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Alexandre de Moraes prorroga prisão de homem que falou em caçar Lula. BRASIL/A5
MARCELO CAMARGO/AGÊNCIA BRASIL

Situação da varíola dos macacos no
Brasil é preocupante, afirma a OMS
A Segundo a Organização Mundial de

Saúde, casos no País podem estar sendo
subnotificados por falta de testagem

A Organização Mundial de Saúde
(OMS) fez um alerta ontem sobre
a situação da varíola dos macacos (monkeypox) no Brasil. A líder técnica da entidade para a

doença, Rosamund Lewis, disse
que a situação do País é “muito
preocupante”. “É importante que
as autoridades também tomem
conhecimento da emergência de

saúde pública de interesse internacional e das recomendações temporárias e tomem as
medidas adequadas”, afirmou
BRASIL/A5
Lewis.

Presente
Marielle Franco
ganha estátua
no centro do
Rio de Janeiro
Uma estátua de
Marielle Franco será
inaugurada nesta
quarta-feira (27) no
Buraco do Lume,
centro do Rio de
Janeiro, local onde ela
prestava contas sobre
seu mandato na
Câmara Municipal.
A homenagem
acontecerá no dia do
aniversário de 43 anos
da vereadora, morta
em 14 de março de
2018 junto ao
motorista Anderson
Gomes após um
ataque ao carro
onde eles estavam.
BRASIL/A5

DIVULGAÇÃO

Ministro dos EUA
exalta democracia
BRASIL/A5
no Brasil

Para 83% dos eleitores,
Brasil terá violência
BRASIL/A5
política

EM AGOSTO

SP registra
aumento de
32% em furtos

Festival de
samba agita
Taboão da Serra
A Prefeitura de Taboão da Serra
realizará o 1º Festival Samba da cidade nos dias 6 e 7 de agosto, no
Parque das Hortênsias. O evento
será realizado pelos grupos Taboafro Feira de Cultura, Projeto
Cultural Feijoada de Ogum e Fernanda Moreno Produções. Mais
de 20 atrações são esperadas para
o encontro no Parque das Hortênsias, na praça Miguel Ortega, nº
500, no Parque Assunção. Entre
elas estão miniexposição de escola de samba, com roupas, acessórios e instrumentos; apresentação do DJ MR da rádio Top Samba;
músicas black e soul com o DJ Zan
e; feira afro com mais de 50 expositores de acessórios, artesanato,
SERVIÇOS/A2
beleza e moda.
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São Paulo registra o mês de
julho mais quente desde 1984
Termômetros devem cair na sexta, com a chegada de frente fria

ESTADO/A3

O número e roubos no estado de
São Paulo cresceu 13% em junho
deste ano em comparação com o
mesmo mês de 2021. Segundo a
Secretaria da Segurança Pública
(SSP), as ocorrências de roubos foram de 20.251 em junho de 2022,
contra 17.907 em junho de 2021. O
número de furtos cresceu ainda
mais, com um aumento de 32%:
foram 49.731 registros deste tipo
em junho de 2022, contra 37.578
ESTADO/A3
em 2021.

Suspeito de matar
cabeleireira já foi
preso 4 vezes ESTADO/A3
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Dia de sol com algumas
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Não podem circular na cidade de
São Paulo das 7h às 10h e das 17h
às 20h veículos com placas final:

SÁBADO:

Sol com muitas
nuvens. Pancadas
de chuva à tarde e
à noite.

Sol com algumas
nuvens.
Não chove.

15º

gazetasp.com.br
QUARTA-FEIRA, 27 DE JULHO DE 2022

18°

AMANHÃ:

5e6 7e8

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

NACIONAL. Foi iniciado o processo de emissão da nova carteira de identidade nacional,

documento que adotará o número de inscrição do Cadastro de Pessoas Físicas (CPF)

Carteira de Identidade
começa a ser emitida

DIVULGAÇÃO

Qualificação em Taboão da Serra. A Escola de Gastronomia e Hotelaria da Fábrica de Talentos de Taboão da
Serra está com vagas abertas para o curso de panificação.
Para realizar a matrícula é preciso ser maior de 18 anos
e comparecer na própria escola, no Jardim São Paulo.
Segundo a Secretaria de Desenvolvimento Econômico e
Trabalho, os documentos necessários para se inscrever
são: comprovante de vacinação contra Covid-19, comprovante de residência, documento oficial com foto e
CPF. Wanderley Bressan, secretário de Desenvolvimento
Econômico, Trabalho e Renda, falou sobre as ofertas de
cursos profissionalizantes no município. “Neste momento a Fábrica de Talentos está com inscrições abertas
para diversos cursos. Os munícipes que têm a intenção
de adquirir habilidades para empreender ou aprimorar
seu trabalho devem se inscrever antes que as vagas se
encerrem. Não percam a oportunidade de se profissionalizar de forma gratuita”, completou. (GSP)
Expolux. A Expolux, principal evento para empresas de
iluminação da América Latina, terá a sua 17ª edição entre os dias 2 e 5 de agosto, na Expo Center Norte, em São
Paulo. A feira com mais de 300 expositores apresenta
produtos e serviços para lojistas, varejistas, especificadores, lighting designers, arquitetos, designers de interiores, engenheiros, técnicos e gestores públicos. Uma das
participantes da Expolux será a a Venti-Delta, que vai
exibir exibir suas “luminárias de teto que ventam” e decoram ambientes, além de seus clássicos e lançamentos.
Para saber mais, acesse expolux.com.br. (GSP)
Construção. O Índice de Confiança da Construção
(ICST), da Fundação Getulio Vargas (FGV), recuou 0,7
ponto de junho para julho deste ano. A queda veio depois de uma alta de 1,2 ponto na passagem de maio para
junho. Com o resultado, o ICST atingiu 96,8 pontos, em
uma escala de zero a 200 pontos. Na média móvel trimestral, o indicador também recuou (0,3 ponto). A queda do índice em julho foi provocada pela piora das perspectivas para os próximos meses, medidas pelo Índice
de Expectativas. A confiança dos empresários da construção em relação ao futuro recuou 2,3 pontos e caiu
para 98,9 pontos, voltando a ficar abaixo do nível neutro
(100 pontos), após três meses. (AB)
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C

omeçou na manhã desta terça-feira (27) a ser
emitida a nova
carteira de identidade nacional, documento que adotará o número
de inscrição do Cadastro de
Pessoas Físicas (CPF) como
“registro geral, único e válido para todo o País”.
O primeiro estado a
emitir a carteira foi o Rio
Grande do Sul. Em seguida,
virão Acre, Distrito Federal,
Goiás, Minas e Paraná. Não
há ainda previsão para os
demais estados.
A nova identidade vem
com um QR Code, que
pode ser lido por qualquer
dispositivo apropriado,
como um smartphone, o
que permitirá a validação
eletrônica de sua autenti-

DIVULGAÇÃO/TSE

D Ilustração da nova Carteira de Identidade Nacional
cidade, bem como saber se
ele foi furtado ou extraviado.
Essa nova versão do documento de identificação
servirá também de documento de viagem, devido

à inclusão de um código de
padrão internacional chamado MRZ, o mesmo usado em passaportes.
Até o momento, porém,
o Brasil só tem acordos
para uso do documento

de identidade nos postos
imigratórios de países do
Mercosul. Para as demais
nações, o passaporte continua sendo obrigatório.
O novo Registro Geral
(RG) terá validade de dez
anos para pessoas com até
60 anos de idade.
Segundo o Ministério
da Economia, “neste primeiro momento, somente serão emitidas as novas
identidades para cidadãos que estiverem com
as informações no CPF de
acordo com suas certidões
atualizadas. Pessoas que
não possuírem ou estiverem com as informações
incorretas no CPF poderão recorrer aos canais de
atendimento a distância
da Receita Federal para resolver a situação”. (AB)

Taboão da Serra terá festival de samba
em agosto; veja atividades e shows

A

Prefeitura de
Taboão da Serra, na região
sudoeste da
Grande São
Paulo, realizará o 1º Festival Samba da cidade nos
dias 6 e 7 de agosto, no
Parque das Hortênsias. O
evento será realizado pelos grupos Taboafro Feira
de Cultura, Projeto Cultural Feijoada de Ogum e
Fernanda Moreno
Produções.
DIVULGAÇÃO/PMTS
Mais de 20 atrações são
esperadas para o encontro D 1º Festival Samba Taboão acontecerá nos dias 6 e 7 de agosto no Parque das Hortênsias,
no Parque das Hortênsias, na Grande São Paulo; evento contará com música, atividades diversas e alimentação
na praça Miguel Ortega,
nº 500, Parque Assunção, dentre elas:
zada pelos coletivos Taboafro Feira de
miniexposição de escola de samba,
Cultura e Projeto Cultural Feijoada de
Mais de 20
com roupas, acessórios e instrumenOgum em 2019 com o intuito de apreatrações são
tos; apresentação do DJ MR da rádio
sentar várias vertentes do samba: Samesperadas para
Top Samba; músicas black e soul com
ba de roda, Samba Rock, Samba Enredo,
o DJ Zan; feira afro com mais de 50 exPartido Alto, entre outros. Outro motio encontro no
positores de acessórios, arte, artesanavo por trás da ideia é criar um espaço de
Parque das
to, beleza, moda e serviços; gastronointeração para pessoas que gostam de
Hortênsias,
mia; e espaço kids. A festividade ainda
samba e pagode, além de promover uma
na praça
contará com oficinas de samba rock e a valorização de expressões culturais dos
Miguel Ortega,
entrada é
povos nativos (pretos e indígenas).
dentre elas:
gratuita.
“Ficamos satisfeitos em poder trazer LAZER.
miniexposição de
mais um evento cultural para o muniClayton Luiz, do Projeto Cultural Feijoaescola de samba,
cípio e o 1º Festival de Samba Taboão
da de Ogum, falou sobre a importância
com roupas,
contará com atrações que podem agra- da festividade para o lazer dos taboaacessórios e
dar toda a sua família”, afirmou Binho,
nenses. “Durante muito tempo Taboão
instrumentos;
secretário de Cultura e Turismo.
da Serra foi uma cidade-dormitório, as
apresentação do
diversões eram apenas em São Paulo. Ao
ALIMENTAÇÃO.
longo do tempo aconteceu uma mudanDJ MR da rádio Top
Dois pratos típicos da culinária brasilei- ça e com isso, abriram-se vários bares de
Samba e praça de
ra, feijoada e macarronada com franpagode e samba dentro da cidade, mas
alimentação
go, serão vendidos pelo valor simbólia grande massa não consegue ter acesso
co de R$ 10, das 12h às 15h. A tradicional porque as festas geralmente são de mafeijoada será a refeição do sábado (6) e
drugada. Então pensamos em criar um
no domingo (7), os visitantes poderão
festival de dois dias: sábado e domingo
comer macarronada. Já a feira gastroe durante o dia todo, para que todas as
nômica contará com diversas opções,
pessoas tenham acesso ao samba em Tacomo acarajé, churrasquinho, bolos e
boão”, finalizou.
tortas.
A programação completa do evento
em Taboão da Serra pode ser acessada
EVENTO.
no site da Gazeta (www.gazetasp.com.
O Festival de Samba Taboão foi idealibr). (GSP)
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GAZETA DE S. PAULO

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

DocuSign Envelope ID: 27DB40EB-30FD-4982-858D-61B5E9BD167A

gazetasp.com.br
Quarta-feira, 27 De julho De 2022

CLIMA. Para o mês, a média da temperatura máxima seria 23ºC; na segunda (25), os termômetros registraram 27,3ºC

Cidade de SP registra o mês de
julho mais quente desde 1984
A O mês de julho de 2022,
que costuma ser gelado na
cidade de São Paulo, está sendo o mais quente desde 1984,
segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).
Para o mês, a média da temperatura máxima em média
seria de 23ºC, neste ano, já
marca os 25,9ºC.
Na última segunda-feira
(25), a máxima na cidade chegou em 27,3ºC, uma temperatura atípica para o mês o
período.
BAIXA TEMPERATURA.
Em 2021, no mesmo período,
a capital paulista registrou a
temperatura mais baixa em
uma região da cidade desde
2004, quando o Centro de
Gerenciamento de Emergências (CGE) começou a coletar os dados. Em Engenheiro
Marsilac, no extremo sul da
cidade, os termômetros chegaram a -2,3ºC, em Capela do
Socorro, na também na zona
sul, a estação meteorológica
do CGE marcou -1,3ºC. Em

julho de 2021, duas pessoas
morreram em decorrência
do frio.
TEMPO SECO.
A cidade de São Paulo também sofre com o tempo seco
e o ar cada vez mais poluído.
Na tarde desta segunda-feira,
por exemplo, várias estações
de medição da Companhia
Ambiental do Estado de São
Paulo (Cetesb) estavam amarelas, indicando a qualidade
do ar moderada.
Na terça-feira (26), a previsão é a de que a temperatura mínima durante a manhã seja de 12º com máxima
de 27ºC.
Os termômetros devem
cair a partir de sexta-feira
(29), com a chegada de uma
frente fria continental no
País. A previsão é que a máxima seja 24ºC e mínima de
15ºC.
Já no próximo sábado
(30) a mínima deve ficar em
10ºC com máxima de 18ºC.

(GSP)
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O mês de julho de 2022, que costuma ser gelado na cidade de SP, está sendo o mais quente desde 1984

Com Bolsonaro, Republicanos realizará convenção
Evento no Expo Center Norte no próximo
sábado vai confirmar Tarcísio de Freitas
como candidato ao Governo de São Paulo

A O Republicanos vai realizar
a sua convenção nacional no
próximo sábado (30), no Expo
Center Norte, em São Paulo, a
partir das 10h. O evento deve
confirmar a candidatura exministro Tarcísio de Freitas
para o Governo de São Paulo.
O presidente Jair Bolsonaro
(PL) vai participar da cerimônia, além de parlamentares e
dirigentes da sigla pelo País.
Também estão convidados os
pré-candidatos do partido a
deputado estadual e federal,
entre outras autoridades.
No evento vai haver a homologação da coligação “São
Paulo pode mais”, que conta
com PSD, PTB, PSC e PL. A cha-

pa de Tarcísio de Freitas terá
o ex-prefeito de São José dos
Campos Felício Ramuth (PSD)
como candidato a vice.
“A política é feita de diálogo
e trabalho por bandeiras comuns. Foi assim que construímos essa coligação para disputar as eleições de 2022, com
um projeto arrojado e que vai
por fim à estagnação econômica e social de São Paulo”,
afirmou o presidente estadual
do Republicanos-SP, Sergio
Fontellas.
Tarcísio de Freitas é o candidato do presidente Bolsonaro
em São Paulo. Leia a matéria
completa pelo site da Gazeta.
(Bruno Hoffmann)

ANTONIO CRUZ/AGÊNCIA BRASIL

O presidente Jair Bolsonaro (PL) vai participar da cerimônia, além de parlamentares da sigla pelo País

Suspeito de matar cabeleireira
na Sé já foi preso quatro vezes
A A Polícia Civil de São
Paulo divulgou que Daniel
Ospina Garcia, o principal
suspeito de matar a cabelereira Sandra Maria Souza
Silva, de 34 anos, já foi preso
quatro vezes por furto e tráfico de drogas. Além disso,
ele também é investigado
pela Polícia Federal.
O pedido de prisão temporária dele já foi feito à
Justiça pela polícia, e o Ministério Público se manifestou favoravelmente.
FORAGIDO.
Equipes da polícia fazem
buscas pra tentar encontrar
Daniel, que é mexicano. Até
o fechamento desta edição,
ele ainda era procurado.
Os peritos encontraram
impressões digitais do suspeito nos objetos que estavam no apartamento da ca-

REPRODUÇÃO/TV GLOBO

Sandra Maria, de 34 anos, morta na sexta-feira (22), no centro
de SP; companheiro mexicano Daniel Ospina é o principal suspeito
beleireira.
EXECUÇÃO.
Sandra foi encontrada morta em um apartamento na
região da Sé, centro de São

Paulo, no último domingo (24). Ao lado do corpo,
a filha da vítima, de oito
meses, estava dentro do
berço.
Vizinhos e amigas da ca-

beleireira resolveram acionar um chaveiro para abrir
a porta do apartamento devido ao sumiço da mulher
desde o último contato que
tiveram com ela, na sextafeira (22).
IMAGENS.
A polícia divulgou na tarde
desta segunda-feira (25) as
primeiras imagens do suspeito. Nas imagens feitas
por câmeras de segurança
do prédio em que morava a
vítima, ele chega a um hall
sozinho, às 19h38, e chama o elevador. Depois, às
19h39, reaparece no local
com sacolas. Às 21h47, em
outro local do prédio, o suspeito surge descendo escadas com malas. As informações foram divulgadas
pelo “G1”.
Na manhã desta terçafeira (26), policiais voltaram ao apartamento na
rua Tabatinguera, na Liberdade, região central da
capital paulista, para seguir com as investigações.
(GSP)

Campos de
várzea são
reformados
A A Secretaria de Esporte e
Lazer segue com ações de melhorias nas áreas esportivas
de Itapecerica da Serra. A prefeitura está realizando o trabalho de zeladoria e conservação nos campos de futebol
e praças esportivas em diversos bairros no município.
A Equipe de manutenção
executou a limpeza e roçagem, nos campos de futebol
do Jardim Cinira, Jardim Marilu, Jardim Nisalves, Jardim
Paraíso (Zé Cacau), Avenida
Brasil e Jardim Jacira, além
de manutenção e reformas
nos aparelhos de Playground de diversos bairros do
município.
Os serviços foram executados pela prefeitura através da Secretaria de Esporte
e Lazer, juntamente com a
equipe da Frente de Trabalho.
(GSP)

A3

Oscilação no
tempo

Temperatura
em SP vai cair
a partir de
sexta-feira
o estado de São Paulo
vai conviver com tempo
seco e calor em pleno
inverno até o próximo fim
da semana, quando é
esperada uma frente fria
na região Sudeste, que
deverá baixar a temperatura. entretanto, o
inmet (instituto Nacional
de Meteorologia) alerta
que não há previsão de
chuvas significativas – a
exceção é para áreas
isoladas do litoral paulista
e do rio de janeiro.
Segundo o CGe (Centro de Gerenciamento
de emergências), da
Prefeitura de São Paulo,
a semana seguirá com
tempo seco e ensolarado
na capital paulista, o que
pode agravar problemas
como a concentração de
poluentes e a formação
de queimadas em áreas
de vegetação.
a agência Climatempo
não descarta o risco de
pancadas fortes de chuva
na Grande SP e litoral.

CRIMINALIDADE

SP registra
aumento
de 32% em
furtos
A A Secretaria da Segurança Pública (SSP) divulgou na
segunda-feira (25) que o número e roubos no estado de
São Paulo cresceu 13% em junho deste ano em comparação com o mesmo mês de
2021. Ao todo, as ocorrências
de roubos foram de 20.251 em
junho de 2022, contra 17.907
em junho de 2021.
Em relação com o mês de
maio de 2022, o crescimento
foi de 3%. No entanto, frente ao período pré-pandemia,
o indicador deste ano foi 8%
menor que o de junho de
2019.
O número de furtos cresceu ainda mais, com um aumento de 32%: foram 49.731
registros deste tipo em junho de 2022, contra 37.578 em
2021. Em relação ao pré-pandemia, em 2019, o aumento
foi de 14%.
Com 227 homicídios dolosos registrados no Estado,
houve um aumento neste
tipo de crime se comparado
a junho de 2021, quando 204
pessoas foram assassinadas.
Já em comparação com 2019,
antes da pandemia, quando
houve 212 homicídios, houve
aumento de 7%.
ESTUPRO.
No mês de junho houve ainda
211 registros de estupro no Estado, uma aumento em relação a junho de 2021, quando
ocorreram 187 estupros. Em
2019, no período pré-pandemia, foram 216 estupros registrados em junho.
Além deste dado, que representa os registros de estupro contra pessoas adultas,
houve ainda 750 registros de
estupros de vulneráveis, que
ocorrem contra menores de
14 anos ou contra pessoas em
condição de vulnerabilidade,
na comparação com as 653
ocorrências verificadas em junho de 2021. (GSP)
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Quarta-feira, 27 De julho De 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇOIABA DA SERRA/SP
AVISO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO. A PREFEITURA MUNICIPAL DE
ARAÇOIABA DA SERRA, torna público que, referente ao PREGÃO ELETRÔNICO Nº.
043/2022 - Processo Administrativo 156/2022, cujo objeto é REGISTRO DE PREÇOS para
Futura e Eventual Locação de Sonorização e Iluminação, Gradil e Arquibancada, Banheiro
Químico, Tenda, Palco e Veículo Motorizado com Sistema de Som, para os eventos do
Município, conforme Termo de Referência contido no Anexo I, foi ADJUDICADO em
26/07/2022 o lote, pela pregoeira ora signatária, e HOMOLOGADO pela Autoridade
Municipal o seu resultado no dia 26/07/2022, para às empresas POWER SOUND LOCAÇÕES
E EVENTOS EIRELI ME no lote 01 perfazendo um valor total de R$ 999.990,00. Araçoiaba
da Serra, 26 de julho de 2022. José Carlos de Quevedo Junior - Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBEDOURO

AVISO DE LICITAÇÃO
A PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBEDOURO, mediante o Presidente da Comissão Municipal de
Licitação, torna público para conhecimento dos interessados, que realizará na sala de reuniões da
Divisão de Despesas - Setor de Licitação, de seu edifício - sede, situado na Praça José Stamato
Sobrinho, nº 45, Centro, no município de Bebedouro, Estado de São Paulo, as seguintes licitações:
EDITAL Nº 75/2022 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 39/2022
DATA DA REALIZAÇÃO: 10/08/2022
HORÁRIO: A PARTIR DAS 13:00 HORAS
OBJETO: Contratação de empresa para a prestação de serviços referente à realização de coleta
e de análise de exames laboratoriais de Patologia Clínica e Anatomia Patológica dos pacientes do
Convênio SUS, oriundos da Rede Básica de Saúde, Hospital Júlia Pinto Caldeira, UPA (Unidade de
Pronto Atendimento) e Vigilância Epidemiológica do município de Bebedouro/SP.
IMPORTANTE:
A execução de certames licitatórios durante a pandemia de Covid-19 será realizada em uma sala
ampla e arejada, bem como, os participantes que se fizerem presentes deverão utilizar obrigatoriamente máscara de proteção na sessão de realização do certame.
Os Editais e seus respectivos Anexos serão fornecidos aos interessados gratuitamente no site oficial do município: www.bebedouro.sp.gov.br, ou poderão ser adquiridos na Prefeitura Municipal de
Bebedouro, no endereço acima mencionado, através de cópia impressa ou cópia por meio magnético
gravado em CD, mediante a retirada e pagamento do Documento de Arrecadação Municipal - DAM
no valor de R$ 20,00 (Vinte reais), nos dias úteis, no horário de expediente bancário entre 11:00 às
15:00 horas, e informações pelo telefone 0**17 3345 9100.
Bebedouro/SP., 26 de julho de 2022.
Paulo Sérgio Garcia Sanchez
Presidente da Comissão Municipal de Licitação

GOVERNO DO MUNICÍPIO DE BURITAMA

TERMO DE ADJUDICAÇÃO
Ref.
Pregão Presencial para Registro de Preços N.º 25/2022
Processo licitatório n.º 44/2022
Objeto: AQUISIÇÃO/FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA DO GOVERNO DO MUNICÍPIO DE BURITAMA.
Considerando o resultado extraído da Ata de Sessão Pública do Pregão supracitado, a Pregoeira no
uso das atribuições legais conferidas e em conformidade com o disposto na Lei Federal n.º 10.520,
de 17.07.2002 e subsidiariamente a Lei Federal n.º 8.666, de 21.06.1993 e suas alterações, e com o
Decreto Municipal n.º 1.805, de 01.04.2008, ADJUDICA os itens licitados para as empresas relacionadas abaixo, considerando que apresentaram os menores preços.
• ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI, inscrita no CNPJ n.º 03.945.035/0001-91, no
valor de R$ 120.018,75 (cento e vinte mil, dezoito reais e setenta e cinco centavos).
• AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA, inscrita no CNPJ n.º 65.817.900/0001-71, no
valor de R$ 79.500,00 (setenta e nove mil e quinhentos reais).
• ALFALAGOS LTDA, inscrita no CNPJ n.º 05.194.502/0004-67, no valor de R$ 4.200,00 (quatro mil
e duzentos reais).
• CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, inscrita no CNPJ n.º 05.782.733/0001-49,
no valor de R$ 25.800,00 (vinte e cinco mil e oitocentos reais).
• CIRÚRGICA OLIMPIO EIRELI- EPP, inscrita no CNPJ n.º 01.140.868/0001-50, no valor de R$
37.604,25 (trinta e sete mil, seiscentos e quatro reais e vinte e cinco centavos).
• CIRÚRGICA ONIX EIRELI- EPP, inscrita no CNPJ n.º 20.419.709/0001-33, no valor de R$
214.276,25 (duzentos e quatorze mil, duzentos e setenta e seis reais e vinte e cinco centavos).
• COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA, inscrita no CNPJ n.º 67.729.178/0004-91, no valor de R$ 360.330,00 (trezentos e sessenta mil, trezentos e trinta reais).
• DIMASTER - COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, inscrita no CNPJ n.º
02.520.829/0001-40, no valor de R$ 30.603,75 (trinta mil, seiscentos e três reais e setenta e cinco
centavos).
• DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA, inscrita no CNPJ n.º 76.386.283/0001-13, no
valor de R$ 232.080,00 (duzentos e trinta e dois mil e oitenta reais).
• DISTRIBUIDORA MEDICAL EIRELI – ME, inscrita no CNPJ n.º 20.227.692/0001-12, no valor de R$
129.789,00 (cento e vinte e nove mil, setecentos e oitenta e nove reais).
• DROGAFONTE LTDA, inscrita no CNPJ n.º 08.778.201/0001-26, no valor de R$ 55.987,50 (cinquenta e cinco mil, novecentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos).
• DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, inscrita no CNPJ
n.º 04.027.894/0007-50, no valor de R$ 101.306,25 (cento e um mil, trezentos e seis reais e vinte e
cinco centavos).
• FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, inscrita no CNPJ n.º 14.271.474/000182, no valor de R$ 48.200,00 (quarenta e oito mil e duzentos reais).
• INOVAMED HOSPITALAR LTDA, inscrita no CNPJ n.º 12.889.035/0001-02, no valor de R$
146.396,25 (cento e quarenta e seis mil, trezentos e noventa e seis reais e vinte e cinco centavos).
• JOSIANE CRISTINA FUSCO CARRARO- EPP, inscrita no CNPJ n.º 21.940.274/0001-30, no valor
de R$ 127.062,50 (cento e vinte e sete mil, sessenta e dois reais e cinquenta centavos).
• LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA, inscrita no CNPJ n.º
49.228.695/0001-52, no valor de R$ 178.698,25 (cento e setenta e oito mil, seiscentos e noventa e
oito reais e vinte e cinco centavos).
• MAMED COMERCIAL LTDA- EPP, inscrita no CNPJ n.º 21.608.296/0001-06, no valor de R$
119.150,00 (cento e dezenove mil, cento e cinquenta reais).
• MED CENTER COMERCIAL LTDA, inscrita no CNPJ n.º 00.874.929/0001-40, no valor de R$
305.651,25 (trezentos e cinco mil, seiscentos e cinquenta e um reais e vinte e cinco centavos).
• MEDSI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA- EPP, inscrita no CNPJ n.º 30.754.325/000120, no valor de R$ 20.578,25 (vinte mil, quinhentos e setenta e oito reais e vinte e cinco centavos).
• R.A.P.-APARECIDA- COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, inscrita no CNPJ n.º 06.968.107/000104, no valor de R$ 155.250,00 (cento e cinquenta e cinco mil, duzentos e cinquenta reais).
• SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, inscrita no CNPJ n.º 05.847.630/0001-10, no valor
de R$ 487.509,00 (quatrocentos e oitenta e sete mil, quinhentos e nove reais).
• TRIUNFAL MARÍLIA COMERCIAL LIMITADA- EPP, inscrita no CNPJ n.º 64.815.897/0001-94, no
valor de R$ 476.266,25 (quatrocentos e setenta e seis mil, duzentos e sessenta e seis reais e vinte
e cinco centavos).
Posteriormente, em momento oportuno serão encaminhados os presentes autos para a autoridade
superior para a devida homologação. Publica-se.
Buritama – SP, 26 de julho de 2022.
ADRIANA MARIA DE JESUS FEROLDI
Pregoeira

Prefeitura de Castilho
Acha-se aberto, na Prefeitura do Município de Castilho, o Processo
Licitatório 174/2022, na modalidade de Pregão 38/2022, na forma presencial, para a contratação de empresa especializada para o fornecimento de
rastreadores em comodato e a prestação de serviço em tecnologia da informação para fornecimento de software de Gestão do Controle de Frota
Municipal, para atender as necessidades da Administração Municipal. Data:
15 de agosto de 2022, às 09 horas. O edital completo e seus anexos serão fornecidos aos interessados, na Praça da Matriz, 247, na cidade de
Castilho, Estado de São Paulo, e o arquivo digital será disponibilizado pelo
e-mail: licitacao@castilho.sp.gov.br. Informações complementares que se
fizerem necessárias deverão ser procuradas pelo interessado na Divisão
de Licitações desta municipalidade, ou através do telefone (18) 3741-9000
ramal 9034, quando o assunto se relacionar com os termos do presente
edital, ou na Secretaria de Administração, através do telefone (18) 3741
9017, quando a dúvida se relacionar com o objeto licitado. Castilho – SP,
26 de julho de 2022. Paulo Duarte Boaventura – Prefeito.

Prefeitura Municipal da Estância Hidromineral de Águas de Santa Bárbara

AVISO DE SESSÃO PROCESSAMENTO DE SORTEIO
Objeto: Sorteio de membros para composição de equipe técnica para avaliação de propostas de agencias de
publicidade e propaganda. Data do sorteio: 04 de agosto de 2022, às 14:00 horas. Local da sessão do sorteio: Setor
de Licitações da Prefeitura - Praça Padre Luiz Stefanneli, nº 100, em frente à Igreja Matriz, fone (14) 3765-1888, Estância
Hidromineral de Águas de Santa Bárbara/SP
RELAÇÃO DE PROFISSIONAIS PUBLICITÁRIOS CADASTRADOS NO MUNICÍPIO DE ÁGUAS DE SANTA BÁRBARA.
Bruno de Sousa - RG: 35.452.850-6; Guilherme Augusto Moreira Borges - RG: 10.53.264-0
Ignacio Martins Aizcorbe - RG: V102956-6; Bruno César Taborda Ribas - RG: 8.115.286-6
Guilherme Henrique Morgado - RG: 56.702.655-3; Daniel Manfré Natal - RG: 8.743.796-5
Fabio Gil Affonso - RG: 28.775.610-5; André Rodrigo de Matos - RG: 7.768.273-2; Eric Hendrius Scheda Pecharki - RG: 9.423.100-0
Águas de Santa Bárbara, 26/07/2022. Aroldo José Caetano - Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

AVISO DE LICITAÇÃO
A Prefeitura Municipal de Louveira informa que realizará o Pregão Eletrônico nº 068/2022,
objetivando a aquisição de instrumentos de corda e equipamentos musicais para serem utilizados
pelos alunos matriculados nas Oficinas Culturais, no dia 08 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, 26 de julho de 2022. MARCELO SILVA SOUZA - Secretário de
Administração.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJURU

PREGÃO ELETRÔNICO 75/2022
Objeto: Aquisição de aparelho de hematologia com corador de lâminas. Data
de abertura: 16 de agosto de 2022 as 09h00m. Plataforma - comprasbr.
PREGÃO ELETRÔNICO 76/2022
Objeto: Registro de preços para futura e eventual contratação de empresa especializada em prestação de serviço de segurança privada para eventos a serem realizados
pela Administração Municipal. Data de abertura: 11 de agosto de 2022 as 14h00m.
Plataforma - comprasbr.
PREGÃO ELETRÔNICO 77/2022
Objeto: Registro de preços para contratação de empresa para aplicação de cursos.
Data de abertura: 22 de agosto de 2022 as 09h00m. Plataforma - comprasbr.
PREGÃO PRESENCIAL 11/2022
Objeto: Registro de preços para locação de geradores e palco para eventos. Os
envelopes contendo proposta e documentos serão recebidos no dia 11 de agosto de
2022, até às 08h30min, iniciando a sua abertura às 09h00min.
O edital completo e as demais informações relativas às licitações e outras orientações até mesmo às recomendações durantes as sessões para o enfrentamento da
Covid-19, encontram-se à disposição na Prefeitura Municipal setor de Compras e Licitações, no Largo São Bento nº 985, Centro, nesta cidade, ou pelo telefone (16) 36679903, pelo e-mail: licitacao@cajuru.sp.gov.br e no site: www.cajuru.sp.gov.br;
Cajuru, 26 de julho de 2022. Alex Moretini - Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA
AVISO DE LICITAÇÃO
A Prefeitura Municipal de Louveira informa que realizará o Pregão Presencial nº 074/2022,
objetivando a contratação de empresa especializada para locação, montagem e desmontagem de
Octanorme: Stands básicos, salas climatizadas e stands para lanchonetes, especiais e demais
estruturas para a realização da 8ª Festa das Tradições Nordestinas, no dia 08 de agosto de 2022,
às 09:30 horas. O edital em inteiro teor estará à disposição dos interessados na internet, no
endereço eletrônico www.louveira.sp.gov.br. Outras informações pelo telefone (19) 3878-9700.
Louveira, 26 de julho de 2022. MARCELO SILVA SOUZA - Secretário de Administração.

-A PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAMPOS
DE JORDÃO faz saber a quem possa interessar
que: * às 10:00 horas do dia 10/08/2022, realizará a abertura dos envelopes referentes à Abertura do PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2022,
que tem como objeto a “CONTRATAÇÃO DE
EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR
CURSOS E PALESTRAS PARA PROFESSORES, COORDENADORES E GESTORES DA
REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAMPOS
DO JORDÃO, COM FORMAÇÕES ON-LINE,
ATRAVÉS DE PLATAFORMA EDUCACIONAL
(SOLUÇÃO TECNOLÓGICA) E FORMAÇÕES
PRESENCIAIS”. Desta forma, fica cancelada a
publicação realizada no dia 26 de julho de 2022
no Jornal Gazeta de São Paulo, que designava
a abertura da sessão para o dia 05 de agosto
de 2022. O valor do Edital é de R$ 20,00 (vinte
reais) cada, mediante recolhimento ao Tesouro
Municipal, ou gratuitamente através de solicitação por e-mail: licitacoes@camposdojordao.
sp.gov.br ou pelo site: http://camposdojordao.
sp.gov.br/Licitacoes/; O Edital e maiores informações poderão ser obtidas no Departamento
de Licitações, situado a Rua Frei Orestes Girardi, nº 893, Vila Abernéssia, neste Município,
de segunda à sexta feira, no horário das 11:00
às 16:00 hrs, ou pelo tel: (0xx12) 3662-3685.
Campos do Jordão, 25 de julho de 2022. Lucineia Gomes da Silva - Presidente da Comissão
Permanente de Licitações - Pregoeira

Prefeitura Municipal
de Carapicuíba
Avisos de Licitação:
Pregão Presencial N°.77/22 P.A. N°.34.869/22
Obj.: R.P. para aquisição de material cirúrgico e
hospitalar - Disputa dia 12/08/22 às 09:00 horas.
Pregão Eletrônico N°.42/22 P.A. N°.42.695/22
Obj.: Aquisição de materiais para artesanatos Disputa dia 09/082022 às 11:00 horas.
Republicação - Pregão Eletrônico N°.11/22 P.A.
N°.1.670/22 Obj.: Contratação de empresa especializada em emissão / renovação de certificado
digital - Disputa dia 09/082022 às 15:00 horas.
Editais disponíveis no site: www.carapicuiba.
sp.gov.br e no depto. de Licitações e Compras, p/
retirada com mídia de CD gravável. Informações:
(11) 4164-5500 ramal 5442.
Carapicuíba, 26 de julho de 2022.
Marco Aurélio dos Santos Neves - Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO-SP

DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
LICITAÇÃO
ABERTURA DE LICITAÇÃO
AVISO DE EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO
Acha-se publicado no portal de compras desta prefeitura, https://compras.empro.com.br/
WBC6/, o pregão eletrônico n° 442/2022, processo 13.715/2022 objetivando o registro de preços
para aquisição de gêneros alimentícios (manteiga
e requeijão), em atendimento as Unidades Escolares e demais órgãos públicos. Secretaria Municipal
de Agricultura e Abastecimento. O recebimento
das propostas dar-se-á até o dia 10/08/2022, às
14h00min e abertura a partir das 14h02min. O
edital, na íntegra, e demais informações, encontram-se à disposição dos interessados, no Portal
de Compras.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO-SP

DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
ABERTURA DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS nº 034/2022
Objeto: contratação de empreitada de mão de
obra com fornecimento de materiais e equipamentos visando a execução da obra de reforma/
readequação do CEREST (rua São Paulo nº 2330, Vl.
Maceno), conforme planilhas orçamentárias, cronograma fisico financeiro, e memorial descritivo
anexo ao edital – Sec. Mun. Saúde. Valor estimado:
R$ 62.086,23 - Prazo de execução: 30 dias - Data
Limite para recebimento dos envelopes contendo
a habilitação e a proposta: 15/AGOSTO/2022 às
17:00 horas. Data da sessão pública de abertura
dos envelopes: 16/AGOSTO/2022 às 08:30 horas Local: Diretoria de Compras e contratos – 2º andar
do Paço Municipal - Av. Alberto Andaló nº 3030.
Outras informações: http://www.riopreto.sp.gov.
br/PublicaLicitacao/Visitante.action
ABERTURA DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS nº 035/2022
Objeto: contratação de empreitada de mão de
obra com fornecimento de materiais e equipamentos visando a execução da obra de construção de muro na escola municipal Orestes Quércia
(rua Jesus Cristo. nº 441, Solo Sagrado), conforme
planilhas orçamentárias, cronograma fisico financeiro, e memorial descritivo anexo ao edital – Sec.
Mun. de Educação. Valor estimado: R$ 657.554,63
- Prazo de execução: 180 dias - Data Limite para
recebimento dos envelopes contendo a habilitação e a proposta: 18/AGOSTO/2022 às 17:00
horas. Data da sessão pública de abertura dos
envelopes: 19/AGOSTO/2022 às 08:30 horas - Local: Diretoria de Compras e contratos – 2º andar
do Paço Municipal - Av. Alberto Andaló nº 3030.
Outras informações: http://www.riopreto.sp.gov.
br/PublicaLicitacao/Visitante.action

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DA GRAMA

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO N.º 14/2022 PROCESSO LICITATÓRIO N.º 51/2022.
José Franscisco Martha, Prefeito Municipal de São Sebastião da Grama, torna público que acha-se
aberto, procedimento licitatório na modalidade Pregão Eletrônico 14/2022, Processo n° 51/2022, com
encerramento no dia 09/08/2022, às 09:00 horas, tendo como objeto o registro de preços para eventual
aquisição de 9.600 kits lanches, destinadas ao Departamento de Saúde Municipal, para utilização
no transporte da saúde, 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 pelo Tel. (0XX19) 3646 9951, ou pelo e-mail: licitacao@ssgrama.sp.gov.br.
São Sebastião da Grama, 26 de julho de 2022.
José Francisco Martha - Prefeito Municipal.
AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL N.º 12/2022 PROCESSO LICITATÓRIO N.º 49/2022.
José Francisco Martha, Prefeito Municipal de São Sebastião da Grama, torna público que acha-se
aberto, procedimento licitatório na modalidade Pregão Presencial 12/2022, Processo n° 49/2022,
com encerramento no dia 08/08/2022, às 09:00 horas, tendo como objetivo principal do presente a
contratação de empresa especializada para prestação de serviços de sistemas de informação (internet
e ramais), conforme Termo de Referência e de acordo com as especificações adiante e demais
condições estabelecidas neste edital. 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, 26 de julho de 2022.
José Francisco Martha - Prefeito Municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇARIGUAMA

AVISO DE SUSPENSÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 10/2022 - PROCESSO Nº. 71/2022
Objeto: Aquisição de eletrodoméstico e eletrônico para atender a unidade
básica de Saúde – UBS II. A Prefeitura de Araçariguama torna publico o depacho do Sr.
Secretário de Administração: Em virtude de alteração nos termos do edital, determino
a SUSPENSÃO da sessão marcada para 03 de agosto de 2022, será remarcada em
data posterior a nova sessão. Araçariguma, 26 de julho de 2022. EDGARD GAMA
MATOS - SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇARIGUAMA

Aviso de Licitação
Pregão Eletrônico n.º 13/2022 – Processo n.º 77/2022
OBJETO: Aquisição de Mobiliários Hospitalares para atender a Unidade
Básica de Saúde II Cintra Gordinho, através de Recurso de Emenda Parlamentar
Federal. A Prefeitura de Araçariguama, por meio do Departamento de Licitações torna
público que está aberto o processo licitatório acima mencionado. Sessão Pública:
16/08/2022 às 09h, endereço: www.bbmnetlicitacoes.com.br. O edital em seu inteiro
teor estará à disposição a partir do dia 29/07/2022, das 09h às 16h30 no endereço
Rua São João, n.º 228 – Centro - Araçariguama - SP, no endereço eletrônico acima
mencionado e também no site da Prefeitura www.aracariguama.sp.gov.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇARIGUAMA

Aviso de Licitação
Pregão Eletrônico n.º 14/2022 – Processo n.º 78/2022
OBJETO: Aquisição de Mobiliários para atender a Unidade Básica de
Saúde II Cintra Gordinho, através de Recurso de Emenda Parlamentar Federal. A
Prefeitura de Araçariguama, por meio do Departamento de Licitações torna público
que está aberto o processo licitatório acima mencionado. Sessão Pública: 19/08/2022
às 09h, endereço: www.bbmnetlicitacoes.com.br. O edital em seu inteiro teor estará à
disposição a partir do dia 29/07/2022, das 09h às 16h30 no endereço Rua São João,
n.º 228 – Centro - Araçariguama - SP, no endereço eletrônico acima mencionado e
também no site da Prefeitura www.aracariguama.sp.gov.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇARIGUAMA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N.º 37/2022 - PROCESSO N.º 86/2022
OBJETO: Contratação de empresa especializada no serviço de fretamento
de veículos do tipo ônibus para o transporte dos alunos residentes em Araçariguama
matriculados em cursos técnicos ou cursos superiores para as cidades de São Roque,
Sorocaba, Itu e Salto. Sessão Pública: 09/08/2022 às 9h, na Rua São João, 228 –
Centro - Araçariguama - SP. O edital em seu inteiro teor estará à disposição a partir do
dia 28/07/2022, das 9h às 16h30 no endereço acima mencionado e também no site da
Prefeitura www.aracariguama.sp.gov.br.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇOIABA DA SERRA/SP
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO PARCIAL, torna público que, referente ao PREGÃO
PRESENCIAL Nº. 012/2022 - Processo Administrativo 121/2022, cujo objeto REGISTRO
DE PREÇOS PARA: Futura e Eventual Aquisição de Água Mineral e Botijões de Gás de
cozinha para atender a demanda de diversas Secretarias Municipais de Araçoiaba da Serra,
conforme Termo de Referência contida no Anexo I. foi ADJUDICADO em 18/07/2022 o
lote, pelo pregoeiro ora signatária, e HOMOLOGADO PARCIAL pela Autoridade Municipal
o seu resultado no dia 19/07/2022 para a empresa GISELE PRISCILA ASCENCIO
TRANSPORTES E COMERCIO LTDA EPP, sob CNPJ 13.445.777/0001-01, nos itens 02,
03 e 04 perfazendo um valor total de R$ 22.003,72, Araçoiaba da Serra, 19 de julho de 2022.
José Carlos de Quevedo Junior - Prefeito dor de Despesa

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJURU

EXTRATO DE ADJUDICAÇÃO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N º 64/2022
Objeto: Registro de Preços - Aquisição de Leite Pasteurizado. Á vista dos elementos informativos constantes do presente processo, e em especial, a decisão do pregoeiro e equipe de apoio encarregada de julgar e processar o Pregão Eletrônico
nº 64/2022 - homologo e adjudico a licitação, promovida para Registro de Preços
para Aquisição de Leite Pasteurizado.
Cajuru/SP 26 de julho de 2022. Alex Moretini - Prefeito Municipal

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE
DOIS CÓRREGOS
SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÕES, CONTRATOS E CONVÊNIOS
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 23/2022
PREGÃO PRESENCIAL Nº: 12/2022
TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM
LICITAÇÃO COM COTA RESERVADA DE ATÉ 25% (VINTE E CINCO POR CENTO)
PARA MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE – Art. 48, III da LC n°
123/2006.
OBJETO: Registro de Preços para futura e eventual prestação de serviços de
tornearia, soldagem, fresa, montagem e desmontagem para reparo de peças e
equipamentos, cortes e furações de peças e equipamentos a serem utilizados
pelo SAAEDOCO, conforme necessidade, pelo período de 12 (doze) meses, de
acordo as especificações constantes do Termo de Referência (Anexo I) – artigo
40, inciso I, e artigo 6º, inciso II, ambos da Lei nº 8.666/93.
DATA PARA ENTREGA DO(S) DOCUMENTO(S) PARA CREDENCIAMENTO, DA
DECLARAÇÃO DE QUE A(O) PROPONENTE CUMPRE OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO E DOS ENVELOPES PROPOSTA E DOCUMENTAÇÃO: 15/08/2022 ÀS
08:00 HORAS.
LOCAL DA REALIZAÇÃO DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO: Rua João de Oliveira Simões, nº 862, Centro, Dois Córregos/SP - (Sede do SAAEDOCO).
EDITAL NA ÍNTEGRA: À disposição dos interessados na Rua João de Oliveira Simões, nº 862, Centro, Dois Córregos/SP, bem como no site www.doiscorregos.sp.gov.
br no Portal do Cidadão da Prefeitura Municipal de Dois Córregos – Editais de Licitações SAAEDOCO, ou informações pelo telefone (14) 3652-9494, das 08:00h às
11:00h e das 13:00h até as 15:00h, em dias de expediente ou pelo e-mail: saaedoco@
conectcor.com.br – juridicosaae@hotmail.com.
FERNANDO CARLOS MASHORCA
SUPERINTENDENTE

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
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Secretaria de Estado da Saúde

ACHA-SE ABERTO NO HOSPITAL INFANTIL DARCY VARGAS, SITO NA RUA DR. SERÁFICO
DE ASSIS CARVALHO Nº 34 – MORUMBI - SÃO PAULO, A LICITAÇÃO DO EDITAL DE PREGÃO
ELETRÔNICO REFERENTE AO PROCESSO SES-PRC-2021/51849 – PREGÃO ELETRONICO
190/2022 BEC OC Nº 090162000012022OC00281 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO E FORNECIMENTO DE NUTRIÇÃO PARENTERAL PROLONGADA. A REALIZAÇÃO DA SESSÃO PÚBLICA DE PROCESSAMENTO DO
PREGÃO SERÁ NO DIA 09-08-2022 , A PARTIR DAS 09:00 HORAS, NO ENDEREÇO ELETRÔNICO
WWW.BEC.SP.GOV.BR. O EDITAL NA INTEGRA ESTÁ DISPONÍVEL PARA CONSULTA E RETIRADA NO SITE WWW.BEC.SP.GOV.BR OU., WWW.E-NEGOCIOSPUBLICOS.COM.BR.

