo contábil, líquido 1.181 129 102 484 1.896
Em 31 de dezembro de 2020
Custo 2.294 262 161 1.360 4.077
Depreciação acumulada (1.113) (133) (59) (876) (2.181)
Saldo contábil líquido 1.181 129 102 484 1.896
Em 31 de dezembro de 2021
Saldo inicial 1.181 129 102 484 1.896
Baixas líquidas do exercício (131) - (17) (103) (251)
Adições 34 - - - 34
 (97) - (17) (103) (217)
Depreciação do exercício (381) (34) (23) (153) (591)
 (381) (34) (23) (153) (591)
Saldo contábil, líquido 703 95 62 228 1.088
Em 31 de dezembro de 2021
Custo 2.005 262 132 1.191 3.590
Depreciação acumulada (1.302) (167) (70) (963) (2.502)
Saldo contábil líquido 703 95 62 228 1.088
12. Direito de uso e arrendamento mercantil sobre contratos de aluguel: Os 
valores se referem aos contratos de prédios comerciais para sua área administrativa e 
galpões para sua área de armazenamento de estoques. (i) Saldos reconhecidos no 
balanço patrimonial: A Empresa adotou o CPC 6(R2) de forma retrospectiva cumula-
tiva, a partir de 1º de janeiro de 2019, e, portanto, não reapresentou as informações 
comparativas de 2018, conforme permitido pelas disposições específi cas de transição 
da norma. Os valores se referem aos contratos de prédios comerciais para sua área ad-
ministrativa e galpões para sua área de armazenamento de estoques. A velocidade da 
amortização dos saldos de adoção inicial do CPC6 (R2) do Ativo e das contas do Passi-
vo são diferentes. Enquanto que os saldos do Ativo são amortizados pelo tempo do 
contrato, os saldos do Passivo tem acréscimos 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 contrato. O balanço patrimonial contém os 
seguintes saldos relacionados a arrendamentos: Os saldos iniciais e movimentações 
até 31 de dezembro de 2021 estão apresentados no quadro abaixo:
 Ativo Passivo Passivo
 Imobilizado Circulante  Não Circulante
 Direito de uso Arrendamento Arrendamento
 IFRS 16 de curto prazo de longo prazo
Saldo inicial em 01 de janeiro de 2019 - - -
Adoção inicial do IFRS 16/CPC 6 (R2) 2.511 (398) (2.113)
Juros  - (197) -
Pagamentos - 557 -
Transferência entre curto e longo prazo - (329) 329
Depreciação do exercício (376) - -
Saldo fi nal em 31 de dezembro de 2019 2.135 (367) (1.784)
Reavaliação contratual 141 - -
Juros - (243) -
Pagamentos - 478 -
Transferência entre curto e longo prazo - (392) 392
Depreciação do exercício (552) - -
Saldo fi nal em 31 de dezembro de 2020 1.724 (524) (1.392)
Juros - (181) -
Pagamentos - 702 -
Transferência entre curto e longo prazo - (577) 577
Depreciação do exercício (531) - -
Saldo fi nal em 31 de dezembro de 2021 1.193 (580) (815)
(ii) Saldos reconhecidos na demonstração do resultado: A demonstração do re-
sultado incluem os seguintes montantes relacionados a arrendamentos:
 2021 2020
Encargo de depreciação dos ativos de direito de uso - Edifi cações (531) (552)
Despesas com juros (181) (243)
 (712) (795)

13. Fornecedores
 2021 2020
Fornecedores – mercado interno  13.759 42.418
Provisão de fretes 10.469 10.669
 24.228 53.087
14. Provisões comerciais
 2021 2020
Provisão para descontos - GTN (a) 16.579 83.829
Provisão para devolução de venda (b) 824 7.967
Promoção de marketing (c) - 10.064
Provisão de serviços de terceiros 307 274
Provisão comissões e outros 7.161 5.550
 24.871 107.684
(a) Provisão para descontos: A provisão é calculada tomando-se por base o per-

centual médio das devoluções contabilizadas nos últimos 12 (doze) meses. Esses 
descontos 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: As provisões de marketing são relativas as verbas 
para inserções promocionais e exposição dos produtos da Lenovo Comercial em 
feiras, eventos, clientes e demais veículos de propaganda.

15. Obrigações tributárias
 2021 2020
ICMS 124 6.946
ISS 290 188
IPI 536 -
Impostos retidos na fonte (I) 150 84
 1.100 7.218
(i) Tratam-se de ISS, IRF, ICMS, Pis e Cofi ns
16. Salários e encargos sociais
 2021 2020
Salários a pagar 944 10.737
Provisão de férias 1.049 5.174
INSS a Recolher 297 847
FGTS a Recolher 46 364
 2.336 17.122
17. Receitas diferidas: O reconhecimento da receita ocorre de forma linear, de acor-
do com o prazo da garantia.
 2021 2020
Receita diferida até 1 ano 38.230 21.295
Receita diferida acima de 1 ano 52.416 53.853
 90.646 75.148
Circulante 38.230 21.295
Não Circulante 52.416 53.853
 90.646 75.148
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). 
18. Provisão para contingências: Perdas possíveis: A Empresa é parte em ações 
de naturezas trabalhista, 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:

26. Seguros: A Empresa possui um programa de gerenciamento de risco com o objetivo 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 
atividade, os riscos envolvidos em suas operações e a orientação de seus consultores de seguros.
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 e  Indenização ou reembolso ao segurado, por dano  De até
 Penalidades Cíveis e Administrativas ambiental, corporal, material e moral, etc. Liberty 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.
27. Outras divulgações sobre os fl uxos de caixa: Em 2021, as operações de aquisição de imobilizado foi decorrente da transposição saldo do Estoque para Imobilizado, 
para uso interno da empresa, não correspondendo a saída de caixa. As demais operações não foram resultado de movimentações caixa nesse exercício.
 2021 2020
Fluxo de caixa das atividades de investimentos
Aquisição de imobilizado (Nota 11) (34) (1.259)
Caixa líquido aplicado nas atividades de investimento (34) (1.259)
Fluxo de caixa das atividades de fi nanciamento
Direito de uso - (141)
Amortização de passivos de arrendamento (Nota 11) (521) (235)
Caixa líquido gerado (aplicado) nas atividades fi nanciamento (521) (376)

continua...
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4ª Vara Cível, do Foro de Atibaia –SP. EDITAL DE CITAÇÃO – PRAZO DE 30 DIAS, expedido nos 
autos da Ação de Usucapião, PROCESSO Nº 1003810- 21.2020.8.26.0048 O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito da 4ª Vara Cível, do Foro de Atibaia, Estado de São Paulo, Dr(a). JOSE AUGUSTO NARDY 
MARZAGAO, na forma da Lei, etc. FAZ SABER aos réus ausentes, incertos, desconhecidos, 
eventuais interessados, bem como seus cônjuges e/ou sucessores, que Jose Carlos Ferraz 
ajuizou(ram) ação de USUCAPIÃO, visando à posse definitiva de “Um Prédio Residencial e seu 
respectivo terreno, situado na Estrada Florianópolis, n. 358, Jardim Imperial, Atibaia/SP, 
correspondente ao Lote de Terreno denominado chácara 100 da quadra Duque de Caxias do 
loteamento denominado Jardim Estancia Brasil, 4ª Gleba, Bairro Caiçara, perímetro urbano desta 
cidade e comarca de Atibaia/SP com área de 2.278 m2. O imóvel se encontra registrado sob 
matrícula de n. 47.416 junto ao CRI desta comarca de Atibaia e com inscrição cadastral de nº 
1104008600/0055204 junto a Prefeitura Municipal desta comarca”, alegando posse mansa e pacífica 
no prazo legal. Estando em termos, expede-se o presente edital para citação dos supramencionados 
para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a fluir após o prazo de 30 dias. Não sendo contestada a 
ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente 
edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Atibaia-SP. 
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Guaiúba Empreendimentos e Participações Ltda
CNPJ/MF Nº. 11.059.832/0001-08 - NIRE 3.522.350.396-6