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
DIRETORIA DE ENSINO – REGIÃO DE APIAÍ

Comunicado
Encontra-se aberto na DIRETORIA DE ENSINO REGIÃO DE APIAÍ, PREGÃO
ELETRÔNICO Nº 07/2022, Processo SEDUC-PRC-2022/32751, Oferta de Compra 080292000012022OC00040, destinado a CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS CONTINUOS DE LIMPEZA EM AMBIENTE ESCOLAR – PARTICIPAÇÃO AMPLA, para Unidades Escolares jurisdicionadas a esta Diretoria
de Ensino, do tipo menor preço. A realização da sessão pública será na data de
09/08/2022 à partir das 09:00 horas, no endereço eletrônico: www.bec.sp.gov.br ou
www.fazenda.sp.gov.br.
GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS
HOSPITAL DE CLÍNICAS
COMUNICADO I
O HC/UNICAMP COMUNICA AOS INTERESSADOS QUE O PREGÃO ELETRÔNICO HC 530/2022,
PROCESSO 15-P-9064/2022, Registro de Preços de ACETILCISTEÍNA, DOBUTAMINA E OUTROS
MEDICAMENTOS, de acordo com o discriminado no Anexo I, TEM SUA DATA DE INÍCIO DE ENVIO DE
PROPOSTAALTERADA CONFORME SEGUE: DATA DO INÍCIO DO PRAZO PARA ENVIO DA
PROPOSTA ELETRÔNICA: 27/07/2022. DEMAIS CONDIÇÕES E PRAZOS PERMANECEM
INALTERADOS.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRODOWSKI

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2022
A Prefeitura Municipal de Brodowski torna público o Pregão Eletrônico nº 008/2022, tipo Menor Preço Unitário; cujo
objeto é o registro de preço para eventuais e futuras aquisições de materiais e equipamentos permanentes esportivos,
musicais, de informática, de escritório, móveis, eletrodomésticos. Início do cadastro das propostas: 28/07/2022, às
08h00. Término cadastro das propostas: 11/08/2022, às 08h00. Abertura das propostas: 11/08/2022, às 09h00. Início da disputa de preços: 11/08/2022, às 09h00. Local da realização da licitação: Plataforma BLL (www.bllcompras.
com). Retirada do edital: disponível no site da Plataforma BLL (www.bllcompras.com). Esclarecimentos somente
através do e-mail: licitacao@brodowski.sp.gov.br.
Brodowski, SP, 26 de julho de 2022. José Luiz Perez - Prefeito Municipal
• A Prefeitura Municipal de Brodowski faz público que referente a Tomada de Preços nº 006/2022, tipo menor preço
global. Objeto: Contratação de empresa para realização de obras, sob o regime de execução de empreitada por
preço global, com fornecimento de material, mão-de-obra e equipamentos, para reforma e ampliação do Centro de
Controle de Zoonoses, ficam convidados os interessados em participar do certame para comparecerem à sessão a ser realizada no dia 16/08/2022 às 09h00, na Secretaria de Licitações e Contratos, situado na Praça Martim Moreira, nº 142, centro
do município de Brodowski, onde ocorrerá o processamento do certame. Os interessados poderão acessar a íntegra do Edital
através do site www.brodowski.sp.gov.br. Esclarecimentos somente através do e-mail: licitacao@brodowski.sp.gov.br.
Brodowski, SP, 26 de julho de 2022. José Luiz Perez - Prefeito Municipal
• A Prefeitura Municipal de Brodowski faz público que referente a Tomada de Preços nº 007/2022, tipo menor preço
global. Objeto: Contratação de empresa para realização de obras, sob o regime de execução de empreitada
por preço global, com fornecimento de material, mão-de-obra e equipamentos, para construção da Casa do
Turista, ficam convidados os interessados em participar do certame para comparecerem à sessão a ser realizada no dia
16/08/2022 às 14h00, na Secretaria de Licitações e Contratos, situado na Praça Martim Moreira, nº 142, centro do município de Brodowski, onde ocorrerá o processamento do certame. Os interessados poderão acessar a íntegra do Edital através do site www.brodowski.sp.gov.br. Esclarecimentos somente através do e-mail: licitacao@brodowski.sp.gov.br.
Brodowski, SP, 26 de julho de 2022. José Luiz Perez - Prefeito Municipal
• A Prefeitura Municipal de Brodowski torna público o Pregão Presencial nº 012/2022, tipo menor preço unitário.
Objeto: Aquisição de material permanente e mobiliário escolar, ficam convidados os interessados em participar
do certame para comparecerem à sessão a ser realizada no dia 09/08/2022 às 09h00, na Secretaria de Licitações e
Contratos, situado na Praça Martim Moreira, nº 142, centro do município de Brodowski, onde ocorrerá o processamento do
pregão. Os interessados poderão acessar a íntegra do Edital através do site www.brodowski.sp.gov.br. Esclarecimentos
somente através do e-mail: licitacao@brodowski.sp.gov.br.
Brodowski, SP, 26 de julho de 2022. José Luiz Perez - Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA DA SERRA
AVISO DE LICITAÇÃO | AUTARQUIA MUNICIPAL – SAÚDE

COMUNICADO DE ABERTURA
A AUTARQUIA MUNICIPAL SAÚDE, COMUNICA aos interessados a
abertura da seguinte(s) licitação(ões):
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 004/2022. Processo Administrativo nº. I –
10.931/2022. Tipo: Menor preço por item. Objeto: Registro de preço para
futura, eventual e parcelada aquisição de capa para caixa d’água. A abertura da Sessão Pública será às 09h30 do dia 09/08/2022.
O Pregão Eletrônico será realizado em sessão pública, por meio da INTERNET, mediante condições de segurança - criptografia e autenticação
- em todas as suas fases através do Sistema de Pregão Eletrônico (licitações) do Portal de Compras Públicas: www.portaldecompraspublicas.
com.br. O caderno de licitação composto de edital e anexos poderá ser
adquirido no endereço eletrônico da Prefeitura de Itapecerica da Serra,
www.itapecerica.sp.gov.br ou no Portal de Compras Públicas.

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS
DIRETORIA GERAL DA ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS
AVISO DE ABERTURA
Encontra-se aberto na Universidade Estadual de Campinas – UNICAMP o Pregão Eletrônico PE DGA
573/2022, Processo nº. 01-P-15102/2022, Oferta de Compra BEC/SP 102201100592022OC00357 do
tipo menor preço unitário por item, destinado ao REGISTRO DE PREÇOS DE SACO PARA COLETA DE
LIXO HOSPITALAR. O prazo de entrega das propostas eletrônicas será até o dia 10/08/2022 às 09h30,
sendo que a sessão será no mesmo dia e horário, pela página virtual da BEC/SP
(http://www.bec.sp.gov.br). O Edital na íntegra encontra-se disponível na página virtual da BEC/SP e no
http://www.imprensaoficial.com.br/PortalIO/ENegocios/BuscaENegocios_14_1.aspx.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS
AVISO DE LICITAÇÃO
RDC
nº
14/2022
Eletrônico
Processo Administrativo:
PMC.2022.00012137-01 - Interessado Secretaria Municipal de Transportes Objeto: Execução de obras de implantação com fornecimento de 355 abrigos
modelo Andorinha, nos locais indicados de pontos de parada de ônibus do
Município de Campinas - Recebimento das Propostas: das 08h do
dia18/08/22às 14h30min do dia 18/08/22 - Abertura das Propostas: a partir das
14h30min do dia 18/08/22 - Início da Disputa de Preços: a partir das 15h30min
do dia 18/08/22 - Disponibilidade do Edital: a partir de 27/07/22, nos portais
eletrônicos www.licitacoes-e.com.br e licitacoes.campinas.sp.gov.br.
Esclarecimentos adicionais pelos telefones (19) 2116-0678, 2116-8518 e
2116-8401.
Campinas, 25 de julho de 2022
RAPHAEL BERNARDES PEIXOTO DOS SANTOS
Diretor do Departamento Central de Compras

Prefeitura de Castilho
Processo Licitatório 128/2022 – Pregão 25/2022. Objeto: Aquisição de calçados, tipo papéte e tênis, para atender a solicitação da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto. Edital de Rerratificação. 1 – Fica substituído o
Anexo I – Termo de Referência de 13/07/2022, pelo Anexo I – 2º Termo de
Referência de 26/07/2022. 2 – Fica acrescido no edital o item 4.5, com a
seguinte redação: “4.5 - A empresa classificada provisoriamente em primeiro lugar deverá apresentar amostras dos produtos constantes dos itens do
Anexo I – 2º Termo de Referência, no prazo de 05 dias (improrrogáveis),
contados a partir do primeiro dia útil da data do julgamento das propostas,
a serem entregues na Secretaria de Educação, Cultura e Desporto, localizada na Rua Adnaldo Rodrigues Medeiros, 72, Centro, Castilho- SP, para
que a Comissão Técnica analise e julgue a aceitabilidade dos produtos.”.
3 – O prazo estabelecido no preâmbulo do edital, relativo à realização do
certame, passa a ser às 09 horas do dia 16 de agosto de 2022. 4 – As demais cláusulas e condições permanecem inalteradas. Castilho – SP, 26 de
julho de 2022 Paulo Duarte Boaventura – Prefeito.

PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU
ESTADO DE SÃO PAULO

“AVISO DE LICITAÇÃO – PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 004/2022, PROCESSO ADMNISTRATIVO N° E – 3.950/2022, TIPO: MENOR PREÇO POR
LOTE”. Objeto: A presente licitação visa o REGISTRO DE PREÇOS para a
eventual aquisição equipamento de proteção individual (EPI’S) e ferramentas, que tiveram seus lotes fracassados no Pregão Eletrônico nº 0002/2022,
para atendimento à demanda das Secretarias Municipais da Prefeitura municipal de Embu Guaçu, conforme especificações constantes do ANEXO I,
que integra este Edital. Abertura dos envelopes: 09/08/2022 às 09h00. Informações: A cópia completa do Edital poderá ser adquirida, através do endereço eletrônico www.embuguacu.sp.gov.br e www.bbmnetlicitacoes.com.br.
Embu-Guaçu, 26 de julho de 2022. José Antonio Pereira – Prefeito Municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJURU

EXTRATO DE DISPENSA
Contratante: Prefeitura Municipal de Cajuru/SP. Contratada: Quibasa Quimica Básica Ltda - CNPJ: 19.400.787/0001-07. Objeto: Manutenção Aparelho de
Bioquímica. Valor Total: R$ 12.765,08. Dotação Orçamentária: 06.01.00. Foro Cajuru/SP. Assinatura: 25 de julho de 2.022. Alex Moretini - Prefeito Municipal
Esta página faz parte da edição impressa produzida pela Gazeta de S.Paulo
com circulação em bancas de jornais e assinantes.
AUTENTICIDADE DA PÁGINA. A autenticidade deste documento pode ser
conferida através do QR Code ao lado ou pelo site https://flip.gazetasp.com.br
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ALERTA. Segundo entidade, Brasil tinha o oitavo maior número de casos da doença no mundo até a semana passada

DE ALIMENTOS

OMS: situação da varíola dos
macacos no País é preocupante

Embalagens
vão mudar
a partir de
outubro

A A Organização Mundial de
Saúde (OMS) fez um alerta,
nesta terça-feira (26), sobre a
situação da varíola dos macacos (monkeypox) no Brasil.
A líder técnica da entidade para a doença, Rosamund
Lewis, disse que a situação do
país é “muito preocupante”.
“A situação no Brasil é
preocupante. É importante
que as autoridades também
tomem conhecimento da
emergência de saúde pública
de interesse internacional e
das recomendações temporárias e tomem as medidas adequadas”, afirmou Lewis.
Conforme o monitoramento da OMS, o Brasil tinha
o oitavo maior número de casos da doença no mundo até a
semana passada, quando 592
infecções haviam sido registradas no país. Nesta segunda-feira (25), o Ministério da Saúde já contabilizava 696 casos.
A especialista da organização também observou que
os casos no País podem estar
sendo subnotificados por fal-

ta de testagem.
“O que é criticamente importante é o acesso aos testes,
e talvez até o acesso ao teste
não esteja disponível em todos os lugares”, apontou.
TRANSMISSÃO.
Uma nova pesquisa analisou
528 casos de varíola dos macacos e concluiu que 95% das infecções ocorreram durante o
contato sexual. A doença não
é considerada uma infecção
sexualmente transmissível
(IST), mas é disseminada principalmente por contatos durante o sexo neste novo surto,
considerado como emergência pública de preocupação
global pela OMS (Organização
Mundial da Saúde).
O novo estudo foi publicado na última quinta-feira (21)
no New England Journal of
Medicine. Os 528 casos analisados na pesquisa foram
registrados em 16 países -o
Brasil não compõe a amostraentre abril e junho deste ano.

(GSP e Samuel Fernandes, da FP)

DAVIDYSON DAMASCENO

Especialista também diz que os casos no País podem estar sendo subnotificados por falta de testagem

Marielle Franco ganha estátua no centro do Rio
Homenagem acontecerá no dia do aniversário
de 43 anos da vereadora carioca, morta em
2018 ao lado do motorista Anderson Gomes

A Uma estátua de Marielle
Franco será inaugurada nesta quarta-feira (27) no Buraco
do Lume, centro do Rio de Janeiro, local onde ela prestava
contas sobre seu mandato na
Câmara Municipal.
A homenagem acontecerá no dia do aniversário de
43 anos da vereadora, morta
em 14 de março de 2018 junto
ao motorista Anderson Gomes após um ataque ao carro
onde eles estavam.
“O Buraco do Lume, na
Praça Mário Lago, centro do
Rio de Janeiro e local onde
milhares de pessoas passam
diariamente indo e voltando
do trabalho, era o lugar onde

Marielle ia toda sexta-feira
para prestar contas sobre a
sua atuação enquanto vereadora e presidenta da Câmara Municipal”, diz um texto
de divulgação do Instituto
Marielle Franco, criado pela
irmã da vereadora, Anielle
Franco.
A estátua de bronze é em
tamanho real, com 1 metro
e 75 centímetros, e foi feita
pelo artista plástico Edgard
Duvivier, pai do humorista,
ator e apresentador Gregório Duvivier.
Os fundos foram arrecadados pelo Instituto Marielle
Franco por meio de uma vaquinha virtual -que atingiu

REPRODUÇÃO/INSTAGRAM

Estátua de bronze é em tamanho real, com 1 metro e 75 cm, e foi
feita pelo artista plástico Edgard Duvivier, pai de Gregório Duvivier

83% acreditam que País terá
casos de violência política
AA

maioria dos eleitores
brasileiros acredita que novos episódios de violência
política deverão ocorrer. Segundo levantamento do Instituto Locomotiva, essa é a
percepção de 83% dos entrevistados.
O receio é ainda maior entre as eleitoras: 89% das mulheres temem que novas situações de violência política
aconteçam no País.
A pesquisa foi realizada
após o assassinato do militante petista Marcelo Aloizio de Arruda pelo policial
penal bolsonarista Jorge José
da Rocha Guaranho, em Foz
do Iguaçu (PR).
Em 9 de julho, o agressor
invadiu a festa de aniversário de Marcelo, que tinha temática inspirada no PT e no
ex-presidente Lula, e atirou
contra ele. Segundo testemu-

REPRODUÇÃO

Pesquisa foi realizada após o assassinato de militante petista
pelo policial penal bolsonarista Jorge José da Rocha Guaranho
nhas, Jorge gritou “aqui é Bolsonaro”.
Dias antes do assassinato,
um ato com apoiadores do
ex-presidente Lula na Cinelândia, no centro do Rio de

Janeiro, foi alvo de um artefato explosivo. A bomba caseira foi lançada do lado de
fora da área isolada em frente
ao palanque, antes da chegada de Lula. Ninguém se feriu.

De acordo com o levantamento do Instituto Locomotiva, 75% dos eleitores brasileiros ficaram sabendo sobre
o assassinato do militante
petista.
A pesquisa foi realizada
entre os dias 16 e 20 de julho. O instituto ouviu 1.303
pessoas com 16 anos ou mais
por telefone. A margem de
erro máxima estimada é de
2,7 pontos percentuais, para
mais ou para menos.
As entrevistas ocorreram
em todas as regiões do Brasil, levando em conta parâmetros do PNADC\IBGE para
obter amostras representativas da constituição social da
população brasileira.
Ainda de acordo com o
estudo do Instituto Locomotiva, 81% dos eleitores brasileiros acreditam que os
candidatos deveriam se empenhar mais no combate à
violência política. A pesquisa também mostra que 45%
dos eleitores já presenciaram algum tipo de violência política no último ano.
(Tayguara Ribeiro, da FP)

a meta de R$ 50 mil -e a obra
foi supervisionada pela família da vereadora ao longo do
processo.
Na inauguração, também
haverá uma missa na Igreja
Nossa Senhora do Parto, uma
aula pública, um show e um
slam dedicado à Marielle, segundo a programação oficial
da homenagem.
Marielle morreu aos 38
anos, no mesmo dia em que
se comemora o aniversário
da escritora Carolina Maria
de Jesus, uma das muitas
mulheres negras que faziam
parte de suas inspirações e
da qual lembrou durante sua
última atividade política. Ela
deixou uma filha de 20 anos.
O crime até hoje não foi
totalmente esclarecido, e não
está certo quem foi o mandante do assassinato da vereadora. (FP)

A Em 9 de outubro entram
em vigor as novas regras para
rotulagem de alimentos. A novidade do novo modelo é a rotulagem nutricional frontal,
um símbolo informativo que
deve constar no painel da frente da embalagem. Segundo a
Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), o objetivo é esclarecer o consumidor,
de forma clara e simples, sobre o alto conteúdo de nutrientes que têm relevância para a
saúde.
No novo design haverá
uma lupa para identificar o alto
teor de três nutrientes: açúcares adicionados, gorduras saturadas e sódio. O símbolo deverá
ser aplicado na face frontal da
embalagem, na parte superior,
por ser uma área facilmente
capturada pelo olhar. É obrigatória a veiculação do símbolo
de lupa com indicação de um
ou mais nutrientes, conforme
o caso.
A quantidade de alerta em
alimentos líquidos virá sempre que o mesmo tiver 7,5 g ou
mais por 100 ml de alimento. (AB)

Homem que
ameaçou Lula
segue preso
A O ministro Alexandre de
Moraes, do STF (Supremo
Tribunal Federal), prorrogou
nesta terça-feira (26) a prisão
temporária de Ivan Rejane
Fonte Boa Pinto, o homem
que defendeu em redes sociais ataques a políticos de
esquerda, como o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), e a ministros da corte
suprema.
A prisão foi prorrogada
por mais cinco dias, a contar a partir desta quarta-feira (27), a pedido da Polícia
Federal e com a anuência do
Ministério Público Federal.
Moraes ainda pode, ao fim
desse período, transformar
a prisão temporária em preventiva (sem tempo determinado). (José Marques, da FP)

No Brasil, ministro dos
EUA exalta democracia
A Sem citar o contexto de
eleições no Brasil, o secretário
de Defesa dos Estados Unidos,
Lloyd J. Austin III, afirmou nesta terça-feira (26) em Brasília
que “a democracia é o símbolo das Américas” e que as nações do continente compartilham valores comuns, tais
como “compromisso com o
estado democrático de direito” e “devoção à democracia”.
Austin discursou durante
a 15ª edição da CMDA (Confererência de Ministros de Defesa das Américas), realizada na
manhã de ontem na capital
federal. O anfitrião do evento
é o ministro da Defesa do governo Jair Bolsonaro (PL), general Paulo Sérgio Nogueira
de Oliveira.
O oficial se tornou nos últimos meses um valoroso
aliado de Bolsonaro em sua
empreitada pessoal de contestação à confiabilidade da urna

eletrônica e do sistema eleitoral no País.
Ante ao viés político de
seus posicionamentos, Paulo
Sérgio foi convidado a prestar
esclarecimentos no Senado,
em 14 de julho. Na audiência,
ele versou sobre as recomendações feitas pelo Exército ao
TSE (Tribunal Superior Eleitoral) -e que foram rechaçadas
pelo Tribunal por inadequação- e afirmou que, apesar das
suspeitas lançadas, os militares não serão “revisores” das
eleições.
Por outro lado, o ministro voltou a cobrar da Corte
eleitoral o acolhimento das
medidas sugeridas pelas Forças Armadas e que, segundo
o seu entendimento, tornariam o pleito mais transparente e seguro. A versão, no entanto, é questionável, pois o voto
eletrônico já é considerado.
(Hanrrikson de Andrade, da FP)
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PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU
ESTADO DE SÃO PAULO

PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DO SEXTO TERMO ADITIVO DE PRAZO
AO CONTRATO N.º 0019/2020 – TOMADA DE PREÇOS N° 0005/2020 PROCESSO ADMINISTRATIVO N° E-2196/2020 Contratada: CONSTRUTURA PROGREDIOR LTDA. Objeto: Contratação de empresa especializada para a reforma e revitalização do Ginásio de Esporte Sidney Bauerman
Estevam, situado à Rua Benedito Fernandes, s/n- Bairro Centro- Embu
GUAÇU-SP, conforme especificações contidas no Memorial Descritivo, Planilha Orçamentária, Projetos, e demais exigência contidas no presente edital
licitatório. Vigência 13/07/2022 à 12/09/2022. Embu Guaçu 26 de julho de
2022, José Antônio Pereira - Prefeito Municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU
ESTADO DE SÃO PAULO

AVISO DO EXTRATO DO CONTRATO N°026/2022, REF: TOMADA DE
PREÇOS Nº 011/2022 PROCESSO ADMINISTRATIVO N° E– 3.252/2022,
Objeto: Contratação de empresa especializada em Pintura, para revitalização interna e externa da Unidade Mista de Saúde - UMS, no Município
de Embu Guaçu, conforme especificações contidas no Memorial Descritivo, Planilha Orçamentária, e demais exigências contidas no presente edital licitatório e Anexo I. Contratada: AGUIAR DA VEIGA CONSTRUÇÕES
E SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM EIRELI, inscrita no CNPJ sob o n.º
07.921.581/0001-43. Valor global: R$257.488,76, Vigência: 04/07/2022 a
31/12/2022. Embu Guaçu, 26 de julho de 2022. José Antônio Pereira - Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE HORTOLÂNDIA

AVISO - O Município de Hortolândia torna público aos
interessados, a Abertura do Pregão Eletrônico RP 103/2022, Edital
132/2022, PMH 3662/2022. Objeto: Aquisição de areia, pedra e
outros materiais de construção necessários à manutenção dos Próprios
Públicos no Município de Hortolândia, conforme Memorial Descritivo.
INÍCIO DO CADASTRO DAS PROPOSTAS (iniciais/documentos de
habilitação) 28/07/2022 a partir das 9:00 horas, até 08/08/2022 as 9:00
horas. INÍCIO DO PREGÃO (fase competitiva) 08/08/2022 às 9:30.
Tempo de Disputa 10 minutos. Para todas as referências de tempo será
observado o horário de Brasília (DF). LOCAL: www.bbmnetlicitacoes.
com.br. Além da plataforma eletrônica disponível no website, o Edital e
seus anexos poderão ser obtidos no sítio eletrônico oficial da Prefeitura:
www.hortolandia.sp.gov.br > Acesso rápido > Licitações > ou junto
ao Departamento de Suprimentos, na Rua José Cláudio Alves dos
Santos, 585, Remanso Campineiro, Hortolândia/SP, das 08:00 às 17:00
horas, mediante o recolhimento aos cofres públicos da importância do
equivalente ao custo por folha da Administração, nos termos do Decreto
Municipal 4.992/2022. Hortolândia, 21 de julho de 2022. Ieda Manzano de
Olieveira/Secretária de Administração e Gestão de Pessoal

PREFEITURA MUNICIPAL DE HORTOLÂNDIA

AVISO - O Município de Hortolândia torna público aos
interessados, a Abertura do Pregão Eletrônico RP 108/2022,
Edital 137/2022, PMH 4334/2022. Objeto: Aquisição de
produtos de apoio pedagógico, conforme Memorial Descritivo. INÍCIO
DO CADASTRO DAS PROPOSTAS (iniciais/documentos de habilitação)
28/07/2022 a partir das 9:00 horas, até 09/08/2022 as 9:00 horas.
INÍCIO DO PREGÃO (fase competitiva) 09/08/2022 às 9:30. Tempo de
Disputa 10 minutos. Para todas as referências de tempo será observado
o horário de Brasília (DF). LOCAL: www.bbmnetlicitacoes.com.br.
Além da plataforma eletrônica disponível no website, o Edital e seus
anexos poderão ser obtidos no sítio eletrônico oficial da Prefeitura:
www.hortolandia.sp.gov.br > Acesso rápido > Licitações > ou junto
ao Departamento de Suprimentos, na Rua José Cláudio Alves dos
Santos, 585, Remanso Campineiro, Hortolândia/SP, das 08:00 às 17:00
horas, mediante o recolhimento aos cofres públicos da importância do
equivalente ao custo por folha da Administração, nos termos do Decreto
Municipal 4.992/2022. Hortolândia, 26 de julho de 2022. Ieda Manzano
de Oliveira/Secretária de Administração e Gestão de Pessoal

MUNICÍPIO DE ITAPORANGA

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO
MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº 083/2022. OBJETO: AQUISIÇÃO
DE MÁQUINA SECADORA DE CAFÉ PARA ATENDER A ASSOCIAÇÃO DOS
CAFEICULTORES DE ITAPORANGA, CONFORME CONVÊNIO SAA – PRC – 2022
– 00028 –DM, PROCESSO Nº SAA – PRC 2022/02530 RETIRADA DO EDITAL:
WWW.ITAPORANGA.SP.GOV.BR. INFORMAÇÕES: PREFEITURA MUNICIPAL
DE ITAPORANGA/SP – RUA BOM JESUS, 738 – SEGUNDA A SEXTA-FEIRA (08H
ATÉ 11H30 E 13H ATÉ 17H) – FONE (15)3565-1397 – OP. 03. RECEBIMENTO DE
DOCUMENTAÇÃO E PROPOSTA: ÀS 14H DO DIA 08/08/2022.

MUNICÍPIO DE ITAPORANGA

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO 089/2022 – REGISTRO DE PREÇOS
048/2022. OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA
REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO (INSETOS,
TRAÇAS, FORMIGAS, PRAGAS E ANIMAIS PEÇONHENTOS) E HIGIENIZAÇÃO
DE CAIXA D’ÁGUA NOS PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, EM ATENDIMENTO
AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. RETIRADA DO EDITAL:
WWW.ITAPORANGA.SP.GOV.BR. INFORMAÇÕES: PREFEITURA MUNICIPAL
DE ITAPORANGA/SP – RUA BOM JESUS, 738 – SEGUNDA A SEXTA-FEIRA (08H
ATÉ 11H30 E 13H ATÉ 17H) – FONE (15)3565-1397 – OP. 03. RECEBIMENTO DAS
PROPOSTAS: DAS 09H DO DIA 27/07/2022 ÀS 16H DO DIA 05/08/2022. ABERTURA
E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS: DAS 16H30MIN DO DIA 05/08/2022 ÀS 08h30m
DO DIA 08/08/2022. INICÍO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: ÀS 09H DO
DIA 08/08/2022. REFERÊNCIA DE TEMPO: HORÁRIO DE BRASÍLIA – DF. LOCAL:
PORTAL – BOLSA DE LICITAÇÕES DO BRASIL – BLL – WWW.BLL.ORG.BR

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM
ESTADO DE SÃO PAULO

AVISO DE REABERTURA DO PREGÃO ELETRÔNICO N. 087/2022
OBJETO: Registro de preços para contratação de empresa especializada para eventuais
e futuras prestação de serviços de segurança não armada, locação de oficinas recreativas
(pintura facial), locação de brinquedos infláveis, tendas, banheiros químicos, gradil e palco
para eventos, destinados para diversas secretarias do município de Mogi Mirim/SP, período
estimado de consumo 12 (doze) meses. DATA DE ABERTURA: 09 de agosto de 2022, às
09 horas.
Os editais estarão disponíveis aos interessados, através dos sites: www.licitacoes-e.com.
br e www.mogimirim.sp.gov.br. Demais esclarecimentos poderão ser obtidos junto a Secretaria de Suprimentos e Qualidade, das 8h às 17h, no endereço acima citado ou pelos
telefones: (19) 3814.1044/3814.1049/3814.1054/3814.1060 ou via e-mail licitacoesmm1@
gmail.com. Mogi Mirim, 26 de julho de 2022
Antonio Claudio da Rocha Salgado
Secretário de Suprimentos e Qualidade

MUNICÍPIO DE NOVA ODESSA

AVISO DE EDITAL DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS N° 06/2022 - 4ª VERSÃO/REPETIÇÃO
O MUNICÍPIO DE NOVA ODESSA, por sua Secretaria Municipal de Esportes,
Cultura e Lazer, tendo em vista a dupla deserção ocorrida na Tomada de
Preço n° 06/2022, ante a ausência de potenciais interessados, e como
última tentativa torna público novamente a ABERTURA/REPETIÇÃO
do edital de licitação Tomada de Preço n° 06/2022, que será realizada
na sala de reuniões da Prefeitura Municipal de Nova Odessa, situada a
Avenida João Pessoa, 777, Centro, Nova Odessa/SP, CEP: 13380-017,
iniciando-se a nova data da sessão no dia 15/08/2022, às 14h00, e tem
por objeto a contratação de empresa especializada para prestação de
serviços de implantação de academia/praça esportiva no Jardim Monte
das Oliveiras, no Município de Nova Odessa, com fornecimento de material
e mão de obra de execução, nos termos das especifi cações constantes
dos Memoriais Descritivos, Planilhas de Composição de Custos Unitários,
Cronogramas Físicos-Financeiros e Projetos anexos ao edital. O referido
edital estará disponível para download no seguinte link de acesso: http://
smarportal. novaodessa.sp.gov.br:3001/?cod=11.
Nova Odessa, 26 de julho de 2022
THIAGO GENTIL
Secretário de Esporte, Cultura e Lazer
MUNICÍPIO DE VALPARAÍSO

Estado de São Paulo
PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 122/2022.
TOMADA DE PREÇOS Nº 03/2022.
TIPO: “menor preço global”
(execução indireta empreitada por preço global).
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO ESPORTIVO. Edital e seus anexos à disposição dos interessados, através do site (www.
valparaiso.sp.gov.br). A visita técnica (opcional) poderá ser realizada até às 14h do dia 11/08/2022,
devendo os interessados, agendar através do fone (18) 3401-9200, ramais 215 e 231, das 9h às 11h
e das 13h às 17h, na Secretaria de Obras e Serviços, o dia da visita. Os interessados em participar
da presente licitação deverão ser cadastrados junto à Prefeitura Municipal de Valparaíso, conforme
exigências dos artigos 27 a 31 da Lei Federal nº 8.666/93. As empresas não cadastradas poderão
participar desta licitação, desde que requeiram sua inscrição no Setor de Licitações da Prefeitura
Municipal de Valparaiso até às 14h do dia 11/08/2022, e o pedido de cadastramento seja deferido.
Documentos e propostas serão recebidos até às 09h15min do dia 17/08/2022 e a sessão de
abertura dos envelopes será às 09h30min do mesmo dia. Maiores informações no endereço acima citado ou pelo telefone (18) 3401-9200 – ramal 230 – Departamento de Licitações e Contratos – e-mail:
processolicitatorio@valparaiso.sp.gov.br. OBS: Caso solicite informações via e-mail, favor colocar o
e-mail remetente no corpo do texto.
Valparaíso-SP, 26 de julho de 2022.
CARLOS ALEXANDRE PEREIRA
Prefeito

Prefeitura da Estância de Atibaia
Estado de São Paulo

AVISO DE LICITAÇÃO - A Prefeitura da Estância de Atibaia, torna público para conhecimento dos interessados a abertura das
seguintes licitações: PROCESSO ELETRÔNICO Nº 33.684/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 231/2022, OBJETO: Registro de
Preços para eventual prestação de serviços
de locação de ambulâncias tipo B (suporte
básico) e tipo D – UTI (unidade de suporte avançado) para serviços de atendimento
de urgências, emergências, orientação e remoção, de forma parcelada, por um período de 12 (doze) meses. RECEBIMENTO DE
PROPOSTAS INICIAIS ATÉ: 09/08/2022 AS
16 horas. ABERTURA DE PROPOSTAS E
INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS DIA: 10/08/2022 AS 08h30. PROCESSO ELETRÔNICO Nº 33.507/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 232/2022, OBJETO:
Registro de preços para eventual aquisição
de insumos referentes a acompanhamento
de diabetes mellitus tipo 1 e 2, com entregas parceladas por um período de 12(doze)
meses. RECEBIMENTO DE PROPOSTAS
INICIAIS ATÉ: 09/08/2022 AS 16 horas.
ABERTURA DE PROPOSTAS E INÍCIO DA
SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS DIA:
10/08/2022 AS 08h30. Para aquisição dos
editais os interessados deverão acessar os
sites http://www.atibaia.sp.gov.br, www.bbmnetlicitacoes.com.br ou, ainda, na sede da
Prefeitura da Estância de Atibaia, em dias
úteis da 10 h às 16 h, após recolhimento do
valor correspondente ao custo das cópias
que serão fornecidas. DEMAIS INFORMAÇÕES: Departamento de Licitações, sito à
R Bruno Sargiani, 100, Vila Rica, Fone: 11
4414-2000. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO – DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES,
26 de julho de 2.022. Everaldo da Silva - Departamento de Licitações.
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 075/2022
PROCESSO Nº 153/2022 - EDITAL Nº 098/2022
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA
ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE COFFEE BREAK, PARA OS EVENTOS
PEDAGÓGICOS A SEREM REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO, PELO PERÍODO DE 12 MESES. Data/Horário 09:00 horas (Horário de
Brasília) do dia 09 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, 26 de julho de 2022. Leonardo Caressato Capiteli - Prefeito Municipal
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 076/2022.
PROCESSO Nº 154/2022 - EDITAL Nº 099/2022
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
SONORIZAÇÃO DE PROPAGANDA VOLANTE EM CARRO DE SOM E TRIO
ELÉTRICO PARA DIVULGAR CAMPANHAS E EVENTOS DO MUNICÍPIO, PELO
PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES. Data/Horário 13:00 horas (Horário de Brasília) do dia
09 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, 26 de julho de 2022. Leonardo Caressato Capiteli - Prefeito Municipal
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 077/2022.
PROCESSO Nº 155/2022 - EDITAL Nº 100/2022
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA E CAPACITAÇÃO EM
GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
DE SERRANA – SP. Data/Horário 15:00 horas (Horário de Brasília) do dia 09 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, 3987-9883 ou 3987-9887.
Serrana, 26 de Julho de 2022. Leonardo Caressato Capiteli - Prefeito Municipal
AVISO DE SUSPENSÃO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº. 015 / 2022 - PROCESSO Nº. 127 / 2022
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PROJETO DE
EFICIÊNCIA ENERGÉTICA EM MODELO DE COMODATO PARA IMPLANTAÇÃO
EM 16 (DEZESSEIS) POÇOS ARTESIANOS NA CIDADE DE SERRANA - SP, com
fornecimento de materiais, serviços de mão-obra e utilização dos equipamentos/ferramentas
necessário. Considerando o oficio nº 118/2022, encaminhado pela Diretora do Departamento de
Agua e Esgoto. DETERMINO A SUSPENSÃO SINE DIE DA TOMADA DE PREÇOS Nº.
015 / 2022 – PROCESSO Nº. 127 / 2022, em razão da necessidade de reavaliação do Termo
de Referência.
Serrana / SP, 26 de julho de 2022. Leonardo Caressato Capiteli - Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIRADOURO

Aviso de Licitação - Edital Resumido
Processo Administrativo nº 186/2022 - Pregão Eletrônico nº 042/2022
Registro de Preços nº 027/2022
Início: 26/07/2022 - Encerramento: 09/08/2022 - Horário 09h00.. Abertura da
Sessão: 09/08/2022 - Horário: 09h00. 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 UTENSÍLIOS
DOMÉSTICOS VARIADOS. PROCESSO LICITATÓRIO DE ACORDO COM A LEI COMPLEMENTAR
123/2006. A Divisão de Licitações da Prefeitura Municipal de Viradouro torna público
aos licitantes interessados, abertura de certame, com objeto acima especificado, cujo
encerramento e abertura dar-se-ão nas datas e horários acima aprazados. A 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.sp.gov.br. Demais publicações referentes ao
certame estarão disponíveis através do site: www.viradouro.dioe.com.br.
Viradouro/SP, 26 de julho de 2022. DANIELA DE SOUZA LIMA - PRESIDENTE DA CPL
GOVERNO DO MUNICÍPIO DE BURITAMA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS N°. 29/2022
O GOVERNO DO MUNICÍPIO DE BURITAMA TORNA PÚBLICO A ABERTURA DO
PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS N°. 29/2022, COM JULGAMENTO PELO MENOR PREÇO UNITÁRIO POR
ITEM, OBJETIVANDO O REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO/FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, A SER EFETIVADA(O) DE ACORDO COM OS TERMOS, CONDIÇÕES,
QUANTIDADES E ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO EDITAL DE LICITAÇÃO E DE SEUS
ANEXOS. A SESSÃO PÚBLICA PARA RECEBIMENTO DOS ENVELOPES DE DOCUMENTAÇÃO
DE HABILITAÇÃO E DE PROPOSTA DE PREÇOS E DEMAIS DOCUMENTOS PERTINENTES AO
CERTAME LICITATÓRIO, BEM COMO PARA INICIO DA ABERTURA DOS RESPECTIVOS ENVELOPES / DOCUMENTOS E EXECUÇÃO DE DEMAIS PROCEDIMENTOS INERENTES AO REFERIDO
CERTAME, SERÁ REALIZADA NAS DEPENDÊNCIAS DO ANFITEATRO DO CENTRO CULTURAL “GRACILIANO RAMOS”, LOCALIZADO NA PRAÇA DOM LAFAYETE LIBANO,
N°. 16 (ESQUINA COM AS RUAS RUI BARBOSA E GUILHERME GUERBAS - PRÓXIMO
À PRAÇA ANA RITA MENDES), BAIRRO CENTRO, EM BURITAMA-SP., COM DATA E
HORÁRIO PREVISTO PARA INÍCIO EM 09 DE AGOSTO DE 2022, ÀS 8H00MIN. DO HORÁRIO
OFICIAL DE BRASILIA-DF. OS ENVELOPES / DOCUMENTOS ACIMA CITADOS, CUJA APRESENTAÇÃO / EXIBIÇÃO DEVERÁ OCORRER EM SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO, QUANDO ENCAMINHADOS / ENDEREÇADOS AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 55/2022 - PREGÃO PRESENCIAL
PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº. 29/2022, ANTES DA DATA ACIMA PREVISTA, SERÃO RECEBIDOS NA SEDE DA UNIDADE GERENCIAL BÁSICA - LICITAÇÃO E CONTRATOS DO GOVERNO DO MUNICÍPIO DE BURITAMA, SITUADA NA RUA MARIA FLORINDA, N°. 1463, BAIRRO
CENTRO, EM BURITAMA-S.P., ATÉ O ÚLTIMO DIA ÚTIL ANTERIOR À DATA RETROCITADA. O
EDITAL COMPLETO, BEM COMO, DEMAIS INFORMAÇÕES REFERENTES AO PROCEDIMENTO
LICITATÓRIO, PODERÃO SER OBTIDAS PESSOALMENTE JUNTO À REFERIDA UNIDADE GERENCIAL BÁSICA - LICITAÇÃO E CONTRATOS, NO HORÁRIO DAS 08H00MIN. ÀS 12H00MIN. E
DAS 14H00MIN. ÀS 17H00MIN. OU POR TELEFONE, ATRAVÉS DOS N°S. (18) 3691-1739 E (18)
3691-1888 OU ATRAVÉS DOS SEGUINTES ENDEREÇOS ELETRÔNICOS: HTTPS://BURITAMA.
SP.GOV.BR/SITE2/ - (LICITAÇÃO - EDITAIS - PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS N°. 29/2022) OU HTTP://DOCS.BURITAMA.SP.GOV.BR/PUBLIC/LICITACAOP.
BURITAMA-S.P., 26 DE JULHO DE 2022
RODRIGO ZACARIAS DOS SANTOS
PREFEITO
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POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO - COMANDO DE POLICIAMENTO DE ÁREA METROPOLITANO CINCO
O Senhor Coronel PM VICTOR ALESSANDRO FERREIRA FEDRIZZI, Dirigente da UGE 180189, Comando de
Policiamento de Área Metropolitano Cinco-CPA/M-5, da Polícia Militar do Estado de São Paulo, comunica a
abertura de licitação modalidade TOMADA DE PREÇOS, do tipo menor preço, Edital sob o nº PR-189/0001/22, objetivando a contratação de serviços de instalação de abrigo de entrada de energia em média tensão com demanda até 75kvA,
incluindo projeto para a aprovação na concessionária de energia local na 3º Cia do 16ºBPM/M, conforme Projeto Básico nº
CIAP-013/20/22 e apensos, que integra o Edital como Anexo I, sob o regime de empreitada por preço global, que será regida
pela Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e demais normas regulamentares aplicáveis à espécie, a qual terá como
data da sessão pública o dia 24 de agosto de 2022, às 09 horas e 30 minutos, no Auditório do Comando de Policiamento
de Área Metropolitano Cinco, localizado a Avenida Corifeu de Azevedo Marques, 4082–Butantã – São Paulo/SP–CEP
05340-002. O edital poderá ser obtido gratuitamente no endereço eletrônico <http://www.imprensaoficial.com.br./>
http://www.imprensaoficial.com.br.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO FELIZ
ESTADO DE SÃO PAULO

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

CONCORRENCIA PÚBLICA 08/2022
Processo 7750/2022
ERRATA
No Anexo II - AVALIAÇÃO TÉCNICA DA PROPOSTA E MATERIAIS
DIDÁTICOS EDUC. INFANTIL - MATERIAL PARA ALUNOS – Item 2.
Onde se lê:
O sistema de ensino oferece uma proposta de alfabetização e
construção de conhecimentos que está em consonância com a
BNCC (Base Nacional Comum Curricular), LDB (Lei de Diretrizes
e Bases da Educação), fundamentada nas Diretrizes, Referenciais
e Parâmetros Curriculares Nacionais, e trabalha as competências
e habilidades avaliadas pelo Sistema de Avaliação da Educação
Básica SAEB.
Leia-se:
O sistema de ensino oferece uma proposta para a Educação Infantil e construção de conhecimentos que está em consonância com
a BNCC (Base Nacional Comum Curricular), LDB (Lei de Diretrizes
e Bases da Educação) e fundamentada nas Diretrizes, Referenciais e Parâmetros Curriculares Nacionais para a Educação Infantil
(DCNEI).
Antônio Cássio Habice Prado
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBA
AVISO DE LICITAÇÃO - Pregão Eletrônico n° 39/2022 – Edital nº 83/2022 - Processo n° 7371/2022
– Objeto: Registro de Preços de Materiais de Construção para Atender as Necessidades de Diversas Secretarias da Prefeitura Municipal de Ubatuba - Prazo para recebimento de propostas: Das
10h00m do dia 27/07/2022 até às 08h00m do dia 11/08/2022. Início da disputa de preços: 11/08/2022
às 09h30m. Local para Envio da Proposta Eletrônica: Bolsa de Licitações do Brasil. O edital encontra-se disponível nos sites www.bll.org.br e https://transparencia.ubatuba.sp.gov.br/home/.

GOVERNO DO MUNICÍPIO DE BURITAMA

TERMO DE ADJUDICAÇÃO
Ref.
Pregão Presencial para Registro de Preços N.º 28/2022
Processo licitatório n.º 52/2022
Objeto: CONTRATAÇÃO PARA CESSÃO ONEROSA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO GOVERNO
DO MUNICÍPIO DE BURITAMA - ESTADO DE SÃO PAULO, À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA SITUADA NO REFERIDO MUNICÍPIO OU QUE NELE SE INSTALAR E DISPONIBILIZAR NO PRAZO DE
ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CONTADOS DA DATA DE HOMOLOGAÇÃO DO PROCESSO LICITATÓRIO,
SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO E PAGAMENTO DA TOTALIDADE DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, ATIVOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA DO REFERIDO GOVERNO.
O Pregoeiro no uso das atribuições legais conferidas e em conformidade com o disposto na Lei
Federal n.º 10.520, de 17.07.2002 e subsidiariamente a Lei Federal n.º 8.666, de 21.06.1993 e suas
alterações, e com o Decreto Municipal n.º 1.805, de 01.04.2008, ADJUDICA o item licitado para a
empresa relacionada abaixo, considerando-se que apresentou o maior valor global proposto/ofertado.
 BANCO BRADESCO S/A, inscrita no CNPJ n.º 60.746.948/0001-12, no valor ofertado de R$
660.010,00 (Seiscentos e sessenta mil e dez reais).
Posteriormente, em momento oportuno serão encaminhados os presentes autos para a autoridade
superior para a devida homologação.
Publica-se.
Buritama – SP, 26 de julho de 2022.
RENATO JOSÉ OLIVEIRA SEVERINO
Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGI

PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 96/2022 PREGÃO PRESENCIAL Nº 04/2022
EDITAL N° 96/2022 EXPEDIÇÃO: 26/07/2022
RECEBIMENTO DOS ENVELOPES DOCUMENTAÇÃO E PROPOSTAS: Até às 9hs do dia
09/08/2022. ABERTURA DO PREGÃO: 09/08/2022, ato sequencial ao credenciamento.
OBJETO: Contratação de instituição financeira, com exclusividade, para operar os serviços
de gerenciamento dos créditos provenientes da folha de pagamento dos servidores,
empregados públicos, inclusive temporários, ativos, inativos e pensionistas pagos pela
Prefeitura Municipal de Pirangi. O edital na integra e anexos, podem ser obtidos pelos
interessados na Prefeitura Municipal de Pirangi, Departamento de Licitações, Rua Marechal
Floriano Peixoto, nº 579, Pirangi, das 08:00 às 11:00 e das 12:30 às 15:30 horas, ou pelo
site www.pmpirangi.com.br, informações: fone (17) 3386.9600 com a Supervisora do RH,
Silvana Benedita Fâncio.
Angela Maria Busnardo – Prefeita Municipal.

MUNICÍPIO DE ITAPORANGA

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO
MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº 086/2022 – REGISTRO DE
PREÇO 046/2022. OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA
PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E HORA/MÁQUINA, PARA ATENDER AS
NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS GERAIS. RETIRADA
DO EDITAL: WWW.ITAPORANGA.SP.GOV.BR. INFORMAÇÕES: PREFEITURA
MUNICIPAL DE ITAPORANGA/SP – RUA BOM JESUS, 738 – SEGUNDA A
SEXTA-FEIRA (08H ATÉ 11H30 E 13H ATÉ 17H) – FONE (15)3565-1397 – OP. 03.
RECEBIMENTO DE DOCUMENTAÇÃO E PROPOSTA: ÀS 09H DO DIA 08/08/2022.
DOUGLAS ROBERTO BENINI – PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJURU

EXTRATO DE ADJUDICAÇÃO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N º 59/2022
Objeto: Registro de Preços - Contratação de Empresa para Prestação de Serviço de
Exames de Diagnósticos em Laboratório Via SADT. Á vista dos elementos informativos
constantes do presente processo, e em especial, a decisão do pregoeiro e equipe de
apoio encarregada de julgar e processar o Pregão Eletrônico nº 59/2022 - homologo
e adjudico a licitação, promovida para Registro de Preços para Contratação de Empresa para Prestação de Serviço de Exames de Diagnósticos em Laboratório Via SADT.
Cajuru/SP 26 de julho de 2022. Alex Moretini - Prefeito Municipal
GOVERNO DO MUNICÍPIO DE BURITAMA

“Processo Licitatório do Pregão Presencial para Registro de Preços N.º 27/2022”
HOMOLOGAÇÃO
No uso das atribuições legais a mim conferidas e em conformidade com o disposto na
Lei Federal n.º 10.520, de 17.07.2002 e subsidiariamente com o Inciso VI do Artigo 43 da
Lei Federal n.º 8.666, de 21.06.1993 e suas alterações, com a Lei Complementar Federal n.º 123,
de 14-12-2006 e suas alterações e com os Decretos Municipais n.º 1.805, de 01.04.2008, 1.852,
de 07.07.2008 e 4.013 de 27.04.2018, HOMOLOGO o procedimento licitatório referente ao Pregão
Presencial para Registro de Preços nº 27/2022, que tem por objeto “AQUISIÇÃO / FORNECIMENTO
DE MEDICAMENTOS (NÃO REMUME) PARA O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE DO
GOVERNO DO MUNICÍPIO DE BURITAMA.”, em face da Adjudicação da Pregoeira com as empresas: AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA, inscrita no CNPJ n.º 65.817.900/0001-71,
no valor de R$ 30.807,75 (trinta mil, oitocentos e sete reais e setenta e cinco centavos); CIRÚRGICA UNIÃO LTDA, inscrita no CNPJ n.º 04.063.331/0001-21, no valor de R$ 3.840,00 (três mil,
oitocentos e quarenta reais); CM HOSPITALAR S.A., inscrita no CNPJ n.º 12.420.164/0009-04, no
valor de R$ 397.201,50 (trezentos e noventa e sete mil, duzentos e um reais e cinquenta centavos);
DAKFILM COMERCIAL LTDA, inscrita no CNPJ n.º 61.613.881/0001-00, no valor de R$ 251.913,00
(duzentos e cinquenta e um mil, novecentos e treze reais); DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA, inscrita no CNPJ n.º 76.386.283/0001-13, no valor de R$ 39.864,00 (trinta e nove mil,
oitocentos e sessenta e quatro reais); DISTRIBUIDORA MEDICAL EIRELI- ME, inscrita no CNPJ
n.º 20.227.692/0001-12, no valor de R$ 10.300,00 (dez mil e trezentos reais); DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, inscrita no CNPJ n.º 04.027.894/0007-50,
no valor de R$ 19.272,00 (dezenove mil, duzentos e setenta e dois reais); ELFA MEDICAMENTOS
S.A, inscrita no CNPJ n.º 09.053.134/0001-45, no valor de R$ 299.985,00 (duzentos e noventa e
nove mil, novecentos e oitenta e cinco reais); FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E
HOSPITALARES EIRELI, inscrita no CNPJ n.º 08.231.734/0001-93, no valor de R$33.525,00 (trinta
e três mil, quinhentos e vinte e cinco reais); INOVAMED HOSPITALAR LTDA, inscrita no CNPJ n.º
12.889.035/0001-02, no valor de R$ 7.207,08 (sete mil, duzentos e sete reais e oito centavos); INTERLAB FARMACÊUTICA LTDA, inscrita no CNPJ n.º 43.295.831/0001-40, no valor de R$ 321.864,00
(trezentos e vinte e um mil, oitocentos e sessenta e quatro reais); JOSIANE CRISTINA FUSCO CARRARO - EPP, inscrita no CNPJ n.º 21.940.274/0001-30, no valor de R$ 13.601,75 (treze mil, seiscentos e um reais e setenta e cinco centavos); LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS
LTDA, inscrita no CNPJ n.º 49.228.695/0001-52, no valor de R$ 10.003,45 (dez mil, três reais e quarenta e cinco centavos); MAMED COMERCIAL LTDA - EPP, inscrita no CNPJ n.º 21.608.296/0001-06,
no valor de R$ 5.835,50 (cinco mil, oitocentos e trinta e cinco reais e cinquenta centavos); SOMA/
SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, inscrita no CNPJ n.º 05.847.630/0001-10, no valor de R$
27.844,25 (vinte e sete mil, oitocentos e quarenta e quatro reais e vinte cinco centavos); TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA- EPP, inscrita no CNPJ n.º 64.815.897/0001-94, no valor de R$
63.950,88 (sessenta e três mil, novecentos e cinquenta reais e oitenta e oito centavos).. Ante as
competências a mim conferidas, AUTORIZO à assinatura do Contrato e despesas decorrentes, observadas as normas legais e regulamentadas, bem como a emissão das Autorizações de Fornecimentos/
Ordens de Serviços e das respectivas Notas de Empenho e/ou Sub-Empenhos conforme Artigo 61
da Lei Federal n.° 4.320, de 17-03-1964. Ao responsável do setor competente para as devidas providências sequenciais necessárias.
Ciência aos interessados, observadas as prescrições legais pertinentes.
Ficam as empresas acima devidamente convocadas para em até 03 (três) dias úteis assinarem seus
respectivos contratos, nos termos do Edital de Licitação do Pregão Presencial para Registro de Preços n.º 27/2022.
Publica-se.
Buritama – SP, 26 de julho de 2022.
RODRIGO ZACARIAS DOS SANTOS
Prefeito
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e outros comitentes

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

DIA 27 DE JULHO 2022 (QUARTA-FEIRA) ÀS 9:30H. PRESENCIAL E ONLINE - ROD. RAPOSO TAVARES, KM 20 - SÃO PAULO - SP

9BRK3AAG6N0029410 - 9BRBC9F39K8068123 - 8AJBA3CD3M1658688 - 9BRB33BE0N2075134 - 93Y5SRZ85MJ469600 93HFC2640KZ202808 - 9BFZB65H0E8848090 - 99ABJ68U0K4001161 - 9BGKL48U0JB124574 - 93HFB2630EZ150705 9BRK19BT5L2138247 - 9BGKL48U0HB141817 - 9BRB29BT2L2245088 - 935FCN6AWBB512829 - 9BFZE55P1B8655077 988611152GK048765 - 9BD57824UGB116711 - 8AD4CNFNVDG032950 - 9BD19825PGB000103 - 93HGK5860FZ212781 935FCKFV88B508134 - 9BWDB05U6CT118828 - 9BD195183B0086885 - 93Y5SRF84KJ357081 - 9BWAB05U5BP132083 9BGTR48C0BB122965 - 9BD195102C0192353 - 9BWAA05U3DP069717 - 9BD159000R9065688 - 9BGMG69RTTB021865 9BD185235X7012551 - 9BD195B4NJ0806346 - BT077313 - BC144PFB17806 - 9BD15822554620056 - 9BD195152B0064029 -

28/07/2022 A PARTIR DAS 13:30. ID: 108815. SOLD IMÓVEIS - SANTANDER AF 2ª PRAÇA. Loc.: PR. APTO 42M², OCUPADO, NO BAIRRO
TATUQUARA EM CURITIBA/PR - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - 2ª PRAÇA. 28/07/2022 A PARTIR DAS 14:30. ID: 108751. SOLD IMÓVEIS - SANTANDER
AF 2ª PRAÇA. Loc.: SP. CASA 68M², EM LOTEAMENTO TERRAS DA CAPELA DE SANTO ANTÔNIO, JAGUARIÚNA/SP - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - 2ª
PRAÇA. 28/07/2022 A PARTIR DAS 15:00. ID: 108579. SOLD IMÓVEIS - SANTANDER AF 2ª PRAÇA. Loc.: RJ. CASA 85M², OCUPADO, NO BAIRRO
CALUGE EM ITABORAÍ/RJ - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - 2ª PRAÇA. 28/07/2022 A PARTIR DAS 15:30. ID: 108112. SOLD IMÓVEIS - SANTANDER AF 2ª PRAÇA. Loc.: PA. APTO 95M², 01 VAGA NO CENTRO, ANANINDEUA/PA - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - 2ª PRAÇA. 29/07/2022 A PARTIR DAS
10:00. ID: 109038. SOLD IMÓVEIS - SANTANDER - AF 1ª PRAÇA. Loc.: SP. CASA 250M² NO JARDIM EUROPA, JAGUARIÚNA/SP - ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA - 1ª PRAÇA. 29/07/2022 A PARTIR DAS 11:00. ID: 109018. SOLD IMÓVEIS - SANTANDER AF 1ª PRAÇA. Loc.: MT. APTO 89M² COM
2 VAGAS NO BAIRRO DESPRAIADO EM CUIABÁ/MT - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - 1ª PRAÇA. 29/07/2022 A PARTIR DAS 12:00. ID: 109196. SOLD
IMÓVEIS - SANTANDER. Loc.: AM, PE, SC, SE, SP. PAGAMENTO EM ATÉ 420 MESES USE O FGTS. 29/07/2022 A PARTIR DAS 12:30. ID: 109195.
SOLD GPS COLETA (INDUSTRIAL). Loc.: PR. PRENSA ENFARDADEIRA DE SUCATA E ALUMÍNIO, ETC. 29/07/2022 A PARTIR DAS 13:00. ID:
108974. SOLD IMÓVEIS - CURY - AF 2ª PRAÇA. Loc.: SP. APTO 155M², E VAGAS NA VILA MOGILAR, MOGI DAS CRUZES/SP - ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA - 2ª PRAÇA. 29/07/2022 A PARTIR DAS 13:00. ID: 108740. SOLD COMPACK COMÉRCIO. Loc.: MS. BITZ PARA HASTE PERFURATRIZ
- COMPACK COMERCIO DE PECAS. 29/07/2022 A PARTIR DAS 13:30. ID: 109006. SOLD IMÓVEIS - SANTANDER AF - 2ª PRAÇA. Loc.: RS. APTO
60M² OCUPADO EM PORTO ALEGRE/RS - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - 2ª PRAÇA. 29/07/2022 A PARTIR DAS 13:30. ID: 109186. SOLD LBEC
LABORATÓRIO. Loc.: SP. MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS. 29/07/2022 A PARTIR DAS 14:00. ID: 108534. SOLD IMÓVEIS - IMÓVEL
BANGÚ. Loc.: RJ. TERRENO COM BENFEITORIA DESOCUPADO COM 1315M² EM BANGU, RIO DE JANEIRO/RJ. 29/07/2022 A PARTIR DAS 14:00.
ID: 109211. SOLD EMPRESA VENDE. Loc.: CE, DF, PB, PR, RJ, SP. RETROFIT DE LOJAS - ITENS DE COZINHA INDUSTRIAL. 29/07/2022 A PARTIR
DAS 14:30. ID: 109217. SOLD PRIME LOCADORA. Loc.: SP. FORNO COMBINADO RATIONAL, REFRIGERADORES, FOGÕES, BANCADA INOX, PISTA
FRIA, ETC. 29/07/2022 A PARTIR DAS 15:00. ID: 108540. SOLD IMÓVEIS - RESTINGA VERDE. Loc.: SP. TERRENO 2709M², DESOCUPADO, EM
SÃO ROQUE/SP. 29/07/2022 A PARTIR DAS 16:00. ID: 108910. SOLD IMÓVEIS - SANTANDER AF 2ª PRAÇA. Loc.: RJ. APTO 60M², EM IGUABA
GRANDE/RJ - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - 2ª PRAÇA. 29/07/2022 A PARTIR DAS 16:30. ID: 109231. SOLD TORNOSTEEL. Loc.: PR. EMPILHADEIRAS,
FURADEIRA, TORNO CNC, GUILHOTINA E ETC. 29/07/2022 A PARTIR DAS 17:00. ID: 109176. SOLD PAULO COND. BOA ESPERANÇA - 17H. Loc.:
MG. COLHEITADEIRA DE CANA. 01/08/2022 A PARTIR DAS 9:00. ID: 109171. SOLD COMPARTILHADO EMBU. Loc.: SP. ELETRODOMÉSTICOS,
ELETROPORTÁTEIS, MOBILIÁRIOS. 01/08/2022 A PARTIR DAS 9:30. ID: 107907. SOLD IMÓVEIS - SANTANDER - AF 1ª PRAÇA. Loc.: SP. APTO
182M², 2 VAGAS NA CASA VERDE, SÃO PAULO/SP - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - 1ª PRAÇA. 01/08/2022 A PARTIR DAS 10:00. ID: 108414. SOLD
IMÓVEIS - SANTANDER AF 1ª PRAÇA. Loc.: MG. CASA 66M² NA VILA ESPERANÇA EM NANUQUE/MG - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - 1ª PRAÇA.
01/08/2022 A PARTIR DAS 11:00. ID: 109072. SOLD IMÓVEIS - RC8 1ª PRAÇA. Loc.: SP. TERRENO 292M² EM BAURU/SP - ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA - 1ª PRAÇA. 01/08/2022 A PARTIR DAS 14:00. ID: 108537. SOLD IMÓVEIS - SANTANDER AF 2ª PRAÇA. Loc.: CE. CASA 75M² NO
BAIRRO SERRINHA EM FORTALEZA/CE - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - 2ª PRAÇA. 01/08/2022 A PARTIR DAS 14:30. ID: 109013. SOLD IMÓVEIS SANTANDER AF - 2ª PRAÇA. Loc.: SP. CASA 242M² OCUPADO EM BAURU/SP - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - 2ª PRAÇA. 02/08/2022 A PARTIR DAS
9:00. ID: 109234. SOLD IMÓVEIS - SANTANDER AF - 1ª PRAÇA. Loc.: SP. CASA 52M² OCUPADA EM JARINU/SP - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - 1ª
PRAÇA. 02/08/2022 A PARTIR DAS 14:00. ID: 109019. SOLD IMÓVEIS - SANTANDER AF 2ª PRAÇA. Loc.: MT. APTO 89M² COM 2 VAGAS NO
BAIRRO DESPRAIADO EM CUIABÁ/MT - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - 2ª PRAÇA. 02/08/2022 A PARTIR DAS 14:00. ID: 109166. SOLD GPA-14H.
Loc.: SP. HONDA CR-V EXL 20 FLEXONE 16V 2WD AUT (BLINDADO), 2010/2010. 02/08/2022 A PARTIR DAS 15:00. ID: 109039. SOLD IMÓVEIS
- SANTANDER - AF 2ª PRAÇA. Loc.: SP. CASA 250M² NO JARDIM EUROPA, JAGUARIÚNA/SP - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - 2ª PRAÇA. 02/08/2022
A PARTIR DAS 16:00. ID: 108901. SOLD APP QUERO VENDER. Loc.: SP. MAQUINAS, EQUIPAMENTOS, ELETRODOMÉSTICOS, ELETROPORTÁTEIS.
27/07/2022 A PARTIR DAS 13:30. ID: 108858. SOLD IMÓVEIS - SANTANDER AF 2ª PRAÇA. Loc.: PR. CASA C/ 254M² EM MARINGÁ/PR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - 2ª PRAÇA. 27/07/2022 A PARTIR DAS 14:00. ID: 108926. SOLD IMÓVEIS - SANTANDER - AF 2ª PRAÇA. Loc.: PE. APTO
104M², NO BOA VISTA, RECIFE/PE - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - 2ª PRAÇA. 27/07/2022 A PARTIR DAS 14:30. ID: 108769. SOLD IMÓVEIS SANTANDER AF 2ª PRAÇA. Loc.: SP. APTO 59M² C/ 01 VAGA NO TATUAPÉ EM SÃO PAULO/SP - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - 2ª PRAÇA. 27/07/2022
A PARTIR DAS 15:20. ID: 108767. SOLD IMÓVEIS - SANTANDER AF 2ª PRAÇA. Loc.: SP. APTO 44M², 1 VAGA, OCUPADO, EM RIBEIRÃO PRETO/
SP - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - 2ª PRAÇA. 27/07/2022 A PARTIR DAS 15:30. ID: 108755. SOLD IMÓVEIS - SANTANDER AF 2ª PRAÇA. Loc.: MG.
APTO 46M², OCUPADO, NO BAIRRO SANTA LUZIA, FORMIGA/MG - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - 2ª PRAÇA. 28/07/2022 A PARTIR DAS 13:15. ID:
108894. SOLD IMÓVEIS - SANTANDER AF 2ª PRAÇA. Loc.: SC. APTO 71M² COM 1 VAGA, BAIRRO FLORESTA EM JOINVILLE/SC - ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA - 2ª PRAÇA.

93YLSR7RHCJ992157 - 935FCKFVYBB508125 - 94DBFAN17KB104615 - 9BGRZ08909G138036 - 3N1AB6AE6BL612496 JSAJTE54VF4100522 - LVVDB11BXCD029946 - 93YBSR7UHBJ800584 - 8BCLDRFJ28G557641 - 9362AKFW98B077271 9BWMF07X2EP020452 - 8AD2MKFWXBG022529 - 9BWAG45U4LT001602 - 9BWAA05W6DP025020 - WV1DB42H6CA040612
- 9BD373165B5001760 - 93HFA6670AZ112730 - JTMZD31V6B5185717 - 94DTBAL10EJ349739 - 9BGJB69X0EB129220 9BD341A5XJY549493 - 93YLB8B057J863858 - 9BGXM75N09C177900 - 9BD11814481000471 - 9BWDB45U1DT284327 9BD17106G72929869 - 935FCKFVYBB513107 - 9BGXL68X05C188197 - 93YBSR76HEJ792686 - 9C2KC2210MR034943 9C2KC2500MR003870 - 9C2KC2200MR211192 - 9C2KC2500MR033212 - 9C2KC2210LR046856 - 9C2KC2200MR052443 9C2SC6920FR200411 - 9C2JF8500LR116942 - 9C2KC2210MR031941 - 9C2KC2250MR100313 - 9C2KC2500MR021476 facebook.com/milanleiloes
@ milanleiloes
twitter.com/milanleiloes

Informações:
Tel: 11 3845-5599 ou www .milanleiloes.com.br
Ronaldo Milan - Leiloeiro Oficial - Jucesp 266

02/08/2022. A PARTIR DAS 14:30. ID: 109404. SOLD GPA. Loc.: SP. COMBOS DE PRODUTOS INDUSTRIAIS, MATERIAIS DE ESCRITÓRIO.
02/08/2022. A PARTIR DAS 16:00. ID: 108901. SOLD APP QUERO VENDER. Loc.: SP. MAQUINAS, EQUIPAMENTOS, ELETRODOMÉSTICOS,
ELETROPORTÁTEIS. 03/08/2022. A PARTIR DAS 14:00. ID: 108126. SOLD IMÓVEIS - ATLAS SCHINDLER. Loc.: SP. LOJA COMERCIAL DESOCUPADA
NA CONSOLAÇÃO E GALPÃO LOCADO EM SÃO VICENTE/SP. 03/08/2022. A PARTIR DAS 14:00. ID: 109128. SOLD SURREALE PLANEJADOS
SHOWROOM. Loc.: SP. BENS DE APARTAMENTO DECORADO. 03/08/2022. A PARTIR DAS 15:00. ID: 108994. SOLD FARMAGIL. Loc.: PR.
TRATOR AGRÍCOLA, RESFRIADOR DE LEITE, BOMBA DAGUA, PNEUS, SANTO ANTONIO E MATA CACHORRO. 03/08/2022. A PARTIR DAS 16:00.
ID: 109257. SOLD BVN CONSTRUÇÕES. Loc.: MS. ESCAVADEIRA HIDRÁULICA NEW HOLLAND. 04/08/2022. A PARTIR DAS 9:30. ID: 108969.
SOLD IMÓVEIS - SANTANDER - AF 1ª PRAÇA. Loc.: SP. APTO. 97M², 01 VAGA NO JARDIM DAS NAÇÕES, TAUBATÉ/SP - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
- 1ª PRAÇA. 04/08/2022. A PARTIR DAS 10:00. ID: 109249. SOLD IMÓVEIS - SANTANDER AF 1ª PRAÇA. Loc.: PR. CASA 38M² EM PONTA
GROSSA/PR - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - 1ª PRAÇA. 04/08/2022. A PARTIR DAS 11:00. ID: 108086. SOLD IMÓVEIS - SANTANDER AF 1ª PRAÇA.
Loc.: ES. APTO 141M² COM 2 VAGAS NO JD CAMBURI EM VITÓRIA/ES - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - 1ª PRAÇA. 04/08/2022. A PARTIR DAS 13:00.
ID: 109101. SOLD SAPEKA FRIBURGO. Loc.: MG. MAQUINA DE CORTE CNC PARA TECIDOS GERBER S3200, ANO: 2001. 04/08/2022. A PARTIR
DAS 14:00. ID: 108369. SOLD IMÓVEIS - SANTANDER AF 2ª PRAÇA. Loc.: MS. CASA 194M² NO SOBRINHO EM CAMPO GRANDE/MS - ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA - 2ª PRAÇA. 04/08/2022. A PARTIR DAS 15:00. ID: 108285. SOLD IMÓVEIS - SANTANDER AF 2ª PRAÇA. Loc.: SP. APTO C/ 1 VAGA,
OCUPADO EM DIADEMA/SP - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - 2ª PRAÇA. 02/08/2022. A PARTIR DAS 16:00. ID: 109417. Sold GPA. Loc.: SP, RJ.
DESATIVAÇÕES DE 26 LOJAS. MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS. 04/08/2022. A PARTIR DAS 14:15. ID: 109235. SOLD IMÓVEIS - SANTANDER AF
- 2ª PRAÇA. Loc.: SP. CASA 52M² OCUPADA EM JARINU/SP - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - 2ª PRAÇA. 04/08/2022. A PARTIR DAS 14:30. ID: 108117.
SOLD IMÓVEIS - SANTANDER AF - 2ª PRAÇA. Loc.: BA. APTO 73M² EM SALVADOR/BA - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - 2ª PRAÇA. 04/08/2022.
A PARTIR DAS 16:00. ID: 108447. SOLD IMÓVEIS - SANTANDER AF 2ª PRAÇA. Loc.: SP. CASA 147M² NO BAIRRO CASA VERDE MÉDIA EM
SÃO PAULO/SP - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - 2ª PRAÇA.
Tel.: (11) 4950-9400 E-mail: cac@superbid.net - Auditório: Av. Eng. Luís Carlos Berrini, 105, Edifício Berrini One, 4º andar, São Paulo/SP, CEP: 04571-010. LEILOEIRO: Alexandre Travassos - JUCESP nº 951.
Os bens serão vendidos no estado em que se encontram. A descrição detalhada dos lotes e edital do leilão constam no site www.superbid.net ou no catálogo à ser distribuído no local do leilão.

03/08/2022. A PARTIR DAS 10:01. ID: 109215. MAGPARANÁ. Loc.: PR. TRATORES COLHEITADEIRAS PULVERIZADORES IMPLEMENTOS.
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.

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.

02/08/2022 A PARTIR DAS 9:01. ID: 108965. PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA - PR. Loc.: PR. VEÍCULOS-CAMINHÕES-MÁQUINAS
PESADAS-ÔNIBUS-EQUIPAMENTOS.

02/08/2022. A PARTIR DAS 14:30. ID: 109384. EZ COMEX. Loc.: SP. HIDROJATOS, GERADORES, SOLDAS, COMPRESSOR, MOTORES, BOMBAS.
03/08/2022. A PARTIR DAS 12:00. ID: 109385. LOG SYSTEMS. Loc.: SP. PRATELEIRAS INDUSTRIAIS, EMPILHADEIRAS, CAIXAS PLÁSTICAS, TELAS
GALVANIZADA.
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.

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.

03/08/2022. A PARTIR DAS 10:00. ID: 108928. PM VIDAL RAMOS. Loc.: SC. VEÍCULOS, ÔNIBUS, PLANTADEIRAS, SUCATA DE BETONEIRA.
01/08/2022 A PARTIR DAS 10:00. ID: 108854. PM FLOR DO SERTÃO/SC. Loc.: SC. CHEVROLET CELTA, FIAT UNO MILLE, RETROESCAVADEIRA
JCB, DISTRIBUIDOR DE ADUBOS, E ETC.

Tel.: (11) 4950-9400 E-mail: cac@superbid.net - Auditório: Av. Eng. Luís Carlos Berrini, 105, Edifício Berrini One, 4º andar, São Paulo/SP, CEP: 04571-010. Servidor Municipal Sr. Eduardo Thechrin matrícula nº 508345.
Os bens serão vendidos no estado em que se encontram. A descrição detalhada dos lotes e edital do leilão constam no site www.superbid.net ou no catálogo à ser distribuído no local do leilão.

Tel.: (11) 4950-9400 E-mail: cac@superbid.net - Auditório: Av. Eng. Luís Carlos Berrini, 105, Edifício Berrini One, 4º andar, São Paulo/SP, CEP: 04571-010. LEILOEIRO: Diogo de Bem, nomeado pela Portaria Municipal da 32/2022.
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.

04/08/2022. A PARTIR DAS 14:00. ID: 108405. MULTITERMINAIS. Loc.: RJ. CAVALOS MECÂNICOS MERCEDES BENZ, EMPILHADEIRA, CARRETAS
RODOFORT, ETC.
29/07/2022 A PARTIR DAS 12:00. ID: 109064. LOG BUSINESS. Loc.: SP. PORTA PALLETS, PRATELEIRAS INDUSTRIAIS, PROTETORES PARA PÉS DE
PORTA PALLETS.

Tel.: (11) 4950-9400 E-mail: cac@superbid.net - Auditório: Av. Eng. Luís Carlos Berrini, 105, Edifício Berrini One, 4º andar, São Paulo/SP, CEP: 04571-010. LEILOEIRO: João Roberto da Costa Dantas - JUCESP nº 473.
Os bens serão vendidos no estado em que se encontram. A descrição detalhada dos lotes e edital do leilão constam no site www.superbid.net ou no catálogo à ser distribuído no local do leilão.

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.

04/08/2022. A PARTIR DAS 14:00. ID: 109182. LEILÃO EXTRAJUDICIAL - CONSTRUTORA PAGANO. Loc.: SP. IMÓVEL EM SÃO JOAQUIM DA
BARRA/SP.
29/07/2022 A PARTIR DAS 15:01. ID: 109112. INDÚSTRIA VENDE WM. Loc.: SP. COMPRESSORES, TANQUES, BOMBAS CENTRÍFUGAS,
REDUTORES, EMPILHADEIRA.

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.

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.

04/08/2022. A PARTIR DAS 10:00. ID: 109214. PREFEITURA MUNICÍPIO DE SANDOLÂNDIA - GO. Loc.: GO. VEICULOS, TRATORES, EQUIPAMENTO
AGRICOLA E SUCATAS.
02/08/2022 A PARTIR DAS 20:00. ID: 109167. DEDALO. Loc.: SP. “CHANEL, LOUIS VUITTON, DIOR, GUCCI, HERMÈS ENTRE OUTROS PAGAMENTO EM 6X SEM JUROS NO CARTÃO”.

Tel.: (11) 4950-9400 E-mail: cac@superbid.net - Auditório: Av. Eng. Luís Carlos Berrini, 105, Edifício Berrini One, 4º andar, São Paulo/SP, CEP: 04571-010. LEILOEIRO: Murilo Gonçalves Ramos - JUCEG nº 093.
Os bens serão vendidos no estado em que se encontram. A descrição detalhada dos lotes e edital do leilão constam no site www.superbid.net ou no catálogo à ser distribuído no local do leilão.

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: José Roberto Bortoletto Junior - JUCESP nº 403.
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.

02/08/2022 A PARTIR DAS 11:00. ID: 109181. SANTA CASA PRESIDENTE PRUDENTE. Loc.: SP. MATERIAIS HOSPITALARES.
Tel.: (11) 4950-9400 E-mail: cac@superbid.net - Auditório: Av. Eng. Luís Carlos Berrini, 105, Edifício Berrini One, 4º andar, São Paulo/SP, CEP: 04571-010. LEILOEIRA: Ligia Seixas - JUCESP nº 892.
Os bens serão vendidos no estado em que se encontram. A descrição detalhada dos lotes e edital do leilão constam no site www.superbid.net ou no catálogo à ser distribuído no local do leilão.

30/07/2022 A PARTIR DAS 10:00. ID: 107495. LEILÃO CASA BROOKLIN DESOCUPADO ESTILO AMERICANA. Loc.: SP. LEILÃO EXTRAJUDICIAL.
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: Marcelo Camargo de Brito - JUCESP nº1226.
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 16:30. ID: 109321. DURATEX. Loc.: SP. EMPILHADEIRA E TRANSPALETEIRA. 28/07/2022 A PARTIR DAS 17:00. ID:
109320. VALE. Loc.: BA, ES, MA, MG, MS, PA, RJ. UTILITÁRIOS, CAMINHÕES, PLATAFORMAS, FORA DE ESTRADA, ESCAVADEIRAS, TRATORES,
CARRETÉIS DE MADEIRA, MRO. 29/07/2022 A PARTIR DAS 10:00. ID: 108551. ARMAC. Loc.: SP. MINI CARREGADEIRAS, ROLOS
COMPACTADORES, PALETEIRAS. 29/07/2022 A PARTIR DAS 10:30. ID: 109340. LAFARGEHOLCIM. Loc.: MG, SP. CAMINHÃO FORA DE ESTRADA,
PÁ CARREGADEIRA, E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA. 29/07/2022 A PARTIR DAS 11:00. ID: 108931. ACCIONA. Loc.: SP. ROBO PARA
PROJEÇÃO DE CONCRETO, BOMBAS DE DRAGAGEM, BALKANÇA RODOVIÁRIA. 29/07/2022 A PARTIR DAS 11:30. ID: 109205. SANTA
COLOMBA. Loc.: BA. TRATORES NEW HOLLAND T8 385. 29/07/2022 A PARTIR DAS 13:00. ID: 109074. USINA ITAJOBI. Loc.: SP. UTILITÁRIOS,
CAVALOS MECÂNICOS, REBOQUES, SUCATAS DE REBOQUE, IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS. 29/07/2022 A PARTIR DAS 13:30. ID: 109307.
ESTALEIRO ATLÂNTICO SUL. Loc.: PE. COMPRESSOR, MOTOBOMBA, MOTOR ELÉTRICO, COMPONENTES ELÉTRICOS E ETC. 29/07/2022 A
PARTIR DAS 14:00. ID: 108742. GRUPO ZAFFARI. Loc.: RS. EMPACOTADORA AUTOMÁTICA EMBAFLUX. 29/07/2022 A PARTIR DAS 14:30. ID:
109210. LOCALIX. Loc.: MG. CAMINHÃO, SEMIRREBOQUE, COMPACTADOR, CAÇAMBAS, CAPINADEIRAS E ETC. 29/07/2022 A PARTIR DAS
15:00. ID: 109161. SOENERGY. Loc.: AM, AP, PA. SUBESTAÇÃO SANTAREM, GRUPO GERADOR, TRANSFORMADOR, MÓDULO E ETC. 29/07/2022
A PARTIR DAS 15:30. ID: 109261. CAMARGO CORRÊA. Loc.: MG. SEMIREBOQUES, CARRETAS, FURADEIRAS, FERRAMENTAS, MRO,
EQUIPAMENTOS DE COZINHA INDUSTRIAL, EQUIP DE AUDIO E VIDEO. 29/07/2022 A PARTIR DAS 16:00. ID: 109172. SLC AGRÍCOLA. Loc.: MT.
PULVERIZADOR JOHN DEERE, TRATOR JOHN DEERE E DISTRIBUIDOR JAN LANCER MAXIMUS. 29/07/2022 A PARTIR DAS 16:00. ID: 109330.
BANCO MB. Loc.: ES. CAMINHÕES TANQUE MERCEDES-BENZ, CAVALO MECÂNICO MERCEDES-BENZ E OUTROS. 29/07/2022 A PARTIR DAS
17:30. ID: 109275. CAMARGO CORRÊA. Loc.: SC. COMP DE INFORMÁTICA, MRO, FERRAMENTAS MANUAIS.
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.

01/08/2022 A PARTIR DAS 9:00. ID: 107823. VFRCCC VALENTE / BA. Loc.: BA. TAPETES DE SISAL.
Tel.: (11) 4950-9400 E-mail: cac@superbid.net - Auditório: Av. Eng. Luís Carlos Berrini, 105, Edifício Berrini One, 4º andar, São Paulo/SP, CEP: 04571-010. LEILOEIRO: Viriato Domingues Cravo - JUCEB nº 15/055964-0.
Os bens serão vendidos no estado em que se encontram. A descrição detalhada dos lotes e edital do leilão constam no site www.superbid.net ou no catálogo à ser distribuído no local do leilão.

Publique
em jornal
de grande
circulação.

Ligue já:

11. 3729-6600

27/JULHO/2022
NESTA (4ªFEIRA)
ÀS 10:00H

BANCO

SOMENTE
ONLINE

PAULO CÉSAR DE CARVALHO
Leiloeiro Oficial - JUCESP 882

GM: (04) ONIX:2018 a 2021 - PRISMA: 2018- CRUZE:2022. FORD: KA:2019. PICK-UP:S.10:2019
CHASSI: R104254 - G147528 - G175990 - G171796 - B207157 - G224074 - C421608 - K8232197
CONDIÇÕES DE VENDA E PAGAMENTO: Sinal de 20% + 5% como comissão ao Leiloeiro. Complementação do
pagamento em 24 horas, impreterivelmente. Visitação e confirmação um dia antes do evento das 10:00 às 17:00h. Os bens da
Chevrolet Serviços Financeiros serão vendidos no estado em que se encontram sem testes, sem garantias, sem confirmação de
revisões realizadas ou recall pendentes de execução. Não cabendoao arrematante qualquer reclamação, após a aquisição do
veículo, o que importará em total aceitação e conhecimento das características visualizadas nos mesmos, durante o período do
leilão. OS VEÍCULOS E OS BENS SERÃO VENDIDOS NO ESTADO E CONSERVAÇÃO EM QUE SE ENCONTRAM, SEM
GARANTIA. Débitos de IPVA, multas de trânsito ou de averbação vencida conforme anunciados pelo Leiloeiro e multas que
porventura recaiam durante o transporte, ficarão a cargo do arrematante, correndo também por sua conta e risco a retirada dos
Bens. Fica também a cargo do comprador, para cada lote adquirido, o pagamento das despesas sobre os custos de organização
em depósito, conforme deliberação do Sindicato dos Leiloeiros Oficiais do Estado de São Paulo, determinada em Assembléia
Geral Extraordinária em 02/03/2010. PARA VEÍCULOS VENDIDOS COMO SUCATA: Os Veículos Sinistrados de grande monta
assim classificados pelo BOAT (Boletim de Ocorrência de Acidente de Trânsito) SOMENTE PODERÃO SER ARREMATADOS
POR EMPRESA CREDENCIADA PELO DETRAN-SP, devendo o Arrematante apresentar a documentação de credenciamento
junto ao Detran e ao Leiloeiro Oficial nos termos do Artigo 5º da Portaria Detran nº 1.215/2014 e nos termos da Lei Estadual
15.276/2014, sob pena de cancelamento da arrematação. A disposição sobre a Baixa Permanente destes veículos está disposta
no artigo 3º da Portaria Detran nº 1.218/2014.A responsabilidade pela venda do Bem é do Comitente Vendedor, sendo o Leiloeiro
um mero mandatário. No ato da arrematação o (a) arrematante obriga-se a acatar, de forma definitiva e irrecorrível, as normas e
condições de aquisição estabelecidas no catálogo próprio (Art. 3º Lei de Introdução C.C.B.). Edital com Normas Completas e
Condições de Pagamento, constará no catálogo a ser distribuido no dia do Leilão.

nossoleilao.com.br

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

04/08/2022. A PARTIR DAS 10:00. ID: 108263. VFRCCC REMANSO / BA. Loc.: BA. SÍTIO N. SRA. LOURDES - FAZENDA ANGICO.
Tel.: (11) 4950-9400 E-mail: cac@superbid.net - Auditório: Av. Eng. Luís Carlos Berrini, 105, Edifício Berrini One, 4º andar, São Paulo/SP, CEP: 04571-010. LEILOEIRO: Viriato Domingues Cravo - JUCEB nº 15/055964-0.
Os bens serão vendidos no estado em que se encontram. A descrição detalhada dos lotes e edital do leilão constam no site www.superbid.net ou no catálogo à ser distribuído no local do leilão.
4ª VARA CÍVEL - FORO DE LIMEIRA
EDITAL DE HASTA PÚBLICA (1ª e 2ª praça) do bem imóvel abaixo descrito, para conhecimento de eventuais interessados e para
intimação do executado: ANTÔNIO JOSÉ NUNES (CPF/MF Nº 217.301.608-32) e seu cônjuge, IVETE FERREIRA OLIVEIRA NUNES
(CPF/MF Nº 262.033.788-79); das coproprietárias: GLÓRIA DE ALMEIDA NUNES (CPF/MF Nº 056.210.318-06), MARIA APARECIDA
NUNES RODRIGUES (CPF/MF Nº 122.946.488-38) e seu cônjuge, JOÃO CRISPIM RODRIGUES (CPF/MF Nº 072.112.068-70). O MM.
Juiz de Direito Dr. Marcelo Ielo Amaro, da 4ª Vara Cível – Foro de Limeira, 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
pelo Procedimento Comum, em fase de cumprimento de sentença, ajuizada por IRMÃOS DAVOLI S/A - IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO (CNPJ/MF Nº
52.769.783/0001-76) em face de ANTÔNIO JOSÉ NUNES (CPF/MF Nº 217.301.608.32), nos autos do Processo nº 0008577-16.2019.8.26.0320, tendo
como Processo Principal nº 1003769-82.2018.8.26.0320 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 a 903 do CPC, e
de acordo com as regras expostas a seguir: 01 - IMÓVEL - Localização do Imóvel: Rua Rodolfo Barreti, nº 20, Quadra 15, Lote 6E7, Distrito do Rechã,
Bairro Jardim Oscarlandi, Itapetininga/SP, CEP: 18.217-000. Descrição do Imóvel: O imóvel possui uma ediﬁcação residencial com área construída de
aproximadamente 60,00 m². Anteriormente, era apenas um terreno representado pelo lote nº 6, da quadra 15, do loteamento Jardim Oscarlandi situado no
Bairro de Rechã, neste município, medindo e dividindo pela frente em 10,00 metros, com a Rua 14, de um lado, em 28,00 metros, com o lote 5; de outro
lado em 28,00 metros, com o lote 7; e nos fundos em 10,00metros, com o lote 13; encerrando a área de 280,00 metros quadrados.
Dados do Imóvel

VENDE UM A UM

VEÍCULOS NACIONAIS e PICK-UP

29/07/2022. A PARTIR DAS 11:30. ID: 109205. SANTA COLOMBA. Loc.: BA. TRATORES NEW HOLLAND T8 385. 29/07/2022. A PARTIR DAS
12:30. ID: 109341. SCHAEFFLER. Loc.: SP. TORNO AUTOMÁTICO, TRONO FRONTAL, CENTRO DE USINAGEM, FRESADORA, ELETROEROSÃO, ETC.
29/07/2022. A PARTIR DAS 16:45. ID: 109381. ÁGUAS DE JAHU. Loc.: SP. HONDA NXR 160 BROS ESD. 02/08/2022. A PARTIR DAS 12:00. ID:
109266. JAGUAR LAND ROVER. Loc.: RJ. NOTEBOOK E DESKTOP. 03/08/2022. A PARTIR DAS 10:00. ID: 109204. TUBERFIL. Loc.: SP. FILTRO,
ALIMENTADOR, PRENSA, BOM DA GASOLINA E ETC. 03/08/2022. A PARTIR DAS 11:00. ID: 109244. SANTOS BRASIL. Loc.: SP. BASES PARA BEBÊ
CONFORTO. 03/08/2022. A PARTIR DAS 11:30. ID: 108653. PLASCAR. Loc.: MG, SP. TRANSFORMADORES A SECO, MRO, PEÇAS E COMPONENTES
INDUSTRIAIS. 03/08/2022. A PARTIR DAS 12:00. ID: 109311. BBM LOGÍSTICA. Loc.: RS. PASSADEIRA, GRILL, PISCINA, BICICLETA ERGOMÉTRICA,
IMPRESSORA, CHURRASQUEIRA, CAFETEIRA, ETC. 03/08/2022. A PARTIR DAS 13:00. ID: 109300. PROMETEON. Loc.: SP. TRANSFORMADORES.
03/08/2022. A PARTIR DAS 17:00. ID: 109318. BASF. Loc.: PE, SP. FIAT UNO, HB20, AZERA, AUDI A6, LAND ROVER DISCOVERY, AUDI Q7, VOLVO
XC90, HILUX, S10, AMAROK. 04/08/2022. A PARTIR DAS 11:00. ID: 109179. SUZANO. Loc.: BA, ES, MA, MS, PA, SP. VEÍCULOS, CARRETINHAS,
TRANSPALETEIRA, MRO, PEÇAS INDUSTRIAIS. 04/08/2022. A PARTIR DAS 12:00. ID: 109282. TECHINT. Loc.: MA. CURVAS DIVERSAS, FLANGES,
TUBOS DIVERSOS, JUNTAS, COLAR DE ENCAIXE, ETC. 04/08/2022. A PARTIR DAS 13:00. ID: 109262. COMPARTILHADO 1142A. Loc.: MG, PR,
RJ, RN, SP. MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, ELETRÔNICOS, PEÇAS, MÁQUINAS INDUSTRIAIS, MOVEIS, DECORAÇÃO, ETC. 04/08/2022. A PARTIR
DAS 14:00. ID: 109265. COMPARTILHADO 1142B. Loc.: RJ. BENS RODANTES: MOTOS, CARROS E CAMINHÕES. 04/08/2022. A PARTIR DAS
14:30. ID: 109388. EZ COMEX. Loc.: SP. HIDROJATOS, GERADORES, SOLDAS, COMPRESSOR, MOTORES, BOMBAS. 04/08/2022. A PARTIR DAS
15:00. ID: 109314. CAMARGO CORRÊA. Loc.: SC. SWITCHS, NOBREAKS, ROTEADORES, ARMAZENADORES DE IMAGEM, FORTINET,
AMPLIFICADORES DE SINAL E ETC. 04/08/2022. A PARTIR DAS 16:00. ID: 109352. CIPLAN. Loc.: DF. CAMINHÕES BETONEIRA VOLKSWAGEN E
CAMINHÃO MERCEDES-BENZ. 04/08/2022. A PARTIR DAS 17:00. ID: 109377. CAMARGO CORRÊA. Loc.: MG. TALHAS MANUAIS, MESAS DE
TESTE, ROLDANAS, CINTAS, TIFORS, CATRACAS DE ACESSO, DINAMÔMETROS, CARREGADORES DE BATERIA.

LOCAL: RUA PROF. ZEFERINO VAZ, 247 - SÃO PAULO/SP ( entrada pela Via Anchieta Km 12 sentido São Paulo )

Inscrição Municipal n°

11.17.016.0292.001

Matrícula Imobiliária n°

14.245

Cartório de Registro de Imóveis de Itapetininga/SP
Ônus

Registro

Data

Ato

Processo/Origem

Beneﬁciário / Observações

Av. 04

24/03/2020

Penhora Exequenda

Proc. nº 0008577-16.2019.8.26.0320

Irmãos Davoli S/A Importação e Comércio

OBS 01: A residência é composta por 02 dormitórios, banheiro, sala, cozinha, quintal e garagem. A construção é em alvenaria, dispõe de portas e janelas
de ferro, piso frio, teto de forro e coberta com telhas de barro. O local do imóvel é dotado dos seguintes serviços públicos: via urbana pavimentada; rede
de água tratada; rede de energia elétrica em alta e baixa tensão; rede e facilidades telefônicas; iluminação pública; coleta de lixo; e entrega postal (Laudo
de Avaliação às Fls. 197/205). OBS 02: Foi deferida a penhora de 25% de propriedade do executado em relação ao presente imóvel (Fls. 74/75), de modo
que será realizado o leilão da integralidade do bem nos termos do artigo 843 do CPC. Valor de Avaliação do Imóvel: R$ 135.000,00 (Ago/2021 – Laudo
de Avaliação às Fls. 197/205 – Homologação às Fls. 300). Valor de Avaliação Atualizado: R$ 149.565,88 (Jul/2022). O valor de avaliação será atualizado
à época das praças. Débitos Tributários: Não há débitos tributários até a data de confecção desse edital. Eventuais débitos tributários são sub-rogados
no valor da arrematação (artigo 130, Código Tributário Nacional). Débito Exequendo: R$ 72.250,59 (Jun/2022 – Fls. 383). 02 - A 1ª praça terá início em
02 de setembro de 2022, às 15 horas e 30 minutos, e se encerrará no dia 05 de setembro de 2022, às 15 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 05 de
setembro de 2022, às 15 horas e 30 minutos, e se encerrará em 26 de setembro de 2022, às 15 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. 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 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 Oﬁcial, Davi Borges de Aquino, matriculado na Junta Comercial
de São Paulo sob n° 1.070, através da plataforma Alfa Leilões - Especialista em Imóveis (www.alfaleiloes.com). Todas as regras e condições aplicáveis
estão disponíveis no Portal http://www.alfaleiloes.com (artigos 12 e 13 da Resolução n° 236/2016, CNJ). 04 - 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, 18 de julho de 2022. DR. MARCELO IELO
AMARO - JUIZ DE DIREITO
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Publique
em jornal
de grande
circulação.
EDITAL DE 1º e 2º PÚBLICOS LEILÕES DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
1º Público Leilão: 09/08/2022 às 09h00/2º Público Leilão: 10/08/2022 às 13h30
ALEXANDRE TRAVASSOS, leiloeiro oficial inscrito na JUCESP n° 951, com escritório à Av.
Engenheiro Luís Carlos Berrini, 105 - 4º. Andar - Brooklin Paulista, São Paulo - SP, 04571-010 Edifício Berrini One, devidamente autorizado pelo Credor Fiduciário VERT COMPANHIA
SECURITIZADORA, inscrita no CNPJ sob n° 25.005.683/0001-09, venderá em 1º ou 2º Leilão
Público Extrajudicial, nos termos do instrumento particular com efeitos de escritura pública,
nº 70002072-1, firmado em 27/01/2020, os seguintes imóveis em lote único:
Apartamento nº 42, localizado no 4º andar ou 5º pavimento do Edifício Florida, integrante do
Conjunto Residencial América I, situado na Alameda Tutóia, 345 e 435, no Bairro de Gopoúva,
perímetro urbano deste distrito, município e comarca de Guarulhos, com a área privativa de
64,378m², a área comum de 9,705m², totalizando a área construída de 74,083m²,
correspondente a fração ideal de 1,218886469% no terreno e nas coisas comuns. Conforme
Av.05, o Conjunto Residencial América I, onde está localizado o imóvel objeto desta matrícula,
atualmente é identificado pelo número 427 da Alameda Tutoia. Matrícula nº 83.560 do 2º
Cartório de Oficio de Registro de Imóveis, Títulos e Documentos CML de Pessoa Jurídica e 2º
Tabelião de Protestos de letras e Títulos da Comarca de Guarulhos/SP. Cadastrado na Prefeitura
Municipal sob n° 083.60.57.0121.01.017-6. E a Vaga de Garagem sob nº 04, localizado no
Subsolo do Edifício Florida, integrante do Conjunto Residencial América I, situado na Alameda
Tutóia, 345 e 435, no Bairro de Gopoúva, perímetro urbano deste distrito, município e comarca
de Guarulhos, com a área privativa de 9,900m², a área comum de 11,774m², totalizando a área
construída de 21,674m², correspondente a fração ideal de 0,190797036% no terreno e nas
coisas comuns do condomínio. Conforme Av.05, o Conjunto Residencial América I, onde está
localizado o imóvel objeto desta matrícula, atualmente é identificado pelo número 427 da
Alameda Tutoia. Matrícula nº 83.561 do 2º Cartório de Oficio de Registro de Imóveis,
Títulos e Documentos CML de Pessoa Jurídica e 2º Tabelião de Protestos de letras e Títulos da
Comarca de Guarulhos/SP. Cadastrado na Prefeitura Municipal sob n° 083.60.57.0121.05.0040. 1º PÚBLICO LEILÃO - VALOR: R$ 322.776,48 (trezentos e vinte e dois mil, setecentos e
setenta e seis reais e quarenta e oito centavos). 2º PÚBLICO LEILÃO - VALOR: R$ 322.790,73
(trezentos e vinte e dois mil, setecentos e noventa reais e setenta e três centavos).
O arrematante pagará à vista, o valor da arrematação, 5% de comissão do leiloeiro e arcará
com despesas cartoriais, impostos de transmissão para lavratura e registro de escritura, e com
todas as despesas que vencerem a partir da data de arrematação. O imóvel será entregue no
estado em que se encontra. Venda ad corpus. Imóvel ocupado, desocupação a cargo do
arrematante, nos termos do art. 30 da lei 9.514/97. Fica a Devedora/Fiduciante Eunice Toleto,
RG nº 15.681.176-5-SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob nº 087.280.618-96, intimada das datas
dos leilões pelo presente edital. Leilão online, os interessados deverão obrigatoriamente,
tomar conhecimento do edital completo através dos sites www.sold.com.br e www.sold.
superbid.net.
Informações.: (11) 3296-7555 - Av. Engenheiro Luís Carlos Berrini, 105 - 4º Andar Brooklin Paulista, São Paulo - SP

LEILÃO PÚBLICO EXTRAJUDICIAL ON-LINE

1ª VARA CÍVEL - FORO REGIONAL X - IPIRANGA
EDITAL DE HASTA PÚBLICA (1ª e 2ª praça) do bem imóvel abaixo descrito, para conhecimento de eventuais interessados e para
intimação dos executados O.P.T. COMÉRCIOS E SERVIÇOS LTDA (CNPJ/MF Nº 66.908.112/0001-53), JOÃO CIACO (CPF/MF Nº
047.474.028-53), seu cônjuge ALINE APARECIDA ROSSI CIACO (CPF/MF Nº 047.474.028-53), ANDRÉIA ORTIZ SOLERA CIACO
(CPF/MF Nº 130.090.008-39) e seu cônjuge se casada for, e ROQUE CIACO NETO (CPF/MF Nº 034.993.348-01) e seu cônjuge se casado for. O MM. Juiz de Direito Dr. Luis Fernando Cirillo, da 1ª Vara Cível – Foro Regional X – Ipiranga, Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, na forma
da lei, FAZ SABER, aos que o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem e interessar possa, que, por este Juízo, processam-se os autos da
Ação de Execução por Quantia Certa Contra Devedores Solventes, em fase de Cumprimento de Sentença, ajuizada por BMD LIS ATIVOS FINANCEIROS
S/A – EM LIQUIDAÇÃO ORDINÁRIA (CNPJ/MF Nº 46.521.357/0001-16) na pessoa de HELCIO GASPAR (CPF/MF Nº 524.182.608-44) em face de
O.P.T. COMÉRCIOS E SERVIÇOS LTDA (CNPJ/MF Nº 66.908.112/0001-53), JOÃO CIACO (CPF/MF Nº 047.474.028-53), ANDRÉIA ORTIZ SOLERA
CIACO (CPF/MF Nº 130.090.008-39) e ROQUE CIACO NETO (CPF/MF Nº 034.993.348-01), nos autos do Processo nº 0007058-59.2002.8.26.0010, 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 a 903 do CPC, e de acordo com as regras expostas a seguir: 01 - IMÓVEL Localização do Imóvel: Avenida Dr. Francisco Nogueira de Lima, nº 220, Centro, Casa Branca, SP, CEP 13700-000 - Descrição do Imóvel: Um prédio
comercial com área construída de 124,50m², sob o nº 220, junto ao seu respectivo terreno, situados na cidade e comarca de Casa Branca, Estado de
São Paulo, com frente para a Avenida Dr. Francisco Nogueira de Lima, medindo 12,00 (doze metros) de frente; do lado esquerdo, de quem/da avenida
olha para o interior do terreno, mede 47,32 (quarenta e sete metros e trinta e dois centímetros) e confronta com o Asilo de Inválidos; nos fundos, mede
12,00 (doze metros) e confronta com Asilo de Inválidos; do lado direito, mesmo sentido mede 47,32 (quarenta e sete metros e trinta e dois centímetros) e
confronta com Antonio Manoel de Barros, encerrando um área total de 567,84 metros quadrados.

Registro
Av. 03

Ligue já:

11. 3729-6600

Data
Ato
Processo/Origem
18/12/2008 Penhora Exequenda Proc. nº 0007058-59.2002.8.26.0010

PARA MAIS INFORMAÇÕES: 30030677 WWW.

.COM.BR

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE PRAÇA JUDICIAL ONLINE. 44ª Vara Cível do Foro Central da Comarca da Capital, Estado de
São Paulo/SP. Processo nº 013807-49.2021.8.26.0100. Requerida: AUREA GOMES COELHO (CPF 105.702.768-53). 1ª Praça
começa em 23/08/2022, às 10hs00min, e termina em 26/08/2022, às 10hs00min e; 2ª Praça começa em 26/08/2022,
às 10hs01min, e termina em 15/09/2022, às 10hs00min. Bem a ser leiloado: Apto. nº 72, Ed. Olido, situado na Praça
Julio Mesquita, nº 113 e 123, Santa Efigênia, São Paulo/SP com descrição completa na Matrícula nº 24.840 do 5º CRI da
Comarca da Capital/SP. Ônus: Consta ônus, vide edital completo. Lance mínimo na 1ª Praça: R$ 155.931,88* – Lance
mínimo na 2ª Praça: R$ 77.965,94* – 50% do valor de avaliação. *sujeitos à atualização. Comissão da Leiloeira: +
5% sobre o valor da arrematação. Leiloeira: Priscila da Silva Jordão – JUCESP 1.081. Fica a requerida AUREA GOMES
COELHO, seu cônjuge, se casada for e demais interessados INTIMADOS das designações supra, bem como da
penhora realizada em data de 17/11/2021, caso não seja(m) localizado(s) para a intimação pessoal/postal. O presente
edital é publicado em seu formato resumido, nos termos do Art. 887, §3º do CPC. Para acessar o edital completo
e demais informações, acesse: www.gaialeiloes.com.br ou ligue (11) 3135-5689. São Paulo, 07 de julho de 2022.
acesse:

gaialeiloes.com.br

- CASA c/ 111,82 m², 02 VAGAS, nº 96 da Rua Botucatu,
no Jd. Progresso, Santo André/SP.

SERGIO ROMANO VIEIRA JR - Leiloeiro Oficial - JUCESP n° 1211, torna público que realizará leilão
de antiguidades EM PROL “PEÇA ÚNICA COLECIONISMO”. Dias 28/07/22 e 29/07/22 às 15:00hs. EXPOSIÇÃO: De 22/07/22 à 28/07/22 SOMENTE ONLINE no site: www.pecaunicacolecionismo.com.br.