Extrato de Ata de Reunião de Sócios - Redução de Capital Social
Data: 18/07/2022 e Local: na sede da empresa, a rua Jesuíno Arruda, 676 – CJ. 51, Sala B, São Paulo/SP. Presença:
Dispensada a convocação, em virtude da presença da totalidade dos sócios do capital social, nos termos do artigo 1.072,
§ 2º, da Lei nº 10.406/02, a saber: os sócios nus-proprietários: GUILHERME DE ANDRADE PINCIROLI,  RG,  nº 23.427.000-
7, SSP/SP, e CPF/MF nº 266.131.928-05, e FILIPE DE ANDRADE PINCIROLI, RG, nº 26.227.000-6, SSP/SP, e CPF/MF,
nº 297.738.998-96; e ainda os usufrutuários: PEDRO PINCIROLI JÚNIOR, RG, nº 2.801.404-2, SSP/SP, e CPF/MF nº
028.663.158-04, e sua esposa, OLGA ALICE DE ANDRADE PINCIROLI, RG,  nº 3.482.301, SSP/SP, e  CPF/MF nº
266.150.958-58, ambos residentes e domiciliados em São Paulo/SP, na Rua Tucumã, nº 401, apto. 91, Bairro Jardim
Europa. Composição da Mesa:  Sr. Guilherme de Andrade Pinciroli - Presidente e o Sr. Filipe de Andrade Pincirolicomo -
Secretário. Quórum de Instalação: O quórum legal para a instalação da reunião está cumprido em vista da presença de
todos os sócios (artigo 1.074 da Lei nº 10.406/02). Ordem do Dia: Deliberar sobre (i) a Aprovação para a redução do Capital
Social da Sociedade e a forma de reembolso das quotas canceladas; (ii) a aprovação da respectiva alteração do contrato
social e demais atos que se façam necessários; (iii) a aprovação para a publicação da presente ata na forma de extrato e
autorizar o seu registro no órgão competente após o decurso do prazo legal.  Deliberação:Tendo em vista o excesso de
capital social em relação ao objeto e às operações atualmente cursadas pela sociedade, nos termos do artigo 1.082, inciso
II da Lei nº 10.406/02, os sócios decidem de comum acordo e obedecidas as disposições legais pertinentes, reduzir o capital
social, inteiramente integralizado, que passará deR$ 2.720.000,00 para R$ 1.420.000,00, reduzindo-o, portanto, em R$
1.300.000,00. O montante da presente redução será devolvidoaos sócios GUILHERME DE ANDRADE PINCIROLI e
FILIPE DE ANDRADE PINCIROLI,na proporção de 50%para cada um, correspondo ao montante de R$ 650.000,00, por
meio da transferência das quotas socias da empresa INSIEME INCORPORAÇÃO E EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO
LTDA., registrada na JUCESP sob o NIRE 35.235.090.301, inscrita no CNPJ/MF nº 28.731.160/0001-20, com sede na
Rua Jesuíno Arruda, nº 676, conjunto 51, bairro Itaim Bibi, São Paulo – SP, CEP 04.532-082, com capital social de R$
1.300.000,00, totalmente integralizado pela GUAIÚBA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA, por meio do 3º
Instrumento Particular de Alteração e Consolidação do Contrato Social da referida empresa, devidamente registrado na
JUCESP sob registro o nº 537.161/22-3 em 29/06/2022. Após a efetiva redução do capital social, os sócios GUILHERME
DE ANDRADE PINCIROLI e FILIPE DE ANDRADE PINCIROLI ficarão igualmente com a participação societária de R$
710.000,00. Nos termos do § 3º, do art. 1.084 da Lei nº 10.406/02, o arquivamento da Alteração Contratual resultante
se dará no prazo de 90 dias contados da publicação deste extrato. Nada mais havendo a ser tratado,  foram encerrados
os trabalhos. São Paulo, 18 de Julho de 2022. Guilherme de Andrade Pinciroli - Presidente; Filipe de Andrade Pinciroli
- Secretário. Anuentes: Pedro Pinciroli Júnior - Usufrutuário; Olga Alice de Andrade Pinciroli - Usufrutuária.

Arizona Incorporadora Ltda.
CNPJ/MF 27.097.441/0001-00 - NIRE 35.230.370.887

Extrato da Ata de Reunião de Sócios
Data, Horário e Local: Em 7/7/22, às 10h, na sede da sociedade. Presença: Totalidade 
dos sócios. Mesa: Presidente: Marcelo Ernesto Zarzur; Secretário: Roberto Mounir 
Maalouli. Deliberações: Por unanimidade: (i) a redução do capital social, por apresentar-
se excessivo em relação ao objeto social, atualmente no valor de R$ 18.741.000,00 para 
R$ 18.191.000,00, ou seja uma redução efetiva de R$ 550.000,00 com o consequente 
cancelamento de 550.000 de quotas sociais, no valor nominal de R$ 1,00 cada, sendo 
as quotas ora canceladas de titularidade da sócia Fit Casa, a sócia Valentina renúncia o 
seu respectivo direito de cancelamento de quotas; (ii) e autorizar a consequente alteração 
do contrato social, bem como determinar a publicação desta ata, na forma da lei, para os 
devidos fins. Encerramento: Nada mais, foi a presente ata lavrada, lida, aprovada e assinada 
por todos os presentes. 

operacional da Empresa. Se concluirmos que existe incerteza relevante, 
devemos 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 inadequadas. Nossas conclusões estão 
fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso 
relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a Empresa a não 
mais se manter em continuidade operacional. • Avaliamos a apresentação 
geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações fi nanceiras , inclusive as 
divulgações e se essas demonstrações fi nanceiras representam as 
correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com o 
objetivo de apresentação adequada. Comunicamo-nos com os responsáveis 
pela administração a respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado, 
da época dos trabalhos de auditoria planejados e das constatações 
signifi cativas de auditoria, inclusive as eventuais defi ciências 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

LENOVO COMERCIAL E DISTRIBUIÇÃO LIMITADA  -  CNPJ nº 22.797.545/0001-03 - NIRE n° 35.229.313.60-3
DIRETORIA: LISSANDRA SHIRAMIZU                                       FÁBIO DE SOUZA LIMA