(Matrícula nº 120.607 do 1º C.R.I. de Santo André/SP) Lance Mínimo: R$ 250.000,00
Edital na íntegra, fotos,
Lances on-line e infos no site:

lanceja.com.br - 11 4426-5064
Leiloeira Oficial: Cristiane Borguetti Moraes Lopes - JUCESP 661.

SERGIO ROMANO VIEIRA JR. - Leiloeiro Oficial - JUCESP n° 1211, torna público que realizará
leilão de antiguidades EM PROL DE “ARCO DA VELHA LEILÕES”. Dia 28/07/22 às 19:30hs. EXPOSIÇÃO: De 22/07/22 à 28/07/22 SOMENTE ONLINE no site: www.arcodavelhaleiloes.com.br

EDITAL DE LEILÃO – CONGLOMERADO ITAÚ UNIBANCO - 1. DISPOSIÇÕES GERAIS E CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO NO LEILÃO - 1.1. Os imóveis do Conglomerado Itaú
Unibanco e de suas coligadas serão vendidos um a um, por meio de leilão presencial, on line ou presencial e on line, por valor igual ou superior ao valor de lance mínimo
estipulado para cada imóvel. Será considerado vencedor o proponente que oferecer o maior lance, assim considerado o maior valor nominal, igual ou superior ao lance
mínimo. O proponente passará, a partir de então, a ser designado COMPRADOR. 1.2. Fica reservado ao VENDEDOR, sem necessidade de aviso prévio, o direito de retirar,
desdobrar ou reunir os imóveis em lotes de acordo com seu critério ou necessidade, por intermédio do Leiloeiro. O VENDEDOR se reserva, ainda, a faculdade de cancelar a
qualquer tempo a oferta de venda do imóvel, de anular no todo ou em parte, aditar ou revogar este edital, sem que caiba ao proponente direito a qualquer indenização ou
compensação de qualquer natureza. 1.3. Todos os horários estipulados neste edital, no site do leiloeiro www.zukerman.com.br, em catálogos ou em qualquer outro veículo
de comunicação, consideram o horário local de São Paulo/SP, cidade da realização do pregão presencial e de geração da transmissão on-line. Condições de participação,
habilitação e leilão on line - 1.4. O local de realização do leilão, Avenida Angélica, 1.996, 6ºandar, Higienópolis, possui, por determinação da autoridade competente,
capacidade limitada. O acesso à área do leilão será controlado de modo a preservar e salvaguardar a segurança e integridade física do público presente. 1.5. Poderá o
interessado, caso não possa comparecer ao evento, participar do leilão: (a) enviando ao leiloeiro proposta escrita por e-mail, com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro)
horas à realização do leilão, ou (b) on line, habilitando-se previamente no site do leiloeiro www.zukerman.com.br, até as 14:00hs do dia 29/07/2022. O VENDEDOR não
responderá pelo eventual não recebimento de proposta e/ou por qualquer falha de comunicação por referidos meios. 1.6. Para participação on line no leilão, os interessados
deverão, após o prévio cadastro/habilitação no site do leiloeiro www.zukerman.com.br, enviar a documentação necessária e anuir às regras de participação dispostas no
referido site para obtenção de “login” e “senha”, que validarão e homologarão os lances em conformidade com as disposições deste edital. O interessado que efetuar o
cadastramento no site do leiloeiro deve possuir capacidade, legitimidade e estar devidamente autorizado para assumir todas as responsabilidades e obrigações constantes
deste edital. O acesso identificado e fornecido sob exclusiva responsabilidade do leiloeiro submete o interessado integralmente às Condições de Venda e Pagamento
dispostas neste edital. O leilão será transmitido pela internet na página do leiloeiro acima mencionada. Os lances feitos de forma eletrônica no ato do pregão serão
apresentados no telão junto com os lances obtidos no auditório (caso o leilão seja presencial e on line) e não garantem direitos ao proponente em caso de recusa do leiloeiro
ou por qualquer outra ocorrência, tal como queda ou falhas no sistema, conexão de internet ou linha telefônica, cujos riscos de conexão, impossibilidade técnica, imprevisões
e intempéries são assumidos inteiramente pelos interessados, não sendo cabível qualquer reclamação ao VENDEDOR ou ao leiloeiro. 1.7. No ato da arrematação, ou em até
05 (cinco) dias contados da data de realização do leilão, o COMPRADOR deverá apresentar o original e fornecer cópia autêntica dos seguintes documentos: i) se pessoa física:
(a) RG/RNE e CPF, inclusive de seu cônjuge ou companheiro, quando for o caso; (b) comprovante de residência (conta de luz, água, telefone ou gás); (c) certidão de casamento
e pacto, se houver; (d) declaração completa do Imposto de Renda, acompanhada do respectivo recibo; (e) comprovante de permanência legal e definitiva no país, se
estrangeiro; (f) ficha cadastral, devidamente preenchida e assinada; (g) comprovante do recurso para pagamento do imóvel em leilão. ii) se pessoa jurídica: (a) CNPJ; (b) ato
constitutivo da sociedade e sua última alteração; (c) prova de representação; (d) IRPF dos sócios e relação de faturamento da empresa – dos últimos 12 meses e assinado
pelo contador; (e) RG/RNE e CPF do(s) seu(s) representante(s) legal(is) (f) ficha cadastral, devidamente preenchida e assinada; (g) comprovante do recurso para pagamento
do imóvel em leilão. 1.7.1. O VENDEDOR está obrigado a observar todos os procedimentos determinados pela legislação vigente, especialmente as regulamentações
emanadas pelo BACEN (Banco Central do Brasil) e pelo COAF (Conselho de Controle de Atividades Financeiras), com o objetivo de prevenir e combater os crimes de
“lavagem” ou ocultação de bens, direitos e valores, conforme estabelecido na Lei nº 9.613, de 03 de março de 1998, regulamentada pelo Decreto nº 2.799, de 08 de outubro
de 1998. Desta forma, o COMPRADOR, pessoa física ou jurídica, deverá obrigatoriamente preencher e assinar, no ato da arrematação do imóvel, ficha cadastral, obrigando-se
ainda a informar ao VENDEDOR, imediatamente, caso haja qualquer alteração nos dados cadastrais fornecidos. 1.7.2. Caso o VENDEDOR seja Entidade Fechada de
Previdência Complementar, o COMPRADOR também está obrigado a observar as formalidades decorrentes da Instrução MPS/SPC nº 26, de 01 de setembro de 2008, ou
normativo que o substitua. 1.7.3. Menores de 18 (dezoito) anos só poderão adquirir os imóveis se emancipados ou assistidos/representados por seu representante legal,
assim como os demais incapazes para os atos da vida civil. 1.7.4. Em qualquer hipótese, a representação por terceiros deverá ser feita mediante a apresentação de original
ou cópia autenticada de procuração por instrumento público, em caráter irrevogável e irretratável, com poderes para aquisição do imóvel e preenchimento de ficha cadastral
adicional. 1.7.5. Outros documentos poderão ser solicitados pelo VENDEDOR para fins de análise cadastral e concretização da transação. 1.7.6 Não serão efetuadas vendas
para empresas individuais nos termos do decidido Conselho Superior da Magistratura (APELAÇÃO CÍVEL 0006384-83.2015.8.26.0153 Registro: 2017.0000569908). 1.8. A
venda, independentemente do valor e forma de pagamento, estará sujeita a análise de crédito e comprometimento de renda e estará condicionada à aprovação do
VENDEDOR. 1.8.1. Após a análise de crédito mencionada, ficará a critério do VENDEDOR realizar ou não a venda, sem que sua negativa lhe acarrete quaisquer ônus ou
penalidades. 1.9. O COMPRADOR não poderá desistir da compra do imóvel. Ocorrendo a sustação dos cheques emitidos pelo COMPRADOR ou a devolução por insuficiência
de fundos, o COMPRADOR ficará sujeito à cobrança de multa de 30% (trinta por cento) sobre o valor da proposta, a título de perdas e danos. Nesse caso, o negócio estará
terminado de pleno direito, independentemente de qualquer notificação ou comunicação, e o COMPRADOR perderá, automaticamente, qualquer direito sobre o imóvel
arrematado. 1.10. As minutas da Escritura Pública de Venda e Compra (para imóveis arrematados à vista) e da Escritura Pública de Venda e Compra com Pacto Adjeto de
Alienação Fiduciária em Garantia (para imóveis arrematados com parcelamento), estão disponíveis no site do leiloeiro para prévia consulta dos interessados. 1.11. Ao
concorrer para a aquisição do imóvel por meio do presente leilão, ficará caracterizada a aceitação pelo COMPRADOR das referidas minutas e de todas as condições
estipuladas neste edital. As demais condições obedecerão ao que regula o Decreto Federal nº 21.981 de 19 de outubro de 1932, que regula a profissão de Leiloeiro Oficial,
ou outro que o substitua. 2. FORMALIZAÇÃO DA VENDA COM PAGAMENTO À VISTA E PARCELADO - 2.1. Após a confirmação da venda pelo Vendedor, o COMPRADOR pagará
ao VENDEDOR, à vista, a importância equivalente ao sinal (pagamento parcelado) ou, quando for o caso, a totalidade do valor da proposta, mais 5% (cinco por cento) de
comissão ao leiloeiro, em cheques separados. 2.2. O pagamento do sinal ou do valor total da arrematação, deverá ser realizado na agência e conta corrente, indicada pelo
Vendedor. 2.3. Não é permitida a utilização do FGTS, financiamento imobiliário, consórcios e nem de cartas de crédito de qualquer natureza, para adquirir imóveis no leilão.
Os imóveis (i) com dívidas (condomínio, IPTU, multas etc.), (ii) rurais, ou (iii) cujo COMPRADOR seja ex-proprietário serão vendidos somente à vista. Também serão vendidos
somente à vista os imóveis em cuja descrição conste tal obrigatoriedade. 2.3.1. Os imóveis com dívidas poderão ser pagos parceladamente, desde que todos os ônus que
recaem sobre o imóvel sejam quitados à vista. Condições específicas para Pagamento à Vista - 2.4. O VENDEDOR concederá desconto sobre o valor de arrematação dos
imóveis arrematados à vista. O valor dos descontos concedidos serão conforme o especificado na descrição da venda de cada imóvel e variará entre 10% e 15%. Na hipótese
de a descrição do imóvel ser omissa em relação ao valor do desconto, presumir-se-á o desconto de 10% sobre o valor de arrematação dos imóveis pagos à vista. O desconto
não se aplica à comissão de leiloeiro. Na venda com pagamento parcelado, não será concedido qualquer desconto. Condições específicas para Pagamento a Prazo - 2.5. No
caso de pagamento parcelado, o vencimento da primeira parcela ocorrerá em 30 (trinta) dias contados da data da realização do leilão. As demais parcelas vencerão em igual
dia dos meses subsequentes, independentemente da transmissão da posse, da assinatura de Compromisso Particular de Venda e Compra ou da outorga da Escritura Pública
de Venda e Compra com ou sem Pacto Adjeto de Alienação Fiduciária em Garantia. 2.6. Em caso de mora no pagamento de qualquer parcela do preço do imóvel, o valor não
pago será (a) atualizado monetariamente, desde a data de vencimento até o do efetivo pagamento pelo VENDEDOR, de acordo com a variação do IPCA - IBGE (Índice Nacional
de Preços ao Consumidor Amplo, divulgado pela Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) e (b) acrescido de multa moratória de 10% (dez por cento) e de juros de 12%
(doze por cento) ao ano. 2.7. Em caso de não recepção do boleto com prazo de 7 dias que antecipem seu vencimento, será possível solicitar via telefone para 4004-7051
(Capitais e Grande SP) / 0300 789 7051 (demais localidades) opção 9 (falar com atendente) e posterior opção 3 (falar sobre contrato Unibanco). Este canal é EXCLUSIVO para
solicitação de boletos não recepcionados, quaisquer outros assuntos deverão ser solicitados ao leiloeiro. 2.8. O VENDEDOR notificará o COMPRADOR para que, no prazo de
15 (quinze) dias regularize os pagamentos da(s) parcela(s) em atraso. Não regularizada a situação, o VENDEDOR poderá, a seu critério, considerar extinta a venda realizada.
Nesse caso, o COMPRADOR perderá (i) 30% (trinta por cento) dos valores pagos ao VENDEDOR, atualizados monetariamente desde a data da resolução até a do pagamento
da multa, de acordo com a variação do IPCA- IBGE; e (ii) todos os direitos com relação à compra efetuada, independentemente de qualquer aviso, notificação judicial ou
qualquer outra medida, seja de que natureza for,ficando o imóvel novamente liberado para a venda, sem prejuízo das perdas e danos excedentes. A comissão de leiloeiro
não será devolvida. 2.9. O valor remanescente será devolvido pelo VENDEDOR ao COMPRADOR em até 45 (quarenta e cinco) dias contados da restituição amigável da posse
do imóvel, na forma indicada no item 5. O valor será atualizado monetariamente mediante aplicação de percentual de acordo com a variação do IPCA - IBGE (Índice Nacional
de Preços ao Consumidor Amplo, divulgado pela Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) acumulado entre o dia do pagamento do preço ou de suas parcelas e o da
efetiva restituição. 3. DISPOSIÇÕES GERAIS SOBRE A AQUISIÇÃO DOS IMÓVEIS - 3.1. As vendas são feitas em caráter “ad corpus”, sendo que as áreas mencionadas nos editais,
catálogos e outros veículos de comunicação são meramente enunciativas e as fotos dos imóveis divulgadas são apenas ilustrativas. Dessa forma, havendo divergência de
metragem ou de área, o COMPRADOR não terá direito a exigir do VENDEDOR nenhum complemento de metragem ou de área, o término da venda ou o abatimento do preço
do imóvel. 3.2. Nos casos em que a legislação preveja o direito de preferência a terceiros (locatários, arrendatários e condôminos voluntários, por exemplo), a venda será
condicionada ao não exercício do direito de preferência desses nos prazos legais. 3.3. Os imóveis serão vendidos no estado em que se encontram física e documentalmente,
não podendo o COMPRADOR alegar desconhecimento de suas condições, eventuais irregularidades, características, compartimentos internos, estado de conservação e
localização. As condições de cada imóvel estarão descritas nos catálogos e deverão ser prévia e rigorosamente analisadas pelos interessados. Responsabilidades do
COMPRADOR - 3.4. O COMPRADOR é responsável: (i) pelo levantamento de eventual restrição imposta por zoneamento/uso do solo, legislação ambiental, IBAMA, INCRA;
(ii) pela verificação de direitos e deveres constantes das especificações/convenções de condomínio, quando houver; (iii) por débitos relativos ao INSS e ISS dos imóveis com
construção em andamento, concluídos, reformados ou demolidos, não averbados no registro de imóveis competente, assumindo a regularização de tais débitos perante a
construtora e/ou órgãos públicos, inclusive cartórios de registro de imóveis; (iv) quando o imóvel for vendido na condição de “fração ideal que corresponderá a unidade
condominial” (construção não averbada), por eventual exigência do registro de imóveis competente para registro do instrumento a ser outorgado e pela averbação da
construção; (v) por todas as providências e custos necessários para regularização da denominação de logradouro e numeração predial do imóvel junto aos órgãos
competentes, se for o caso; (vi) pelo cancelamento dos eventuais ônus do imóvel (abrangendo hipotecas, penhoras, entre outros), se for o caso, inclusive acionando o juízo
competente para tal finalidade, se necessário. O interessado deverá certificar-se previamente de todas as providências e respectivos custos para esse(s) cancelamento(s),
bem como dos riscos relacionados a tais procedimentos; (vii) pelo levantamento de eventuais ações ajuizadas contra o condomínio, para imóveis integrantes de condomínios
edilícios; (viii) por todas as providências e despesas relativas à desocupação dos imóveis ocupados a qualquer título, sejam eles locados, arrendados, dados em comodato ou
invadidos. 3.5. Cabe ao COMPRADOR obter as informações atinentes, bem como adotar a suas expensas as medidas necessárias à expedição de alvarás, licenças, atestados
e demais documentos nos competentes órgãos ou autoridades competentes, se necessário for. 3.6. O VENDEDOR não responde por eventual contaminação do solo ou
subsolo ou por passivos de caráter ambiental, que, se existirem, deverão ser assumidos pelo COMPRADOR. O COMPRADOR deverá manter o VENDEDOR indene, caso esse
seja responsabilizado administrativa, civil ou penalmente em razão de passivos ambientais do imóvel. 3.7. Os débitos referentes a contas de consumo, incluindo, mas não se
limitando, a contas de água, energia e gás, ainda que anteriores à data de ingresso do COMPRADOR na posse (direta ou indireta) do imóvel, serão integralmente transferidos
ao COMPRADOR, que deverá quitá-los junto aos respectivos credores, sem direito a ressarcimento, até a data da assinatura do Compromisso Particular de Venda e Compra
ou outorga da Escritura Pública de Venda e Compra com ou sem Pacto Adjeto de Alienação Fiduciária em Garantia, o que ocorrer primeiro. 3.8. Os valores de IPTU do
exercício vigente, pagos pelo VENDEDOR em cota única, serão rateados com o COMPRADOR proporcionalmente ao tempo decorrido, tomando-se como base a data do
ingresso do COMPRADOR na posse (direta ou indireta) do imóvel. O valor de responsabilidade do COMPRADOR deverá ser por ele pago, em cheque separado ou transferência
bancária em conta informada pelo VENDEDOR, na data da assinatura do Compromisso Particular de Venda e Compra ou outorga da Escritura Pública de Venda e Compra com
ou sem Pacto Adjeto de Alienação Fiduciária em Garantia, o que ocorrer primeiro. 3.9. O COMPRADOR se sub-rogará nas ações em curso, se for o caso, a critério do
VENDEDOR. Eventuais créditos oriundos da ação judicial referentes a período anterior à data do leilão serão devidos ao VENDEDOR. Nos casos de existência de ação judicial
em curso movida pelo VENDEDOR para desocupação do imóvel (imissão na posse), poderá o COMPRADOR optar pela (i) substituição processual, se possível; (ii) pela
intervenção na condição de assistente, na condução da ação pelo VENDEDOR até final julgamento; ou (iii) pela propositura de nova ação, com a correspondente desistência

COMITENTE: ITAÚ UNIBANCO S/A - LEILÃO ÚNICO - 29/07/2022 ÀS 15:00
Leilão de Imóveis localizados nos estados do CE • GO • MG • PR • RJ • SE • SC • SP
O leilão será realizado de forma Online
Lote 001 - São Gonçalo/RJ – Covanca - Casa à Rua Coronel Azevedo, n° 808, Covanca, São Gonçalo/RJ, Área
construída 70,00m2, Área terreno 300,00m², Matrícula 35.640 do 2º CRI Local. Lance Mínimo: R$ 32.300,00.
Lote 002 - Barretos/SP - Cristiano de Carvalho - Apartamento 105 com 1 vaga (145), situado à Avenida C-12, 1255,
Condomínio Parque Barra da Tijuca, Cristiano de Carvalho, Área Privativa 47,77m², Área Total 99,84m², Matrícula
66.055 do 1º CRI Local. Lance Mínimo: R$ 85.200,00.
Lote 003 - Betim/MG – Renascer - Terreno, situado à Rua Gênesis, s/nº, lote 18, quadra 18, Renascer, Área
Terreno 200,00m², Matrícula 149.999 do 1º CRI local. Lance Mínimo: R$ 58.700,00.
Lote 004 - São José/SC – Campinas - Apartamento 102 com 1 Vaga (14), situado à Avenida Marechal Castelo
Branco, 175, Campinas, Área Privativa 100,42m², Área Total 160,64m², Matrícula 67.195; 67.180 do 1º CRI Local.
Lance Mínimo: R$ 140.200,00.
Lote 005 - São Paulo/SP – Itaquera - Apartamento 04, com 1 Vaga, situado à Rua Dione, 85, Edifício Dione II,
Cidade Satélite Santa Bárbara, Área Privativa 54,45m², Área Total 70,22m², Matrícula 62.025 do 9º CRI Local.

EDITAL DE INTIMAÇÃO E PRAÇA - 20ª VARA CÍVEL DO FORO CENTRAL CÍVEL / SP - Edital de 1ª e 2ª Praça da Fração Ideal correspondente
a Área Remanescente de 3.660m² e suas benfeitorias do Imóvel abaixo descrito, para conhecimento
de eventuais interessados na lide e INTIMAÇÃO da executada COOPERATIVA HABITACIONAL
DOS BANCÁRIOS DE SÃO PAULO - BANCOOP (CNPJ: 01.395.962/0001-50), extraída dos autos da AÇÃO PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL, processo nº 1042817-97.2016.8.26.0100, em fase
de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - PROCESSO: 0086876-56.2017.8.26.0100, promovida por
CONSUELITA RODRIGUES VARGAS (CPF: 068.256.098-74), ROBERTO PEREIRA BARRETO
(CPF: 129.451.038-00) e SAMUEL CRONEMBERGER SANTANA (CPF: 113.664.728-70). A DRA.
RAQUEL MACHADO CARLEIAL DE ANDRADE, Juíza de Direito da 20ª Vara Cível do Foro Central
Cível / SP, na forma da lei, na forma da lei, FAZ SABER, a todos quanto este edital vierem ou dele
conhecimento tiver e interessar possa que, com fulcro no artigo 882 parágrafos, e art. 884, I e II, ambos do CPC, regulamentado pelos Provimentos CSM 2306/2015, 2427/2017 e 2614/2021 do TJSP,
Provimento CG 19/2021, Resolução 236/2016 do CNJ e Art. 250 e seguintes das Normas de Serviços
da Corregedoria Geral de Justiça do TJSP, a leiloeira Renata Franklin Simões - JUCESP nº 1.040,
através da plataforma eletrônica IMPACTO LEILÕES (www.impactoleiloes.com.br), portal de leilões
eletrônicos, levará a público, pregão de venda e arrematação na modalidade online com 1ª PRAÇA
com início dia 01/08/2022 às 11:00 horas e com término dia 04/08/2022 às 11:00 horas, entregando a quem mais der valor igual ou superior ao da avaliação atualizada, e não havendo licitantes,
fica desde já designado a 2ª PRAÇA com início dia 04/08/2022 às 11:01 horas e com término dia
24/08/2022 às 11:00 horas, onde serão aceitos lances de valor igual ou superior à 50% da avaliação
atualizada, conforme art. 885 - O juiz da execução estabelecerá o preço mínimo, as condições de
pagamento que poderão ser prestadas pelo arrematante. IMÓVEL: FRAÇÃO IDEAL CORRESPONDENTE À ÁREA REMANESCENTE DE 3.660M² E SUAS BENFEITORIAS CONSISTENTE EM UM
PRÉDIO CONTENDO 68 APARTAMENTOS INACABADOS, QUE ASSIM SE DESCREVE: IMÓVEL:UMA ÁREA DE TERRAS, situada na Fazenda Anastácio Capuava, NO 31º SUBDISTRITO-Pirituba, parte da Gleba de Terra denominada 10/11, antigo pasto 11 – Gleba 3ª, da Fazenda Anastácio
Capuava, que assim se descreve, caracterizada e confronta:- ÁREA 7 :- O terreno apresenta-se em
formato irregular, tendo sua frente voltada para Avenida Agenor Couto de Magalhães e fundos com
a rodovia dos Bandeirantes, partindo do ponto situado no alinhamento da Avenida Agenor Couto de
Magalhães, na divisa com Frigorífico Armour do Brasil S/A, segue pela divisa em 02 segmentos, com
166;80m e 30,00m; daí deflete à direita, segue pela cerca de faixa de domínio do DERSA, confrontando com a Rodovia dos Bandeirantes, numa distância de 79,95m; daí deflete novamente à direita,
segue em reta, confrontando com a área 6, numa distância de 194,71m, onde alcança o alinhamento
da avenida; daí defletindo à direita, segue pela divisa confrontando com a Avenida Agenor Couto de
Magalhães com as distâncias de 34,92m e 10,00m, onde teve início a descrição do perímetro, encerrando assim uma área de 11.861,50m². Matrícula 68.435 do 16º Cartório de Registro de Imóveis de
São Paulo. Cadastrado junto a Prefeitura Municipal sob Contribuinte nº 125.124.0005-01. Avaliação
Área Remanescente com 3.660m² e Benfeitorias: R$ 3.900.000,00 (fevereiro/2021). DO VALOR
MÍNIMO DA VENDA DO BEM – No segundo pregão o valor mínimo para a venda do bem corresponderá a 50% do valor atualizado da avaliação judicial correspondente à R$ 2.238.549,50 (maio/2022).
PAGAMENTO E CONDIÇÕES DE VENDA: O arrematante efetuará o pagamento à vista ou parcelado. COMISSÃO: A comissão devida ao Gestor será de 5% sobre o valor da arrematação. DÚVIDAS E
ESCLARECIMENTOS: Pessoalmente junto ao Ofício onde tramita a ação ou através dos Telefones:
(11) 2659-5095 e (11) 9.9147-8616 ou e-mail: juridico@impactoleiloes.com.br. Ficam os EXECUTADOS E DEMAIS INTERESSADOS, INTIMADOS das designações supra, se o executado for revel e
não tiver advogado constituído, não constando dos autos seu endereço atual ou, ainda, não sendo
ele encontrado no endereço constante do processo, a intimação considerar-se-á feita por meio do
próprio edital de leilão. Será o edital, afixado e publicado na forma da lei. DRA. RAQUEL MACHADO
CARLEIAL DE ANDRADE - Juíza de Direito da 20ª Vara Cível do Foro Central Cível.

dital de Praça Judicial On-line. Dora Plat - Leiloeira Oficial - Jucesp 744. 2ª Vara Cível do Foro da Comarca de
Bauru. Processo: nº 0005733-30.2020.8.26.0071. Requerido Renan de Almeida Chaves - Casa térrea c/ área
construída de 124,35m². Alameda Francisco José Knepper, nº2-49, Bauru/SP - Contribuinte nº 050797005.
Descrição completa na Matrícula nº 56.452 do 01ª CRI de Bauru/SP. Lance mínimo na 1ª Praça: R$ 183.300,34 Lance mínimo na 2ª Praça: R$ 128.310,23 (70% do valor de avaliação-sujeitos à atualização). Datas das Praças 1ª Praça começa em 09/09/2022, às 10h40min e termina em 13/09/2022 às 10h40min; 2ª Praça começa
em 13/09/2022, às 10h41min e termina em 04/10/2022 às 10h40min. Ficam os requerido Renan De Almeida
Chaves, bem como seu cônjuge, se casado(a)(s) for(em), terceiro(a) interessado Prefeitura Municipal De Bauru e
demais interessados, INTIMADOS das designações supra, caso não seja(m) localizado(a)(s) para a intimação
pessoal.

(11) 3135-5689

Beneﬁciário / Observações
BMD LIS Ativos Financeiros S/A – Em Liquidação Ordinária

OBS 01: O imóvel contém um prédio comercial de tijolos e telhas de alumínio, com área construída de 124,50m², sob o nº 220 (Auto de Avaliação às ﬂs.
227/228). Valor de Avaliação do imóvel: R$ 390.000,00 (Ago/2014 – Auto de Avaliação às ﬂs. 227/228). Valor de avaliação atualizado: R$ 635.842,60
(Jun/2022). O valor de avaliação será atualizado à época das praças. Débitos Tributários: Eventuais débitos tributários são sub-rogados no valor da arrematação (artigo 130, Código Tributário Nacional). Débito Exequendo: R$ 159.414,46 (Out/2002 – Fls. 23). 02 - A 1ª praça terá início em 02 de setembro
de 2022, às 13 horas e 30 minutos, e se encerrará no dia 05 de setembro de 2022, às 13 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 05 de setembro de 2022,
às 13 horas e 30 minutos, e se encerrará em 26 de setembro de 2022, às 13 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. Caso não haja propostas para pagamento à vista,
serão admitidas propostas de arrematação parcelada exclusivamente eletrônicas pelo sítio eletrônico da gestora (www.alfaleiloes.com), sendo necessário
sinal não inferior a 25% do valor da proposta e o restante em até 30 meses. O saldo devedor (parcelado) sofrerá correção mensal pelo índice do E. TJ/
SP. Havendo mais de uma proposta todas serão apresentadas para apreciação pelo MM. Juízo da causa, que decidirá pela de maior valor, caso estejam
em diferentes condições ou, decidirá pela formulada em primeiro lugar, caso tenham iguais condições (artigo 891, parágrafo único, artigo 895, §§ 1º ao 8º
do CPC). 03 - O leilão será realizado pelo Leiloeiro Público Oﬁcial, Davi Borges de Aquino, matriculado na Junta Comercial de São Paulo sob n° 1.070,
através da plataforma Alfa Leilões - Especialista em Imóveis (www.alfaleiloes.com). Todas as regras e condições aplicáveis estão disponíveis no Portal
http://www.alfaleiloes.com (artigos 12 e 13 da Resolução n° 236/2016, CNJ). 04 - 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, 30 de junho de 2022. DR. LUIS FERNANDO CIRILLO - JUIZ DE DIREITO

SERGIO ROMANO VIEIRA JR - Leiloeiro Oficial - JUCESP n° 1211, torna público que realizará leilão
de antiguidades EM PROL “SÃO BENTO LEILÕES”. Dia 01/08/22 às 15:00hs e 20:00hs . EXPOSIÇÃO: De 25/07/22 à 01/08/22 SOMENTE ONLINE no site: www.saobentoleiloes.com.br

Visitação: Agendar no escritório da Leiloeira Oﬁcial - Venda " AD CORPUS" e no estado em que se encontram, sem garan�as.

Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Casa Branca – SP
Ônus

LEILÃO DE IMÓVEIS - DATA: 09/08/2022 - 10h00 - 02 lotes de bens imóveis
- APTO C/ 63 m² com vaga, no Edi�cio Fernanda,
Rua Santo André Avelino nº 303, Pq. São Rafael, São Paulo/SP.
(Matrícula nº 279.304 do 9º C.R.I. de São Paulo/SP) Lance Mínimo: R$ 110.000,00

Dados do Imóvel

Inscrição Municipal n° 01.01.058.0532.001
Matrícula Imobiliária n° 9.991

W W W . I M PA C T O L E I L O E S . C O M . B R

da anterior (hipótese em que deverá haver concordância da parte contrária). Em havendo decisão da ação desfavorável ao VENDEDOR, o COMPRADOR fica ciente de que
deverá intentar, a suas expensas, as medidas necessárias para desocupação do imóvel. Todos os custos envolvidos na substituição ou intervenção processual, bem como os
relativos à propositura de nova ação correrão por conta do COMPRADOR. 3.10. O VENDEDOR é responsável pelo pagamento de todos os impostos, taxas, despesas de
condomínio e IPTU que incidam sobre o imóvel e cujos vencimentos ocorram até a data da transferência da posse (direta ou indireta) do imóvel ao COMPRADOR, desde que
não conste da descrição do imóvel que tais despesas, embora anteriores, serão de responsabilidade do COMPRADOR. 3.11. A partir da data de recebimento da posse direta
ou indireta do imóvel, o COMPRADOR passa a responder, integralmente, por todas as obrigações relativas ao imóvel, inclusive: (a) por impostos, taxas, contribuição e
encargos que incidam ou venham a incidir sobre o imóvel ou que sejam a ele inerentes, tais como despesas de condomínio, foros, laudêmios, exigências apresentadas por
autoridades públicas e despesas em geral, (b) pela manutenção e conservação do imóvel e reparações, segurança do imóvel e medidas necessárias à imissão ou defesa da
posse; e (c) por construções, reformas e demolições que venha a realizar no imóvel e obtenção das respectivas aprovações/regularizações necessárias. O COMPRADOR
deverá pagar tais obrigações em seus vencimentos, ainda que lançadas em nome do VENDEDOR ou de seus antecessores. 3.12. Caso o VENDEDOR incorra em despesas que
sejam de responsabilidade do COMPRADOR, este deverá, em até 15 (quinze) dias contados do recebimento de solicitação escrita pelo VENDEDOR, ressarcir o valor
despendido, atualizado monetariamente de acordo com a variação do IPCA - IBGE, acumulada desde a data do desembolso pelo VENDEDOR até a do efetivo ressarcimento
pelo COMPRADOR, acrescido de multa moratória de 10% (dez por cento) e de juros de 12% (doze por cento) ao ano. Transferência da posse - 3.13. A transmissão da posse
direta (para imóveis desocupados) ou indireta (para imóveis ocupados) do imóvel, pelo VENDEDOR, será feita, automaticamente: (i) na data da confirmação do pagamento
do sinal de imóvel adquirido com pagamento parcelado; (ii) na data do pagamento do preço do imóvel arrematado à vista. O pagamento feito por meio de cheque será
confirmado após a sua regular compensação. 3.14. Na hipótese de arrematação de imóvel cedido a terceiro em comodato, locação ou arrendamento, o VENDEDOR somente
transmitirá a posse indireta ao COMPRADOR após a assinatura da Escritura de Venda e Compra ou do Compromisso Particular de Venda e Compra, o que ocorrer primeiro.
Fica estipulado que até a data da assinatura do referido instrumento, os alugueis serão devidos ao VENDEDOR. Formalização da venda - 3.15. Será celebrada pelo VENDEDOR
e COMPRADOR Escritura Pública de Venda e Compra com Pacto Adjeto de Alienação Fiduciária em Garantia, para os imóveis arrematados a prazo. Em relação aos imóveis
arrematados à vista, será outorgada a Escritura Pública de Venda e Compra. Em ambos os casos, o Tabelião de Notas será definido pelo VENDEDOR. Caso haja pendências
que obstem a outorga de escritura e/ou seu registro, ficará facultado ao VENDEDOR celebrar Compromisso Particular de Venda e Compra ou Promessa de Cessão de Direitos,
quitados ou parcelados, conforme o caso. Nessa hipótese, a Escritura Pública de Venda e Compra será outorgada em até 180 (cento e oitenta) dias do saneamento das
pendências existentes. 3.16. O imóvel cuja descrição expressamente indique a existência de “procedimento em andamento para a ratificação da consolidação da propriedade
decorrente de alienação fiduciária”, nos moldes previstos na lei nº 9.514/97, será transferido ao COMPRADOR por meio de Compromisso de Venda e Compra. Nessa
hipótese, sem prejuízo da necessidade de cumprimento das demais condições previstas neste Edital e no Compromisso de Venda e Compra, a correspondente Escritura
Definitiva somente será lavrada após a averbação, na matrícula do Imóvel, de requerimento que noticie a realização de leilões negativos e permita a ratificação da
consolidação da propriedade do Imóvel em nome do VENDEDOR, o qual fica completamente isento de responsabilidade por eventual atraso na consumação dessa
providência em virtude de ação ou omissão do Oficial daquele Registro. 3.17. Todos os instrumentos públicos e particulares acima mencionados serão formalizados em até
90 (noventa) dias contados da compensação do pagamento do sinal ou quitação do imóvel. Não ocorrendo a assinatura de qualquer dos instrumentos públicos ou particulares
por culpa exclusiva do COMPRADOR, poderá ocorrer, a critério do VENDEDOR, o cancelamento da arrematação e a devolução dos valores nominais pagos pela compra do
imóvel, excluindo-se o valor pago a título de sinal, impostos, taxas e a comissão do leiloeiro, independentemente de qualquer notificação ou interpelação judicial, extrajudicial
ou formalização do acordo. Caso, contudo, o COMPRADOR tenha arrematado o imóvel à vista e pago todo o valor, será feita a devolução dos valores nominais anteriormente
mencionada, descontando-se 30% (trinta por cento) do valor pago pelo imóvel, impostos, taxas e a comissão do leiloeiro. 3.18. O prazo referido no item 3.15 poderá ser
prorrogado caso haja pendências documentais do VENDEDOR (por exemplo, a ausência provisória da Certidão Negativa do INSS ou Certidão de Quitação de Tributos
Federais), até a regularização destas. Vencida a documentação disponibilizada para outorga da Escritura Pública ou para o respectivo registro, por culpa do COMPRADOR,
ficará sob a sua responsabilidade a obtenção de novos documentos. 3.19. Serão de responsabilidade do COMPRADOR todas as providências e despesas necessárias à
transferência dos imóveis junto aos órgãos públicos, incluindo, sem se limitar o imposto de transmissão de bens imóveis (ITBI), laudêmio, taxas, alvarás, certidões, escrituras,
emolumentos cartorários, registros e averbações de qualquer natureza, bem como todos os encargos para liberação dos imóveis com eventuais pendências ou ônus, desde
que apontados na descrição do lote específico. 3.20. Outorgada a Escritura Pública de Venda e Compra ou a Escritura de Venda e Compra com Pacto Adjeto de Alienação
Fiduciária, o COMPRADOR deverá apresentar ao VENDEDOR, no prazo de até 60 (sessenta) dias a contar da data da assinatura, o instrumento devidamente registrado no
registro de imóveis, ressalvadas as hipóteses de prorrogações autorizadas ou quando houver pendências documentais do VENDEDOR, bem como, efetivar a substituição do
contribuinte na Prefeitura Municipal e do responsável pelo imóvel junto à administração do correspondente condomínio. No caso de Instrumento Particular de Venda e
Compra de Bem Imóvel, o instrumento deve ser apresentado ao VENDEDOR devidamente registrado no Registro Imobiliário em até 45 (quarenta e cinco) dias a contar da
data da assinatura, sob pena de o contrato ser terminado, observada as ressalvas aqui previstas. 3.21. Até a data da assinatura de qualquer dos instrumentos de promessa
ou de venda do imóvel, é permitida a desistência ou arrependimento da venda pelo VENDEDOR, nas seguintes hipóteses: a) por problemas cadastrais do COMPRADOR, b)
por impossibilidade documental, c) quando o COMPRADOR tiver seu nome citado ou envolvido, direta ou indiretamente, em fato público que o exponha de maneira negativa
ou integre, sob qualquer aspecto, investigação em âmbito administrativo, civil ou penal, d) quando a venda não atender aos interesses do VENDEDOR (ainda que enquadrada
nas condições do leilão), ou e) nos casos previstos em lei. Em qualquer dessas hipóteses será restituída ao COMPRADOR a quantia por ele eventualmente paga pelo imóvel
arrematado até aquele momento (incluindo-se a comissão do leiloeiro, impostos e taxas), devidamente atualizada pelo IPCA - IBGE, renunciando expressamente o
COMPRADOR, desde já, a qualquer outra restituição ou indenização. Evicção de direito - 3.22. Sobrevindo decisão judicial transitada em julgado que decretar a anulação do
título aquisitivo do VENDEDOR (tais como Carta de Arrematação/Adjudicação, Escritura de Dação em Pagamento, etc.), o VENDEDOR responderá pela evicção de direito, com
exceção dos imóveis em cuja descrição, constante do site do leiloeiro ou de material de divulgação, haja referência a restrição judicial ou outra especificação, hipótese em
que o COMPRADOR automaticamente assumirá tais riscos nos termos da lei. A responsabilidade do VENDEDOR pela evicção ficará limitada à devolução, quando aplicável:
(i) do valor relativo ao sinal e parcelas do preço pagos pelo imóvel até a data da restituição; (ii) das despesas relativas à formalização da escritura e registro; (iii) das despesas
condominiais e tributos pagos pelo COMPRADOR relativos a período anterior à assinatura do Compromisso de Venda e Compra ou escritura; e (iv) somente quando o imóvel
estiver ocupado, das despesas condominiais e tributos pagos pelo COMPRADOR relativos ao período em que este manteve, apenas, a posse indireta do imóvel. 3.23. Os
valores serão atualizados entre o dia do pagamento e o da restituição, mediante aplicação de percentual de acordo com a variação do IPCA - IBGE (Índice Nacional de Preços
ao Consumidor Amplo, divulgado pela Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística). 3.24. Não é conferido ao COMPRADOR o direito de pleitear quaisquer outros valores
indenizatórios e tampouco indenização por benfeitorias eventualmente introduzidas no imóvel após a data da aquisição, em relação as quais o COMPRADOR não poderá
exercer o direito de retenção. 4. DESCUMPRIMENTOS - 4.1. Na hipótese de descumprimento pelo COMPRADOR de qualquer obrigação constante deste edital ou dos
documentos de formalização da venda para os quais não tenha sido estipulada sanção específica, o VENDEDOR notificará o COMPRADOR por escrito, para, no prazo de 15
(quinze) dias a contar do recebimento de tal notificação, sob pena de cancelamento da venda, sanar o descumprimento, bem como pagar, a título de multa moratória, valor
equivalente a 2% (dois por cento) do preço do imóvel, atualizado de acordo com a variação do IPCA - IBGE. 4.2. Não cumprida a obrigação no prazo acima indicado, o
VENDEDOR poderá considerar o negócio terminado e o COMPRADOR perderá todos os direitos relativos ao imóvel, ficando esse liberado para nova venda. 4.3. Estará sujeito
às penalidades aqui estipuladas também o COMPRADOR que não comparecer para a assinatura de qualquer dos documentos relacionados à venda do imóvel, inclusive Ata
de Arrematação. 4.4. Na hipótese de a venda ser terminada, o COMPRADOR arcará com o pagamento de multa no valor equivalente a 30% (trinta por cento) do montante
até então pago ao VENDEDOR, atualizado desde a data da resolução até a do pagamento da multa de acordo com a variação do IPCA - IBGE. 4.5. A diferença será devolvida
ao COMPRADOR em até 30 (trinta) dias contados da restituição amigável da posse do imóvel, atualizada mediante a aplicação de percentual de acordo com a variação do
IPCA - IBGE (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, divulgado pela Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) acumulado entre o dia do pagamento do preço
ou de suas parcelas e o da efetiva restituição. 4.6. O valor correspondente à comissão do leiloeiro não será objeto de restituição. 4.7. Caso o COMPRADOR não possa ser
encontrado nos endereços por ele cadastrados junto ao VENDEDOR, o VENDEDOR procederá à devolução dos valores acima mencionados mediante ordem de pagamento à
disposição do COMPRADOR ou consignação de pagamento. 4.7.1. Na hipótese de devolução de cheques, estes ficarão à disposição do COMPRADOR para retirada após a
quitação da multa por ele devida nos termos do subitem 4.4. Restituição do imóvel - 4.8. Ocorrendo o término da venda, por qualquer motivo, o COMPRADOR deverá, no
prazo de 30 (trinta) dias contados da resolução, devolver o imóvel ao VENDEDOR. O imóvel deverá ser restituído em estado de conservação compatível com o recebido, com
os tributos, despesas e encargos assumidos pelo COMPRADOR devidamente quitados e completamente desocupado de pessoas e coisas, ressalvada ocupação já existente
na data de arrematação em relação a qual os esforços do COMPRADOR para desocupação não tenham surtido efeitos. 4.9. A não restituição do imóvel no prazo e forma
previstos caracterizará esbulho possessório e implicará, para o COMPRADOR, até o cumprimento de referidas obrigações, pagamento mensal ao VENDEDOR, a título de
aluguel, do equivalente a 2% (dois por cento) do preço do imóvel, devidamente atualizado de acordo com a variação do IPCA - IBGE, sem prejuízo da adoção de demais
medidas aplicáveis. 5. DISPOSIÇÕES FINAIS - 5.1. O VENDEDOR não responderá pelo pagamento de eventual comissionamento relativo à intermediação do negócio
imobiliário, que, se aplicável, deverá ser de exclusiva e integral responsabilidade do COMPRADOR, adicionalmente à comissão do leiloeiro, cuja responsabilidade de
pagamento também é do COMPRADOR. 5.2. O não exercício, pelo VENDEDOR, de quaisquer direitos ou faculdades que lhe concedem a lei, este Edital e ou o instrumento
utilizado para formalizar a venda, importará mera tolerância, não constituindo novação contratual ou renúncia de direitos. 5.3. Fica eleito o Foro da Comarca da Capital do
Estado de São Paulo, para nele serem dirimidas quaisquer dúvidas ou questões oriundas do presente edital. Leiloeira Oficial - Dora Plat - JUCESP 744.

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
A VISTA: DESCONTO DE 10 % SOBRE O VALOR DE ARREMATAÇÃO
SINAL MÍNIMO (%)²

SALDO (%)

20

80

CONDIÇÃO DE PARCELAMENTO¹
(SOMENTE PARA IMÓVEIS COM
VALOR DE VENDA A PARTIR DE
R$20.000,00)

25

75

30

70

Nº PARCELAS³

JUROS ANUAIS
(TABELA PRICE)

8

...

12

CORREÇÃO
MONETÁRIA
...

24
36
48

10

IPCA ANUAL

78
1 - NÃO É PERMITIDA A UTILIZAÇÃO DE FGTS, FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO, CARTAS DE CRÉDITO OU DE CONSÓRCIO PARA AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS EM LEILÃO;
2 - SINAL MÍNIMO EXPOSTO NO QUADRO DE “CONDIÇÕES DE PAGAMENTO”, ESTARÁ SUJEITO A ACEITAÇÃO OU NÃO;
3 - A PRIMEIRA PARCELA TERÁ SEU VENCIMENTO EM 30 DIAS APÓS O LEILÃO OU PAGAMENTO DO SINAL;
4 – VERIFICAR O DESCONTO (%) DO IMÓVEL NO SITE DO LEILOEIRO;

Lance Mínimo: R$ 107.300,00.
Lote 006 - Campina Grande do Sul/PR - Jardim Paulista - Apartamento 14, com 1 Vaga na Garagem, situado à
Avenida Augusto Staben, 2.201, Jardim Paulista, Área Privativa: 58,31m², Área Total 69,06m², Matrícula 15.895
do 1º CRI Local. Lance Mínimo: R$ 147.900,00.
Lote 007 - Aracaju/SE – Grageru - Apartamento nº 501 do Residencial Unique Jardins, com direito ao uso de 02
vagas de estacionamento sob nºs 15 e 16, localizadas no pavimento térreo, situado na Rua Lourival Chagas, nº
161, bairro Grageru. - ARACAJU, SE. Área privativa: 101,30m2 Área total: 172,50m2. Matrícula nº 58.666 do 2º
CRI Aracajú/SE. Lance Mínimo: R$ 225.200,00.
Lote 008 - Goiânia/GO - Residencial Santa Fé - Casa, situado à Rua Lee Hundley Residencial Santa Fé, 28,
da quadra 11, Área Terreno 250,00m², Área Construída 90,39m², Matrícula 226.545 do 1º CRI local. Lance
Mínimo: R$ 92.400,00.
Lote 009 - Fortaleza/CE - Edson Queiroz - Casa, situado à Rua Raimundo Pinheiro Maciel, 989, Loteamento Sítio
Santa Sofia, Edson Queiroz, Área Terreno 150,00m², Área Construída 145,00m², Matrícula 73.987 do 1º CRI Local.
Lance Mínimo: R$ 208.300,00.
Lote 010 - Jundiaí/SP - Vila Progresso - Casa, situada à Rua Florianópolis, 20, (antiga Rua Dez), Lote 02, Quadra
1, Vila Progresso, Área Terreno 300,00m², Área Construída 231,00, Matrícula 98.927 do 2º CRI Local. Lance

Mínimo: R$ 389.300,00.
Lote 011 - Botucatu/SP – Centro - Casa à Rua Visconde do Rio Branco, 227, (lote nº 03), esquina com a Rua João
Thomaz de Almeida, Vila Rodrigues - Botucatu/SP com Área de Terreno: 528,97m². Área Construída: 206.30m².
Matrícula 8.331 do 2° CRI Local. Lance Mínimo: R$ 292.500,00.
Lote 012 - Jataí/GO - Setor Granjeiro - Casa, situado à Rua Tia Purcena, 111, Qd. D-4, Lt. 09, Setor Granjeiro, Área
Terreno 600,00m², Área Construída 174,37m², Matrícula 23.489 do 1º CRI Local. Lance Mínimo: R$ 151.900,00.
Lote 013 - São Paulo/SP - Vila Andrade - Apartamento nº 71, com 4 Vagas na Garagem, Edifício Tivoli Park, situado
à Avenida José Galante, 650/750, Vila Andrade, Área Privativa de 235,36m², Área Total 470,23m² Matrícula nº
108.746 do 18° CRI Local. Lance Mínimo: R$ 1.222.300,00.
Lote 014 - Santa Helena de Goiás/GO – Rodrigues - Casa, situado à Rua Pequi x Avenida da Cana, 10, Lote 02,
da quadra 04, Rodrigues, Área Terreno 203,80m², Área Construída 162,34m², Matrícula 14.112 do 1º CRI Local.
Lance Mínimo: R$ 138.400,00.
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EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 30 DIAS. PROCESSO Nº 1001429-73.2022.8.26.0564. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara
Cível, do Foro de São Bernardo do Campo, Estado de São Paulo, Dr(a). Mauricio Tini Garcia, na forma da Lei, etc. Edital de Citação
com prazo de 30 dias (úteis) - Processo 1001429- 73.2022.8.26.0564. O Dr. Maurício Tini Garcia, Juiz de Direito da 2ª Vara Cível do
Foro da Comarca de São Bernardo do Campo/SP. Faz saber a todos quantos o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem, o
titular do domínio (Espólio de Salvador Garufi e sua esposa Norma Tina Marianina Garufi, Arthur Belarmino Garrido e sua esposa
Isaura Scialla Garrido, Sérgio Ferreira Leite e sua esposa Maria Ferreira Leite), anteriores possuidores e confrontantes, bem como
respectivos cônjuges ou sucessores, quando houver, 3ºs interessados, réus ausentes, incertos e/ou desconhecidos, seus herdeiros ou
sucessores, que Alessandra Andreia da Silva Sousa e Angela Andreia Silva de Jesus, ajuizaram ação de Usucapião, objetivando a
declaração de domínio sobre imóvel descrito como parte do Lote n° 66 da quadra G do Loteamento Jardim Leblon, descrito e
caracterizado na transcrição n° 26002, do 1º CRI de São Bernardo do Campo. Imóvel esse cuja posse é mantida de forma mansa e
pacifica há mais de 15 anos pelas autoras. Estando em termos, expediu-se o presente edital de CITAÇÃO, para que no prazo de 15
dias úteis, após fluir o prazo de 30 dias supra, querendo ofereçam defesa, sob pena de presumirem-se como verdadeiros os fatos
alegados na inicial nos termos dos artigos 344 e 355, II do CPC. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em
que será nomeado curador especial. Para conhecimento de todos é expedido o presente edital, que será afixado e publicado na forma
da lei. Nada Mais. Dado e passado nesta cidade de São Bernardo do Campo, aos 18 de fevereiro de 2022.
Edital de Intimação com Prazo de 20 dias. Processo nº 0002289-59.2022.8.26.0704. (Cumprimento de Sentença). Processo
Principal nº 1004385-45.2013.8.26.0704. A Dra. Mônica de Cassia Thomaz Perez Reis Lobo, MMª Juíza de Direito da 1ª Vara Cível do
Foro Regional XV - Butantã/SP. Faz Saber a ELISA BOSCHIM OLIVEIRA SANTOS, RG. 32.932.856-6 e CPF. 327.966.518/35, que por
parte de EM COLÉGIO UNIVERSITÁRIO DE TABOÃO DA SERRA LTDA – EPP, foi ajuizada ação de Cobrança em fase de
Cumprimento de Sentença, ora julgada procedente e condenou a executada ao pagamento de R$ 13.085,06 atualizado até (Maio/2022) e
demais cominações legais, nos termos do artigo 513 § 2º, inciso IV, do NCPC. Estando a executada em local ignorado, expede-se edital de
intimação, para que no prazo de 15 dias úteis, a fluir os 20 dias supra, pague o débito, sob pena de execução coativa (Cumprimento de
Sentença) e pena de multa de 10% e honorários em fase de Cumprimento de Sentença (NCPC 523, § 1º), onde a executada poderá
apresentar impugnação no prazo de 15 dias, a contar do decurso de prazo para o pagamento voluntário da obrigação, independentemente
de penhora ou nova intimação (art. 525 do NCPC), nos termos do artigo 257, IV do NCPC. Será o presente edital, publicado na forma da Lei.
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. Processo nº 1001445-31.2019.8.26.0338. O MMº Juiz de Direito da 1ª Vara do Foro de
Mairiporã/SP, Dr. Cristiano Cesar Ceolin, na forma da Lei, etc. Faz Saber ao ESPÓLIO DE MÁRCIO CLÁUDIO DE OLIVEIRA MENDES,
NA PESSOA DE SUA INVENTARIABTE ANA CLAUDIA GRANJA SCARABEL NOGUEIRA, RG.21.212.842-5 e CPF. 181.242.448-55,
que por parte de ALBEV - Associação de Proprietários de Lotes nos Loteamentos Alpes da Cantareira e Beverly Hills Park, foi ajuizada Ação
de Cobrança no valor de R$ 68.221,31 (Maio/2019), referente a Prestação de Serviços realizados pelo Autor, onde a requerida não vem
honrando com os pagamentos das parcelas devidas, em relação às benfeitorias no referido Empreendimento, conforme consta nos
documentos anexados nos autos. Estando a requerida 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 advertida dos artigos 344 e 355, II do NCPC, sendo que
presumir-se-ão verdadeiros os fatos alegados pelo autor, ficando advertida que será nomeado curador especial em caso de revelia, nos
termos do artigo 257, IV do NCPC. Será o presente edital, afixado e publicado na forma da Lei. NADA MAIS. Cidade de Mairiporã, aos 29 de
junho de 2022.
EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 30 DIAS. Processo nº 1010769-55.2018.8.26.0152. A MMª Juiza de Direito da 1ª Vara Cível do
Foro de Cotia/SP, Dra. RENATA MEIRELLES PEDRENO, na forma da Lei, etc... Faz Saber a ELISVALDO SILVA CARDOSO, RG
56.432.030-4, CPF 266.903.368-75, que lhe foi proposta ação de Execução de Título Extrajudicial por parte de Condominio Nova Zelandia 2
para cobrança no valor de R$ 9.404,27, atualizado até (Março/2020), conforme consta nos documentos descritos e anexados nos autos.
Tendo em vista o Termo de Arresto que recaiu sobre o apartamento nº "44", localizado no 4º pavimento do Bloco "04" do condomínio "Nova
Zelândia Cond. 2 matriculado no Cartório de Registro de Imóveis de Cotia sob o nº 133.107, o qual foi nomeado depositário o Sr. Elisvaldo
Silva Cardoso, bem como do Bloqueio Judicial no valor de R$ 848,96 – Banco Itaú Unibanco S/A) e BLOQUEIO realizado sobre o veículo
Marca/Modelo Fiat/Uno Electronic, Placa CAI 1973. Estando o requerido em local ignorado, expediu-se o presente edital de INTIMAÇÃO,
para que no prazo de 05 dias, após fluir o prazo de 30 dias supra, querendo, apresente impugnação nos termos do artigo 854, § 3º do CPC,
sob pena de levantamento, ficando advertido que será nomeado curador especial em caso de revelia nos termos do artigo 257, IV. Será o
presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da Lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Cotia, 19 de julho de 2022.
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. Processo nº 1001575-21.2019.8.26.0338. O MMº Juiz de Direito da 1ª Vara do Foro de
Mairiporã/SP, Dr. Cristiano Cesar Ceolin, na forma da Lei, etc. Faz Saber a PIEMONTE COMERCIO REPRESENTAÇÃO IMPORTAÇÃO
E EXPORTAÇÃO LTDA, CNPJ. 00.625.146/0001-02, na pessoa de seu representante legal, que por porte de ALBEV – ASSOCIAÇÃO DE
PROPRIETÁRIOS NOS LOTEAMENTOS ALPES DA CANTAREIRA E BEVERLY HILLS PARK, foi ajuizada ação de Cobrança no valor
de R$ 53.809,89 (Junho/2019), referente a Prestação de Serviços realizados pelo Autor, onde o requerido não vem honrando com os
pagamentos das parcelas devidas, em relação as benfeitorias realizadas pelo autor no referido Empreendimento, conforme consta nos
documentos anexados nos autos. Estando o requerido 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 advertido dos artigos 344 e 355, II do NCPC, sendo que
presumir-se-ão verdadeiros os fatos alegados na petição inicial, ficando advertido que será nomeado curador especial em caso de revelia,
nos termos do artigo 257, IV do NCPC. Será o presente edital, afixado e publicado na forma da Lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta
cidade de Mairiporã, 19 de julho de 2022.
Edital de Citação com Prazo de 20 dias. Processo nº 1003499-84.2020.8.26.0224. O Dr. Ricardo Felicio Scaff, MMº Juíz de Direito da 1ª
Vara Cível da Comarca de Guarulhos/SP. Faz Saber a JARDEL LOGISTICA & TRANSPORTES EIRELI, CNPJ. 27.581.623/0001-51, na
pessoa de seu representante legal, que por parte de POSTO D´ANGELIS LTDA. – em Recuperação Judicial, CNPJ. 23.174.519/0001-91,
foi ajuizada ação Monitória para cobrança no valor de R$ 2.890,54 (Fevereiro/2020), referente negócios comerciais realizados entre as partes,
onde o Autor recebeu como forma de pagamento, os cheques nºs 106 e 116 de titularidade do Requerido, onde os mesmos foram
devolvidos pela(s) alínea(s) 11-12, conforme consta nos documentos descritos e anexados nos autos. Estando o requerido em lugar
ignorado, expede-se o edital, para que em 15 dias, a fluir dos 20 dias supra, pague o débito (ficando isento de custas processuais), acrescido
de honorários advocatícios equivalentes a 5% do valor do débito (artigo 700, 701, 702 do NCPC), ou ofereça embargos, sob pena de
converter-se o mandado inicial em mandado executivo. No caso de revelia, será nomeado curador especial. Será o presente edital, afixado e
publicado na forma da Lei.
EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0005717-69.2019.8.26.0020. A MMª Juiza de Direito da 1ª Vara Cível do
Foro Regional XII - Nossa Senhora do Ó, Estado de São Paulo, Dra. Cláudia Barrichello, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a FRANCISCO
JORDÃO BARREIROS, CPF 766.977.208-59, que por este Juízo, tramita de uma ação de Cumprimento de sentença, movida por Alfredo
Fernandes. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, nos termos do art. 513, §2º, IV do CPC, foi determinada a sua INTIMAÇÃO
por EDITAL, para que, no prazo de 15 dias úteis, a contar do prazo do edital, pague a quantia indicada nos autos, devidamente atualizada,
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 art. 525 do CPC, transcorrido o período acima indicado sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 dias úteis para
que o réu, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente sua impugnação. 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 abril de 2022.
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. Processo nº 1001298-46.2020.8.26.0604. O MMº Juiz de Direito da 5ª Vara Cível do Foro
de Guarulhos/SP, Dr. Artur Pessôa De Melo Morais, na forma da Lei, etc... Faz Saber a BÁRBARA CRISTINA ALEIXO HESBERG, CNPJ.
23.906.055/0001-60, sito à Rua Sao Mauricio, 294, Vila Galvao, Guarulhos - SP, que lhe foi proposta ação de Procedimento Comum por
parte de Pesk Fibra Ind. e Com. de Artigos para Pesca Ltda, alegando em síntese: foi ajuizada ação de Cobrança de R$ 1.500,00
(Fevereiro/2020), onde o Autor efetuou o pagamento para emissão de documento ambiental com carta de anuência, entretanto a requerida
não cumpriu com o combinado a não devolveu a quantia, conforme consta nos documentos anexados nos autos. 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, após fluir o prazo de 20 dias úteis supra, querendo ofereça defesa, sendo advertido dos artigos 344 e 355, II do NCPC, sendo que
presumir-se-ão verdadeiros os fatos alegados pelo autor, ficando advertido que será nomeado curador especial em caso de revelia, nos
termos do artigo 257, IV do NCPC. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da Lei. NADA MAIS. Dado e passado
nesta cidade de Guarulhos, aos 21 de julho de 2022.
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. Processo nº 1002136-91.2015.8.26.0271. O MMº Juiz de Direito da 2ª Vara Cível do Foro
de Itapevi/SP, Dr. PETER ECKSCHMIEDT, na forma da Lei, etc. Faz Saber a CLODOALDO PINHEIRO DE OLIVEIRA, CPF.
160.898.748-50, SIDNEI LIMA DE OLIVEIRA, CPF. 218.838.458-07, LUCILEIA LIMA DE OLIVEIRA VIEIRA, CPF. 274.192.768-54, LUCI
PINHEIRO DE LIMA, CPF. 302.871.968-10 e JEFERSON LINDOR LIMA DE OLIVEIRA, CPF. 360.373.838-12, que MARCO ANTONIO
PINTO, RG. 12.575.692 SSP/SP e CPF. 010.766.528-08 e SUELI CAMILO PINTO, RG. 21.270.609-3 e CPF. 259.905.908-58, ajuizaram
Ação de Rescisão de Contrato c/c Reintegração de Posse, tendo por objeto a rescisão do contrato firmado entre as partes, bem como a
reversão na posse do Lote descrito como Lote “03 - Quadra 02”, do Loteamento denominado Santa Rita, município de Itapevi, SP, com área
de 143,00m2 onde os supracitados encontram-se inadimplentes com as prestações do referido imóvel desde o mês de Dezembro de 2006,
conforme consta nos documentos anexados nos autos. Atribui-se a causa o valor de R$ 20.000,00 (Maio/2015). Estando os réus em lugar
ignorado, foi determinada a 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, os réus serão considerados revéis, caso em que
será nomeado curador especial. Será o presente edital, afixado e publicado na forma da Lei. Cidade de Itapevi, aos 07 de julho de 2022.
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. Processo nº 1019535-76.2020.8.26.0007. O MMº Juiz de Direito da 5ª Vara Cível do Foro
Regional VII – Itaquera/SP, Dr. JU HYEON LEE, na forma da Lei, etc... Faz Saber a MUNDO DO AÇAI LTDA, CNPJ. 26.395.752/0001-92,
na pessoa da proprietária CARLA LARISSA LIRA COELHO, CPF. 457.779.638-46 e RG. 54.248.849, que por parte de RONALDO
PEREIRA DE CARVALHO, RG. 38.054.544-5-SSP/SP e CPF. 974.004.833-15, foi ajuizada ação Monitória para cobrança que perfaz o
valor de R$ 178.811,85 (Outubro/2020), referente transação comercial firmado entre as partes, onde os requeridos emitiram (08) cheques a
favor do Autor, e os mesmos deixaram de ser compensados por insuficiência de fundos, conforme consta nos documentos descritos e
anexados nos autos. Estando os requeridos em lugar ignorado, expede-se o edital, para que em 15 dias, a fluir dos 20 dias supra, paguem o
débito (ficando isentos de custas processuais), acrescido de honorários advocatícios equivalentes a 5% do valor do débito (artigo 700, 701,
702 do NCPC), ou ofereçam embargos, sob pena de converter-se o mandado inicial em mandado executivo. No caso de revelia, será
nomeado curador especial. Será o presente edital, afixado e publicado na forma da Lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São
Paulo, aos 12 de julho de 2022.
Edital de Intimação com Prazo de 20 dias. Processo nº 0022831-20.2021.8.26.0224. (Cumprimento de Sentença). O MMº Juiz de
Direito da 7ª Vara Cível, do Foro de Guarulhos, Estado de São Paulo, Dr. Domicio Whately Pacheco e Silva, na forma da Lei, etc... FAZ
SABER a SOUTE IMÓVEIS LTDA - ME, CNPJ 10.310.025/0001-45, com endereço à Rua Itaverava, 84, Camargos, Guarulhos – SP, que
por este Juízo, tramita ação de Cumprimento de sentença, movida por Edson Júnior Monteiro. Estando o réu em lugar ignortado, nos termos
do artigo 513, §2º, IV do CPC, foi determinada a 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$52.537,27, devidamente atualizada, sob pena de multa de 10% sobre o valor do débito e
honorários advocatícios de 10% (artigo 523 e parágrafos, do Código de Processo Civil). Fica ciente, ainda, que nos termos do artigo 525 do
Código de Processo Civil, transcorrido o período acima indicado sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 dias úteis para que o
executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação. Será o presente edital,
afixado e publicado na forma da Lei.
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. Processo nº 1020193-02.2018.8.26.0224. O MMº Juiz de Direito da 8ª Vara Cível do Foro
de Guarulhos/SP, Dr. Luiz Gustavo de Oliveira Martins Pereira, na forma da Lei, etc. Faz Saber a MOLOK BRASIL EIRELLI – EPP, CNPJ.
24.828.981/0001-28, na pessoa de seu sócio LEANDRO DANIEL LOYOLLA, RG. 46.818.938 e CPF. 302.018.368-58, que GILSON
DANIEL DEL SANTO, RG. 17.849.546-3/SP e CPF. 095.333.338-80, ajuizada ação de Ação Cautelar de Sustação de Protesto, onde o
Autor foi notificado pelo 1º Tabelião de Protesto de Letras e Títulos de Guarulhos, protocolo 0001-06/06/2018-58, sobre a apresentação do
cheque nº 850590, no valor de R$ 2.928,66, onde os serviços contratados entre as partes ficaram incompletos, conforme consta nos
documentos anexados nos autos. Diante dos fatos requer o Autor a sustação do protesto dos órgãos competentes e o ressarcimento no
valor de R$ 13.375,00 + R$ 2.928,66 do título protestado. Dá-se à causa o valor de R$ 16.303,66 (Setembro/2018). 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 supra, querendo ofereça
defesa, sendo advertido dos artigos 344 e 355, II do NCPC, sendo que presumir-se-ão verdadeiros os fatos alegados, ficando advertido que
será nomeado curador especial em caso de revelia, nos termos do artigo 257, IV do NCPC. Será o presente edital, afixado e publicado na
forma da Lei. Guarulhos, 20/07/2022.
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1041814-50.2021.8.26.0224. A MMª Juiza de Direito da 9ª Vara Cível do
Foro de Guarulhos, Estado de São Paulo, Dra. ANA CAROLINA MIRANDA DE OLIVEIRA, na forma da Lei, etc...Faz Saber a LILIAN
CAVALCANTE DE OLIVEIRA, CPF. 347.953.828-24, que por parte de PROGRESSO EDUCACIONAL LTDA, foi ajuizada ação Monitória
para cobrança no valor de R$ 26.896,26 (Agosto/2021), referente mensalidades escolares vencidas e não pagas entre os meses de: Abril à
Dezembro de 2019, na prestação de serviços educacionais firmado entre as partes, conforme documentos descritos e anexados nos autos.
Estando a executada em lugar ignorado, expede-se o edital, para que em 15 dias, a fluir dos 20 dias supra, pague o débito (ficando isento de
custas processuais), acrescido de honorários advocatícios equivalentes a 5% do valor do débito (artigo 700, 701, 702 do NCPC), ou ofereça
embargos, sob pena de converter-se o mandado inicial em mandado executivo. No caso de revelia, será nomeado curador especial. Será o
presente edital, afixado e publicado na forma da Lei. Dado e passado nesta cidade de Guarulhos, aos 19 de julho de 2022.

Triple Play Brasil Participações S.A.

CNPJ/ME nº 23.438.929/0001-00 - NIRE 35.300.483.260
Edital de Convocação - Assembleia Geral Extraordinária
Ficam convocados os acionistas da Triple Play Brasil Participações S.A., localizada na cidade e
Estado de São Paulo, na Rua Bandeira Paulista, nº 726, 19º andar, conjunto 191, Itaim Bibi, CEP
04532-002 (“Companhia”) a se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária, a ser realizada no dia 15
de agosto de 2022, às 15 horas (“AGE”), de modo exclusivamente digital, a fim de tratar sobre a
nomeação de um membro adicional ao Conselho de Administração da Companhia. Para participação
na AGE, os acionistas da Companhia ou seus representantes legais deverão se cadastrar por meio do
e-mail ri@conexaofibra.com.br, com antecedência de até 48 (quarenta e oito) horas da AGE. O acesso
via Zoom estará restrito a acionistas da Companhia que se credenciarem dentro do prazo estabelecido,
que receberão as instruções de acesso após o credenciamento. A Companhia informa que os
documentos necessários para a deliberação dos itens da ordem do dia encontram-se à disposição dos
acionistas na sede da Companhia.
São Paulo, 22 de julho de 2022
Ricardo Rodriguez e Yingjie Zhou
Conselho de Administração

EDITAL DE CITAÇÃO expedido nos autos da Ação de Usucapião, PROCESSO Nº 109461592.2019.8.26.0100 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)
Carlos Henrique Martins e DENISE APARECIDA MARTINS CESAR e José Roberto César, réus
ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais interessados, bem como seus cônjuges e/ou
sucessores, que Wilson Roberto Monteiro e Oradina Maria de Sousa Monteiro ajuizou(ram) ação
de USUCAPIÃO, visando declaração de domínio sobre imóvel usucapiendo corresponde ao
apartamento nº. 44, localizado no 4º andar do Edifício Serra Negra, integrante do Bloco 04, do
CONJUNTO RESIDENCIAL BUENA VISTA, localizado na Estrada de Itapecerica, nº. 4.462, no 29º.
Subdistrito - Santo Amaro, São Paulo - SP., alegando posse mansa e pacífica no prazo legal.
Estando em termos, expede-se o presente edital para citação dos supramencionados para
contestarem no prazo de 15 (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.

CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA

A ASSOCIAÇÃO ORQUESTRA SINFONICA CARLOS GOMES, inscrita no Cadastro Nacional de
Pessoa Jurídica do ministério da Fazenda C.N.P.J sob o nº 11.565.388/0001-94, com base em seu
estatuto convoca os seus associados para Assembleia Geral Ordinária, a ser realizada em sua sede,
na Rua São Joaquim, no. 138 – Auditório - Liberdade – São Paulo – SP, no dia 11 de agosto
de 2022, às 19h30min horas, em primeira convocação com maioria simples dos associados com
direito a voto ou as 20h00min em segunda convocação com a qualquer numero de associados
presentes, para deliberar sobre a seguinte Ordem do Dia:
1 – APROVAÇÃO DO RELATÓRIO DA DIRETORIA;
2 – APROVAÇÃO DAS CONTAS DOS EXERCICIOS FINDOS 2019 E 2020 e 2021
3 – ELEIÇÃO DA NOVA DIRETORIA, CONSELHO FISCAL E SUPLENTES PARA O MANDATO
DE 12/08/2022 a 11.08.2025;
4 – OUTROS ASSUNTOS DO INTERESSE DA ASSOCIAÇÃO.
São Paulo, 25 de julho de 2022.
JOAO LUIZ AUGUSTO DA SILVEIRA
R.G nº 5.682.130 – SSP-SP
CPF nº 640.968.668-49
Presidente.

União Nacional Cooperativa Habitacional - CNPJ 29.870.729/0001-09 – NIRE 3540017311-4 - EDITAL DE CONVOCAÇÃO - ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DE REVISÃO ESTATUTÁRIA - O Presidente da UNIÃO NACIONAL
COOPERATIVA HABITACIONAL, no exercício de suas atribuições legais e estatutárias e de acordo com o art. 38 da Lei Federal
n° 5.764/1971, convoca todos os sócios cooperados em dia com suas obrigações, para participarem da Assembleia Geral
Extraordinária, a realizar-se no dia 02/08/2022, na Rua do Arouche n° 23-A4, Conj. 41, São Paulo/SP, em razão da indisponibilidade do espaço da atual sede, instalando-se, em primeira convocação, as 9:30h, com a presença de 2/3 (dois terços)
desses sócios; em segunda convocação, as 10:30h, com a presença de metade mais 1 (um) desses sócios e, em terceira e
última convocação, as 11:30h, com pelos menos 10 (dez) desses sócios, considerando a ausência de operações nos primeiros
exercícios sociais, para deliberarem sobre a seguinte ORDEM DO DIA: I - Prestação de contas dos órgãos de administração acompanhada de parecer do Conselho Fiscal, referente aos exercícios de 2018, 2019, 2020 e 2021, compreendendo:
a) relatório da gestão; b) balanço; c) demonstrativo das sobras apuradas ou das perdas decorrentes da insuficiência das
contribuições para cobertura das despesas da sociedade e o parecer do Conselho Fiscal; d) destinação das sobras apuradas
ou rateio das perdas decorrentes da insuficiência das contribuições para cobertura das despesas da sociedade, deduzindo-se,
no primeiro caso as parcelas para os Fundos Obrigatórios; II – Informações gerais sobre a situação da cooperativa e ações
de reestruturação. Limeira/SP, 27 de julho de 2022. Welton Jadson Rocha de Lima - Presidente

EDITAL DE CITAÇÃO – PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº. 1001843-46.2017.8.26.0338. O(A) MM.
Juiz(a) de Direito da 1ª Vara Cível, do Foro de Mairi
-porã, Estado de São Paulo, Dr(a). Cristiano César
Ceolin, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a Aline
Pereira Patane, CPF 308.571.438-32, que lhe foi
proposta uma ação de Busca e Apreensão Em Alienação Fiduciária por parte de Itaú Unibanco S/A, re
-lativa ao veículo marca Citroen, modelo Xsara 2.0,
cinza, ano 2008, placa EDH9052, chassi 935CHN6A
49B507371, apreendido em 03.04.2018, haja vista
o inadimplemento da cédula de crédito nº 3075986126141. Encontrando-se a ré em lugar incerto e
não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por
EDITAL, para que, no prazo de 05 dias, pague a
integralidade da dívida pendente, podendo, no prazo
de 15 dias, oferecer resposta, ambos a fluir após o
decurso do prazo de 20 dias deste edital. Não sendo
contestada a ação, a ré será considerada 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 Mairiporã, aos 25 de maio de 2022.

EDITAL DE CITAÇÃO-PRAZO DE 30DIAS.PROCESSO Nº
0006924-23.2000.8.26.0068/03 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da

2ªVara Cível, do Foro de Barueri,Estado de São Paulo,Dr
(a).DANIELA NUDELIMAN GUIGUET LEAL,na forma da Lei,
etc. FAZ SABER a RODRIGO MITSUO IJUIM OURA, CPF

356.156.408-98 e DENISE YUMI OURA, RG 34286193-1,CPF
304.863.078-32,que nos autos de ação de cumprimento de

sentença,movidos por Maria Aparecida Scopim foi deferida
a intimação por edital dos executados Rodrigo Mitsuo Ijuim
Oura e Denise Yumi Oura,acerca do bloqueio de R$1.254,31
-Itaú Unibanco em nome da executada Denise Yumi Oura e
o bloqueio de R$ 209,78-Banco Bradesco em nome do
coexecutado Rodrigo Mitsuro Ijuim Oura. Passando a fluir
dos 30dias supra o prazo de 5dias para impugnação.Será o
edital publicado na forma da lei.NADA MAIS.Dado e passado
nesta cidade de Barueri,aos 08 de junho de 2022.
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EBO AGROPECUÁRIA S/A

CNPJ Nº 35.854.797/0001-79 - NIRE Nº 35.300.546.873
Extrato da Ata da Reunião da Diretoria Realizada em 01 de Junho de 2020
Ao 1/6/2020 em Serrana/SP reuniram-se os diretores. Mesa: Presidente: Pedro Biagi Neto;
Secretário: Luiz Roberto Kaysel Cruz. Deliberação unânime aprovada: A proposta de
investimento com a compra de ativos do Condomínio Eduardo Biagi e Outros, no valor total
de R$ 61.327.364,72, a ser formalizada, na presente data, por meio de Instrumento Particular de
Contrato de Compra e Venda, cujo teor foi previamente negociado, revisado e aceito em comum
acordo das partes, devendo tal deliberação ser ratificada na próxima assembleia geral de acionistas.
Nada mais. Jucesp nº 335.151/22-0 em 6/7/2022. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO – PRAZO DE 15 DIAS - 11º CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS
DA CAPITAL, por seu Oficial PLINIO ANTONIO CHAGAS, conforme dispõe o Artigo nº 216-A da Lei
Federal nº. 6.015/73, FAZ SABER A TODOS QUE VIREM O PRESENTE EDITAL que foi prenotado
sob o nº 1.304.153, em 04 de maio de 2020, neste Serviço Registral, REQUERIMENTO DE RECONHECIMENTO EXTRAJUDICIAL DE USUCAPIÃO (Usucapião Extraordinária – artigo nº 1.238 do
Código Civil), instruído com a Ata Notarial e demais documentos elencados no referido dispositivo
legal, apresentados por STEFANO BARBOSA MASSOTTI, brasileiro, solteiro, advogado, residente e
domiciliada nesta Capital, o qual alega deter a posse mansa e pacífica, com animus domini, somada
à de seus antecessores, desde 14 de maio de 1985, que seu avô adquiriu através da Escritura de
Venda e Compra e Cessão de Direitos, lavrada no 19º Tabelionato de Notas da Capital, celebrada entre Mauro Castro de Magalhães e Maria Victória de Magalhães, os quais prometeram ceder a Carlos
Haroldo Barbosa (avô do requerente) e José Otávio Barbosa (tio do requerente); posse essa que se
refere ao IMÓVEL situado na Avenida Alcindo Ferreira, nº 01 em confluência com a Avenida Atlântica,
com área construída de 473,27m², e seu respectivo terreno com área de superfície de 1.391,98m², no
32º. Subdistrito – Capela do Socorro, cadastrado na Municipalidade de São Paulo, pelo contribuinte
sob o nº 095.019.0001-0; imóvel esse cujo ASSENTO REGISTRÁRIO NÃO FOI LOCALIZADO. Esta
publicação é feita para dar publicidade de todos os termos do presente procedimento administrativo
de Usucapião Extrajudicial para, querendo, possam eventuais terceiros interessados, ou os notificandos, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, Espólio de CARLOS HAROLDO BARBOSA, Espólio de JOSÉ OTÁVIO BARBORA, oferecerem eventual(is) impugnação(ões), desde
que fundamentada(s), em face ao titular de domínio, bem assim aos confrontantes, sob pena de não
ser(em) considerada(s) e o procedimento administrativo seguir o curso previsto na referida Lei Federal nº. 6.015/1973, e nas Normas de Serviço editadas pela Corregedoria Geral do Tribunal de Justiça
do Estado de São Paulo, e ainda a teor do Provimento nº 65, do Conselho Nacional de Justiça. Decorridos 15 dias da data da publicação deste, e na ausência de qualquer reclamação por escrito de quem
se julgar prejudicado, proceder-se-á ao registro de que trata o artigo nº 216-A da Lei nº 6.015/73. Dado
e passado no 11º Registro de Imóveis da Comarca da Capital, aos 25 de julho de 2.022. O Oficial.
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO – PRAZO DE 15 DIAS - 11º CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS
DA CAPITAL, por seu Oficial PLINIO ANTONIO CHAGAS, conforme dispõe o Artigo nº 216-A da Lei
Federal nº. 6.015/73, FAZ SABER A TODOS QUE VIREM O PRESENTE EDITAL que foi prenotado
sob o nº 1.368.374, em 12 de agosto de 2021, neste Serviço Registral, REQUERIMENTO DE RECONHECIMENTO EXTRAJUDICIAL DE USUCAPIÃO (Usucapião Extraordinária – artigo nº 1.238 do
Código Civil), instruído com a Ata Notarial e demais documentos elencados no referido dispositivo
legal, apresentados por DENISE RODOLFO DA SILVA, brasileira, psicóloga, separada judicialmente
e e LENIRA RODOLPHO DA SILVA MARQUES, brasileira, fisioterapêutica, casada, ambas residentes e domiciliados nesta Capital, as quais alegam deter a posse mansa e pacífica, somada à de
seus antecessora, com animus domini, desde 19 de junho de 1995, adquirida por seu genitores, LUIZ
GONZAGA DA SILVA e GENY RODOLPHO DA SILVA, através do Instrumento Particular de Compromisso de Venda e Compra celebrado com a titular de domínio MARIA CECILIA HUNGRIA CARUSO; e
que seus genitores transmitiram a posse às requerentes através Instrumento particular de cessão de
direitos datado de 23 de julho de 2020; posse essa que se refere ao IMÓVEL correspondente a CASA
com área construída de 230,67m², situada na Rua Branco de Araújo, n°s 33 e 41, e seu terreno com
área de 390,00m², na Chácara Santo Antônio, 29° Subdistrito – Santo Amaro, imóvel esse cadastrado
na Municipalidade de São Paulo, pelo contribuinte sob o nº 087.132.0041-0; imóvel esse que se acha
registrado conforme a matrícula nº 104.390, sob a titularidade dominial de MARIA CECILIA HUNGRIA
CARUSO. Esta publicação é feita para dar publicidade de todos os termos do presente Procedimento
Administrativo de Usucapião Extrajudicial para, querendo, possam eventuais terceiros interessados,
ou os notificandos, MARIA CECILIA HUNGRIA CARUSO, EDSON TOKUO HISSATSUGUI, MIEKO
NARAOKA HISSATSUGUI, JOSÉ FIRMINO DOS SANTOS, VALDELITA FERREIRA DOS SANTOS,
JUCIMARA FERREIRA DOS SANTOS, CLEYTON DOS SANTOS VIEIRA, JOSE HUMBERTO ANGÉLICO, HELENA DE LOURDES ALVES ANGÉLICO, GABOR ANDRE KARASZ, HELENA MARIA
BIGOLIN KARASZ, ROSE MARIE KARASZ SONDER, CLAUDIO THOMAZ LOBO SONDER e GABRIELLA KARASZ, oferecerem eventual(is) impugnação(ões), desde que fundamentada(s), em face
ao titular de domínio, bem assim aos confrontantes, sob pena de não ser(em) considerada(s) e o
procedimento administrativo seguir o curso previsto na referida Lei Federal nº. 6.015/1973, e nas
Normas de Serviço editadas pela Corregedoria Geral do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo,
e ainda a teor do Provimento nº 65, do Conselho Nacional de Justiça. Decorridos 15 dias da data da
publicação deste, e na ausência de qualquer reclamação por escrito de quem se julgar prejudicado,
proceder-se-á ao registro de que trata o artigo nº 216-A da Lei nº 6.015/73. Dado e passado no 11º
Registro de Imóveis da Comarca da Capital, aos 25 de julho de 2.022. O Oficial.
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO – PRAZO DE 15 DIAS - 11º CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS
DA CAPITAL, por seu Oficial PLINIO ANTONIO CHAGAS, conforme dispõe o Artigo nº 216-A da Lei
Federal nº. 6.015/73, FAZ SABER A TODOS QUE VIREM O PRESENTE EDITAL que foi prenotado
sob o nº 1.391.807, em 13 de janeiro de 2022, neste Serviço Registral, REQUERIMENTO DE RECONHECIMENTO EXTRAJUDICIAL DE USUCAPIÃO (Usucapião Extraordinária – artigo nº 1.238 do
Código Civil), instruído com a Ata Notarial e demais documentos elencados no referido dispositivo
legal, apresentados por HIDEO OKI, brasileiro, engenheiro eletricista e sua mulher PATRICIA PEREIRA GONÇAVES OKI, brasileira, médica veterinária, residentes e domiciliados nesta Capital, os
quais alegam deter a posse mansa e pacífica com animus domini, desde 21 de outubro de 1987, que
adquiriram através do Instrumento Particular de Cessão e Transferência de Direitos e Obrigações
celebrado com os titulares de domínio JOSE ALVES LESSA e sua mulher ISAURA CALDEIRA LESSA; posse essa que se refere ao IMÓVEL correspondente a CASA com área construída de 51,55m²,
situada na Rua Um, n° 120, localizada no lote 10, do Conjunto Residencial Flavia, com entrada pelo n°
5.991 da Avenida Senador Teotônio Vilela, nos Bairros de São José e Barro Branco, no 32º Subdistrito
– Capela do Socorro; imóvel esse cadastrado na Municipalidade de São Paulo, pelo contribuinte sob
o nº 178.065.0016-1; imóvel esse que se acha registrado conforme a matrícula nº 83.073, sob a titularidade dominial de JOSE ALVES LESSA e sua mulher ISAURA CALDEIRA LESSA. Esta publicação
é feita para dar publicidade de todos os termos do presente Procedimento Administrativo de Usucapião Extrajudicial para, querendo, possam eventuais terceiros interessados, ou os notificandos, JOSE
ALVES LESSA e sua mulher ISAURA CALDEIRA LESSA, oferecerem eventual(is) impugnação(ões),
desde que fundamentada(s), em face ao titular de domínio, bem assim aos confrontantes, sob pena
de não ser(em) considerada(s) e o procedimento administrativo seguir o curso previsto na referida
Lei Federal nº. 6.015/1973, e nas Normas de Serviço editadas pela Corregedoria Geral do Tribunal
de Justiça do Estado de São Paulo, e ainda a teor do Provimento nº 65, do Conselho Nacional de
Justiça. Decorridos 15 dias da data da publicação deste, e na ausência de qualquer reclamação por
escrito de quem se julgar prejudicado, proceder-se-á ao registro de que trata o artigo nº 216-A da Lei
nº 6.015/73. Dado e passado no 11º Registro de Imóveis da Comarca da Capital, aos 25 de julho de
2.022. O Oficial.
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0004020-51.2010.8.26.0271 de Ivonilson Boa Morte Conceição e Rosana
Aparecida Ricardo Conceição, expedido nos autos da Ação de Resolução Contratual c.c. Reintegração de Posse e Indenização por Perdas e
Danos com Pedido de Antecipação dos Efeitos da Tutela Pretendida, pelo procedimento Comum, requerida pela Companhia Metropolitana de
Habitação de São Paulo-COHAB-SP - A Dra. Márcia Blanes, Juíza de Direito da 2ª Vara Cível - Foro de Itapevi. Faz Saber a Ivonilson Boa Morte
Conceição, brasileiro, casado, funileiro, portador do RG nº 9.211.789 - SSP/SP e inscrito no CPF/MF nº 914.901.388-20 e Rosana Aparecida
Ricardo Conceição, brasileira, casada, do lar, portadora do RG nº 18.785.143 - SSP/SP e inscrita no CPF/MF em comum, que por parte da
Companhia Metropolitana de Habitação de São Paulo-COHAB-SP, lhes foi ajuizada uma Ação de Resolução Contratual c.c. Reintegração de
Posse e Indenização por Perdas e Danos com Pedido de Antecipação dos Efeitos da Tutela Pretendida, pelo procedimento Comum, relativo
ao Contrato de Compromisso de Compra e Venda do imóvel situado à Avenida Pedro Paulino, nº 1226, apartamento 31-B, o qual integra o
Conjunto Habitacional Itapevi Setor A, São Paulo/SP; eis que os suplicados, em flagrante desrespeito às cláusulas contratuais, deixaram de
pagar as prestações combinadas, acumulando um débito no valor de R$ 115.091,80 (21/10/2021). Nestas condições, ajuizada a presente ação,
foi requerida a confirmação da tutela antecipatória para rescisão do contrato e a imediata reintegração da posse, condenando-se os réus em
perdas e danos, consubstanciados na perda das prestações pagas até o momento; ao pagamento de indenização pelo tempo que usaram,
gozaram e usufruíram do imóvel, custas e demais cominações de direito. Estando os requeridos em lugar ignorado, foi deferida a CITAÇÃO por
edital, para que em 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, contestem, sendo nomeado curador especial em caso de revelia (art. 257, inciso IV, do
CPC), presumindo-se verdadeiras as alegações de fato formuladas pela autora (Art. 344 do NCPC). Será o presente edital, por extrato, afixado e
publicado na forma da lei. Itapevi, 08 de novembro de 2021.

EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS.PROCESSO Nº 0003093-34.2022.8.26.0152O(A) MM. Juiz(a) de
Direito da 3ª Vara Civel, do Foro de Cotia, Estado de São Paulo, Dr(a).CARLOS ALEXANDRE AIBA AGUEMI, na
forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) VILA NOVA D' GAIA VEÍCULOS LTDA, CNPJ 09.358.257/0001-94, que por
este Juízo, tramita de uma ação de cumprimento de sentença, movida por BOLSONARO E PUPO SOCIEDADE DE
ADVOGADOS, BRUNO DAMAS FERREIRA, ANGELICA SILVA FERREIRA DAMAS E IVAN DAMAS FERREIRA
JÚNIOR. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, nos termos do artigo 513, §2º, IV do CPC, foi determinada a sua INTIMAÇÃO por EDITAL, para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, que fluirá após o decurso do
prazo do presente edital, pague a quantia de R$74.407,64 (junho/2022), devidamente atualizada, sob pena de multa
de 10% sobre o valor do débito e honorários advocatícios de 10%(artigo 523 e parágrafos, do Código de Processo
Civil). Fica ciente, ainda, que nos termos do artigo 525 do Código de Processo Civil, transcorrido o período acima
indicado sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias úteis para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação. Será o presente edital,
por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Cotia, aos 22 de
julho de 2022
7ª VARA CÍVEL DO FORO REGIONAL XII DA NOSSA SENHORA DO Ó/SP
Edital de Citação - Prazo de 20 dias. Processo nº 0003549-46.2009.8.26.0020. O MM. Juiz de
Direito da 7ª Vara Cível, do Foro Regional XII - Nossa Senhora do Ó, Estado de São Paulo,
Dr. RODRIGO DE OLIVEIRA CARVALHO, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a ESPÓLIO
DE RAIMUNDO NONATO LEAL MENDES, CPF 078.449.728-15 e seus herdeiros MARLÍ
OLIVEIRA MENDES, MARA OLIVEIRA MENDES, MÁRCIA OLIVIERA MENDES, MARIZA
OLIVEIRA MENDES, MARTA OLIVEIRA MENDES e FERNANDO CESAR DE MOURA MENDES
(qualiﬁcação ignorada), bem como herdeiros desconhecidos que, CONDOMÍNIO EDIFÍCIO
CONJUNTO RESIDENCIAL ITABERABA, lhe ajuizou Ação de Procedimento Sumário, para o
recebimento de R$ 54.294,50 (mar/09) mais parcelas vincendas até o pagamento, ref. a débitos
de condomínio do apto. 84, Bl. D, Cond. Autor, sito à Rua Acarapereira, nº 50, São Paulo/SP,
condenando-os ainda, ao pagamento das custas, verbas e cominações legais. Estando os
réus em lugar ignorado, foi deferida a citação por edital, para que em 15 dias, após o prazo
supra, contestem, sob pena de revelia e confesso. Será o edital, aﬁxado e publicado na forma
da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 15 de julho de 2022.
EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 20DIAS,expedido nos autos da Ação de Usucapião,PROCESSO Nº1006219-05.2016.8.26.
0405 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 3ª Vara Cível, do Foro de Osasco, Estado de São Paulo, Dr(a). ANA CRISTINA RIBEIRO
BONCHRISTIANO, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) Bento Vaz de Arruda, Maria Cristina Sanches e Maria Del Carmen
Abade, aos réus ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais interessados, bem como seus cônjuges e/ou sucessores, que
José Tomaselli Neto e Cristina Cantadorini Copetti ajuizaram ação de Usucapião objetivado uma casa e terreno, à Rua Ana
Zozi Toni 135,Pres. Altino, Osasco, contribuinte nº 23224.24.12.0414.00.000.04. Alegam os autores estarem na posse do imóvel
de forma mansa e pacífica, no prazo legal, por si e seus antecessores, 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 Osasco,aos 18 de julho de 2022.
[26,27]
7ª VARA CÍVEL DE GUARULHOS - Rua dos Crisântemos, 29 - CEP 07091-060 Fone: (11) 2408-8122 - E-mail: guarulhos7cv@tjsp.jus.br - EDITAL de CITAÇÃO.
Prazo de 20 dias. Processo nº 1038529-20.2019.8.26.0224. O MM. Juiz de
Direito da 7ª Vara Cível, do Foro de Guarulhos, Estado de São Paulo, Dr. JAIME
H E N R I QU E S DA C O S TA , n a fo r m a d a L e i , e t c . FA Z S A B E R a A L E X B RU N O
MEDEIROS DE BARROS (RG 47.595.939-5; CPF/MF 401.484.188-05), que J J O
CONSTRU TORA E INCORPORADORA LT DA. lhe ajuizou medida de INTERPELAÇÃO - INADIMPLEMENTO para que, no prazo de 15 dias, a fluir após os 20 dias
s u p ra , c o m p a r e ç a n a R u a E s t e l a , 5 1 5 , bl o c o F, c o n j . 1 4 1 , V i l a M a ri a n a , S ã o
Paulo/SP , e pague o débito de R$32.968,66 (no ajuizamento) a ser atualizado
e acrescido das cominaçõeslegais e contratuais, referente a prestações vencidas,
além das que se vencerem no curso desta, em razão da aquisição da unidade
2216 do Edifício Firenze, do Residencial Due Bosque Maia, situado na Rua
A n t o n i e t a , 2 8 0 , P i c a n ç o, G u a r u l h o s / S P, n o s t e r m o s d o c o n t r a t o d e p r o m e s s a
devenda e compra de unidade autônoma e fração ideal de terreno datado de
09.8.2015 e respectivo termo aditivo, SOB PENA de não o fazendo, ficar CONSTITUÍDO em MORA e SUJEITAR-SE aos EFEITOS da RESCISÃO CONTRATUA L.
Encontrando-se o requerido em lugar incerto e não sabido, foi deferida a citação
/ intimação por edital, em virtude do que expediu-se o presente,com o prazo de
20 dias, o qual será afixado e publicado na forma da lei. Não sendo contestada
aação, 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 18 de julho de 2022.

9º OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS DA COMARCA DE SÃO PAULO - FRANCISCO
RAYMUNDO - E D I T A L - FAZ SABER a todos quantos este Edital virem ou dele conhecimento
tiverem, que, nos termos do artigo 26, § 4º, da Lei 9.514/97, e por solicitação da credora fiduciária:
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CNPJ n° 00.360.305/0001-04, com sede na(o), Setor Bancário Sul,
Quadra 4, lotes 3/4 Brasília/DF, INTIMA o devedor fiduciante: PEDRO IVO GALDINO BENASSI, brasileiro, maior, atleta profissional e técnico em desportos, solteiro, RG N° 28.466.308-6-SSP/SP, CPF/
MF Nº 345.240.038-78, para que no prazo de 15 dias, contados a partir da data da última publicação,
efetue neste Registro de Imóveis, situado na Rua Augusta, nº 1058 - Cerqueira César-SP, a purgação
da mora no valor de R$10.285,94, acrescida dos juros e encargos que vencerem até a data do efetivo
pagamento. O não pagamento da quantia reclamada garante o direito de consolidação da propriedade do imóvel matriculado sob nº 283.557 deste Oficio, em favor da credora fiduciária. São Paulo, 25
de julho de 2022. (Protocolo 713.254)
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União Nacional Cooperativa Habitacional

CNPJ 29.870.729/0001-09 – NIRE 3540017311-4
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DE REVISÃO ESTATUTÁRIA
O Presidente da UNIÃO NACIONAL COOPERATIVA HABITACIONAL, no exercício de suas atribuições
legais e estatutárias e de acordo com o art. 38 da Lei Federal n° 5.764/1971, convoca todos os sócios
cooperados em dia com suas obrigações, para participarem da Assembleia Geral Extraordinária, a
realizar-se no dia 02/08/2022, na Rua do Arouche n° 23-A4, Conj. 41, São Paulo/SP, em razão da indisponibilidade do espaço da atual sede, instalando-se, em primeira convocação, às 10hs, com a presença
de 2/3 (dois terços) desses sócios; em segunda convocação, às 11hs, com a presença de metade mais
1 (um) desses sócios e, em terceira e última convocação, às 12hs, com pelos menos 10 (dez) desses
sócios, para deliberarem sobre a seguinte ORDEM DO DIA: 1 – Revisão estatutária (reforma geral).
Limeira/SP, 27 de julho de 2022. Welton Jadson Rocha de Lima - Presidente

União Nacional Cooperativa Habitacional

CNPJ 29.870.729/0001-09 – NIRE 3540017311-4
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DE REVISÃO ESTATUTÁRIA
O Presidente da UNIÃO NACIONAL COOPERATIVA HABITACIONAL, no exercício de suas atribuições legais e estatutárias e de acordo com o art. 38 da Lei Federal n° 5.764/1971, convoca todos os
sócios cooperados em dia com suas obrigações, para participarem da Assembleia Geral Extraordinária, a realizar-se no dia 02/08/2022, na Rua do Arouche n° 23-A4, Conj. 41, São Paulo/SP, em
razão da indisponibilidade do espaço da atual sede, instalando-se, em primeira convocação, às 8hs,
com a presença de 2/3 (dois terços) desses sócios; em segunda convocação, às 9hs, com a presença
de metade mais 1 (um) desses sócios e, em terceira e última convocação, às 10hs, com pelos menos
10 (dez) desses sócios, para deliberarem sobre a seguinte ORDEM DO DIA: I - Eleições de Diretoria
para o mandato de 2022/2026; II – Eleições de Conselho Fiscal. Limeira/SP, 27 de julho de 2022.
Welton Jadson Rocha de Lima - Presidente
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PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MARACAÍ - SP

EDITAL PROCESSO Nº 86/2022
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 058/2022
Objeto: “CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS
PARA FORNECIMENTO DE IMPRESSORA E SERVIÇOS DE IMPRESSÃO”
As propostas serão encaminhadas por meio eletrônico e deverão obedecer às especiﬁcações do instrumento convocatório. O recebimento
das propostas de preços será até o dia 09/08/2022 e o início da sessão
para disputa de preços será dia 09/08/2022 às 09h00m.
• Site para a retirada do edital: www.maracai.sp.gov.br/licitacao e
http://138.122.40.102:8079/comprasedital/.
• Site para realização do pregão: http://138.122.40.102:8079/comprasedital/.
• Esclarecimentos: licitacao@maracai.sp.gov.br.
• Referência de tempo: Horário oﬁcial de Brasília.
Informações pelo telefone (18) 3371-9500.
Maracaí – SP, em 26 de julho de 2022.
Paulo Eduardo da Silva
Prefeito Municipal
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS
DIRETORIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
AVISO DE ABERTURA
Encontra-se aberto na Universidade Estadual de Campinas – UNICAMP o Pregão Eletrônico PE DGA
569/2022, Processo nº. 01-P-20663/2022, Oferta de Compra BEC/SP 102201100592022OC000345 do
tipo menor preço unitário por item, destinado ao REGISTRO DE PREÇOS DE FRANGO SEMI
PROCESSADO. O prazo de entrega das propostas eletrônicas será até o dia 10/08/2022 às 09h30min,
sendo que a sessão pública será no mesmo dia e horário, pela página virtual da BEC/SP
(http://www.bec.sp.gov.br). O Edital na íntegra encontra-se disponível na página virtual da BEC/SP
e no http://www.imprensaoficial.com.br/PortalIO/ENegocios/BuscaENegocios_14_1.aspx.

CÂMARA MUNICIPAL DE ITUPEVA

CÂMARA MUNICIPAL DE ITUPEVA (SP)
LICITAÇÃO – CONCORRÊNCIA Nº. 001/2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 052/2022
OBJETO: execução dos serviços de reforma, reforço estrutural do anexo 2 e demolição do anexo 1
do prédio da Câmara Municipal de Itupeva, conforme o projeto básico, respectivas especificações e
quantitativos realizados pela empresa FFF Engenharia Projetos e Assessoria em Construções Ltda.
(Anexo I do Edital) e técnico apresentado pela empresa PERICIALL ENGENHARIA LTDA-ME. (Anexo
II do Edital), incluindo todos os materiais, equipamentos necessários para execução dos serviços,
bem como mão de obra de acordo com o Termo de Referência (Anexo III do Edital). CONTRATO nº.
009/2022 – Contratada: CONSTRUTORA JOIA BRASIL LTDA - EPP – CNPJ nº 10.902.342/0001-50–
Data: 25/07/2022 – Valor total estimado: R$ 426.303,13 (quatrocentos e vinte e seis mil trezentos e
três reais e treze centavos) – Vencimento: 24/02/2023.
(o) José Cirineu Filho, Presidente da Câmara Municipal de Itupeva.