Aos Administradores e Quotistas
Lenovo Comercial e Distribuição Limitada
Opinião: Examinamos as demonstrações fi nanceiras da Lenovo Comercial e 
Distribuição 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 exercício fi ndo nessa data, bem como as correspondentes notas 
explicativas, incluindo as políticas contábeis signifi cativas e outras 
informações elucidativas. Em nossa opinião, as demonstrações fi nanceiras 
acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos 
relevantes, a posição patrimonial e fi nanceira da Lenovo Comercial e 
Distribuição Limitada em 31 de dezembro de 2021, o desempenho de suas 
operações e os seus respectivos fl uxos de caixa, 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 brasileiras 
e internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade 
com tais normas, estão descritas na seção a seguir, intitulada 
“Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações fi nanceiras 
individuais”. Somos independentes em relação à Empresa, de acordo com os 

princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profi ssional do 
Contador e nas normas profi ssionais emitidas pelo Conselho Federal de 
Contabilidade, e cumprimos com as demais responsabilidades éticas 
conforme essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é 
sufi ciente e apropriada para fundamentar nossa opinião. Ênfase: 
Transações com partes relacionadas: Chamamos a atenção para a Nota 
10 às demonstrações fi nanceiras individuais e consolidadas, que se refere às 
transações com partes relacionadas que representam parte signifi cativa das 
operações de vendas e compras da Empresa. Portanto, as demonstrações 
fi nanceiras acima referidas devem ser lidas nesse contexto. Nossa opinião 
não está ressalvada em relação a esse assunto. Responsabilidades da 
administração pelas demonstrações fi nanceiras: A administração da 
Empresa é responsável pela elaboração e adequada apresentação das 
demonstrações fi nanceiras de acordo com as práticas contábeis adotadas no 
Brasil e pelos controles 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 , a administração é responsável pela avaliação 
da capacidade de a Empresa continuar operando, divulgando, quando 

aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o 
uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações fi nanceiras, a não 
ser que a administração pretenda liquidar a Empresa ou cessar suas 
operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o 
encerramento das operações. Os responsáveis pela administração da 
Empresa são aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo de 
elaboração das demonstrações fi nanceiras. Responsabilidades do auditor 
pela auditoria das demonstrações fi nanceiras: Nossos objetivos são 
obter segurança razoável de que as demonstrações fi nanceiras , tomadas em 
conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemente se causada 
por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. 
Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas não uma garantia de 
que a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais 
de auditoria sempre detectam as eventuais distorções relevantes existentes. 
As distorções podem ser decorrentes 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 nanceiras. Como parte de 
uma auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais 

de auditoria, exercemos julgamento profi ssional e mantemos ceticismo 
profi ssional ao longo da auditoria. Além disso: • Identifi camos e avaliamos os 
riscos de distorção relevante nas demonstrações fi nanceiras , 
independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos 
procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos 
evidência de auditoria apropriada e sufi ciente para fundamentar nossa 
opinião. O risco 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 internos, conluio, falsifi cação, omissão ou representações 
falsas intencionais. • Obtemos entendimento dos controles internos 
relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria 
apropriados às circunstâncias, mas não com o objetivo de expressarmos 
opinião sobre a efi cácia dos controles internos da Empresa. • Avaliamos a 
adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas 
contábeis e respectivas divulgações feitas pela administração. • Concluímos 
sobre a adequação do uso, pela administração, da base contábil de 
continuidade operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se 
existe incerteza relevante em relação a eventos ou condições que possam 
levantar dúvida signifi cativa em relação à capacidade de continuidade 

RELATÓRIO DO AUDITOR INDEPENDENTE SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

DIRETORIA: AUGUSTO ROSA FILHO GERALDO TEIXEIRA RODRIGUES FILHO CONTADOR: VITOR JOSÉ SIQUEIRA - CRC/SP 1SP219977/O-9

...continuação

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1114391-54.2014.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara Cível, 
do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). PAULA REGINA SCHEMPF CATTAN, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a CAPITAL 
PLUS GESTÃO DE ATIVOS S/A, ré ausente, pessoa jurídica de direito privada, inscrita no CPNPJ sob o nº. 11.358.259/0001- 25, em 
local incerto e não sabido, e eventuais interessados, que ALGAR MULTIMÍDIA S/A, ajuizou Ação Monitória, visando a cons�tuição 
do �tulo execu�vo judicial, a fim de receber o valor de R$ 6.637,55 (seis mil, seis centos e trinta e sete reais e cinquenta e cinco 
centavos), referente à contratação dos serviços de fast ip 4MB pela Requerida e não adimplida. Estando em termos, expede-se o 
presente edital para citação da supramencionada para, no prazo de 15 (quinze)dias, após o prazo de 20 dias do presente edital, 
pague o débito acrescido de 5% de honorários advoca�cios ou apresente embargos monitórios, conforme art. 702, CPC, sob pena 
de presumirem-se aceitos como verdadeiros os fatos ar�culados pelo autor. Caso não haja resposta dentro do prazo legal será 
nomeado Curador Especial ao réu. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e 
passado nesta cidade de São Paulo, aos 06 de outubro de 2021.     P-21e22/07 

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$ 120.041.129,00, mediante o cancelamento de 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.