EBO AGROPECUÁRIA S/A

CNPJ nº 35.854.797/0001-79 - NIRE nº 35.300.546.873
EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO DA DIRETORIA
Aos 1º/12/2020, reuniram-se os diretores. Mesa: Pedro Biagi Neto; Secretário: Luiz Roberto Kaysel Cruz. Deliberação unânime aprovada: Investimento com a compra de ativos da empresa
Carpa Agropecuária Rio Pardo S/A, no valor total de R$ 14.157.448,65, a ser formalizada, na
presente data, por meio de Instrumento Particular de Contrato de Compra e Venda, cujo teor foi
previamente negociado, revisado e aceito em comum acordo das partes - Anexo I (anexo à ata
original). Nada mais. Serrana, 01 de dezembro de 2020. Jucesp nº 335.152/22-3 em 6/7/2022.
Gisela Simiema Ceschin - Secretaria Geral.

EBO AGROPECUÁRIA S/A

CNPJ nº 35.854.797/0001-79 - NIRE nº 35.300.546.873
EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO DA DIRETORIA
Aos 15/12/2020, reuniram-se os diretores. Mesa: Presidente: Pedro Biagi Neto; Secretário: Luiz
Roberto Kaysel Cruz. Deliberação unânime aprovada: Aumento do capital social, no valor de
R$ 10.300.000,00, elevando-o de R$ 10.000,00 para R$ 10.310.000,00, mediante a emissão
de 10.300.000 novas ações ordinárias nominativas, pelo preço de emissão de R$ 1,00 real por
ação, subscritas e integralizadas pela acionista, na presente data, através de depósito bancário
em moeda corrente nacional. Nada mais. Jucesp nº 335.153/22-7 em 6/7/2022. Gisela Simiema
Ceschin - Secretaria Geral.

COMPANHIA AGRÍCOLA SÃO BENTO DA ESMERALDA

CNPJ nº 56.972.953/0001-76 NIRE 35300113951
Ata da Assembleia Geral Ordinária realizada em 19.04.22
Aos 19/04/2022, às 9h, na sede, via videoconferência, com a totalidade do capital social. Mesa: Presidente: Sr. Luiz Fernando Martins Castro; Secretário: Sr. Henrique Schiefferdecker. Deliberações
tomadas por unanimidade: (i) aprovado o Relatório da Diretoria, Balanço Patrimonial e demais Demonstrações Financeiras da Companhia, relativos ao exercício social encerrado em 31/12/2021, publicado no Jornal Gazeta de São Paulo na edição de 13.04.2022, fls. B3; (ii) com relação ao resultado
do exercício social encerrado em 31/12/2021, que o lucro líquido da Companhia apurado durante o
exercício social de 2021 terá a destinação acordada no art. 25 do Estatuto Social da Companhia e
que não será realizada a distribuição de dividendos; (iii) a fixação da remuneração anual global dos
administradores referente ao exercício social de 2022, que será de até R$ 455.000,00 ou de até 5%
dos valores recebidos ou creditados à Companhia, no exercício anual, em razão de receitas, dividendos ou juros sobre capital próprio, cabendo ao Conselho de Administração determinar a sua divisão
entre os órgãos e membros da administração, conforme Artigo 13 do Estatuto Social da Companhia.
(iv) a reeleição dos atuais 6 membros que continuarão a compor o Conselho de Administração, com
mandato de 3 anos a contar desta data, nos termos do Artigo 5°, § 2°, e do Artigo 15, § 1°, do Estatuto
Social da Companhia, conforme a seguir: (1a) Henrique Schiefferdecker, CPF n° 1.573.380.180-8 e
(1b) Gabriela Hall, CPF n° 0.838.937.58-69, ambos reeleitos pelos Srs. Henrique Schiefferdecker e
Gabriela Hall, já qualificados, na condição de detentores da totalidade das ações ordinárias classe A
da Companhia; (2a) Angela Schönburg, CPF n° 118.847.028-05, e (2b) Luiz Fernando Martins Castro,
CPF n° 087.237.548-00, ambos reeleitos pelas Sras. Bettina Pinto e Silva Martins Castro, Mônica
Pinto e Silva Vallada e Angela Schönburg, na condição de titulares da totalidade das ações ordinárias
classe B da Companhia; e (3a) Michaela Porr, CPF n° 064.437.388-10, e (3b) Ulrike Porr, CPF n°
126.722.228-00, ambas reeleitas pela Sra. Erika Alta Porr, na condição de titular da totalidade das
ações ordinárias classe C da Companhia. Foram então indicados e reeleitos: Luiz Fernando Martins
Castro, para exercer a função de Presidente do Conselho de Administração, e a Sra. Ulrike Porr, para
a função de Vice-Presidente do Conselho de Administração. Os Conselheiros reeleitos foram investidos em seus cargos, mediante assinatura dos respectivos Termos de Posse, lavrados no livro de atas
do Conselho de Administração, os quais, estando presentes na assembleia, declaram, sob as penas
da lei, que: (a) não estão impedidos por lei especial, ou condenados por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, contra a economia popular, a fé pública ou a propriedade, ou a pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, como
previsto no Artigo 147, Parágrafo 1º, da Lei das S.A.; (b) atendem ao requisito de reputação ilibada
estabelecido pelo Artigo 147, Parágrafo 3º, da Lei das S.A.; (c) não ocupam cargo em sociedade que
possa ser considerada concorrente da Companhia, e não têm, nem representam, interesse conflitante
com o da Companhia, na forma do Artigo 147, Parágrafo 3º, I e II, da Lei das S.A. Os Conselheiros
ora reeleitos cumprirão mandato de 3 (três) anos, a contar da presente data, até a investidura dos sucessores, na forma do art. 150, §4º da Lei das SAs, sendo permitida nova reeleição. Nada mais. São
Paulo, 19.04.22. Jucesp nº 328.469/22-1 em 29.06.22. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

EBO AGROPECUÁRIA S/A

CNPJ nº 35.854.797/0001-79 - NIRE nº 35.300.546.873
EXTRATO DA ATA DAS ASSEMBLEIAS GERAIS ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA
Aos 28/4/2021, às 10 horas, na sede social, em Serrana/SP, com 100% do Capital Social. Mesa:
Presidente: Pedro Biagi Neto; Secretário: Luiz Roberto Kaysel Cruz. Deliberações unânimes aprovadas: A.G.O.: I) As demonstrações financeiras do exercício social findo em 31/12/2020, publicadas e com Patrimônio Liquido de R$ 16.125.884,54. II) O resultado líquido positivo no valor de R$
5.928.526,54, sobre o qual: a) A destinação de R$ 296.426,33 à Reserva Legal; b) A distribuição de
R$ 112.642,00, à título de dividendos obrigatórios, pelas ações ordinárias da HG Empreendimentos
e Participações S/A, a serem pagos até o final do exercício social corrente (31/12/2021); c) A constituição de Reserva de Retenção de Lucro, no valor de R$ 5.519.458,21; III) A não fixação, e não
pagamento de honorários aos diretores, até o término do presente exercício social (31/12/2021); IV)
O não funcionamento do Conselho Fiscal para o exercício vigente. A.G.E.: V) Ratificaram a decisão da
administração, quanto aos investimentos com a compra de ativos do Condomínio Eduardo Biagi e Outros, no valor total de R$ 61.327.364,72, nos termos do Instrumento Particular de Contrato de Compra
e Venda celebrado 1º/6/2020, entre a companhia e o citado condomínio; VI) Ratificaram, também, a
decisão dos administradores, sobre os investimentos com a compra de ativos da Carpa Agropecuária
Rio Pardo S/A, no valor total de R$ 14.157.448,65, conforme Instrumento Particular de Contrato de
Compra e Venda celebrado 1º/12/2020; VII) Ratificaram, ainda, a decisão da diretoria de realizar,
como realizado foi em 15/12/2020, o aumento do capital social, no valor de R$ 10.300.000,00, elevando-o de R$ 10.000,00 para R$ 10.310.000,00, mediante a emissão de 10.300.000 novas ações
ordinárias nominativas, pelo preço de emissão de R$ 1,00 real por ação, subscritas pela acionista e
por ela integralizadas em 15/12/2020; VIII) Ato subsequente, o aumento do capital social, no valor
de R$ 9.100.000,00, elevando-o de R$ 10.310.000,00 para R$ 19.410.000,00, mediante a emissão
de 9.100.000 novas ações ordinárias nominativas, pelo preço de emissão de R$ 1,00 real por ação,
subscrita pela única acionista, de conformidade com o Boletim de Subscrição (anexo ao original), por
meio da conferência do saldo existente sob a rubrica contábil “Adiantamento para Futuro Aumento
de Capital”, com valores aportados de junho/2020 à dezembro/2020, com integralização a ser realizada até 31/12/2021; IX) Devido as alterações nos itens VI e VII, dá-se nova redação do Artigo 5º
do Estatuto Social “Artigo 5º) O Capital da sociedade é de R$ 19.410.000,00 (dezenove milhões e
quatrocentos e dez mil reais), dividido em 19.410.000 (dezenove milhões e quatrocentos e dez mil)
ações ordinárias nominativas, sem valor nominal.”. Nada mais. Jucesp nº 335.156/22-8 em 6/7/2022.
Gisela Simiema Ceschin - Secretaria Geral.

Processo Digital nº: 0019941-58.2022.8.26.0100 Classe:
Assunto: Cumprimento de sentença - Antecipação de
Tutela / Tutela Especíﬁca Exequente: José Alberto Rocco
Mengod Executado: MARCOS AURELIO CRUZ
MARQUES EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20
DIAS. PROCESSO Nº 0019941-58.2022.8.26.0100 O(A)
MM. Juiz(a) de Direito da 38ª Vara Cível, do Foro Central
Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Danilo Mansano Barioni,
na forma da Lei, etc. FAZ SABER a MARCOS AURELIO
CRUZ MARQUES, RG 222447825, CPF 145.043.128-32
que lhe foi proposta uma ação de Cumprimento de
sentença por parte de José Alberto Rocco Mengod, para
que, em 15 dias úteis, após os 20 dias supra, restituir o
equipamento estético IPLSERIE LOTE 091063091, sob
pena de multa diária de R$100,00, limitada a R$10.000,00,
por ora, sem prejuízo de sua oportuna majoração ou
redução caso inadequada aos ﬁns a que se destina, nos
termos do art. 513 § 2º inciso IV do CPC. Encontrando-se o
executado em lugar incerto e não sabido, foi determinada a
sua INTIMAÇÃO por EDITAL, para os atos e termos da
ação proposta. Será o presente edital, por extrato, aﬁxado e
publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado
nesta cidade de São Paulo, aos 01 de julho de 2022.

AVISO DE LICITAÇÃO
MODALIDADE: Pregão Presencial 64/2022, PROCESSO: 420/2022, OBJETO RESUMIDO:
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE PROJETOS
PARA CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REGULARIZAÇÃO DE EDIFICAÇÕES RESIDENCIAIS PARA
BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA CASA LEGAL. DATA E HORA DA LICITAÇÃO: 10/08/2022 as 09h00,
LOCAL DA LICITAÇÃO: Sala de Licitações do Paço Municipal, na Praça Cel. Brasílio Fonseca, 35, Centro,
Guararema – SP. O Edital poderá ser lido e obtido na íntegra no Paço Municipal de Guararema, no período
das 08h30min às 16h00. Os interessados poderão obter o Edital por e-mail, enviando mensagem eletrônica
para o endereço licitacao@guararema.sp.gov.br, informando os dados da empresa, a modalidade e o
número da licitação. Outras informações podem ser obtidas pelo telefone (11) 4693-8000 Ramal 8086.

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBIÚNA
Estado de São Paulo

Concorrência Pública Nº 04/2022 - Edital Nº 39/2022 – Processo
Administrativo Nº P10589/2022 - A Prefeitura da Estância Turística de
Ibiúna, estado de São Paulo, através do Departamento De Licitações E Contratos,
por autorização do Senhor Prefeito, torna-se público que se acha aberta licitação
cujo objeto: Contratação de empresa especializada para a Construção do Teatro
Municipal do Mirante da Figueira, conforme memorial descritivo, planilha
orçamentária, e anexos do edital. Data/Hora/Local Da Sessão Pública: Dia
06/09/2022 às 09h00min, na Sala de Abertura de Processos Licitatórios, Paço
Municipal, sito à Avenida Capitão Manoel de Oliveira Carvalho nº51 - Centro –
Ibiúna/SP - Informações pelo telefone (15) 3248-1825.
Mirian Gabriele Araujo dos Santos - Presidente da CPL
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO – PRAZO DE 15 DIAS - 11º CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS
DA CAPITAL, por seu Oficial PLINIO ANTONIO CHAGAS, conforme dispõe o Artigo nº 216-A da
Lei Federal nº. 6.015/73, FAZ SABER A TODOS QUE VIREM O PRESENTE EDITAL que foi prenotado sob o nº 1.319.038, em 18 de setembro de 2020, neste Serviço Registral, REQUERIMENTO
DE RECONHECIMENTO EXTRAJUDICIAL DE USUCAPIÃO (Usucapião Extraordinária – artigo nº
1.238 do Código Civil), instruído com a Ata Notarial e demais documentos elencados no referido
dispositivo legal, apresentados por EDIS TRINDADE, brasileira, assessora administrativa, solteira,
residente e domiciliada nesta Capital, a qual alega deter a posse mansa e pacífica, com animus
domini, desde 19 de abril de 1999, que adquiriu através do Instrumento Particular de Compromisso
de Venda e Compra de Bem Imóvel com Dação em Pagamento celebrado com RICARDO MELHEM
ABDO, divorciado e ARAMIS BRASIL MELHEM ABDO, solteiro, e que em 25 de setembro de 2009,
foi outorgada a escritura de venda e compra correspondente à ¾ do imóvel, devidamente registrada
nesta Serventia; posse essa que se refere ao IMÓVEL correspondente a CASA ASSOBRADADA
situada na Rua Comendador Elias Zarzur, antiga Rua São Luiz, com área construída de 526,56m², e
seu respectivo terreno com área de superfície de 510,40m², no Alto da Boa Vista, no 29º Subdistrito –
Santo Amaro, cadastrado na Municipalidade de São Paulo pelo contribuinte sob o nº 088.277.0041-2;
imóvel esse registrado conforme a Matrícula nº 6.800 deste registro, sob a titularidade dominial da
requerente EDIS TRINDADE na proporção de ¾ do todo, e de ARAMIS BRASIL MELHEM ABDO,
na proporção de ¼ do todo. Esta publicação é feita para dar publicidade de todos os termos do
presente procedimento administrativo de Usucapião Extrajudicial para, querendo, possam eventuais
terceiros interessados, ou os notificandos, ARAMIS BRASIL MELHEM ABDO, RICARDO MELHEM
ABDO, INES GUENA DE OLIVEIRA, JOSÉ LUIZ IECCO TROTTENBERG, CARLOS GUENA DE
OLIVEIRA, ROBERTO GUENA DE OLIVEIRA, MARCELO GUENA DE OLIVEIRA, WILSON RUY
GUENA DE OLIVEIRA, Espólio de MARTHA DE CASTRO GUENA DE OLIVEIRA, LUCIA RIBEIRO
DE CASTRO PIZZOTTI MENDES, NELSON RIBEIRO DE CASTRO PIZZOTTI MENDES, MARIA
ANGELA RIBEIRO DE CASTRO MENDES, MARIA INES DE CASTRO MENDES, MARIA LUCIA
RIBEIRO DE CASTRO MENDES e ELETROPAULO – ELETRICADE DE SÃO PAULO, oferecerem eventual(is) impugnação(ões), desde que fundamentada(s), em face ao titular de domínio, bem
assim aos confrontantes, sob pena de não ser(em) considerada(s) e o procedimento administrativo
seguir o curso previsto na referida Lei Federal nº. 6.015/1973, e nas Normas de Serviço editadas pela
Corregedoria Geral do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, e ainda a teor do Provimento nº
65, do Conselho Nacional de Justiça. Decorridos 15 dias da data da publicação deste, e na ausência
de qualquer reclamação por escrito de quem se julgar prejudicado, proceder-se-á ao registro de que
trata o artigo nº 216-A da Lei nº 6.015/73. Dado e passado no 11º Registro de Imóveis da Comarca da
Capital, aos 26 de julho de 2.022. O Oficial.
CONVOCAÇAO. A FAROL ASSOCIACAO HABITACIONAL, CNPJ 23.074.185/0001-84, convoca Diretores, Conselho Fiscal
e a quem possa interessar, a comparecer a Assembleia Geral Extraordinária, a ser realizada no dia 05 de agosto de 2022,
sede provisória, sito a Rua Regente Feijo, 712, sala 33A, Centro, Campinas-SP, em primeira chamada as 9:30 horas e
segunda chamada as 10:00 horas, para tratar: a) Aluguel de escritório para endereço da sede; b) Alteração do estatuto; c)
Renuncia e responsabilização de Diretoria e d) demais assuntos pertinentes. PAULO CESAR CARVALHO CYRINO TESOREIRO

L&R ADMINISTRAÇÃO DE BENS E PARTICIPAÇÃO LTDA

CNPJ/ME 07.941.279/0001-57
EXTRATO DA ATA DE REUNIÃO DE SÓCIOS - DE 17 DE MAIO DE 2022
Data, Hora, Local: 17.05.2022, às 10 hs, na sede social, Rua Armando Penteado, 339, São Paulo/SP. Presença:
totalidade do capital social. Mesa: Presidente: Mauro Ivani Ramos, Secretário: Eduardo Linares Ramos.
Deliberações Aprovadas: a redução do capital social, por ser excessivo ao seu objeto social, nos termos do
artigo 1.082, inciso II do Código Civil, passando o capital social dos atuais R$ 9.000.000,00 para R$ 6.500.000,00,
com o consequente cancelamento de 2.500.000 quotas representativas do capital social, no valor nominal de
R$ 1,00 cada, totalizando a redução de R$ 2.500.000,00, montante este que, após a efetivação da redução do
capital com o decurso do prazo legal, será creditado em favor dos sócios da seguinte forma: • Mauro Ivani
Ramos – R$ 2.475.000,00, • Eduardo Linares Ramos – R$ 12.500,00, • Ricardo Linares Ramos - R$
12.500,00 e; autorizar e determinar aos administradores a prática de todas as medidas necessárias.
Encerramento: Nada mais. São Paulo, 17.05.2022. Mesa: Mauro Ivani Ramos (Presidente), Eduardo Linares
Ramos (Secretário). Sócios: Mauro Ivani Ramos, Eduardo Linares Ramos, Ricardo Linares Ramos

Aba Infra-Estrutura e Logística S.A.
CNPJ/MF nº 55.395.883/0001-78 - NIRE 35.300.513.550
Ata da Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 8/6/22
8/7/22, às 9h, na sede social da Companhia. Presenças: 100% do capital votante e do capital total. Mesa: Presidente: Luis Antonio Floriano; Secretário: Joacks de Paula Lemos. Deliberações: Por
unanimidade, autorizar a alteração do endereço da filial na Rua Quinze de Novembro 46/48, térreo,
salas 02 e 03, Centro, Santos-SP, CEP 11010-150, inscrita sob CNPJ nº 55.395.883/0003-30 e
NIRE 35902895876 para a Rua Alexandre Gusmão, nº 11, Condomínio Valongo Brasil, 6º andar,
conjuntos 613 e 614, bairro Valongo, Santos-SP, CEP 11010-340. Foi autorizada a publicação
desta ata em forma de extrato. Esta ata foi lida, aprovada e assinada por todos os acionistas presentes. JUCESP nº 360.128/22-1 em 13/7/22. Gisela Simiema Ceschin - Secretária-Geral. O texto
acima é um resumo da respectiva ata. O inteiro teor desse documento poderá ser consultado na
versão digital do jornal “https://publicidadelegal.gazetasp.com.br/” desta data.

Adonai Química S.A.
CNPJ/MF nº 02.703.755/0001-88 - NIRE 35.300.156.315
Ata da Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 8/6/22
8/6/22, às 11h, na sede social da Companhia. Presenças: 100% do capital votante e do capital
total. Mesa: Presidente: Carlos Cesar Floriano e Secretário: Joacks de Paula Lemos. Deliberações:
Por unanimidade, autorizar a alteração do endereço da filial na Rua Quinze de Novembro 46/48,
térreo, salas 04, Centro, Santos-SP, CEP 11010-150, inscrita sob CNPJ nº 02.703.755/0002-69
e NIRE 35903153041 para a Rua Alexandre Gusmão, nº 11, Condomínio Valongo Brasil, 6º andar,
conjunto 612, bairro Valongo, Santos-SP, CEP 11010-340. Foi autorizada a publicação desta ata
em forma de extrato. Esta ata foi lida, aprovada e assinada por todos os acionistas presentes. JUCESP nº 360.127/22-8 em 13/7/22. Gisela Simiema Ceschin - Secretária-Geral. O texto acima é um
resumo da respectiva ata. O inteiro teor desse documento poderá ser consultado na versão digital
do jornal “https://publicidadelegal.gazetasp.com.br/” desta data.

NISI LIEN ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
CNPJ Nº 14.293.917/0001-36
Ata de Reunião Extraordinária de Sócios
Data, Hora e Local: Em 25/07/2022, às 10:00 horas, na sede da Sociedade.
Composição da Mesa: Presidente: Viviane Christinne Martinez Miguel Balio e
Secretário: Renato Prone Teixeira da Silva; Presentes: A totalidade dos Sócios.
Ordem do Dia: Deliberar sobre a redução de capital da Sociedade. Deliberações:
Reduzir o capital social, conf. Artigo 1.084, da Lei nº 10.406/02 no valor de R$
35.462,87 (trinta e cinco mil quatrocentos e sessenta e dois reais e oitenta e sete
centavos) conforme relação de imóveis discriminados em contrato social.
Encerramento: Nada mais. Titular: Viviane Christinne Martinez Miguel Balio.

Adonai East Terminal de Líquidos S.A.
CNPJ nº 36.444.879/0001-08 - NIRE 35.300.549.601
Ata da Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 08 de Junho de 2022
8/6/22, às 10h, na sede social da Companhia. Presenças: 100% do capital votante e do capital
total. Mesa: Presidente: Luís Antonio Floriano e Secretário: Joacks de Paula Lemos. Deliberações:
Por unanimidade: Alteração do endereço da filial da Companhia da Rua Quinze de novembro, nº
46, sala 05, Centro, CEP 11010-150, no Município de Santos, Estado de São Paulo, inscrita
sob CNPJ nº 36.444.879/0003-70, NIRE 35.906.104.172 para Rua Alexandre Gusmão, nº
11, Condomínio Valongo Brasil, 6º andar, conjunto 620, bairro Valongo, Santos-SP, CEP 11010340. Esta ata foi lida sendo aprovada e assinada pelos representantes do acionista. JUCESP nº
334.473/22-6 em 5/7/22. Gisela Simiema Ceschin - Secretária-Geral. O texto acima é um resumo
da respectiva ata. O inteiro teor desse documento poderá ser consultado na versão digital do jornal
“https://publicidadelegal.gazetasp.com.br/” desta data.
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1012360-09.2021.8.26.0100 O(A)
MM. Juiz(a) de Direito da 39ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Celso
Lourenço Morgado, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) UNIINVEST PROMOTORA DE VENDAS
EIRELI, CNPJ 10300570000231, na pessoa do(a) representante legal, que lhe foi proposta uma
ação de Execução de Título Extrajudicial por parte de Lucélia Venâncio Anastácio, para o
recebimento de R$ 120.731,63, oriundos do Contrato de Mútuo Financeiro nº 106/12/2019, firmado
entre as partes e não pago. Encontrando-se a executada em lugar ignorado, foi determinada sua
CITAÇÃO, por EDITAL, para que em 03 dias, pague o débito atualizado ou, em 15 dias embargue a
ação, ou reconheça o crédito da exequente, comprovando o depósito de 30% do valor da execução,
inclusive custas e honorários, podendo requerer que o pagamento restante seja feito em 6 parcelas
mensais atualizadas, prazos estes que começarão a fluir após os 20 dias supra, sob pena de
penhora. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado
e passado nesta cidade de São Paulo, aos 13 de julho de 2022.

3ª Vara Cível da Comarca de Ribeirão Preto/SP. Edital de Citação. Prazo 20 dias. Processo nº 100009348.2021. 8.26.0506. O Dr. Cassio Ortega de Andrade, Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Ribeirão
Preto/SP, Faz Saber a Eduardo Ferri Capeli (CPF: 368.507.628-00), que Itaú Unibanco S.A. lhes ajuizou ação
Monitória, para o recebimento da quantia de R$ 435.483,71 (janeiro de 2021). Estando os requeridos em lugar
ignorado, foi deferida a citação por edital, para que em 15 dias, a fluir dos 20 dias supra, paguem o débito, acrescido
de honorários advocatícios equivalentes a 5% do valor do débito(artigo 701 do NCPC),ou ofereçam embargos, sob
pena de converter-se o mandado inicial em mandado executivo. Decorridos os prazos supra, no silêncio, será nomea
do curador especial e dado regular prosseguimento ao feito, nos moldes do artigo 257, IV do NCPC. Será o presente,
afixado e publicado. Ribeirão Preto /SP, 29/06/2022.
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MUNICÍPIO DE SANTA BÁRBARA D’OESTE
ESTADO DE SÃO PAULO

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 26/2022 - REGISTRO
DE PREÇOS
Objeto: Registro de preços para fornecimento e instalação de toldos,
coberturas e placas de policarbonato, estruturas de aço e lonas, e
reforma em estruturas de metalon e tubo galvanizados.
Entrega dos Envelopes 01 e 02 e credenciamento: 11/08/2022 às
09h30Min.
Abertura do Envelope nº 01: 11/08/2022 às 10h00.
O Edital completo e seus anexos poderão ser adquiridos pelos
interessados,
pelo
site
da
Prefeitura
Municipal
www.santabarbara.sp.gov.br
Santa Bárbara d’Oeste, 26 de julho de 2022.
RAFAEL PIOVEZAN - Prefeito Municipal
CESAR HENRIQUE BRUHN PIERRE - Secretário de Administração

www.gazetasp.com.br

JOSÉ LUIZ EROLES FREIRE,
Prefeito Municipal.

AGÊNCIA DESTAK DE PUB

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº031/2022. PROC. ADM. LIC. N°096/2022.
Prefeitura Municipal de Taquarituba/SP torna público para conhecimento dos interessados que
será realizada licitação na modalidade Pregão, na forma ELETRÔNICA, do tipo MENOR PREÇO
POR ITEM, para AMPLA CONCORRÊNCIA, objetivando a: “Registro de preço para locação de
concentradores de oxigênio de uso domiciliar, para assistência aos pacientes do município, pelo
prazo de 12 meses, conforme especificações e determinações provindas da Coordenadoria da
Saúde, contidas no Anexo I do Edital”, que será regido pela L.F. n°10.520/2002, Dec. Mun. nº
040/2006 e 186/2020, aplicando-se subsidiariamente, no que couberem, as disposições da L.F. nº.
8.666/93 e alterações, Dec. Fed. nº10.024/2019, L.C. nº123/2006 e n°147/2014 e demais normas
regulamentares aplicáveis à espécie. A sessão publica de julgamento será realizada às 08:30
horas do dia 10 de agosto de 2022, eletronicamente no site: www.bllcompras.org.br. O edital estará
disponível a partir de 27/07/2022, no site www.taquarituba.sp.gov.br/licitacao ou www.bllcompras.
org.br, poderá ser solicitado pelo e-mail: licitação@taquarituba.sp.gov.br, ou no Departamento de
Licitações, sito a Av. Gov. Mario Covas n°1915 - Novo Centro - Tel: (14)3762-9666, bem como
qualquer esclarecimento adicional referente ao certame. Taquarituba/SP, 26 de julho de 2022.
Jedson Henrique Toledo de Carvalho - Coordenador Municipal de Transportes e Compras.

Editais, Atas, Balanços, Avisos, D
R: Pimenta Bueno, 232 - Belém - CE
e-mail: destak@destakpu
Tel / Fax: (11)31

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

atendimento@gazetasp.com.br; eduardo@

SERGIO ROMANO VIEIRA JR - Leiloeiro Oficial - JUCESP n° 1211, torna público que realizará leilão
de antiguidades EM PROL “BAÚ ARCARYOS LEILÕES”. Dia 30/07/22 às 19:30hs. EXPOSIÇÃO: De

Autorização de Publicação

25/07/22 à 30/07/22 SOMENTE ONLINE no site: www.bauarcaryos.com.br
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CONCESSIONÁRIA DAS LINHAS 8 E 9 DO SISTEMA
DE TRENS METROPOLITANOS DE SÃO PAULO S.A.

CNPJ/MF Nº. 42.288.184/0001-87 - NIRE Nº. 35300570588 - COMPANHIA FECHADA
ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 14 DE JULHO DE 2022
1. DATA, HORA E LOCAL: Em 14 de julho de 2022, às 12h00, na sede social da Companhia, localizada na Rua
General Manoel de Azambuja Brilhante, 55, bairro Centro, Osasco/SP. 2. PRESENÇA: Acionistas representando a
totalidade do capital social da Companhia, cumpridas as formalidades exigidas pelo artigo 127 da Lei n.º 6.404, de
15/12/1976 (“LSA”). 3. CONVOCAÇÃO: Dispensados os avisos em face da presença da totalidade dos acionistas, nos
termos do parágrafo 4º, do artigo 124 da LSA. 4. MESA: Presidente: Marcio Magalhães Hannas. Secretário: Roberto
Vollmer Labarthe. 5. ORDEM DO DIA: Deliberar sobre a celebração de contrato com terceiro. 6. DELIBERAÇÕES:
As acionistas da Companhia, por unanimidade de votos, após debates e discussões, deliberaram aprovar: (i) A
lavratura da presente ata sob a forma de sumário conforme faculta o artigo 130, parágrafo 1º, da LSA; (ii) Conforme
atribuição prevista no artigo 6º, inciso (xi) do Estatuto Social da Companhia, a celebração de contrato de prestação
de serviços a ser firmado com a SNEF ENERGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA., referente a revitalização do sistema
elétrico das estações da Linha 8 - Diamante e a recolocação do Centro de Controle Operacional (“CCO”) para o Pátio
Presidente Altino, tudo conforme termos e condições apresentados nesta assembleia. 7. ENCERRAMENTO: Nada
mais havendo a tratar, foi encerrada a assembleia, da qual foi lavrada a presente ata, que, após lida e aprovada, é
assinada por todos os presentes, sendo que a certidão desta ata será assinada digitalmente, de acordo com previsto
no parágrafo 1º do artigo 10 da MP 2.200-2/2001 e na alínea “c”, do §1º do artigo 5º, da Lei nº 14.063/2020, e levada
a registro perante a Junta Comercial competente. Osasco/SP, 14 de julho de 2022. Assinaturas: Marcio Magalhães
Hannas, Presidente e Roberto Vollmer Labarthe, Secretário. Acionistas: (1) CCR S.A., por Marcio Magalhães Hannas;
e (2) RUASINVEST PARTICIPAÇÕES S.A., por Paulo José Dinis Ruas e por Ana Lúcia Dinis Ruas Vaz. Certifico que
a presente é cópia fiel do original lavrado em Livro próprio. Marcio Magalhães Hannas - Presidente da Mesa Assinado com Certicado Digital ICP Brasil, Roberto Vollmer Labarthe - Secretário - Assinado com Certicado Digital
ICP Brasil. JUCESP nº 369.317/22-1 em 21.07.2022. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

EDITAL DE CITAÇÃO-PRAZO DE 20 DIAS.PROCESSO Nº1006833-50.2017.8.26.0348 O(A) MM.Juiz(a) de Direito da 5ª
Vara Cível, do Foro de Mauá, Estado de São Paulo, Dr(a). MARCOS ALEXANDRE SANTOS AMBROGI, na forma da Lei,
etc.FAZ SABER a(o) BARIVEN S.A. e PETROQUIMICA DE VENEZUELA S.A., que lhe foi proposta uma ação de Protesto
Interruptivo de Prescrição por parte de Braskem Petroquímica Ltda., visando interromper o prazo prescricional para
tomada de medidas judiciais cabíveis para o recebimento do crédito oriundo do inadimplemento de faturas comerciais
emitidas em razão da contratação de exportação de polipropileno homopolímero. Encontrando-se as requeridas em local
de difícil acesso e, em razão de retorno negativo de Cartas Rogatórias expedidas à Venezuela, foi determinada sua
NOTIFICAÇÃO por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta. Será o presente edital, por extrato, afixado e
publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Mauá, aos 11 de julho de 2022.
[27,28]
EDITAL PARA CONHECIMENTO DE TERCEIROS, EXPEDIDO NOS AUTOS DE INTERDIÇÃO DE
STEFANIA SCERVIANINAS PEREIRA, REQUERIDO POR RICARDO GOMES PEREIRA PROCESSO Nº1103542-13.2020.8.26.0100. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 6ª Vara da Família e
Sucessões, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Homero Maion, na forma da Lei, etc.
FAZ SABER aos que o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem que, por sentença
proferida em 231/232 e decisão de fls. 245, foi decretada a INTERDIÇÃO de STEFANIA
SCERVIANINAS PEREIRA, CPF 14756438881, declarando-o(a) parcialmente incapaz de exercer
pessoalmente os atos da vida civil, restrita aos atos da vida civil de natureza patrimonial e negocial,
e nomeado(a) como CURADOR(A), em caráter DEFINITIVO, o(a) Sr(a). RICARDO GOMES
PEREIRA. O presente edital será publicado por três vezes, com intervalo de dez dias, e afixado na
forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 08 de julho de 2022.

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

DocuSign Envelope ID: 27DB40EB-30FD-4982-858D-61B5E9BD167A

gazetasp.com.br
Quarta-feira, 27 De julho De 2022
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Por Flávio Ricco
Colaboração: José Carlos Nery

Aumento de dramaturgia

tir com ousadia, mas também com sabedoria, no que
colocamos nas telas, grandes
ou pequenas, e sempre com
a intenção de impulsionar
nossos negócios”, declarou
Yankelevich. Monica Albuquerque também foi confirmada como Head of Novelas
Development & Talent Management, responsável por
identificar, contratar e gerenciar atores, diretores e autores
para nossas produções multiplataforma. Ou seja, os projetos pensados para o nosso
país, em especial as novelas/
telesséries e séries, entre outros, continuam de pé. Agora,
o momento é de embaralhar
as cartas e dar tudo de novo.
Um novo game.

A

Warner Bros. Discovery, após definir
estratégias e os nomes dos principais
executivos para um
novo ciclo do seu entreteniBLICIDADE
LTDA
mento geral,
factual eME.
estilo
de
vida
da
América
Latina
Declarações, Comunicados.
(inclui o Brasil)
do mercaEP 03060-000
SãoePaulo
/ SP
do hispânico dos EUA, agora
ublicidade.com.br
vai se preparar para a retoma107-0933
da de todos os projetos que
foram
paralisados
durante(11)
o 3729a de São
Paulo”Fone:
processo de fusão. A nova es11 trutura colocada em prática,
que mereceurevesp@uol.com.br;
um longo coevesp.com.br;
municado interno, tem a assi@revesp.com.br
natura de Tomas Yankelevich,
novo Head de conteúdos para
essas regiões. “A força coleti28/07va de nossa narrativa e nossas
propriedades é verdadeiram. de alt.
/ corpo
- 6 - fontenaarial
mente
incomparável
AméOC: 1056073-37.2021.
rica Latina e em todo o mune com
a seguinte equipe
r total:do,R$
56,00
de liderança, cumpriremos a
Camila Pitanga fará uma vilã em “Segundas Intenções”, no HBO Max
missão da empresa de inves-

28/07
HORÓSCOPO
m. de alt.
/ corpo - 6 - fonte arial
OC: 1012086-78.2017.
r total: R$ 28,00

LEÃO.
Você vai investir
grande parte da sua
energia na carreira hoje. Poderá
ter uma boa oportunidade de se
livrar de uma dívida ou resolver
um problema que causa preocupação. Você está mais reservada.

SAGITÁRIO.
a lua na Casa das
transformações traz
algumas mudanças que tanto
deseja. No trabalho, pode ser que
consiga quebrar algumas regras
e ganhar mais autonomia para
cumprir suas tarefas.

TOURO.
É uma ótima fase
28/07
para quem procura
m. de alt. / corpo emprego
- 6 - fonte
arial
e para
quem
precisa
apresentar
um
projeto
OC: 1003798-76.2018.
importante no trabalho. Bom
r total: R$
56,00
astral,
também, para quem lida
com vendas, divulgação e ensino.

VIRGEM.
De olho no futuro e
objetivos, você vai se
interessar por tudo que
possa abrir novas portas para a
sua vida, especialmente cursos.
Poderá fazer parcerias muito
interessantes ao longo do dia.

CAPRICÓRNIO.
unir-se aos colegas
é uma boa opção,
procure colaborar com
os colegas e somem forças pelos
objetivos em comum. Valorize a
troca de ideias, pois várias cabeças pensam melhor do que uma.

GÊMEOS.
a lua na Casa das
finanças pode fazer
você se preocupar
mais com dinheiro. fique atenta
28/07 às oportunidades no trabalho.
m. de alt. Você
/ corpo
6 - afonte
arial
pode-usar
criatividade
para aumentar seus ganhos.
OC: 1001439-87.2019.

LIBRA.
o trabalho terá prioridade absoluta para
você, principalmente
se você estiver em um novo emprego ou função. Você vai lutar
com toda determinação para
alcançar seus objetivos.

AQUÁRIO.
o trabalho continua
entre as suas prioridades e você vai cumprir
suas tarefas com dedicação
para curtir a sensação de dever
cumprido no fim do dia. a lua
incentiva você a cuidar da saúde.

ESCORPIÃO.
os estudos continuam
favorecidos e você
deve aproveitar qualquer oportunidade de melhorar
seu currículo. a lua traz sorte em
assuntos de justiça e você pode
ter boas notícias nesta quarta.

PEIXES.
os astros vão te deixar
mais extrovertida e
comunicativa. Você vai
espalhar bom humor e otimismo.
irá mostrar muita criatividade e
terá uma facilidade enorme para
defender suas ideias no trabalho.

a lua em Câncer
realça todos os pontos
fortes do seu signo e
28/07 você vai usar toda sua força para
m. de alt. alcançar
/ corpometas.
- 6 - fonte
arial
Conte com
o
apoio de amigos ou fazer parceOC: 1017300-72.2021.
rias vantajosas com os colegas

r total: R$ 28,00

Mudança. Durante o processo de preparação para uma
novela ou série, um artista
acaba fazendo testes para vários papéis. No início do trabalho, normal também, que
aconteçam trocas. Foi o que
aconteceu agora em “Reis”. A
personagem Ainoã, a princípio destinada a Rayanne
Morais, será interpretada por
Jéssica Juttel. Rayanne viverá,
agora, Chaya.
Futebol. Sobre os direitos da
Série B do campeonato brasileiro, a partir do ano que vem,
há uma busca por parceiros,
isto em se tratando de TVs
abertas e fechadas. De qualquer forma, existe o desejo de
continuar com a Globo em
algum formato.

CRUZADAS

ÁRIES.
o dia pode ser muito
lucrativo para quem
28/07 trabalhar em
casa ou em um
m. de alt. negócio
/ corpode-família.
6 - fonte
Vocêarial
pode
ganhar
dinheiro
com
OC: 1117196-04.2019. algo que
há muito tempo e terá
r total: aprendeu
R$ 42,00
chance de colocar em prática.

r total: R$ 42,00
CÂNCER.

INSTAGRAM

TV Tudo
Vida que segue. A primeira
novela “Segundas Intenções”
vai iniciar as suas gravações
logo depois do “congelamento” que está acontecendo com a Warner, em consequência da sua fusão com a

Discovery, quando também
terão início as gravações das
telesséries já programadas na
Argentina, Colômbia, México e Miami, todas sob a supervisão artística de Silvio de
Abreu.

28/07
m. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
OC: 1002535-09.2015.
r total: R$ 28,00

28/07RESUMO DAS NOVELAS
m. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
OC: 1025012-55.2017.
CRAVO E A ROSA
>ALÉM DA ILUSÃO
14h45,
na
rede
Globo
18h, na rede Globo
r total: R$ 28,00

28/07lindinha esnoba januário. triste,
ele /mexe
o queijo.
sai mal
m. de alt.
corpo
- 6 -Batista
fontesearial
numa reunião política. Kiki pede
OC: 1001785-82.2018.
ajuda a joaquim para acabar com
r total:a candidatura
R$ 28,00de Batista. joana
deixa que Batista pense que ela
tem um novo amor. josefa depõe
a favor de edmundo. Serafim entra
com um pedido de habeas corpus e
edmundo sai da cadeia. Dalva pede
que Cornélio assista a uma aula de
Dinorá. Dalva se recusa a hospedar
edmundo. Cornélio se surpreende
com o depoimento de josefa. Petruchio perde outro freguês. Buscapé
conta que januário mexeu o queijo.
A FAVORITA
16h45, na rede Globo
Dodi vai atrás de Pedro, mas não o
encontra. lara descobre que halley
foi contratado por Gonçalo. halley
fica sem saber como se explicar
para lara. Pedro vai ao encontro
de Gonçalo em uma barbearia.
Dodi observa tudo de longe. Pedro
percebe a presença dos capangas
de Dodi e foge. lara se surpreende ao saber que halley é filho de
Silveirinha e Cilene. halley tenta
convencê-la de que aceitou o emprego por necessidade, mas acabou
se apaixonando. Pedro marca um
encontro com Gonçalo para mostrar
as fotos contra flora.

Matias, heloísa, fátima e Benê
se desesperam ao verem olívia
desmaiada. tenório implora para
ver olívia. letícia descobre que
Giovanna queimou a carta de Bento
para lorenzo. iolanda promete descobrir a verdade sobre Davi. Bento
e lorenzo confrontam Giovanna.
heloísa e Matias têm uma discussão sobre olívia, mas disfarçam
quando Violeta chega. todos se
desesperam por notícias de olívia.
Mariana ameaça Santa e arminda e
consegue seu programa na rádio de
volta. joaquim denuncia a prática
do ateliê de isadora para Salvador.
Pressionada, heloísa confirma a
todos que Matias é o pai de olívia.
CARA E CORAGEM
19h40, na rede Globo
anita conta para jéssica que
conhecia Clarice. Pat discute com
as mulheres do grupo e tenta
defender Gustavo. rico pede que
Pat não impeça a manifestação das
mulheres contra seu pai prevista
para o dia da abertura da exposição
de teca. rosa e as demais mulheres
do grupo se mobilizam na porta
da galeria de arte. alfredo tem
alta do hospital e questiona joca
sobre a ausência de Pat. rebeca se
emociona ao ver Danilo se divertir
com Chiquinho.

PANTANAL
21h30, na rede Globo
Mariana percebe que josé leôncio
sente ciúmes de irma. jove vai a
Campo Grande buscar a foto que
do Velho do rio, e juma promete
deixar o marido por ter traído a
entidade. Zuleica aceita ir com os
filhos para o Pantanal, depois que
tenório resolver o problema com
Maria. josé leôncio tranca juma no
quarto e fica incrédulo ao notar que
a nora conseguiu escapar. alcides
e Zaquieu fogem de uma onça que
ameaça atacá-los. josé leôncio fica
aflito ao saber por ari que jove vai
pousar à noite na fazenda. juma
é surpreendida com a presença de
josé lucas em sua tapera.
CARINHA DE ANJO
20h30, no SBt
o tempo passa e estefânia chega
em casa com Vitor e os trigêmeos
(olívia, Vicente e alice). o clima
na casa é outro e todos se tratam
muito bem. fabiana e Dulce Maria
vão até a casa de Diana e leva
o CD de Miguel e Zeca para eles
autografarem. Diana conta para as
duas que Miguel e Zeca receberam
um convite para abrirem o show do
sertanejo Daniel. adolfo conta para
Gustavo que quer tudo em ordem
para pedir haydee em casamento.
Silvana estrutura seus planos para a
cidade, caso seja eleita prefeita.
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Curtas

RITA LEE

Homenagem no
Grammy Latino
LEO FRANCO / AGNEWS

DIVULGAÇÃO

Anitta recebe alta

FLIP. A escritora americana Saidiya Hartman
foi o primeiro nome
confirmado para a 20ª
edição da Festa Internacional de Paraty (Flip),
a ser realizada entre os
dias 23 e 27 de novembro. Professora da Universidade de Columbia, em NY, e celebrada
como uma das principais referências intelectuais da diáspora africana, Hartman se dedica a
explorar a “sobrevida da
escravidão.”

Anitta, 29, usou as redes horas depois de receber alta hospitalar nesta segunda-feira (25). A cantora contou que passa
bem e admitiu que a cirurgia de endometriose não foi fácil.
“Saio dessa experiência desejando que todas as mulheres do
mundo tenham mais acesso ao diagnóstico e entendimento
dessa doença que afeta tanta gente mas é, ao mesmo tempo,
tão pouco falada”, começou na publicação. A cantora prometeu que, a partir de agora, irá cuidar mais da saúde.

LEO FRANCO / AGNEWS

REPRODUÇÃO/INSTAGRAM

Deolane

Mussi

Deolane Bezerra, 34, ainda
não recebeu de volta seus
dois carrões apreendidos
pela polícia após buscas na
casa dela. E isso tem deixado
a advogada muito irritada.
Tanto que resolveu rasgar o
verbo contra a delegada do
caso em suas redes sociais.
Deolane tem sido investigada após fazer propaganda
para um site suspeito.

Diogo Mussi falou nesta segunda (25) sobre sua relação
com o irmão, Rodrigo Mussi.
Ele e o ex-BBB estão bloqueados nas redes sociais um do
outro, após Diogo acompanhar e divulgar a recuperação de Rodrigo, que sofreu
um grave acidente de carro
em março deste ano. Diogo
comentou em entrevista que
relação familiar é complicada.

REPRODUÇÃO/INSTAGRAM

O reconhecimento
pela carreira da
célebre rainha do rock
foi anunciado nesta
segunda durante um
evento preparatório
do Grammy Latino

A

cantora Rita Lee será homenageada no Grammy
Latino 2022, que acontece em 17 de novembro,
com o prêmio Lifetime Achievment, ou de contribuição em vida. O reconhecimento pela carreira da célebre rainha do rock foi anunciado nesta
segunda-feira durante um evento preparatório do Grammy
Latino que teve a presença de brasileiras como Manu Gavassi,
Luísa Sonza, Agnes Nunes e Giulia Be, que também canta músicas de autoria de Rita para celebrá-la. Na ocasião, a Academia
Latina de Gravação definiu a data da premiação, que será em
Las Vegas, no Estados Unidos. O evento terá transmissão ao
vivo pelo canal Univisión. Ainda não há, porém, os indicados,
que só serão revelados em 30 de setembro após um primeira
rodada de votações entre 28 de julho e 8 de agosto. Os vencedores serão definidos depois, em avaliação da academia entre
30 de setembro e 13 de outubro.

Perseguição

BEATRIZ DAMY / AGNEWS

Paolla Oliveira e Diogo
Nogueira tem um processo aberto na Justiça por
perseguição. Segundo o
Tribunal de Justiça do RJ,
o caso está em fase de inquérito e foi registrado na
Comarca Regional da Barra da Tijuca. Nenhum dos
dois foi encontrado para
comentar. Segundo o jornal O Globo, um homem
português já foi indiciado
pelo crime.

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

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

BRITNEY. A cantora
Britney Spears, 40, rebateu sua mãe após ela expor mensagens de texto
que respondiam uma
conversa que a artista
iniciou em 2019, sobre a
clínica de saúde mental
em que estava internada, e não obteve retorno até então. “Mãe, você
também deixou as pessoas saberem que é uma
das únicas vezes que
você me manda uma
mensagem de volta?”,
escreveu.

EDUARDO MARTINS / AGNEWS

NOIVOS. O cantor Luan
Santana, 31, está noivo de Izabela Cunha. A
informação foi confirmada à Folha de S.Paulo pela assessoria de imprensa do cantor. Fontes
próximas ao artista afirmaram que o pedido
aconteceu há cerca de
duas semanas, em seu
estúdio. Os fãs perceberam o anel de noivado
na mão de Izabela nos
bastidores de um show.

Frase

DIVULGAÇÃO

Festival de Veneza anuncia filmes
O Festival de Veneza anunciou, nesta terça (26), os filmes selecionados para a 79ª edição deste
que é um dos principais eventos do mundo cinematográfico -e que tem se tornado um importante veículo para filmes chegarem ao Oscar. Para a competição oficial, destaque para o longa
de abertura, “White Noise”, dirigido por Noah Baumbach, uma comédia ácida que acompanha
um professor que leciona uma matéria sobre a vida de Hitler. Destaque também para o novo
filme de Luca Guadagnino, que retoma a parceria com Timothée Chalamet em “Bones and All”.

REPRODUÇÃO/INSTAGRAM

“Temos muitas
coisas em
comum”
A cantora sertaneja
Maraisa mandou um
recado para o bilionário
Elon Musk.
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Economia
EDITAL DE 1º e 2º LEILÕES PÚBLICOS EXTRAJUDICIAIS E INTIMAÇÃO DAS DATAS DOS LEILÕES
– ONLINE E PRESENCIAL - Local do leilão - Travessa Comandante Salgado, 75 – Fundação –
São Caetano do Sul – SP e online no site www.satoleiloes.com.br. 1º leilão público –
03/08/2022 ás 11:15 - VALOR: R$ 163.331,28 e 2º leilão público – 04/08/2022 ás 11:15 - VALOR:
R$ 68.437,59. TATIANA HISA SATO, leiloeira oficial, Jucesp 817, autorizada pelo credor fiduciário BANCO
RIBEIRÃO PRETO S/A – CNPJ nº 00.517.645/0001-04, realizará os leilões para a venda do imóvel abaixo
descrito, por meio de alienação fiduciária, nos termos da Lei 9.514/97 – Sistema de Financiamento Imobiliário
– SFI alterada pelas Leis Federais nº 10.931/04 e nº 13.043/14 e demais disposições aplicáveis pelas condições
estabelecidas neste Edital: IMÓVEL: O lote nº 09 da quadra “P”, em São Joaquim da Barra/SP, do loteamento
denominado “Jardim Santa Isabel”, possuindo uma área de 200m². Consta na Av. 08 – 12/07/2022 que a Rua
“110”, do loteamento denominado “Jardim Santa Isabel”, passou a denominar-se “Rua Élio Blésio”.
MATRÍCULA: MATRÍCULA: 21.633 – Oficial de Registro de Imóveis e Anexos de São Joaquim da Barra/SP.
FIDUCIANTE: DIEGO ALMEIDA GABIOLI CPF 365.960.068-75. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE:
12/07/2022. O arrematante pagará no ato, o valor da arrematação e 5% de comissão da leiloeira e arcará com
todas as despesas cartorárias, escritura pública, imposto de transmissão, foro, laudêmio, taxas, alvarás,
certidões, emolumentos cartorários, registros, averbações e todas as despesas que vencerem a partir da data
da arrematação. A desocupação / reintegração na posse ficará a cargo exclusivo do arrematante se no caso
houver. Venda em caráter ad corpus, vendido no estado em que se encontra, não podendo o arrematante
alegar desconhecimento das condições, características, estado de conservação ou eventual diferença nas
medidas da unidade não dará direito a qualquer reivindicação. Ficam intimados dos leilões os fiduciantes.
Maiores informações no escritório da leiloeira telefone (11) 4223-4343, através do edital completo
disponível no site da leiloeira ou pelo e-mail contato@satoleiloes.com.br.

2ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais do Foro Central/SP
EDITAL DE 1º, 2º E 3º LEILÃO e intimação na FALÊNCIA DE PIRES GIOVANETTI GUARDIA ENGENHARIA ARQUITETURA EIRELI, inscrita no
CNPJ/MF sob o nº 54.897.400/0001-70, na pessoa da Administradora Judicial L&A ADMINISTRADORA JUDICIAL E CONSULTORIA EMPRESARIAL EIRELI, inscrita no
CNPJ/MF sob o nº 23.421.715/0001-13, representada por ORIVALDO FIGUEIREDO LOPES, inscrito na OAB/SP sob o nº 195.837; bem como do MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO na pessoa do seu Procurador; e da PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE SÃO
PAULO na pessoa do seu Procurador. O Dr. Paulo Furtado de Oliveira Filho, MM. Juiz de Direito
da 2ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais do Foro Central/SP, na forma da lei, FAZ SABER,
aos que o presente Edital de 1º, 2º e 3º Leilão dos bens, virem ou dele conhecimento tiverem e interessar possa, que por este Juízo processam-se os autos da Falência de Empresários, Sociedades
Empresárias, Microempresas e Empresas de Pequeno Porte da empresa PIRES GIOVANETTI
GUARDIA ENGENHARIA ARQUITETURA EIRELI - Processo nº 1081959-40.2018.8.26.0100 Controle nº 2513/2018, e que foi designada a venda do bem descrito 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 veriﬁcar 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, através do Portal www.
megaleiloes.com.br, o 1º Leilão terá início no dia 08/08/2022 às 11:00h e se encerrará dia 23/08/2022
a partir das 11:00h, sucessivamente com intervalo de 30 segundos para cada lote, onde serão
aceitos lances iguais ou superiores ao valor da avaliação; não havendo lance, seguir-se-á sem interrupção o 2º Leilão, que terá início no dia 23/08/2022 às 11:01h e se encerrará no dia 08/09/2022 a
partir das 11:00h, sucessivamente com intervalo de 30 segundos para cada lote, onde serão
aceitos lances com no mínimo 50% (cinquenta por cento) do valor da avaliação, não havendo lance,
seguir-se-á sem interrupção o 3º Leilão, que terá início no dia 08/09/2022 às 11:01h e se encerrará
no dia 23/09/2022 a partir das 11:00h, sucessivamente com intervalo de 30 segundos para cada
lote, onde serão aceitos os maiores lances ofertados, conforme preceitua o §3º-A do art. 142 da Lei
11.101/05. DO CONDUTOR DO LEILÃO - O Leilão será conduzido pelo Leiloeiro Oﬁcial 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 pela Internet, através do Portal www.
megaleiloes.com.br. 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 - parente, em linha reta ou colateral, até o 4º (quarto)
grau, consanguíneo ou aﬁm, do falido ou de sócio da sociedade falida; III - identiﬁcado como agente
do falido com o objetivo de fraudar a sucessão. Parágrafo Único: O arrematante deverá arcar com
todos os custos de transferência do imóvel para seu nome, como as despesas de ITBI - Imposto de
transmissão de bens imóveis e registro do imóvel no RGI respectivo. Correrão, ainda, por conta do
arrematante as despesas e os custos relativos à desmontagem, remoção, transporte e transferência
patrimonial 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, encaminhando parecer por escrito para o e-mail: proposta@megaleiloes.com.br (Art. 895, I e II,
CPC). A apresentação de proposta não suspende o leilão (Art. 895, § 6º, CPC) e o pagamento
do lance à vista sempre prevalecerá sobre o parcelado, ainda que mais vultoso (Art. 895, § 7º,
CPC). PENALIDADES PELO DESCUMPRIMENTO DAS PROPOSTAS - Em caso de atraso no pagamento de qualquer das prestações, incidirá multa de dez por cento sobre a soma da parcela inadimplida com as parcelas vincendas. DA COMISSÃO - O arrematante deverá pagar ao Leiloeiro, 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 pagamento da comissão do Leiloeiro deverá ser realizado em até 24h (vinte e quatro
horas) a contar do encerramento do leilão através de guia de depósito, que ﬁcará 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, e no site da administração judicial www.lajud.adm.br. A
publicação deste edital supre eventual insucesso nas notiﬁcações pessoais e dos respectivos patronos. As demais condições obedecerão ao que dispõe a Lei 11.101/05 e o Provimento CSM nº
1625/2009, e no que couber, o CPC e o caput do artigo 335, do CP. RELAÇÃO DOS BENS MÓVEIS:
LOTE 03: 1 Lavador Karcher HD25. Valor da Avaliação deste Lote: R$ 4.332,00 (quatro mil, trezentos e trinta e dois reais) para outubro de 2020. LOTE 41: 1 Ar Condicionado LG Inverter. Valor
da Avaliação deste Lote: R$ 966,00 (novecentos e sessenta e seis reais) para outubro de 2020.
LOTE 55: 1 Ar Condicionado GREE. Valor da Avaliação deste Lote: R$ 395,00 (trezentos e noventa e cinco reais) para outubro de 2020. LOTE 59: 1 Ar Condicionado GREE. Valor da Avaliação
deste Lote: R$ 704,00 (setecentos e quatro reais) para outubro de 2020. LOTE 96: 1 Balcão de
Secretária. Valor da Avaliação deste Lote: R$ 78,00 (setenta e oito reais) para outubro de 2020.
LOTE 112: 1 Bancada Pequena Cinza. Valor da Avaliação deste Lote: R$ 23,00 (vinte e três reais)
para outubro de 2020. LOTE 115: 29 Cadeiras Giratórias. Valor da Avaliação deste Lote: R$
1.268,00 (hum mil, duzentos e sessenta e oito reais) para outubro de 2020. LOTE 120: 1 Gaveteiro 3 Portas. Valor da Avaliação deste Lote: R$ 53,00 (cinquenta e três reais) para outubro de
2020. LOTE 122: 1 Criado Mudo 2 Portas Pequenos. Valor da Avaliação deste Lote: R$ 53,00
(cinquenta e três reais) para outubro de 2020. LOTE 124: 1 Gaveteiro 2 Gavetas. Valor da Avaliação deste Lote: R$ 53,00 (cinquenta e três reais) para outubro de 2020. LOTE 157: 16 Rádios
Walk Talk de Comunicação Diversas. Valor da Avaliação deste Lote: R$ 1.749,00 (hum mil, setecentos e quarenta e nove reais) para outubro de 2020. LOTE 205: 1 Luminária. Valor da Avaliação deste Lote: R$ 32,00 (trinta e dois reais) para outubro de 2020. LOTE 263: 1 Cofre Mecânico
Bernardini. Valor da Avaliação deste Lote: R$ 360,00 (trezentos e sessenta e seis reais) para
outubro de 2020. LOTE Nº 272: 1 Plaina Elétrica Bosh GHO1682D. Valor da Avaliação deste lote:
R$ 342,00 (trezentos e quarenta e dois mil reais) para novembro de 2021. LOTE Nº 273: 6 Lixadeiras Orbital. Valor da Avaliação deste lote: R$ 708,00 (setecentos e oito reais) para novembro
de 2021. LOTE Nº 274: 2 Lixadeiras Roto Orbital. Valor da Avaliação deste lote: R$ 236,00 (duzentos e trinta e seis reais) para novembro de 2021. LOTE Nº 275: 1 Lixadeira Roto Orbital Bateria
Makita DBO. Valor da Avaliação deste lote: R$ 204,00 (duzentos e quatro reais) para novembro
de 2021. LOTE Nº 276: 2 Lixadeiras Roto Orbital Triangular Makita. Valor da Avaliação deste lote:
R$ 386,00 (trezentos e oitenta e seis reais) para novembro de 2021. LOTE Nº 277: 2 Esmerilhadeira 7 Pol.. Valor da Avaliação deste lote: R$ 530,00 (quinhentos e trinta reais) para novembro
de 2021. LOTE Nº 278: 1 Esmerilhadeira 4,5 Pol. Hilti DAG 125-SE. Valor da Avaliação deste lote:
R$ 865,00 (oitocentos e sessenta e cinco reais) para novembro de 2021. LOTE Nº 279: 1 Esmeril Motomil. Valor da Avaliação deste lote: R$ 115,00 (cento e quinze reais) para novembro de
2021. LOTE Nº 280: 1 Tupia De Bancada Makita 3709. Valor da Avaliação deste lote: R$ 145,00
(cento e quarenta e cinco reais) para novembro de 2021. LOTE Nº 281: 3 Lixadeiras De Cinta
Makita 9920. Valor da Avaliação deste lote: R$ 2.109,00 (dois mil, cento e nove reais) para novembro de 2021. LOTE Nº 282: 1 Soprador Térmico BOSCH 630DCE. Valor da Avaliação deste
lote: R$ 272,00 (duzentos e setenta e dois reais) para novembro de 2021. LOTE Nº 283: 2 Soprador Térmico Leister Triac ST. Valor da Avaliação deste lote: R$ 1.682,00 (um mil, seiscentos e
oitenta e dois reais) para novembro de 2021. LOTE Nº 284: 1 Misturador Horizontal Comix. Valor
da Avaliação deste lote: R$ 228,00 (duzentos e vinte e oito reais) para novembro de 2021. LOTE
Nº 285: 1 Lixadeira De Mesa Inmes LX 1220MT. Valor da Avaliação deste lote: R$ 1.175,00 (um
mil, cento e setenta e cinco reais) para novembro de 2021. LOTE Nº 286: 1 Compressor De Ar
Direto Schulz Jetfacil. Valor da Avaliação deste lote: R$ 230,00 (duzentos e trinta reais) para
novembro de 2021. LOTE Nº 287: 1 Compressor De Ar Direto Schulz Jetmaster. Valor da Avaliação
deste lote: R$ 255,00 (duzentos e cinquenta e cinco reais) para novembro de 2021. LOTE Nº
288: 1 Serra Tico-Tico BOSH GST65 BE. Valor da Avaliação deste lote: R$ 141,00 (cento e quarenta e um reais) para novembro de 2021. LOTE Nº 289: 1 Serra Circular BOSH GK567. Valor da
Avaliação deste lote: R$ 243,00 (duzentos e quarenta e três reais) para novembro de 2021.
LOTE Nº 290: 1 Compressor 20 PCM Schulz. Valor da Avaliação deste lote: R$ 2.039,00 (dois mil
e trinta e nove reais) para novembro de 2021. LOTE Nº 291: 1 Martelo Combinado 5KG Hilti TE 50.
Valor da Avaliação deste lote: R$ 3.659,00 (três mil, seiscentos e cinquenta e nove reais) para
novembro de 2021. LOTE Nº 292: 2 Trava Quedas Retrátil MSA Workman PFL. Valor da Avaliação
deste lote: R$ 1.174,00 (um mil, cento e setenta e quatro reais) para novembro de 2021. LOTE
Nº 293: 1 Serra Meia Esquadria BOSCH GCM-10X. Valor da Avaliação deste lote: R$ 636,00 (seiscentos e trinta e seis reais) para novembro de 2021. LOTE Nº 294: 2 Pistolas De Pintura. Valor da
Avaliação deste lote: R$ 98,00 (noventa e oito reais) para novembro de 2021. LOTE Nº 295: 1
Compressor De Ar Pressure. Valor da Avaliação deste lote: R$ 884,00 (oitocentos e oitenta e
quatro reais) para novembro de 2021. LOTE Nº 296: 1 Lixadeira Telescópica Fromtec FT2300F.
Valor da Avaliação deste lote: R$ 744,00 (setecentos e quarenta e quatro reais) para novembro
de 2021. LOTE Nº 297: 1 Microjateadora Ecológica IBIX 9H. Valor da Avaliação deste lote: R$
5.502,00 (cinco mil, quinhentos e dois reais) para novembro de 2021. LOTE Nº 298: 1 Microjateadora 9 Litros Metalplan Jetbuster. Valor da Avaliação deste lote: R$ 3.930,00 (três mil, novecentos e trinta reais) para novembro de 2021. LOTE Nº 299: 5 Manoplas De Apoio Para Ferramentas. Valor da Avaliação deste lote: R$ 70,00 (setenta reais) para novembro de 2021. LOTE Nº
300: 1 Bebedouro Industrial de Inox 4 Torneiras. Valor da Avaliação deste lote: R$ 850,00 (oitocentos e cinquenta reais) para fevereiro de 2022. LOTE Nº 301: 1 Rack de Coluna. Valor da Avaliação deste lote: R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais) para fevereiro de 2022. LOTE Nº 302: 1
Escada de Madeira 5 Degraus. Valor da Avaliação deste lote: R$ 80,00 (oitenta reais) para fevereiro de 2022. Todos os bens encontram-se na Rua Cristal de Rocha, 60 - Arujá/SP. Avaliação Total
dos Bens: R$ 39.948,00 (trinta e nove mil, novecentos e quarenta e oito reais). São Paulo, 14 de
julho de 2022. Eu, diretora/escrivã, conferi e subscrevi. Dr. Paulo Furtado de Oliveira Filho - Juiz
de Direito
(11) 3149-4600
www.megaleiloes.com.br
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O que é
necessário
para se
aposentar
DOCUMENTAÇÃO. A reportagem

do Diário listou os passos importantes
D É importante saber qual caminho precisa seguir para
do processo de entrada no INSS

ARQUIVO/AGÊNCIA BRASIL

conseguir aposentar. É necessário analisar se é a hora certa

S

ua aposentadoria está próxima ou ainda falta muito
tempo para pensar nisso?
Independente da resposta, é importante saber qual
caminho precisa seguir para conseguir aposentar. É necessário analisar
se é a hora certa de solicitar o benefício, se os salários e contribuições que
constam no sistema do INSS estão
corretos e se precisam juntar mais
documentos para apresentar ao instituto.
Para te ajudar nesta empreitada, a reportagem do Diário do Litoral lista passos
importantes do que fazer para dar entrada na aposentadoria sem muita dor de
cabeça. Confira a seguir:
1 - Quem tem direito a aposentadoria
As regras da aposentadoria foram alteradas em novembro de 2019 pela reforma da Previdência. Foi criada uma idade
mínima, regras de transição e um cálculo de benefício diferente, considerando
todos os salários de contribuição desde
julho de 1994.
Como as regras mudaram, o segurado
precisa analisar sua situação para saber se
já possui direito de se aposentar fazendo uma simulação no site Meu INSS ou
aplicativo de celular (disponível para iOS
e Android) para encontrar em qual regra
de transição se enquadra.
É importante lembrar que se os trabalhadores adquiriram o direito à aposentadoria antes da reforma entrar em
vigor, então é possível pedir o benefício
pela regra antiga, se for mais vantajoso.
2 - Analise o Cadastro Nacional de
Informações Sociais (Cnis)
Você sabe o que é o Cnis? É uma espécie de extrato previdenciário com os
detalhes sobre os vínculos de trabalho
do segurado, remunerações e contribuições previdenciárias.
A dica é pegar a carteira de trabalho,
os holerites e os carnês de contribuição
para verificar se as informações batem
com os registros do Cnis. Verifique se estão corretos os salários, as contribuições
e as datas de entrada e de saída do serviço.
Caso alguma informação não esteja correta, o segurado precisará anexar
uma documentação extra no pedido de

Fique
ligado

O

aposentadoria mostrando qual é a diferença. Essas informações são importantes porque podem impactar no valor do
benefício.
É possível ver o Cnis pelo site Meu
INSS ou aplicativo. Só é preciso cadastrar uma senha. Outro fato importante:
o INSS pode pedir a apresentação de documentos mesmo para os períodos que
já estão cadastrados no Cnis.
3 - Veja se há algum período extra
para comprovar
Quem não tem algum vínculo na carteira, trabalhou em atividade prejudicial
à saúde, em atividade rural, como servidor ou como aluno-aprendiz, por exemplo, terá que comprovar esses períodos
para que o INSS considere no cálculo da
aposentadoria. Ou seja, na hora de fazer
o pedido pelo site ou aplicativo Meu INSS,
será necessário anexar documentos que
comprovem o direito. Entenda:
Período que não está na carteira: Se
exerceu atividade remunerada, mas não
tem registro na carteira de trabalho, o segurado deve resolver a situação antes de
pedir a aposentadoria. Deverá apresentar uma JA (Justificação Administrativa)
no INSS e levar documentos da época
como holerites, recibos, crachás e fichas
de horário. Esses documentos deverão
ser complementados com testemunhas.
Atividade prejudicial à saúde: Se trabalhou em atividade prejudicial à saúde
de forma habitual e constante pode ter
direito à aposentadoria especial, que exige menos tempo de contribuição (15, 20
ou 25 anos, dependendo da profissão).
Desde a reforma da Previdência, também
é preciso cumprir uma idade mínima
para ter direito a essa aposentadoria. Se
trabalhou apenas um período em atividade prejudicial à saúde, é possível converter esse tempo para a aposentadoria
comum. Porém, a conversão só é permitida para atividades exercidas até a entrada
em vigor da reforma da Previdência. Em
geral, o adicional é de 40% do tempo de
contribuição para homens, e 20% para
as mulheres. Será preciso anexar documentos que comprovem o trabalho em
atividade prejudicial. Desde janeiro de
2004, o INSS exige a apresentação do PPP
(Perfil Profissiográfico Previdenciário). O

documento é preenchido pela empresa.
Atividade rural: O segurado que trabalhou em atividade rural pode usar esse
período para se aposentar. Porém, será
preciso comprovar a atividade com documentos da época. Alguns exemplos
são contratos de arrendamento, nota de
produtor, cadastro no Incra e certidão de
casamento ou nascimento em que conste como profissão lavrador.
Serviço público: Quem trabalhou no
serviço público, mas mudou para uma
empresa privada pode usar o período
como servidor na aposentadoria do INSS.
Será preciso pedir a CTC (Certidão de
Tempo de Contribuição) no órgão público que trabalhou.
Aluno-aprendiz: Segurados que estudaram em escola técnica como aluno-aprendiz e que tiveram despesas básicas
custeadas pela instituição de ensino podem usar esse período na aposentadoria.
Será preciso pedir uma certidão da instituição mostrando que era custeado, mesmo de forma indireta, com fornecimento
de alimentação e uniforme, por exemplo.
Atenção: nem sempre o INSS reconhece
esses períodos extras na aposentadoria.
4 - Faça as contas
O INSS passou a simular o valor do
benefício para quem está próximo de se
aposentar. A consulta pode ser feita pelo
site ou aplicativo Meu INSS. Para uma
análise mais profunda, a recomendação
é fazer um planejamento previdenciário,
que ajuda a saber se é a hora certa para se
aposentar e se os cálculos simulados pelo
INSS estão corretos. Em alguns casos, vale
a pena esperar um pouco mais para entrar em outra regra de transição e ter um
benefício maior, por exemplo.
5 - Separe a documentação
No dia em que for pedir a aposentadoria no site ou aplicativo Meu INSS,
deixe toda a documentação pessoal e de
trabalho separada. Isso vai ajudar a conferir as informações antes de dar entrada
no pedido. Mesmo para quem não tem
período extra para acrescentar no Cnis,
a recomendação é anexar ao menos os
documentos pessoais e a carteira de trabalho no pedido de aposentadoria. Para
autônomos ou facultativos, vale enviar
os carnês de contribuição. (DL)

Auxílio Brasil de 2023
deverá ser de R$ 400,
diz secretário do Tesouro

secretário Especial do Tesouro e do
Orçamento do Ministério da Economia, Esteves Colnago, disse que o governo deve definir em R$ 400 o valor
do Auxílio Brasil no Orçamento de
2023. De acordo com o secretário, o entendimento da equipe econômica é que a legislação não
obriga o pagamento do adicional de R$ 200. O valor adicional foi definido na Proposta de Emenda
à Constituição (PEC) dos Benefícios Sociais e será
pago até dezembro de 2022.
“Hoje, nosso entendimento é que o marco
legal não nos traria uma obrigação ou uma necessidade de colocar [o Auxílio Brasil] no PLOA
[Projeto de lei Orçamentária Anual] para 2023”,
disse o secretário.
A PEC dos Benefícios Sociais gera R$ 41,2 bilhões
em despesas excepcionais, ou seja, fora do teto de
gastos, divididos entre benefícios sociais. As medidas valem de 1° de agosto até 31 de dezembro de
2022.
O secretário disse ainda que o valor teria que se
adequar ao teto de gastos, regra que limita o cres-

cimento das despesas públicas à inflação e obriga o
corte de gastos. De acordo com ele, as despesas discricionárias (não obrigatórias) estão em torno de R$
120 bilhões a R$ 130 bilhões ao ano e o aumento no
benefício levaria a um corte nesses gastos, reduzindo-as para R$ 70 bilhões. “É um desafio considerável para gente conseguir manter [o auxílio em R$
600]”, destacou.
RELATÓRIO.
Colnago participou de entrevista coletiva, nesta
segunda-feira, para detalhar o relatório de Avaliação de Receitas e Despesas Primárias do 3º bimestre, que definiu o bloqueio de mais R$ 6,7 bilhões
de gastos não obrigatórios do Orçamento Geral da
União deste ano.
De acordo com o relatório, a necessidade total de
bloqueio do Orçamento de 2022 subiu de R$ 9,96
bilhões, no segundo bimestre, para R$ 12,736 bilhões, no terceiro bimestre. Como o governo ainda
tinha R$ 5,997 bilhões bloqueados, o valor do novo
bloqueio ficou nos R$ 6,739 bilhões, definidos no
relatório. (AB)
Esta página faz parte da edição impressa produzida pela Gazeta de S.Paulo
com circulação em bancas de jornais e assinantes.
AUTENTICIDADE DA PÁGINA. A autenticidade deste documento pode ser
conferida através do QR Code ao lado ou pelo site https://flip.gazetasp.com.br
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO CAETANO DO SUL
SECRETARIA MUNICIPAL DE
PLANEJAMENTO E GESTÃO
DEPARTAMENTO DE
LICITAÇÕES E CONTRATOS
“RESUMO: Processo nº 3319/2022 – Parceria
com a Academia De Letras Da Grande São
Paulo – ALGRASP. 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 existente na celebração da parceria, RECONHEÇO E RATIFICO
a inexigibilidade do chamamento público na
parceria ﬁrmada com a ACADEMIA DE LETRAS DA GRANDE SÃO PAULO - ALGRASP,
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, 26
de julho de 2022. Carolina Morales Duwe-Diretora do Departamento de Licitações e Contratos
“RESUMO: Processo 3836/2022- Modalidade Pregão Eletrônico nº 52/2022 Registro de
Preços para Fornecimento de Equipamentos
e Artigos de Uso Médico Hospitalares Simples. DECISÃO DA PREGOEIRA: ADJUDICO
o objeto da licitação em epígrafe, conforme
segue: Empresa FISIOMÉDICA PRODUTOS
E EQUIPAMENTOS EIRELI EPP - CNPJ
05.118.766/0001-99 - Item 01 – Qtde: 10 un.
- Valor Unitário R$ 340,00, item 02 – Qtde: 10
un. - Valor Unitário R$ 550,00, item 05 – Qtde:
34 - Valor Unitário R$ 220,00 e item 06 – Qtde:
9 un. - Valor Unitário R$ 900,00. Empresa PHO
PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS LTDA. - CNPJ nº 08.211.767/000171 - Item 03 – Qtde: 6 un. - Valor Unitário R$
500,00 e item 04 – Qtde: 5 un. - Valor Unitário
R$ 4.300,00. DESPACHO DO SECRETÁRIO
MUNICIPAL DE GOVERNO: “À vista de todo
processado, notadamente da Ata da Sessão/
Adjudicação às ﬂs. 242/253, e no uso da competência que me foi atribuída pelo inciso III do
artigo 2º do Decreto Municipal 11.092/2017 e no
inciso XXII, do artigo 4º, da Lei 10.520/02, HOMOLOGO o presente procedimento licitatório,
na modalidade Pregão Eletrônico nº 52/2022”
Jefferson Cirne da Costa – 25/07/2022. São
Caetano do Sul, 26 de julho de 2022. Carolina
Morales Duwe-Diretora do Departamento de Licitações e Contratos
“RESUMO: Processo 5368/1998 - Modalidade
Concorrência Pública nº 02/2020 – Alienação
de área pública, com 400,00 m², situada na Rua
Victor Meireles, nº 66, Jardim São Caetano –
São Caetano do Sul, conforme Lei Municipal nº
5.877 de 09 de julho de 2020. DATA DE ABERTURA: “Fica agendada a licitação em epígrafe
para o dia 29 de agosto de 2022 às 10 horas, na
SALA DE LICITAÇÕES, do DEPARTAMENTO
DE LICITAÇÕES E CONTRATOS - SEPLAG 4,
Rua Eduardo Prado nº 201 – acesso de pedestres, Bairro São José, CEP 09581-200 – São
Caetano do Sul/SP. A 3ª versão edital, anexos
e demais informações e esclarecimentos, poderão ser obtidos no endereço eletrônico http://
licitacao.saocaetanodosul.sp.gov.br/web,
ou
no Departamento de Licitações e Contratos, e
telefones para contato: 4233-7368. ” Secretário Municipal de Governo: Jefferson Cirne da
Costa– 25/07/2022. São Caetano do Sul, 26 de
julho de 2022. Carolina Morales Duwe-Diretora
do Departamento de Licitações e Contratos
“RESUMO: Processo 2141/2022 - Modalidade
Pregão Eletrônico nº 25/2022 Registro de Preço para Fornecimento de Mobiliário em Geral.
DATA DE ABERTURA: “Fica designada para
o dia 29 de julho de 2022 às 09:00 horas, a
sessão de prosseguimento da licitação a ser
realizada no endereço eletrônico https://pregaoeletronico.saocaetanodosul.sp.gov.br/.” São
Caetano do Sul, 26 de julho de 2022. Carolina
Morales Duwe-Diretora do Departamento de Licitações e Contratos
“RESUMO: Processo 3337/2022 - Modalidade
Pregão Eletrônico nº 66/2022 – Registro de Preço para Prestação de Serviço de Fornecimento
e Instalação de Telas de Mosquiteiros. DATA
DE ABERTURA: “Fica agendada a licitação
em epígrafe para o dia 10 de agosto de 2022
às 09:30 horas, a ser realizada no endereço
eletrônico https://pregaoeletronico.saocaetanodosul.sp.gov.br/ O edital, anexos e demais
informações e esclarecimentos, poderão ser
obtidos nos endereços eletrônicos https://pregaoeletronico.saocaetanodosul.sp.gov.br/,
e
http://licitacao.saocaetanodosul.sp.gov.br/web,
ou no Departamento de Licitações e Contratos,
e telefone para contato 4233-7236” Secretário
Municipal de Governo: Jefferson Cirne da Costa
– 22/07/2022. São Caetano do Sul, 26 de julho
de 2022. Carolina Morales Duwe-Diretora do
Departamento de Licitações e Contratos
“RESUMO: Processo nº 11207/2022 – Contratação da Cantora Luiza Possi para apresentação no Evento “Aniversário da Cidade”. RETIFICAÇÃO: Retiﬁcamos a publicação disponibilizada em 26/07/2022 nos jornais Diário Oﬁcial
Eletrônico – Ano 6 – Edição nº 1347 – Pág. 02
e Gazeta de São Paulo – Cad. Publicidade Legal –Pág. B5, na seguinte conformidade: Onde
se lê: “Cantora Luiz Possi” - Leia-se: “Cantora
Luiza Possi”. São Caetano do Sul, 26 de julho
de 2022. Carolina Morales Duwe-Diretora do
Departamento de Licitações e Contratos

PREFEITURA MUNICIPAL
DE TABOÃO DA SERRA
PREFEITURA DO MUNICÍPIO
DE ARARAQUARA
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

ESCLARECIMENTO 02
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 044/2022
PROCESSO: 2722/2022
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA
PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
LIMPEZA PARA AMBIENTE ESCOLAR E
DEMAIS UNIDADES VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO,
VISANDO À OBTENÇÃO DE ADEQUADAS CONDIÇÕES DE SALUBRIDADE,
HIGIENE E SEGURANÇA, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA, SANEANTES DOMISSANITÁRIOS, MATERIAIS E
EQUIPAMENTOS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO TERMO
DE REFERÊNCIA E DEMAIS ANEXOS DO
EDITAL.
Vimos esclarecer que se encontra no link
abaixo do portal da transparência municipal
o inteiro teor do comunicado 02 em resposta aos esclarecimentos apresentados pelas
empresas Renosto Lopes & Carvalho Masson Sociedade de Advogados, Kinte Serviços Terceirizados EIRELI, Ravenah Serviços, Qualitech Terceirização, e Soluções
Terceirizadas.
http://www.araraquara.sp.gov.br/transparencia-secretaria-da-educacao/portal-da-transparencia-educacao.
Araraquara, 26 de julho de 2022.
Subcomissão Permanente de Licitação
Secretaria Municipal da Educação
PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO CAETANO DO SUL
SECRETARIA MUNICIPAL DE
OBRAS E HABITAÇÃO
“RESUMO: PROCESSO Nº 10441/2022 –
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE INFRAESTRUTURA E ELÉTRICA
PARA REALIZAÇÃO DA 29ª FESTA ITALIANA, NESTE MUNICÍPIO. DESPACHO DO
Sr. SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GOVERNO: à vista dos elementos informativos que
instruem este processo, HOMOLOGO e ADJUDICO, com fulcro no artigo 43, inciso VI,
da Lei Federal 8.666/93, bem como no artigo
2º, inciso III, do Decreto nº 11.092/2017, o
objeto licitado no presente procedimento licitatório, decorrente do Convite nº 06/2022,
realizado para CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE INFRAESTRUTURA E ELÉTRICA PARA REALIZAÇÃO DA
29ª FESTA ITALIANA, NESTE MUNICÍPIO,
à empresa vencedora, KIN ENGENHARIA
LTDA EPP, CNPJ Nº 04.517.114/0001-64,
com o valor de R$ 318.294,42 (trezentos
e dezoito mil, duzentos e noventa e quatro
reais e quarenta e dois centavos) Secretário
Municipal de Governo: Jefferson Cirne da
Costa – 25/07/2022.” São Caetano do Sul,
26 de julho de 2022. Iliomar Darronqui-Secretário Municipal da SEOHAB

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO CAETANO DO SUL
SECRETARIA MUNICIPAL DE
PLANEJAMENTO E GESTÃO
RESUMO DE CONTRATO Nº
76/2022 – PROC. Nº 11.013/2022 – CONTRATADO: IRIE PRODUÇÕES – ANA PAULA DIAS ME – OBJETO: O presente contrato
tem por objeto a contratação por exclusividade para a apresentação da banda MATO
SECO no “ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO
2022”, que será realizado nos dias 28 a 31
de julho de 2022, no Espaço Verde Chico
Mendes, com a realização de 01 (uma) apresentação no dia 30 de julho de 2022. DATA
DA ASSINATURA: 26/07/2022. VALOR TOTAL: R$ 15.000,00. CONTRATANTE: Secretaria Municipal de Cultura.
RESUMO DE CONTRATO Nº 79/2022 –
PROC. Nº 11.202/2022 – CONTRATADO:
EJS ARTPOPULAR EIRELI ME – OBJETO:
O presente contrato tem por objeto a contratação por exclusividade para a apresentação
da banda ARTPOPULAR no “ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO 2022”, que será realizado nos dias 28 a 31 de julho de 2022, no
Espaço Verde Chico Mendes, com a realização de 01 (uma) apresentação no dia 29
de julho de 2022. DATA DA ASSINATURA:
26/07/2022. VALOR TOTAL: R$ 50.000,00.
CONTRATANTE: Secretaria Municipal de
Cultura.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

RESUMO DO 5º TERMO ADITIVO – AO CONTRATO 288/2018 - PROC. Nº 300.146/2018 oriundo do processo nº 16021/2017 - CONTRATADA: SIL TECNOLOGIA EM SOFTWARE.
– OBJETO: – Alteração de gestor do presente
contrato passa a ser a funcionária designada
em ﬂs.192 do processo nº 300.146/2018.DATA
DA ASSINATURA: 26/07/2022 - CONTRATANTE: Procuradoria Geral do Munícipio.

ABERTURA DE LICITAÇÃO
Pregão Eletrônico nº 109/2022 – Processo
Interno nº 19.229/2022 - Processo de Compra nº 4.371/2022 – Edital nº 137/2022
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA
SERVIÇO DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA
TEMPORÁRIA COM FORNECIMENTO DE
MÃO DE OBRA E MATERIAIS PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS DO CALENDÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO E OUTROS
EVENTUAIS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO.
Abertura: 09/08/2022 às 09h00min.
Edital e informações: https://portaldatransparencia.caraguatatuba.sp.gov.br/
licitacoes/licitacoes

“RESUMO: Processo 12823/2021 - Modalidade Pregão Eletrônico nº 56/2022 – Aquisição
de Vídeo Laringoscópio e Ultrassom Diagnóstico. JULGAMENTO IMPUGNAÇÃO: “Por todo
o exposto, consubstanciado na manifestação
técnica, bem como no parecer jurídico de ﬂs.
retro, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE a
impugnação ofertada pela empresa Paulo Camargo Ultra-Som, Suprimentos, Equipamentos
Médicos Eireli, restituindo-se à Sra. Pregoeira
para adequação do instrumento convocatório
e republicação deste, observando-se o prazo
legal de 8 dias úteis.” Carolina Morales Duwe
– 26/07/2022. São Caetano do Sul, 26 de julho
de 2022. Carolina Morales Duwe-Diretora do
Departamento de Licitações e Contratos

REABERTURA DE LICITAÇÃO
Pregão Eletrônico nº 80/2022 – Processo
Interno nº 17.623/2022 – Processo de Compra nº 4.192/2022 – Edital nº 113/2022.
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA
SERVIÇOS DE ORIENTADORES DE PÚBLICO/CONTROLADORES DE ACESSO
PARA EVENTOS DO CALENDÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO E OUTROS EVENTUAIS REALIZADOS PELA SECRETARIA
MUNICIPAL DE TURISMO.
Abertura: 10/08/2022 às 09h00min.
Edital e informações: https://portaldatransparencia.caraguatatuba.sp.gov.br/
licitacoes/licitacoes

ESTADO DE SÃO PAULO

DELICO - Depto. de Licitações e Contratos
EXTRATO DO 5ºADITIVO CONTRATUAL
Contratante:P.M.T.S.Contratada:CLÍNICA
VETERINÁRIA S.O.S. PELUDOS LTDA–
ME - Objeto Resumido: Contratação de empresa especializada na prestação de serviço
de castração de animais.Finalidade:Renovação por 12meses,de 04/07/22 a 03/07/23,
fica autorizado para este novo período o
valor de R$216.530,52.Permanecem inalteradas as demais cláusulas contratuais.
Licitação: Nº E-10/17. Assinatura:01/07/22.
WAGNER LUIZ ECKSTEIN JUNIOR-SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO. PEDRO
DE FREITAS SILVA - SÓCIO

PREFEITURA MUNICIPAL
DE TABOÃO DA SERRA
ESTADO DE SÃO PAULO

DELICO - Depto. de Licitações e Contratos
AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão Eletrônico nº. E-095/2021. Caderno
3º. Processo licitatório: 19296/2021. Objeto:
Registro de Preços para a “Aquisição de 08
(oito) Motocicletas”. Sessão pública de processamento: dia 12/08/2022 às 09:00 horas.
Da sessão pública: O processamento eletrônico será realizado através do endereço
eletrônico comprasbr.com.br, no dia e hora
mencionados e será conduzida pelo pregoeiro com o auxílio da equipe de apoio. O
edital está disponível no site: www.ts.sp.gov.
br e comprasbr.com.br. Taboão da Serra, 26
de julho de 2022. Wagner Luiz Eckstein Junior – Secretário Municipal de Administração

SERVIÇO MUNICIPAL AUTÔNOMO DE ÁGUA E
ESGOTO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - SeMAE

ABERTURA DE LICITAÇÃO - AVISO DE EDITAL
DE PREGÃO ELETRÔNICO. Acha-se publicado no
portal de compras da Prefeitura Municipal de São
José do Rio Preto-SP, https://compras.empro.com.
br/WBC6/, o Pregão Eletrônico SeMAE nº 63/2022,
Processo SICOM 3261/2022 objetivando a Aquisição de pá carregadeira de rodas, zero, nova, fabricação nacional, com kit de revisões durante
o período de garantia. Prazo de entrega: em até
60 dias. O recebimento das propostas dar-se-á até
o dia 12.08.2022, às 08h30 e abertura a partir das
08h35. O edital, na íntegra, e demais informações,
encontram-se à disposição dos interessados, no portal de compras. S. J. Rio Preto, 19.07.2022 – Fábio
Augusto Zambon Furlan - Gerente Interino de
Operação e Manutenção – Água.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

COMUNICADO
Pregão Eletrônico nº 87/2022 – Processo
Interno nº 19534/2022 – Processo de Compra nº 4272/2022 – Edital nº 122/2022
Objeto: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS
NÃO PADRONIZADOS NA REMUME.
Comunicamos aos interessados em participarem do Pregão Eletrônico supramencionado, que devido a problemas técnicos
com sistema interno, a abertura da sessão
pública agendada para o dia 02/08/2022 às
09h00min, foi redesignada, CONFORME
ABAIXO:
Início da Disputa de Preços: 11/08/2022
às 09h
Formalização de Consultas (pedido de
esclarecimento e impugnações): Até
08/08/2022.
Ficam ratificadas as demais cláusulas do
Edital.
Edital, informações e local de realização:
https://portaldatransparencia.caraguatatuba.sp.gov.br/licitacoes/licitacoes
Assinatura: 26/07/2022. ANA LUIZA GONÇALVES LOPES, Pregoeiro Oficial.

Sistema de Água, Esgoto
e Saneamento Ambiental
SÃO C AETANO DO SUL

SISTEMA DE ÁGUA, ESGOTO
E SANEAMENTO AMBIENTAL
DE SÃO CAETANO DO SUL
ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
Pregão Presencial nº 07/2022
Processo Administrativo nº 527/2022
Nos termos constantes do Processo Administrativo nº 527/2022, Pregão Presencial
nº 07/2022, que tem por objeto a aquisição
de transformador trifásico, com prestação de
serviço de transporte e instalação para a Estação Elevatória de Águas Pluviais – EEPA-R3, sito a Avenida Antônio da Fonseca Martins, nº 35, neste Município de São Caetano
do Sul, o Senhor Pregoeiro
ADJUDICOU, e a Senhora Responsável
pelo expediente da Superintendência do
SAESA-SCS HOMOLOGOU o objeto do
certame à empresa Transvoltes Comércio
e Instalações Elétricas Ltda, para os itens:
01, no valor total de R$ 72.000,00 (setenta e
dois mil reais), e item 02, no valor total de R$
9.500,00 (nove mil e quinhentos reais) nos
termos do artigo 7º, inciso IV c/c o artigo 9º,
inciso V do Decreto 3.555/00. São Caetano
do Sul, 26 de julho de 2022 – Engª Maria de
Lourdes da Silva – Responsável pelo Expediente da Superintendência do SAESA-SCS.

Sistema de Água, Esgoto
e Saneamento Ambiental
SÃO C AETANO DO SUL

SISTEMA DE ÁGUA, ESGOTO
E SANEAMENTO AMBIENTAL
DE SÃO CAETANO DO SUL
TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO,
SUPRESSÃO E REAJUSTE À
CONTRATAÇÃO
Contrato nº 37/2022
Processo Administrativo nº 1596/2020
Pregão Presencial nº 04/2020
Objeto: Termo aditivo de prorrogação, supressão e reajuste à contratação de empresa para prestação de serviços de preparação e distribuição de refeição nas sedes do
SAESA/SCS, destinadas aos servidores do
Sistema de Água, Esgoto e Saneamento
Ambiental – SAESA/SCS. Prazo: 12 (doze)
meses. Valor: R$ 1.675.944,00 (um milhão,
seiscentos e setenta e cinco mil, novecentos e quarenta e quatro reais). Assinatura:
13/07/2022. Contratada: Convida Refeições
Ltda. São Caetano do Sul, 26 de julho de
2022 – Engª Maria de Lourdes da Silva –
Responsável pelo Expediente da Superintendência do SAESA-SCS.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE CAJATI
ESTADO DE SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PARIQUERA-AÇU
ESTADO DE SÃO PAULO

PROCESSO Nº 72958/2022
TOMADA DE PREÇOS Nº 016/2022

DEPARTAMENTO MUNICIPAL
DE ADMINISTRAÇÃO

OBJETO: Contratação de empresa especializada para elaboração de projetos de
muro de arrimo em diversos locais do Município de Cajati - SP, sendo: Rua Angelina
Miguel Muniz, nº 40, localizada no Bairro
Inhunguvira e a Rua Adélio de Oliveira, próximo ao nº 47 no Bairro Vila Antunes.

PREGÃO PRESENCIAL Nº 020/2022
PROCESSO Nº 069/2022
EDITAL Nº 046/2022

A abertura dos envelopes dar-se-á no dia 12
de agosto de 2022 às 09:00 horas.
O edital em inteiro teor estará a disposição
dos interessados, de 2ª a 6ª feira das 10:00
às 11:30 h e das 13:30 h às 14:30 h, na Praça do Paço Municipal, nº 10 – Centro – Cajati – SP.
Valor do Edital: R$ 16,53 (dezesseis reais e
cinquenta e três centavos).
Informações poderão ser obtidas no endereço acima, pelo telefone (13) 3854-8700 ou
pelo e-mail compras@cajati.sp.gov.br
Cajati, 26 de julho de 2022.
LUIZ HENRIQUE KOGA
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL
DE CAJATI
ESTADO DE SÃO PAULO

PROCESSO N° 72948/2022
PREGÃO ELETRONICO N° 075/2022
OBJETO: Aquisição de cestas básicas de
alimentos e produtos de higiene para atendimento às famílias de baixa renda em situação de vulnerabilidade social econômica amparada na Lei Municipal nº 1024/10,
através de SRP (Sistema de Registro de
Preços).
Face ao pedido de esclarecimento apresentado e conforme resposta da Unidade
Requisitante, fica esclarecido o seguinte
questionamento, sendo:
1) Com relação ao item Extrato de tomate
produto componente da Cesta Básica de
Alimentos o edital solicita no Anexo 1 –
Termo de Referência; 02 caixas contendo
no mínimo 140 gramas de extrato de tomate. Informamos que após pesquisa de
mercado nas marcas tradicionais (Elefante,
Fugini, Salsaretti, Predilecta, Quero, Heinz,
Olé, Tarantella, Stella D’oro etc.) as marcas embaladas em caixas seu peso é 130
g e não 140 gr, desta forma, poderemos
considerar para este item; 02 caixas contendo no mínimo 130 gramas de extrato
de tomate?
R: Sim. Pode ser feita a alteração do extrato de tomate para o de 130gramas.
Salientamos que a data de abertura do procedimento fica inalterada.
O presente esclarecimento encontra-se no
site da Prefeitura em www.cajati.sp.gov.br.
Cajati, 26 de julho de 2022.
LUIZ HENRIQUE KOGA
Prefeito Municipal

CONSÓRCIO
INTERMUNICIPAL DE
SAÚDE DO VALE DO
RIBEIRA E LITORAL SUL
CONVOCAÇÃO
O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE
SAÚDE DO VALE DO RIBEIRA E LITORAL SUL – CONSAÚDE, através do Serviço de Pessoal, CONVOCA os candidatos
habilitados no Processo Seletivo Simplificado nº 002/2022 - CONSAÚDE, conforme
abaixo relacionados, a comparecer em data
e local mencionados, a fim de manifestar interesse pela vaga oferecida.
O candidato deverá comparecer no horário
estabelecido neste Edital, munido de documento de Identidade e Carteira de Trabalho
e Previdência Social.
RELAÇÃO DOS CANDIDATOS
CONVOCADOS
ESQUEMA DE CONVOCAÇÃO
LOCAL: HOSPITAL REGIONAL DR.
LEOPOLDO BEVILACQUA-CONSAÚDE
ENDEREÇO: Rua dos Expedicionários,
nº 140 – Centro – Pariquera-Açu – SP.
DATA: 28/07/2022 A 03/08/2022
HORÁRIO: das 09:00 h às 15:00 h
MÉDICO PS - 24 h/s
CAIO DE ALMEIDA RICARDO
MIRYANIS ZAYAS TOMAS
Pariquera-Açu, 26 de julho de 2022.
JOSÉ ANTONIO ANTOSCZEZEM
Diretor Superintendente-CONSAÚDE

CONSÓRCIO
INTERMUNICIPAL DE
SAÚDE DO VALE DO
RIBEIRA E LITORAL SUL
O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE
SAÚDE DO VALE DO RIBEIRA E LITORAL SUL – CONSAÚDE torna público
Despacho do Diretor Superintendente, de
26/07/2022, HOMOLOGANDO o Processo
Seletivo Simplificado para preenchimento
de vaga, em caráter emergencial e por prazo determinado, para a função de Médico
PS - 24 h/s, conforme edital CONSAÚDE
publicado em 13 de Julho de 2022 e Ata de
Julgamento com classificação final. Para as
demais funções não houveram aprovados.
LISTA DE CANDIDATOS
CLASSIFICADOS
MÉDICO PS - 24 h/s
CAIO DE ALMEIDA RICARDO
MIRYANIS ZAYAS TOMAS
Maiores informações poderão ser obtidas
junto ao Serviço de Pessoal do CONSAÚDE, das 09:00 às 16:00 horas.
Pariquera-Açu, 26 de julho de 2022.
José Antonio Antosczezem
Dir. Superintendente

B2

LICITAÇÃO EXCLUSIVA ME/MEI/EPP
Encontra-se aberta no Departamento Municipal
de Compras e Licitações da Prefeitura Municipal
de Pariquera-Açu, o EDITAL nº 046/2022, PREGÃO PRESENCIAL Nº 020/2022, PROCESSO
Nº 069/2022, que trata da CONTRATAÇÃO DE
EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE PROJETO
ESPORTIVO NA MODALIDADE DE JUDÔ, EM
ATENDIMENTO AO CMDCA, NESTE MUNICIPIO – Conforme especificações técnicas do Termo de referência - Anexo I..
Credenciamento: Dia 09/08/2022, das 09:00 horas às 09:30 horas, junto ao Pregoeiro, na Sala
do Setor de Licitação, sito à Rua XV de Novembro,
nº 686, Centro, Pariquera-Açu/SP.
Entrega dos envelopes: Dia 09/08/2022, até às
09:30 horas, na Sessão de Protocolos da Prefeitura Municipal de Pariquera-Açu, sito à Rua XV de
Novembro, nº 686, Centro, Pariquera-Açu, Centro.
Sessão Pública, início a partir das 09:30 horas
do dia 09/08/2022, na Sala do Setor de Licitação,
sito à Rua XV de Novembro, nº 686, Centro, Pariquera-Açu-SP.
O edital completo poderá ser obtido pelos interessados gratuitamente através do site: www.
pariqueraacu.sp.gov.br, ou solicitando o edital
enviando e-mail para licitacao@pariqueraacu.sp.
gov.br, ou junto á Tesouraria Municipal, sito a Rua
XV de Novembro. 686, Centro, Pariquera-Açu/SP,
de segunda a sexta-feitura, no horário das 08:00
h às 11:30h e das 13:30h às 16:00 horas, pelo
valor de R$ 0,30 (trinta centavos)/pagina, pela
reprodução das cópias. Outras informações poderão ser obtidas pelo telefone (13) 3856-2330 ou
no Setor de Licitações deste Prefeitura Municipal,
de segunda a sexta-feira, no horário das 09:00h
as 11:30 h e das 13:30h as 17:00h. O Setor de
Licitação não se responsabilizará pela falta de
informações relativas ao Edital. Informações ou
esclarecimentos suplementares sobe este Edital
poderão ser requerido durante o expediente normal das 09:00 horas às 11:30 horas, das 13:30
horas às 17:00 horas, e pelo telefone (13) 38562330 ou através do endereço do correio eletrônico: licitacao@pariqueraacu.sp.gov.br.
Pariquera-Açu, 26 de julho de 2022.
WAGNER BENTO DA COSTA
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PARIQUERA-AÇU
ESTADO DE SÃO PAULO

AVISO DE LICITAÇÃO
PROCESSO N.º071/2022
TOMADA DE PREÇOS N.º 010/2022
EDITAL N.º 047/2022
REFERENTE: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA
ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA DE UM PRÉDIO DA
EDUCAÇÃO INFANTIL, JUNTO A EMEF PROFESSOR MOACYR PINTO SANTIAGO, NO
BAIRRO VILA CLEMENTINA, NESTE MUNICIPIO.
O MUNICIPIO DE PARIQUERA-AÇU, com sede,
a Rua XV de novembro, 686 – Centro – Pariquera-Açu/SP, Inscrita no CNPJ/MF. 45.685.120/000108, através do Prefeito Municipal, o Sr. WAGNER
BENTO DA COSTA, divulga que realizará em
sessão pública, na sua sede, no local indicado na
letra “a” adiante, uma licitação na modalidade de
TOMADA DE PREÇOS, do tipo MENOR PREÇO
POR EMPREITADA GLOBAL COM BDI, objetivando a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA
PARA REFORMA DE UM PRÉDIO DA EDUCAÇÃO INFANTIL, JUNTO A EMEF PROFESSOR
MOACYR PINTO SANTIAGO, NO BAIRRO VILA
CLEMENTINA, NESTE MUNICIPIO, (com Mão de
Obra e Material), solicitada pelo Departamento de
Obras, regida pela Lei Federal n.º 8.666 de 21 de
junho de 1993, Lei Complementar nº 123/2006,
Lei Complementar 147/2014, DECRETO Nº
7.983, DE 8 DE ABRIL DE 2013 e pela legislação
complementar e de conformidade com os termos
e condições do presente EDITAL, com as seguintes características:
a) Local: PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIQUERA-AÇU - Av. XV de Novembro, 686 - Centro - PARIQUERA-AÇU/SP - 11930-000
b) Modalidade: TOMADA DE PREÇOS Nº
010/2022
c) Processo n.º071/2022
d) Valor Estimado: R$ 317.561,13 (trezentos
e dezessete mil quinhentos e sessenta e um
reais e treze centavos)
e) Prazo de Execução: 06 (seis) meses
f) Recebimento dos envelopes n.º 01 – HABILITAÇÃO e n.º 02 – PROPOSTA DE PREÇO até
às 09:00 (nove horas) do dia 15 de agosto de
2022, no setor de Compras/Licitações do Órgão
Licitante.
g) Abertura dos Envelopes n.º 01 – HABILITAÇÃO
e n.º 02 – PROPOSTA DE PREÇO: ocorrerá a partir das 09:30 (nove e trinta minutos) do dia 15 de
agosto de 2022, na sala de reuniões do Órgão
Licitante
h) Os Licitantes poderão retirar o edital e seus
anexos no endereço acima mencionado, no horário das 08:00 as 12:00 h e das 13:30 as 17:30 h ou
através do site www.pariqueraacu.sp.gov.br.
Pariquera-Açu 26 de julho de 2022.
WAGNER BENTO DA COSTA
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL
DE TABOÃO DA SERRA
ESTADO DE SÃO PAULO

DELICO - Depto. de Licitações e Contratos
AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão Eletrônico nº. E-048/2022. Caderno
2º. Processo licitatório: 13378/2022. Objeto:
Registro de Preços para a “Contratação de
Empresa Especializada para o Fornecimento de Refeições Prontas ‘Tipo Marmitex’,
para Servidores e Pacientes, com Entrega
Ponto a Ponto”. Sessão pública de processamento: dia 11/08/2022 às 09:00 horas. Da
sessão pública: O processamento eletrônico
será realizado através do endereço eletrônico ComprasBR.com.br, no dia e hora mencionados e será conduzida pelo pregoeiro
com o auxílio da equipe de apoio. O edital
está disponível no site: www.ts.sp.gov.br e
comprasbr.com.br. Taboão da Serra, 26 de
julho de 2022. Wagner Luiz Eckstein Junior
– Secretário Municipal de Administração.