2ª Vara Cível do Foro da Comarca de Guarulhos/SP
EDITAL DE LEILÃO ÚNICO e de intimação na FALÊNCIA DE DISPLAY 
HOUSE PROMOÇÕES E MERCHANDINSING LTDA., inscrita no CNPJ/
MF sob o nº 62.841.473/0001-79, na pessoa do Administrador Judicial 

ORESTE  NESTOR DE SOUZA LASPRO, inscrito no CPF/MF sob o nº 106.450.518-02; 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. A Dra. 
Larissa  Boni Valieris, MM. Juíza de Direito da 2ª Vara Cível do Foro da Comarca de Guarulhos/SP, 
na forma da lei, FAZ SABER, aos que o presente Edital de 1º e 2º Leilão dos bens móveis, virem ou 
dele conhecimento tiverem e interessar possa, que por este Juízo processam-se os autos da Falên-
cia de Empresários, Sociedades Empresárias, Microempresas e Empresas de Pequeno Porte 
ajuizado pela empresa DISPLAY HOUSE PROMOÇÕES E MERCHANDINSING LTDA. - Processo 
nº 4025094-35.2013.8.26.0224 - Controle nº 2086/2013, e que foi designada a venda dos bens 
descritos abaixo, de acordo com as regras expostas a seguir: DOS BENS - Os bens 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 PUBLICAÇÃO 
DO EDITAL - O edital será publicado na rede mundial de computadores, no sítio do leiloeiro www.
megaleiloes.com.br, em conformidade com o disposto no art. 887, § 2º, do Código de Processo 
Civil, inclusive as fotos e a descrição detalhada dos bens a serem apregoados. DA VISITAÇÃO - 
Os interessados 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, através do Portal www.megaleiloes.com.
br, o Leilão Único terá início no dia 29/07/2022 às 13:00h e se encerrará dia 29/08/2022 às 13:00h, 
onde será aceito o maior lance ofertado, conforme preceitua o §3º-A, III, 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 12:00 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, os quais serão de responsabilidade da massa falida, 
exceto se o arrematante for: I - sócio da sociedade falida, ou sociedade controlada pelo falido; II - pa-
rente, em linha reta ou colateral, até o 4º (quarto) grau, consanguíneo 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: Correrão por conta do arrematante as despesas e os custos relativos à desmonta-
gem, remoção, 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 proposta de pagamento parcelado diverso do previsto neste Edital, encaminhando pare-
cer por escrito para o e-mail: proposta@megaleiloes.com.br (Art. 895, I e II, CPC). Eventual proposta 
fi cará condicionada à apreciação do MM. Juízo da 2ª Vara Cível do Foro da Comarca de Guarulhos, 
conforme Decisão de fl s. 928. A apresentação de proposta não suspende o leilão (Art. 895, § 6º, 
CPC) e o pagamento do lance à vista sempre prevalecerá sobre o parcelado, ainda que mais 
vultoso (Art. 895, § 7º, CPC). PENALIDADES PELO DESCUMPRIMENTO DAS PROPOSTAS - Em 
caso de atraso no pagamento de qualquer das prestações, incidirá multa de dez por cento sobre a 
soma da parcela inadimplida com as parcelas vincendas; O inadimplemento autoriza a Massa Falida 
pedir a resolução da arrematação ou promover, em face do arrematante, a execução do valor devido, 
devendo ambos os pedidos serem formulados nos autos em que se deu a arrematação (Art. 895, § 4º 
e 5º do CPC). DA COMISSÃO - O arrematante deverá pagar ao Leiloeiro, a título de comissão, o valor 
correspondente a 5% (cinco por cento) sobre o preço de arrematação do imóvel. A comissão devida 
ao Leiloeiro não está incluída no valor do lance e não será devolvida ao arrematante em nenhuma 
hipótese, salvo se a arrematação for desfeita por determinação judicial por razões alheias à vontade 
do arrematante e, deduzidas as despesas incorridas. DO PAGAMENTO DA COMISSÃO - O paga-
mento da comissão do Leiloeiro deverá ser realizado em até 24h (vinte e quatro horas) a contar do 
encerramento do leilão através de guia de depósito, 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 Provi-
mento CSM nº 1625/2009, e no que couber, o CPC e o caput do artigo 335, do CP. RELAÇÃO DOS 
BENS: LOTE ÚNICO: 01 Máquina de Solda Ponto Gregori 30kva; 01 Prensa Kaerk 15 Toneladas; 
02 Máquinas de Solda Ponto Presol 25kva; 01 Viradeira de Chapa Manual; 01 Cabine de Pintura 
Líquida Arts Metal; 01 Máquina Endireitadeira de Arames Gaia; 01 Compressor Schulz 30/350; 01 
Compressor Schulz 5.2/130; 06 Tanques P/Tratamento Superfície; 01 Máquina de Solda Ponto Pre-
sol 20kva; 01 Máquina de Solda Ponto Presol 15 Kva; 01 Máquina de Solda Ponto Presol 15kva; 01 
Compressor Wayne 20/250; 01 Máquina de Solda Ponto Presol 25kva; 01 Lixadeira de Cinta Acerbi; 
01 Desempenadeira/Plaina Acerbi; 01 Calandra de Bancada para virar Chapa; 01 Cabine de Pintura 
Pó Tecnoavance; 01 Máquina Solda Ponto Transweld/Presol 15kva; 01 Tupia de Chão Acerbi; 01 
Politriz de Coluna Bambozi/Polus; 01 Moto Esmeril de Coluna sem marca; 01 Prensa Walviwag 15 
Toneladas; 01 Máquina de Solda Topo. Valor da Avaliação do Lote Único: R$ 64.000,00 (sessenta 
e quatro mil reais) para fevereiro de 2019. Os bens encontram-se na Rua Aurélio da Silva, nº 27 A, 
Bairro Chora Menino, e Rua Camilo José, nº 62, Vila Firmiano Pinto - São Paulo/SP. Guarulhos, 20 de 
junho de 2022. Eu, diretora/escrivã, conferi e subscrevi. Dra. Larissa Boni Valieris - Juíza de Direito

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

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 OSMAR RIBEIRO NOVAES. 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 0000481-
76.2004.8.26.0210 - em que PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÍRA/SP 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 25/10/2022 ás 00h, e terá encerramento no dia 23/11/2022 às 18h e 15min; 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 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 VW Santana 2.0 Mi, 2p e 4p, placa CIR-4496, RENAVAM 00675871336, ano de fabricação / modelo 1997 / 1997, em razoável estado
de conservação.VALOR DA AVALIAÇÃO DO BEM MÓVEL: R$ 13.791,98 (treze mil, setecentos e noventa e um reais e noventa e oito reais)
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

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL  E CRIMINAL DO FORO DE OSVALDO CRUZ– SP
EDITAL DE 1º E 2º LEILÃO e de intimação do executado SS RIMAQ COMÉRCIO LTDA. O Dr. Guilherme Lopes Alves
Pereira. MM. Juiz de Direito do Juizado Especial Cível e Criminal do Foro de Osvaldo Cruz– SP, na forma da lei,FAZ

SABER, aos que o presente Edital de 1º e 2º leilão do bem móvel, virem ou dele conhecimento tiverem e interessar possa, que por este Juízo processam-
se os autos do Cumprimento de Sentença – Processo nº 0002043-18.2021.8.26.0407- em que ELISABETE SOARES CAMPOS 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 05/09/2022 ás 00h, e terá encerramento no
dia 12/09/2022 às 18h e 28min; não havendo lance superior ou igual ao da avaliação, seguir-se-á, sem interrupção, ao 2º Leilão, que se estenderá
em aberto para captação de lances e se encerrará em 05/10/2022 às 18h e 28min (ambas no horário de Brasília), sendo vendido o bem pelo maior
lance ofertado, desde que igual ou acima de 60% do valor da avaliação. 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: A) 01 Máquina salgado Degust Plus, marca Rimaq.VALOR DA AVALIAÇÃO DO BEM MÓVEL: R$ 14.998,00 (quatorze mil,
novecentos e noventa e oito reais) para março/2022. B) 01 Máquina masseira Degust 1.5 litros, marca Rimaq. VALOR DA AVALIAÇÃO DO
BEM MÓVEL: R$ 4.880,00 (quatro mil, oitocentos e oitenta reais) para março/2022. C) 01 Máquina empanadeira Degust, marca Rimaq.VALOR
DA AVALIAÇÃO DO BEM MÓVEL: R$ 8.990,00 (oito mil, novecentos e noventa reais) para março/2022. VALOR TOTAL DA AVALIAÇÃO DOS
BENS MÓVEIS: R$ 28.860,00 (vinte e oito mil, oitocentos e sessenta reais) para março/2022.

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

02ª VARA CÍVEL DO FORO DE MIRANDÓPOLIS – SP
EDITAL DE 1º E 2º LEILÃO e de intimação do executado FRANCISCO IZIDO DE ANDRADE, bem como do credor fiduciário,
BRADESCO ADM CONS. LTDA. O Dra. Iris Daiani Paganini Dos Santos, MMª. Juiza de Direito da 02ª Vara Cível do Foro

de Mirandópolis– SP, na forma da lei,FAZ SABER, aos que o presente Edital de 1º e 2º leilão do bem móvel, virem ou dele conhecimento tiverem e interessar
possa, que por este Juízo processam-se os autos do Cumprimento de Sentença – Processo nº 0008403-79.2008.8.26.0356, em que BANCO DO BRASIL S/
A 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 25/10/2022 ás 00h, e terá
encerramento no dia 28/10/2022 às 18h e 20min; não havendo lance superior ou igual ao da avaliação, seguir-se-á, sem interrupção, o 2º Leilão, que se estenderá
em aberto para captação de lances e se encerrará em 23/11/2022 às 18h e 20min (ambas no horário de Brasília), sendo vendido o bem pelo maior lance
ofertado, desde que igual ou acima de 60% do valor da avaliação.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 VW Gol 1.0, placa CWJ7011, 2004/2004, cor cinza, em razoavél estado
de conservação. VALOR DA AVALIAÇÃO DO BEM MÓVEL: R$ 13.756,04 (treze mil, setecentos e cinquenta e seis reais e quatro centavos) para
jul/2022 - que será atualizado conforme a Tabela Pratica Monetária do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo TJ/SP.

4ª VARA CÍVEL - FORO REGIONAL VII – ITAQUERA
EDITAL DE HASTA PÚBLICA (1ª e 2ª praça) do bem imóvel abaixo descrito, para conhecimento de eventuais interessados e para 
intimação dos executados: ERIVALDO JUSTINO FERREIRA (CPF/MF Nº 089.845.568-58) e SONIA APARECIDA PAIVA FERREIRA 
(CPF/MF Nº 114.486.408-90); a DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO – SP (CNPJ/MF Nº 08.036.157/0001-89); bem 
como a credora hipotecária CAIXA ECONÔMICA FEDERAL – CEF (CNPJ/MF Nº 00.360.305/0001-01).  O MM. Juiz de Direito Dr. Carlos 

Alexandre Böttcher, da 4ª Vara Cível – Foro Regional VII – Itaquera, 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 Cobrança – Rito Sumário 
em fase de Cumprimento de Sentença, ajuizada por CONDOMÍNIO RESIDENCIAL LEONARDO DA VINCI (CNPJ/MF Nº 05.021.812/0001-37) em face 
de ERIVALDO JUSTINO FERREIRA (CPF/MF Nº 089.845.568-58) e SONIA APARECIDA PAIVA FERREIRA (CPF/MF Nº 05.021.812/0001-37), nos au-
tos do Processo nº 0010588-31.2012.8.26.0007, e foi designada a venda 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, II, 886 e 887 do CPC, e 
de acordo com as regras expostas a seguir: 01 - IMÓVEL - Localização do Imóvel: Rua Cruz do Espírito Santo, nº 360, apartamento 404 – Bloco 5, Vila 
Chabilândia, São Paulo/SP – CEP:  08440-470 - Descrição do Imóvel: Apartamento nº 404, localizado no 4º pavimento do “BLOCO 05”, integrante do 
empreendimento denominado “RESIDENCIAL LEONARDO DA VINCI”, situado na rua Cruz do Espírito Santo nº 360, no distrito de guaianazes, com área 
real privativa de 37.6435m², área real comum de 29,2914m², área total de 66,9349 m², fração ideal de 0,561321%.

Dados do Imóvel
Inscrição Municipal n° 115.332.0402-1

Matrícula Imobiliária n° 118.828 7º Ofi cial de Registro de Imóveis de São Paulo/SP

Ônus

Registro Data Ato Processo/Origem Benefi ciário / Observações
Av. 01 04/01/2002 Hipoteca - Caixa Econômica Federal

Av. 02 12/08/2015 Penhora Exequenda Proc. nº 0010588-31.2012.8.26.0007 Condomínio Residencial Leonardo da Vinci.

OBS 01: O imóvel é constituído por 02 (dois) dormitórios, 01 (um) banheiro, 01 (uma) sala de estar, cozinha, área de serviços e uma vaga de garagem 
descoberta de nº 82. O condomínio é composto de portaria que inclui portão automático, interfone, playground, churrasqueira, escadarias, medidores 
e garagem, sendo que no bloco 5 há 01 (um) pavimento térreo e 04 (quatro) pavimentos superiores, com um “hall” de entrada, lazer e escadarias (Fls. 
260/307). OBS 02: Sobre o imóvel recai hipoteca em favor da Caixa Econômica Federal. Nos termos do artigo 1.499, VI, do Código Civil, ocorrendo a ar-
rematação do bem, a hipoteca averbada à Av. 01 será extinta. Valor de Avaliação do imóvel: R$ 159.000,00 (Fev/2017). Valor de avaliação atualizado: 
R$ 209.802,17 (Mai/2022). O valor de avaliação será atualizado à época das praças. Débitos Tributários: Não constam débitos tributários até a data de 
confecção do presente edital. Os débitos tributários são sub-rogados no valor da arrematação (artigo 130, Código Tributário Nacional). 02 - A 1ª praça terá 
início em 1º de agosto, às 16 horas e 30 minutos, e se encerrará no dia 04 de agosto de 2022, às 16 horas e 30 minutos. Não havendo lance igual 
ou superior à avaliação nos 3 (três) dias subsequentes ao início da 1ª Praça, a 2ª Praça seguir-se-á sem interrupção, iniciando-se em 04 de agosto 
de 2022, às 16 horas e 30 minutos e se encerrará em 24 de agosto de 2022, às 16 horas e 30 minutos. Será considerado arrematante aquele que 
ofertar o maior lance, sendo que serão aceitos lances iguais ou superiores a 50% do valor da avaliação (artigo 891, parágrafo único do CPC). Caso não 
haja propostas para pagamento à vista, serão admitidas propostas de arrematação parcelada exclusivamente eletrônicas pelo sítio eletrônico da gestora 
(www.alfaleiloes.com), sendo necessário sinal não inferior a 25% do valor da proposta e o restante em até 30 meses. O saldo devedor (parcelado) sofrerá 
correção mensal pelo índice do E. TJ/SP. Havendo mais de uma proposta todas serão apresentadas para apreciação pelo MM. Juiz da causa, que deci-
dirá pela de maior valor, caso estejam em diferentes condições ou, decidirá pela formulada em primeiro lugar, caso tenham iguais condições (artigo 891, 
parágrafo único, artigo 843, e artigo 895, §§ 1º ao 8º, todos do CPC). 03 - O leilão será realizado pelo Leiloeiro Público Ofi cial, Davi Borges de Aquino, 
matriculado na Junta Comercial de São Paulo sob n° 1.070, através da plataforma Alfa Leilões - Especialista em Imóveis (www.alfaleiloes.com). Todas as 
regras e condições aplicáveis estão disponíveis no Portal http://www.alfaleiloes.com (artigos 12 e 13 da Resolução n° 236/2016, CNJ).  04 - O arrematante 
deverá pagar a título de comissão, o valor correspondente a 5% (cinco por cento) sobre o preço de arrematação do bem. São Paulo, 23 de junho de 2022. 
DR. CARLOS ALEXANDRE BÖTTCHER - JUIZ DE DIREITO

LE ILÃO DE BENS lMÓVEIS -  A Secretaria Nacional de Políticas Sobre 
Drogas - SENAD, com apoio da Estrutura Organizacional do Estado 
de São Paulo, neste ato representada pela Comissão Permanente de 
Avaliação e Alienação de Bens, designada pela Po rtaria nº 2384, de 19-
04-2022, publicada em Aditamento Semanal nº 016 de 20-04-2022, no 

Diário Ofi cial da União, no atendimento semanal 013 de 01 de abril de 2022 em atenção ao contrato 
nº70/2021, torna público que no local, data e horário indicados no item “1” do presente edital, será 
realizada licitação, na modalidade LEILÃO ELETRÔNICO, do tipo maior lance, para venda do bem 
imóvel indicado neste edital, de Alienação Defi nitiva, a ser conduzido pelo(a) Leiloeiro(a) Público 
Ofi cial, Murilo Paes Lopes Lourenço, inscrito na Junta Comercial do Estado de São Paulo, sob a 
matrícula nº 1085, em conformidade com a Lei nº 7.560, de 19 de dezembro de 1986, alterada pelas 
Leis n° 8.764, de 20 de dezembro de 1993 e nº 9.804, de 30 de junho de 1999; Medida Provisória 
nº 2.216-37, de 31 de agosto de 2003, Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006; Decreto nº 9.662, 
de 1º de janeiro de 2019 e, com base no art. 6º do Decreto nº 95.650, de 19 de janeiro de 1988 e 
Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, Decreto 21.981, de 19 de outubro de 1932, 
alterado pelo Decreto 22.427, de 01 de fevereiro de 1933, e Lei nº13.886, de 17 de outubro de 2019, 
faz  saber que no dia 18/08/2022 as 10:00, os imóveis: 1) Apartamento n. 54, localizado no 56 andar, 
do edifício denominado “CONDOMINIO QUALITY PLACE”, tendo entrada pelo n. 380  e 2) Uma casa 
situada à Rua João Gomes Júnior, n° 567. A descrição completa das unidades, bem como maiores 
informações poderão ser consultadas no site www.leilaobrasil.com.br. Dúvidas e esclarecimentos: 
telefone (11) 3965-0000 e e-mail: atendimento@leilaobrasil.com.br.20/07/2022.

Avaliação e Alienação de Bens, designada pela Po rtaria nº 2384, de 19-

Leilão Brasil - www.leilaobrasil.com.br

Anuncie:  
11. 3729-6600  

comercial@gazetasp.com.br
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