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

MUNICIPIO DE IGARATA MUNICIPIO DE IGARATA

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ANEXO I - DESCRIÇÃO DAS FUNÇÕES

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

1.01 - OPERADOR DE MÁQUINAS RODOVIÁRIAS
Operar máquinas rodoviárias e equipamentos móveis;
operar veículos motorizados, especiais, tais como: guinchos, guindastes, máquinas de limpeza de rede
de esgoto, retroescavadeiras, carro plataforma, máquinas rodoviárias e outros; abrir valetas e cortar
taludes; proceder escavações, transporte de terra, compactação, aterro e trabalhos semelhantes; auxiliar
no conserto de máquinas; lavrar e discar terras, obedecendo as curvas de níveis; cuidar da limpeza e
conservação das máquinas, zelando pelo seu bom funcionamento; ajustar as correias transportadoras
à pilha pulmão do conjunto de britagem; executar tarefas afins;
Operar máquinas da patrulha agrícola;
Operar veículos motorizados da patrulha agrícola; executar o trabalho de campo junto aos setores agrícolas municipais, lavrar e discar terras, obedecendo as curvas de níveis; cuidar da limpeza e conservação
das máquinas, zelando pelo seu bom funcionamento e executar tarefas afins.

DESPESAS

8

Dotação Inicial

10

Dotação Atualizada

11

Despesas Empenhadas

12

Despesas Liquidadas

13

Despesas Pagas

14

Superávit Orçamentário

TOTAL (25%)
45.000.000,00

0,00
0,00

Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento

1
2

%

Valor

1
2
3
4
5

%
19.179.291,57
32,02
17,04
0,00
20.925.223,64
1,27
1,07
12,64
23.597.368,16

45.218.109,65

DEDUÇÕES

45.218.109,65

7.752,88
7.752,88
0,00
0,00
0,00
0,00

Até o Bimestre

0,04
45.218.109,65

0,04
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

DESPESAS LÍQUIDAS

Meta Fixada no AMF
da LDO
(a)

RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO

Resultado Nominal - Acima daANA
Linha

PAULA FERNANDES RODRIGUES
DIRETORA DE ADM. E FINANÇAS
CRC: 1SP254668

RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO

Resultado Apurado
Até o Bimestre

3.665.500,00

2.555.851,93

Cancelamento Até
o Bimestre

2.466.493,34

65,73
69,73

Pagamento Até
o Bimestre

58.897,28

2.466.493,34

Poder Legislativo
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Valor

%

5.638.263,56
2.786.263,11
0,00
238.148,05
198.740,63
2.415.111,77

29,51
14,58
0,00
1,25
1,04
12,64

5.444.944,09
2.614.096,81
0,00
237.185,85
178.549,66
2.415.111,77

28,49
13,68
0,00
1,24
0,93
12,64

7.752,88
7.752,88
0,00
0,00
0,00
0,00

0,04
0,04
0,00
0,00
0,00
0,00

7.752,88
7.752,88
0,00
0,00
0,00
0,00

0,04
0,04
0,00
0,00
0,00
0,00

5.630.510,68
2.778.510,23
0,00
238.148,05
198.740,63
2.415.111,77

29,47
14,54
0,00
1,25
1,04
12,64

5.437.191,21
2.606.343,93
0,00
237.185,85
178.549,66
2.415.111,77

28,45
13,64
0,00
1,24
0,93
12,64

%
em Relação à Meta

2.691.942,33

Saldo a Pagar

1.131.204,81

58.897,28

GEISIANY SILVA SANTOS DO NASCIMENTO
SECRETÁRIA DE ADM. E FINANÇAS
CPF: 389.676.878-69

1.276.391,25

DE IGARATA
MUNICIPIO DE IGARATA0,00MUNICIPIO
0,00
0,00

Poder Executivo

%

IGARATA, 30
(b) de Junho de 2022.(b/a)

4.095.500,00

Inscrição

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

1.131.204,81

1.276.391,25
0,00

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO
DE 318.150,58
FINANÇAS 1.574.654,52
2.105.709,89
212.904,79
SETOR CONTÁBIL

Poder Executivo

Exercício: 2021
SETOR
212.904,79CONTÁBIL
318.150,58
1.574.654,52

2.105.709,89

Exercício: 2022

RREO - ANEXO 14 - DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA
Página:
4rtecnologia
4rtecnologia
APLICAÇÃO COM
2º 1/2
TRIMESTRE
6
Poder Legislativo
0,00 RECURSOS DO
0,00 FUNDEB - PERÍODO
0,00
0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
01/01/2021
Período
de Ref.:DO
RECEITAS
FUNDEB a 30/06/2021 - 3º Bimestre (Maio/Junho)
RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

Previsão Atualizada

CAMPO
1

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
RECEITAS

Receitas de Transferências
2
Previsão Inicial
Receitas de Aplic. Financeiras
3
Previsão Atualizada
Total da Receita

9.000.000,00
12.000,00
9.012.000,00

4

Receitas Realizadas

5

Déficit Orçamentário

6

Saldo Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)

Dotação Atualizada

11

Despesas Empenhadas

12

Despesas Liquidadas

13

Despesas Pagas

14

Superávit Orçamentário

CAMPO
1

Em Reais

Arrecadação até o
Período
5.513.248,99
30.907,69
5.544.156,68

Até o Bimestre

45.000.000,00
45.000.000,00
23.338.559,04
0,00

APLICAÇÕES MÍNIMAS OBRIGATÓRIAS

Total7 DESPESAS
Profissionais
da Educação
(70%)
8
Dotação
Inicial
10

9.012.000,00
6.308.400,00

0,00

5.544.156,68
3.880.909,68

45.000.000,00
45.480.000,00

Valor

DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

%

Valor

Até o Bimestre

1

Receita Corrente Líquida
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento

12.209.000,00
8.322.000,00
3.887.000,00

1

Meta Fixada no AMF
da LDO
(a)

RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO
Resultado Primário - Acima da Linha
Resultado Nominal - Acima daANA
Linha

PAULA FERNANDES RODRIGUES
DIRETORA DE ADM. E FINANÇAS
CRC: 1SP254668

RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO

3

Poder Legislativo

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

5.087.079,85
3.865.437,77
1.221.642,08

91,75
0,00
69,72
0,00
22,03
0,00

4.957.879,85
3.865.437,77
1.092.442,08

89,42
69,72
19,70

3.854.770,28
2.952.450,38
902.319,90

69,53
53,25
16,28

0,00

(b)

(b/a)

2.691.942,33
2.555.851,93

Cancelamento Até
o Bimestre

65,73
69,73

Pagamento Até
o Bimestre

2.466.493,34

58.897,28

1.131.204,81

2.466.493,34

58.897,28

1.131.204,81

0,00

0,00

0,00

Saldo a Pagar

212.904,79

318.150,58

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS
ESTÂNCIA BALNEÁRIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO
ATOS DA COORDENADORIA DE LICITAÇÕES – COLIC
AVISO DE EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 16.049/2022
(COM COTA DE AMPLA PARTICIPAÇÃO E
COTA RESERVADA PARA ME/EPP/COOP)
Acha-se aberto na Secretaria Municipal de Gestão o Pregão Eletrônico n°
16.049/2022, Processo nº 35.493/2022-41, cujo objeto é seleção de propostas para
REGISTRO DE PREÇOS visando ao fornecimento de materiais (troféu, medalha e
camiseta), a serem utilizados na execução, promoção e premiação nos eventos
esportivos realizados pela Secretaria Municipal de Esportes – SEMES e
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social - SEDS, de acordo com a
descrição constante no Anexo I – Termo de Referência, do Edital. O encerramento do recebimento das propostas dar-se-á em 08/08/2022, às 09h00 e a disputa de
lances ocorrerá em 08/08/2022, às 10h30min.
O Edital, na íntegra, encontra-se disponível a partir de 27/07/2022, no endereço
eletrônico www.santos.sp.gov.br, através do aplicativo “Licitações-e”.
Para qualquer esclarecimento, entrar em contato: telefones (13) 3201-5741 / (13)
3201-5011 ou e-mail: comlic4@santos.sp.gov.br.
Santos, 26 de julho de 2022
FLÁVIO INÁCIO DOS SANTOS
COORDENADOR DE LICITAÇÕES – COLIC - (em substituição)

PREFEITURA
DA ESTÂNCIA
TURÍSTICA DE TUPÃ
AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS
Nº 035/2022 - PROCESSO LICITATÓRIO Nº
395/2022 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO
RAMO DE ARQUITETURA OU ENGENHARIA CIVIL PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO DA SAUDADE - 2ª Etapa,
LOCALIZADA NA RUA FRANCISCO BUDAIBES,
VILA TUPÃ MIRIM I, NESTE MUNICÍPIO DE
TUPÃ/SP, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA. Abertura: 15/08/2022, às 08h30min. REGIME DE EXECUÇÃO: Empreitada por Preço Global. TIPO DE
LICITAÇÃO: Menor preço global. O edital e seus
anexos encontram-se disponíveis no Depto de
Licitação, no Paço Municipal, localizado na Praça da Bandeira, nº 800 (centro), nesta cidade de
Tupã (SP), ou através do telefone (0XX14) 34041000, de segunda a sexta-feira, das 07h30min às
11h30min e dás 13h00min às 17h00min, no site
www.tupa.sp.gov.br. Tupã, em 26/07/2022. Caio
Kanji Pardo Aoqui, Pref. Mun.

Ligue já:

3729-6600

GEISIANY SILVA SANTOS DO NASCIMENTO
SECRETÁRIA DE ADM. E FINANÇAS
CPF: 389.676.878-69

1.276.391,25
1.276.391,25
0,00
1.574.654,52

TERMO DE RETIFICAÇÃO DE PUBLICAÇÃO
Na publicação do Jornal Gazeta- Publicidade Legal , de
26 de julho de 2022- pagina .B5, referente ao Aviso de
licitação – Processo 710/2022- onde lê-se “ Pregão Presencial
nº.22/2022, leia-se “ Pregão Presencial 20/2022”.

Publique em
jornal de grande
circulação.

%

0,00
0,00
0,00
0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARIRI

Ligue já:

Valor

0,00
0,00
0,00
0,00

45.218.109,65

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRETOS

11. 3729-6600

%

0,00
0,00
0,00
0,00

45.218.109,65

A Prefeitura Município da Estancia Turística de Barretos – SP torna público a abertura
TOMADA DE PREÇOS N.º 15/2022, EDITAL N.º 103/2022 – Objeto: Recapeamento
asfáltico em diversos locais da cidade de Barretos/SP . O edital disponível no site
www.barretos.sp.gov.br/licitacoes Data entrega dos envelopes: 12/08/2022 às
09h:00; Data abertura dos envelopes: 12/08/2022 às 09h:30min. Barretos, 26 de
julho de 2022. Cristina Silva. Departamento de Licitações.

Publique
em jornal
de grande
circulação.

Valor

Despesa Paga
(até o Período)

0,00
0,00
0,00
0,00

3.665.500,00

2.105.709,89

Despesa Liquidada
(até o Período)

Resultado
%
IGARATA,
30Apurado
de Junho de 2022.
Até o Bimestre
em Relação à Meta

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRETOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

11.

2.415.111,77
3.098.137,22

45.218.109,65

0,00
0,00
0,00
0,00

A Prefeitura Municipal da Estancia Turística de Barretos – SP torna público o resultado do julgamento
5
Poder Executivo
2.105.709,89
na fase
habilitatoria
referente a Tomada de Preços n.º 10/2022,
Edital212.904,79
n.º 83/2022318.150,58
– Objeto:
6
Poder de
Legislativo
0,00
0,00
0,00
contratação
recape asfáltico nos bairros Santa Cecilia e São Francisco.
Empresas
Habilitadas:
HY CONSTRUTORA EIRELI EPP, DGB ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, PAVLOC – LOCAÇÃO E
CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI ME e LASA EMPREENDIMENTOS E INCORPORAÇÕES IMOBILIARIAS LTDA.
Empresa Inabilitada: SULPAV TERRAPLANAGEM E CONSTRUÇÕES LTDA. Fica aberto o prazo recursal
conforme previsão legal. Barretos, 26 de julho de 2022. Cristina Silva. Departamento de Licitações.
4

Retenções

69,53
53,25
16,28

4.095.500,00

Inscrição

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS
Poder Executivo

Transferências Recebidas
5.513.248,99
Diferença (Recebido - Retido):
(GANHO)

3.854.770,28
2.952.450,38
902.319,90

69,72
22,03

DESPESAS LÍQUIDAS

Receitas Previdenciárias Realizadas

2

APURAÇÃO DO RESULTADO DO FUNDEB
ATÉ O PERÍODO

89,42
69,72
19,70

Até o Bimestre

Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO

CAMPO

20.925.223,64
91,75

DEDUÇÕES

TOTAL
8
Despesas Previdenciárias Empenhada
Profissionais
da Educação
9
Despesas
Previdenciárias Liquidadas
Outras
10
Resultado Previdenciário

2

Retido
Até o Período
2.415.111,77

4.957.879,85
3.865.437,77
1.092.442,08

Outras
3
Despesas Previdenciárias Empenhada
Desp.c/Aposent.
4
Despesas Previdenciárias Liquidadas
Desp.c/Pensões
5
Resultado Previdenciário
Outras Despesas com Inativos

1

Prev. Atualizada
Para o Exercício
4.234.800,00

23.597.368,16

135,47
5.087.079,85
92,34
3.865.437,77
Até o Bimestre
43,13
1.221.642,08

Receitas Previdenciárias Realizadas

CAMPO

%

DESPESAS TOTAIS

Despesas Empenhadas

2

7

RETENÇÕES AO FUNDEB

23.597.368,16

19.179.291,57
Despesa Empenhada
(até o Período) 2.413.335,40

Dotação Atualizada
(para o Exercício)

Profissionais
da Educação
3
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal
Desp.c/Aposent.
Desp.c/Pensões RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA
CAMPO
Outras
Despesas com Inativos
1
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO

6

1/ 1

Página:

20.925.223,64
DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB

2
Despesas Liquidadas
TOTAL
Profissionais da Educação
CAMPO
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL
Outras

2

Despesa Paga
(até o Período)

Valor

0,00
0,00
31,98
17,00
0,00
0,00
0,00
1,27
0,00
1,07
0,00
12,64

6.108.735,96
3.247.113,82
0,00
242.337,25
204.173,12
2.415.111,77

Resultado Primário - Acima da Linha

Despesa Liquidada
(até o Período)

2.413.335,40

26,75
6.116.488,84
Até o Bimestre
11,88
3.254.866,70
2,30
0,00
0,00
242.337,25
0,00
204.173,12
Até o Bimestre
12,57
2.415.111,77

Despesas Previdenciárias Liquidadas

CAMPO

45.480.000,00

Despesa Empenhada
23.597.368,16
(até o Período) 20.925.223,64

5
Resultado Previdenciário
TOTAL
6
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO
Ensino
Fundamental
7
Receitas Previdenciárias Realizadas
Educação
Infantil
8
Despesas Previdenciárias Empenhada
Educação
Infantil
- Creche
9
Despesas Previdenciárias Liquidadas
Educação
Infantil
- Pré-Escola
10
Resultado
Previdenciário
Retenções
ao FUNDEB

CAMPO

45.000.000,00

DESPESAS TOTAIS

Receita Corrente Líquida

Até o Período
(Arrecadação)
4.776.495,31

23.338.559,04

Valor

1

1/ 1

45.000.000,00

DESPESAS PRÓPRIAS EM EDUCAÇÃO

9.009.800,00
4.001.200,00
773.800,00
0,00
0,00
4.234.800,00

Para o Exercício
(Prev. Atualizada)
8.422.500,00

Até o Bimestre

Dotação Atualizada
(para o Exercício)

2

4

Exercício: 2022

Em Reais

Arrecadação até o
Período
7.030.423,61
6.863.275,58
5.212.282,06
19.105.981,25
2.415.111,77
16.690.869,48

TOTAL
3
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal
Ensino Fundamental
Educação
Infantil RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA
CAMPO
Educação
Infantil
- Creche
1
Regime
Próprio
de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO
Educação
Infantil
- Pré-Escola
2
Receitas Previdenciárias
Realizadas
FUNDEB
RETIDO
E
NÃO APLICADO
NO RETORNO
3
Despesas Previdenciárias
Empenhada

2.01 - MONITOR ESCOLAR
Realizar com crianças, nas unidades escolares, atividades de recreação, socialização, coordenação
motora, higiene, atividades lúdicas (brincadeiras) e estimulação;
Auxiliar na distribuição das refeições diárias, dar banho, trocar fraldas, ninar, fazer dormir, segurar no colo;
Auxiliar no controle de entrada e saída de alunos e intervalos de aulas;
Zelar pela segurança e bem estar das crianças e alunos;
Colaborar na organização e execução de tarefas cívicas, solenidades escolares, competições esportivas
e recreativas;
Zelar pela guarda, conservação e limpeza dos equipamentos e materiais peculiares ao trabalho;
Executar outras atividades afins, determinadas pelo superior imediato.

3.02 - FONOAUDIÓLOGO
Realiza diagnóstico, tratamento, prevenção e reabilitação de indivíduos com distúrbios de comunicação;
Atua no atendimento a indivíduos com distúrbios de comunicação, prevenindo, avaliando, diagnosticando
e reabilitando alterações na audição, voz, linguagem oral e escrita e motricidade oral; Avalia as deficiências do paciente, realizando exames fonéticos, de linguagem, audiometria, gravação e outras técnicas
próprias para estabelecer o plano de treinamento ou terapêutico; Orienta o paciente com problemas
de linguagem e audição, utilizando a logopedia e audiologia em sessões terapêuticas, visando a sua
reabilitação; Atua em equipes multifuncionais, no desenvolvimento de projetos terapêuticos e ações
preventivas em unidades de saúde; Realiza ações individuais e coletivas na assistência, vigilância e
educação em saúde, facilitando o acesso e a participação do paciente e seus familiares no processo
do tratamento, incentivando o autocuidado e as práticas de educação em saúde; Atende e orienta os
pais sobre as deficiências e/ou problemas de comunicação detectados nas crianças, emitindo parecer
de sua especialidade e estabelecendo tratamento adequado para possibilitar a reeducação e a reabilitação dos mesmos; Orienta a equipe pedagógica das escolas, preparando informes e documentos
de assuntos de fonoaudiologia, a fim de possibilitar subsídios à mesma; Desenvolve ações de vigilância em saúde de baixa, média e alta complexidade, nas áreas ambiental, sanitária, epidemiológica e
saúde do trabalhador; Controla e testa periodicamente a capacidade auditiva dos servidores do município, principalmente dos que trabalham em locais onde se verifica muito ruído; Executa outras atividades que, por sua natureza, estejam inseridas no âmbito das atribuições pertinentes ao cargo e área.
3.03 - PSICOPEDAGOGO
Descrição Sintética: compreende os cargos que se destinam a atuar no âmbito da educação, realizando
pesquisas, diagnósticos e intervenção psicopedagógica em grupo ou individual, procedendo ao estudo
dos educadores e ao comportamento do aluno em relação ao sistema educacional, às técnicas de
ensino empregadas e aquelas a serem adotadas. Atribuições Típicas: Promover cursos de orientação
para os professores; colaborar com a instituição familiar, escolar, educacional, sanitária, identificar os
obstáculos do desenvolvimento do processo de aprendizagem através de técnicas específicas de análise institucional e pedagógica; intervir, conscientizar dos conflitos de fragmentação de conhecimentos;
informar sobre atitudes pedagógicas com dificuldades de elaboração em todos os níveis; implantar os
recursos preventivos; diagnosticar casos, manter atitude crítica de abertura e respeito em relação às
diferentes versões e encaminhar os alunos aos profissionais habilitados e qualificados para os devidos
atendimentos; buscar a ação efetiva junto aos especialistas, professores, alunos e familiares, bem como
reelaborar os papeis desempenhados pelos profissionais, tendo como critério à integração grupal efetiva,
revisar as atribuições e tarefas a serem desempenhadas por cada elemento do grupo em sua globalidade; colaborar na construção do conhecimento, identificar obstáculos no processo de aprendizagem
e conhecimento; executar outras atribuições afins.

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

TOTAL
CAMPO
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
Ensino Fundamental
1
Despesas Empenhadas
Educação Infantil
2
Despesas Liquidadas
Educação Infantil - Creche
Educação Infantil - Pré-Escola
CAMPO
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL
Retenções ao FUNDEB

1.02 - MOTORISTA “A”
Conduzir e zelar pela conservação de veículos automotores em geral;
Conduzir veículos automotores destinados ao transporte de passageiros e cargas;
Recolher o veículo à garagem ou local destinado quando concluída a jornada do dia, comunicando
qualquer defeito porventura existente;
Manter os veículos em perfeitas condições de funcionamento; fazer reparos de emergência;
Zelar pela conservação do veículo que lhe for entregue; encarregar-se do transporte e entrega de correspondência ou de carga que lhe for confiada;
Promover o abastecimento de combustíveis, água e óleo;
Verificar o funcionamento do sistema elétrico, lâmpadas, faróis, sinaleiras, buzinas e indicadores de direção;
Providenciar a lubrificação quando indicada;
Verificar o grau de densidade e nível da água da bateria, bem como a calibração dos pneus;
Executar tarefas afins.

3.01 - ASSISTENTE SOCIAL
Realiza atividades técnicas de serviço social para a execução de políticas públicas, realizando atendimento/acompanhamento de famílias/indivíduos em situação de vulnerabilidade social, além de participar
do gerenciamento de programas, projetos e serviços, considerando a dimensão coletiva da questão
social, numa perspectiva de defesa e acesso dos direitos sociais; Atua com foco na matricialidade sociofamíliar; Desenvolve e aprimora metodologias adequadas à cultura e às singularidades dos modos
de vida em cada território amparadas em um conceito contemporâneo de família; Promove diálogo com
as demais políticas públicas, de forma a dar respostas integradas, que alterem qualitativamente a vida
das famílias vulneráveis; Formula e executa os programas, projetos, benefícios e serviços próprios da
Assistência Social; Realizam diagnósticos, estudos, pesquisas e levantamentos que forneçam subsídios à
formulação de políticas, diretrizes e planos de ação, e à implantação, manutenção e o funcionamento de
programas, projetos e serviços para promoção de acesso aos direitos socioassistenciais; Atua de forma
interdisciplinar, tendo em conta os aspectos sociais, de educação, de saúde, de habitação e de meio
ambiente e demais políticas públicas; Presta assessoramento a grupos e organizações comunitárias na
sua formação e na definição de suas reivindicações junto ao poder público, visando o exercício e defesa
dos direitos civis, públicos e sociais da comunidade; Promove o acesso dos cidadãos aos serviços de
promoção social, primando pela humanização do atendimento e melhoria nas relações interpessoais;
Realiza estudos socioeconômicos para fins de avaliação dos benefícios concedidos em serviços sociais;
Identifica situações de risco social e subsidia ações e programas para o enfrentamento dessas questões;
Faz uma leitura crítica da realidade e possui capacidade de identificação das condições materiais de
vida, identificação das respostas existentes no âmbito do Estado e da sociedade civil, reconhecimento
e fortalecimento dos espaços e formas de luta e organização dos/as trabalhadores/as em defesa de
seus direitos; Colabora em campanhas e certames de caráter preventivo e informativo; Realiza visitas,
perícias técnicas, laudos, informações e pareceres sobre acesso e implementação da política de Assistência Social; Acompanha adolescentes e suas famílias em cumprimento de medida socioeducativa
com base no Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo – SINASE;
Orienta, avalia e supervisiona os estagiários da área de serviço social no desempenho de suas atribuições; Participa dos Conselhos Municipais, Estaduais e Nacional de Assistência Social; Participa da
organização, coordenação e realização de conferências municipais, estaduais e nacional de Assistência
Social e afins; Cria, junto com a equipe, rotina que assegure a inserção do Serviço Social no processo
de admissão, internação e alta hospitalar, no sentido de, desde a entrada do usuário/família na unidade,
identificar e trabalhar os aspectos sociais da situação apresentada e garantir a participação dos mesmos
no processo de reabilitação, bem como a plena informação de sua situação de saúde e a discussão sobre
as suas reais necessidades e possibilidades de recuperação, face as suas condições de vida; Realiza,
em conjunto com o médico, o atendimento à família e/ou responsáveis em caso de óbito, cabendo ao
assistente social o apoio necessário para o enfrentamento da questão e, principalmente, esclarecer a
respeito dos benefícios e direitos referentes à situação, previstos no aparato normativo e legal vigente,
tais como, os relacionados à previdência social, ao mundo do trabalho (licença) e aos seguros sociais
(DPVAT), bem como informações sobre sepultamento gratuito, translado (com relação a usuários de
outras localidades), entre outras garantias de direitos; Participa, em conjunto com a equipe de saúde,
de ações socioeducativas nos diversos
programas e clínicas, como por exemplo: no planejamento familiar, na saúde da mulher, da criança e do
idoso, na saúde do trabalhador, nas doenças infectocontagiosas (DST/AIDS, tuberculose, hanseníase,
entre outras), e nas situações de violência sexual e doméstica; Planeja, executa e avalia com a equipe
de saúde, ações que assegurem a saúde enquanto direito; Sensibiliza o usuário e/ou sua família a participar do tratamento de saúde proposto pela equipe; Participa do projeto de humanização da unidade
de saúde na sua concepção ampliada, sendo transversal a todo o atendimento da unidade e não restrito
à porta de entrada; Realiza a notificação, frente a uma situação constatada e/ou suspeita de violência
aos segmentos já explicitados anteriormente, as autoridades competentes bem como a verificação
das providências cabíveis; Participa de campanhas preventivas, realizando atividades socioeducativas;
Realiza ações coletivas de orientação com a finalidade de democratizar as rotinas e o funcionamento
da unidade de saúde; Elabora e/ou divulga materiais socioeducativos como folhetos, cartilhas, vídeos,
cartazes e outros que facilitem o conhecimento e o acesso dos usuários aos serviços oferecidos pelas
unidades de saúde e aos direitos sociais em geral; Participa ativamente dos programas de residência,
desenvolvendo ações de preceptoria, coordenação, assessoria ou tutoria, contribuindo para qualificação
profissional da equipe de saúde e dos assistentes sociais, em particular; Garante a educação permanente
da equipe de serviço social na instituição e demais trabalhadores, bem como participa dos seus fóruns;
Participa de cursos, congressos, seminários, encontros de pesquisas, objetivando apresentar estudos
e pesquisas realizadas e troca de informações entre os diversos trabalhadores da saúde; Participa e
motiva os assistentes sociais e demais trabalhadores da saúde para a implantação/implementação da
NOB RH/SUS, nas esferas municipal, estadual e nacional; Discute com os usuários e /ou responsáveis
situações problemas; Acompanhamento social do tratamento da saúde; Estimular o usuário a participar
do seu tratamento de saúde; Discutir com os demais membros da equipe de saúde sobre a problemática
do paciente, interpretando a situação social do mesmo; Informa e discute com os usuários acerca dos
direitos sociais, mobilizando o ao exercício da cidadania; Elabora relatórios sociais e pareceres sobre
matérias específicas do Serviço Social; Participa de reuniões técnicas da equipe interdisciplinar; Discute
com os familiares sobre a necessidade de apoio na recuperação e prevenção da saúde do paciente;
Planeja, executa e acompanha programas e projetos habitacionais; Realiza a mobilização social da
população envolvida nos procedimentos de regularização fundiária; Realiza a elaboração de estudos e
relatórios sociais voltados à implementação de programas habitacionais; Apoia a área de Defesa Civil da
Prefeitura no planejamento das ações em situações de calamidade e emergência; Atua orientado pelo
Código de Ética Profissional do assistente social; Auxiliar no Departamento de Recursos Humanos da
Prefeitura; Executa outras atividades que, por sua natureza, estejam inseridas no âmbito das atribuições
pertinentes ao cargo e área.

Previsão Atualizada

CAMPO

1
RECEITAS
Próprios
12.520.000,00
2
Previsão Inicial
Transferências
da União
11.720.000,00
3
Previsão Atualizada
Transferências
do Estado
9.450.000,00
4
Receitas Realizadas
Total
33.690.000,00
5
Déficit Orçamentário
Retenções ao FUNDEB
4.234.800,00
6
Saldo Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)
Receitas
Líquidas
29.455.200,00
7
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PREFEITURA DO MUNICÍPIO
DE ARARAQUARA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
GERÊNCIA DE LICITAÇÃO

COMUNICADO
TOMADA DE PREÇOS N° 020/2022
PROCESSO LICITATÓRIO N° 2779/2022
Com referência à TOMADA DE PREÇOS em epígrafe, que tem por objeto a CONTRATAÇÃO DE
EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO
INTEGRAL DOS ESTUDOS E DOCUMENTOS
DE ENGENHARIA PARA A REORDENAÇÃO DO
SISTEMA DE ILUMINAÇÃO, COM LÂMPADAS
DE LED, NOS ESTÁDIOS DE FUTEBOL ARENA
DA FONTE LUMINOSA) ÁREA SOB CONCESSÃO PÚBLICA) E ESTÁDIO MUNICIPAL DO JD.
BOTÂNICO, LOCALIZADOS NO MUNICÍPIO DE
ARARAQUARA/SP, CONFORME PROJETO BÁSICO, vimos comunicar que:
Por um lapso, constou erroneamente a data de
abertura do certame no dia 29 de julho de 2022,
às 10:00 horas.
A data correta a ser realizada a abertura da presente Tomada de Preços é dia 16 de agosto de
2022, às 10:00 horas.
Era o que tínhamos a comunicar.
Araraquara, 26 de julho de 2022.
Assinado no Original
MICHELLE VICENTINE DE ARRUDA GOMES
Subcomissão de Licitação
Presidente
PREFEITURA MUNICIPAL DE TABAPUÃ

AVISO DE LICITAÇÃO (Registro de Preços)
O MUNICÍPIO DE TABAPUÃ faz saber a todos os interessados que se encontra aberta a Licitação - Processo
nº. 113/2022 – Pregão Presencial nº. 031/2022, tendo por
objeto o “Registro de Preços para futura aquisição de insumos, destinados ao atendimento de enfermagem realizado através da Rede Básica de Saúde, pelo período de
12 (doze) meses, de acordo com as descrições constantes
no Anexo I do Edital”. A entrega dos envelopes se dará até
às 09h do dia 16 de agosto de 2022 e a realização da
Sessão Pública do Pregão ocorrerá a partir das 09h30min
do mesmo dia, nas dependências do Setor de Licitações,
na Av. Rodolfo Baldi nº 817, no Prédio do Paço Municipal.
Edital na íntegra estará à disposição dos interessados no
site oficial www.tabapua.sp.gov.br. Prefeitura Municipal de
Tabapuã, 26 de julho de 2022. Silvio Cesar Sartorello –
Prefeito Municipal - PUBLIQUE-SE.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO
DE ITAPEVI
Processo SUPRI 418/2022 – PREGÃO
ELETRÔNICO nº 83/2022 – Registro de preços para
eventual aquisição de troféus. (Licitação diferenciada
com itens de ampla participação e itens exclusivos
para ME, EPP e MEI, nos termos do Artigo 48, III, da
Lei Complementar nº 123/2006.) Edital disponível
gratuitamente nas páginas da internet: http://www.
itapevi.sp.gov.br/licitacoes/ ou www.bbmnetlicitacoes.
com.br - CADASTRO DE PROPOSTAS: a partir das
19h30min do dia 27/07/2022 até às 14h00min do dia
09/08/2022. - ABERTURA DAS PROPOSTAS: às
14h01min do dia 09/08/2022. - INÍCIO DO PREGÃO
(FASE COMPETITIVA): às 14:10min do dia 09/08/2022.
- Para todas as referências de tempo será observado o
horário de Brasília (DF) – Maiores esclarecimentos: (11)
4143-7600. E-mail: licitacoes@itapevi.sp.gov.br. Itapevi,
25/07/2022 – Departamento de Compras e Licitações.

UNIVERSIDADE MUNICIPAL
DE SÃO CAETANO DO SUL
ADITIVO DE CONTRATO
CT nº 1204/19/04 – Processo de Compras nº
395/19 – Contratada: Altissia Prestação de
Serviços Educacionais Ltda - Objeto: Termo
aditivo de prorrogação de prazo ao contrato
de prestação de serviços de locação, hospedagem e customização de plataforma de
educação via web para disponibilização de
no mínimo 6 cursos de idiomas para estudantes, professores e servidores da USCS e
do Colégio Universitário – Vigência: 12 meses - Valor : R$ 288.000,00 Data da Assinatura: 21/07/2022.
CT nº 1214/19/04 – Processo de Compras
nº 354/19 - Contratada: CIN Comunicação
Integrada Ltda - Objeto: Termo aditivo de
prorrogação de prazo ao contrato de prestação de serviços de publicidade – Vigência:
12 meses - Valor: R$ 6.600.000,00 - Data da
Assinatura: 26/07/2022.
São Caetano do Sul, 26 de julho de 2022.
Profº Dr. Leandro Campi Prearo – Reitor

Esta página faz parte da edição impressa produzida pela Gazeta de S.Paulo
com circulação em bancas de jornais e assinantes.
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Economia
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS
ESTÂNCIA BALNEÁRIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
COMISSÃO MUNICIPAL E PERMANENTE DE LICITAÇÃO - SAÚDE
AVISO DE EDITAL
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 15.243/2022
Acha-se aberto na Secretaria Municipal de Saúde, o Pregão Eletrônico nº 15.243/2022 – Processo nº
36.282/2022-71, que tem como objeto a seleção de propostas para REGISTRO DE PREÇOS visando ao
fornecimento de medicamentos: AMINOFILINA 240 MG / 10 ML AMP, DESLANÓSIDO 0,2 MG/ ML, NEOSTIGMINA 0,5 MG/ML, MICONAZOL, NITRATO 20 MG / ML LOÇÃO, ESTROGÊNIOS CONJUGADOS 0,625 MG,
METILERGOMETRINA 0,2 MG / 1 ML, OLOPATADINA, CLORIDRATO 0,1% COLÍRIO, SULFAMET. 400 MG
+TRIMET. 80 MG 5ML E PROPILTIOURACIL 100 MG. O encerramento dar-se-á em 08/08/2022, às 08:30h. O
edital, na íntegra, encontra-se à disposição dos interessados no endereço eletrônico www.licitacoes-e.com.br
sob o nº: 952370. Para qualquer esclarecimento, entrar em contato: telefone (13) 3213-5137 e-mail: licitacaosaude@santos.sp.gov.br.
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 15.244/2022
(COTAS EXCLUSIVAS PARA ME/EPP/COOP)
Acha-se aberto na Secretaria Municipal de Saúde, o Pregão Eletrônico nº 15.244/2022 – Processo nº
18.148/2022-15, que tem como objeto a AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO ORAL PARA O TRATAMENTO DA
LEISHMANIOSE VISCERAL CANINA, para a Seção de Vigilância e Controle de Zoonoses - SEVICOZ. O

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

encerramento dar-se-á em 08/08/2022, às 08:30h. O edital, na íntegra, encontra-se à disposição dos interessados no endereço eletrônico www.licitacoes-e.com.br sob o nº: 952376. Para qualquer esclarecimento, entrar em
contato: telefone: (13) 3213-5137 – 3213-5100 ramal 5339 e-mail: licitacaosaude@santos.sp.gov.br.
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 15.245/2022
(COTAS EXCLUSIVAS PARA ME/EPP/COOP)
Acha-se aberto na Secretaria Municipal de Saúde, o Pregão Eletrônico nº 15.245/2022 – Processo nº
39.393/2022-49, que tem como objeto a seleção de propostas para REGISTRO DE PREÇOS visando ao
fornecimento de nutrição: CEREAL INFANTIL PRÉ-COZIDO, para atendimento a MANDADOS JUDICIAIS. O
encerramento dar-se-á em 08/08/2022, às 08:30h. O edital, na íntegra, encontra-se à disposição dos interessados no endereço eletrônico www.licitacoes-e.com.br sob o nº: 952387. Para qualquer esclarecimento, entrar em
contato: telefone (13) 3213-5135 e-mail: licitacaosaude@santos.sp.gov.br.
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 15.246/2022
Acha-se aberto na Secretaria Municipal de Saúde, o Pregão Eletrônico nº 15.246/2022 – Processo nº
37.696/2022-08, que tem como objeto a seleção de propostas para REGISTRO DE PREÇOS visando ao
fornecimento de medicamentos: CRESTOR® 20MG, THIOCTACID® 600MG, ATORVASTATINA CÁLCICA
40MG E EMPAGLIFLOZINA 25MG, para atendimento a MANDADOS JUDICIAIS. O encerramento dar-se-á em
08/08/2022, às 08:30h. O edital, na íntegra, encontra-se à disposição dos interessados no endereço eletrônico
www.licitacoes-e.com.br sob o nº: 952386. Para qualquer esclarecimento, entrar em contato: telefone (13)
3213-5133 e-mail: licitacaosaude@santos.sp.gov.br.
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 15.247/2022
(COTAS EXCLUSIVAS PARA ME/EPP/COOP)
Acha-se aberto na Secretaria Municipal de Saúde, o Pregão Eletrônico nº 15.247/2022 – Processo nº
39.395/2022-74, que tem como objeto a seleção de propostas para REGISTRO DE PREÇOS visando ao
fornecimento de medicamentos: PURAN® 75MCG, TOPIRAMATO 100MG, RAMIPRIL 5 MG, OLANZAPINA 10
MG, TOPIRAMATO 50 MG, para atendimento a MANDADOS JUDICIAIS. O encerramento dar-se-á em
09/08/2022, às 08:30h. O edital, na íntegra, encontra-se à disposição dos interessados no endereço eletrônico
www.licitacoes-e.com.br sob o nº: 952396. Para qualquer esclarecimento, entrar em contato: telefone (13)
3213-5135 e-mail: licitacaosaude@santos.sp.gov.br.
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 15.248/2022
(COTAS DE AMPLA PARTICIPAÇÃO, COTAS RESERVADAS PARA ME/EPP/COOP E COTAS EXCLUSIVAS
PARA ME/EPP/COOP)
Acha-se aberto na Secretaria Municipal de Saúde, o Pregão Eletrônico nº 15.248/2022 – Processo nº
39.543/2022-60, que tem como objeto a seleção de propostas para REGISTRO DE PREÇOS visando ao
fornecimento de soluções: PVPI DEGERMANTE 1000 ML, SOL. FIS. CLOR. SODIO 0,9% 250 ML, SOL. FIS.
CLOR. SODIO 0,9% 500 ML, SOL. FIS. CLOR. SODIO 0,9% 1000 ML, SOL. FIS.CLOR. DE SODIO 0,9% 100
ML e SABONETE LIQUIDO (PHMB 0,2%). O encerramento dar-se-á em 09/08/2022, às 08:30h. O edital, na
íntegra, encontra-se à disposição dos interessados no endereço eletrônico www.licitacoes-e.com.br sob o nº:
952395. Para qualquer esclarecimento, entrar em contato: telefone (13) 3213-5133 ou e-mail: licitacaosaude@santos.sp.gov.br.
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 15.249/2022
(COTA DE AMPLA PARTICIPAÇÃO, COTA RESERVADA PARA ME/EPP/COOP E COTA EXCLUSIVA PARA
ME/EPP/COOP)
Acha-se aberto na Secretaria Municipal de Saúde, o Pregão Eletrônico nº 15.249/2022 – Processo nº
34.927/2022-12, que tem como objeto a seleção de propostas para REGISTRO DE PREÇOS visando ao
fornecimento de cosméticos: DEET-REPELENTE e PROTETOR SOLAR FPS 30. O encerramento dar-se-á em
09/08/2022, às 08:30h. O edital, na íntegra, encontra-se à disposição dos interessados no endereço eletrônico
www.licitacoes-e.com.br sob o nº: 952402. Para qualquer esclarecimento, entrar em contato: telefone: (13)
3213-5136 e-mail: licitacaosaude@santos.sp.gov.br.
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 15.250/2022
(COTAS DE AMPLA PARTICIPAÇÃO E COTAS RESERVADAS PARA ME/EPP/COOP)
Acha-se aberto na Secretaria Municipal de Saúde, o Pregão Eletrônico nº 15.250/2022 – Processo nº
35.282/2022-36, que tem como objeto a seleção de propostas para REGISTRO DE PREÇOS visando ao
fornecimento de material de enfermagem: CATÉTER URETRAL HIDROFÍLICO LUBRIFICADO Nº 08 –
INFANTIL, CATÉTER URETRAL HIDROFÍLICO LUBRIFICADO Nº 10 – FEMININO, CATÉTER URETRAL

gazetasp.com.br
QUARTA-FEIRA, 27 DE JULHO DE 2022
EDITAL DE CONVOÇÃO DE ASSEMBLEIA PARA VOTAÇÃO DE ACORDO COLETIVO
CABANA BURGER S.A., inscrita no CNPJ nº 25.058.899/0015-20, CABANA BURGER S.A., inscrita no CNPJ nº 25.058.899/
0022-59, CABANA BURGER S.A., inscrita no CNPJ nº 25.058.899/0007-10, CABANA BURGER S.A., inscrita no CNPJ nº
25.058.899/0006-39, CABANA BURGER S.A., inscrita no CNPJ nº 25.058.899/0008-09, CABANA BURGER S.A., inscrita
no CNPJ nº 25.058.899/0003-96, CABANA BURGER S.A., inscrita no CNPJ nº 25.058.899/0002-05, CABANA BURGER
S.A., inscrita no CNPJ nº 25.058.899/0027-63, CABANA BURGER S.A., inscrita no CNPJ nº 25.058.899/0012-87, CABANA
BURGER S.A., inscrita no CNPJ nº 25.058.899/0009-81, CABANA BURGER S.A., inscrita no CNPJ nº 25.058.899/0019-53,
representadas na forma de seus Contratos Sociais, doravante denominadas “EMPRESAS”, e, de outro o SINDICATO DOS
TRABALHADORES NAS EMPRESAS DE REFEIÇÕES RÁPIDAS (FAST FOOD) DE SÃO PAULO - SINDIFAST, organização
sindical, inscrita no CNPJ nº 01.480.456/0001-69, com sede na Rua Grajau, nº 662, Sumaré, São Paulo, SP, CEP 01253-000,
doravante denominado “SINDICATO” convocam os empregados alocados nas respectivas empresas para Assembleia Virtual,
que ocorrerá nas seguintes datas: (1) CABANA BURGER S.A., inscrita no CNPJ nº 25.058.899/0015-20, no dia 03/08/2022
com início às 11h:00 e término às 12h:00; na(2) CABANA BURGER S.A., inscrita no CNPJ nº 25.058.899/0022-59 no dia
03/08/2022 com início às 15h:00 e término às 16h:00, na (3) CABANA BURGER S.A., inscrita no CNPJ nº 25.058.899/
0007-10 no dia 08/08/2022 com início às 11h:00 e término às 12h:00, na (4) CABANA BURGER S.A., inscrita no CNPJ nº
25.058.899/0006-39 no dia 08/08/2022 com início às 15h:00 e término às 16h:00; (5) CABANA BURGER S.A., inscrita no
CNPJ nº 25.058.899/0008-09 no dia 09/08/2022 com início às 11h:00 e término às 12h:00, na (6) CABANA BURGER S.A.,
inscrita no CNPJ nº 25.058.899/0003-96 no dia 09/08/2022 com início às 11h:00 e término às 12h:00, na (7) CABANA
BURGER S.A., inscrita no CNPJ nº 25.058.899/0002-05 no dia 09/08/2022 com início às 15h:00 e término às 16h:00, na
(8) CABANA BURGER S.A., inscrita no CNPJ nº 25.058.899/0027-63 no dia 11/08/2022 com início às 11h:00 e término às
12h:00,na (9) CABANA BURGER S.A., inscrita no CNPJ nº 25.058.899/0012-87 no dia 15/08/2022 com início às 11h:00
e término às 12h:00, na (10) CABANA BURGER S.A., inscrita no CNPJ nº 25.058.899/0009-81 no dia 15/08/2022 com
início às 15h:00 e término às 16h:00, na (11) CABANA BURGER S.A., inscrita no CNPJ nº 25.058.899/0019-53 no dia 15/
08/2022 com início às 15h:00 e término às 16h:00; o endereço eletrônico para votação será divulgado através de comunicado
que será fixado nas dependências da empresa, bem como a minuta do Acordo Coletivo de Trabalho objeto das tratativas, será
discutida e deliberada a seguinte Ordem do dia: enquadramento sindical, distribuição de gorjetas. A votação e a homologação
do instrumento coletivo obedecerão às disposições estatutárias e às normas do ordenamento pátrio.
São Paulo, 26 de julho de 2022. Ataíde Francisco de Morais Júnior – Diretor Presidente.
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EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 30 DIAS. PROCESSO Nº 1000901-55.2016.8.26.0659. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara, do Foro
de Vinhedo, Estado de São Paulo, Dr(a). André Luiz Tomasi de Queiróz, na forma da Lei, etc. FAZ SABER à requerida, ESTÉTICA E
BELEZA GHANDOUR LTDA ME, pessoa jurídica, inscrita no CNPJ 56.853.195/0001-77, que lhe foi proposta uma ação de Procedimento
Comum Cível por parte de BRADESCO CARTÕES S/A, inscrito no CNPJ 59.438.325/0001-01 alegando em síntese: As partes firmaram
entre si proposta de solicitação de cartão de crédito/compra (contrato n.º 4485430500698XXX; da bandeira: VISA, do produto – BNDES VISA
DISTRIBUIÇÃO), pelo qual a requerida comprometeu-se a, mensalmente, saldar a respectiva fatura na data de sua escolha: seja pela
integralidade, seja pelo pagamento mínimo, o que melhor lhe conviesse. Não obstante às operações efetivadas pela requerida e devidamente
autorizadas pelo requerente, nos termos do contrato (ou termo) pactuado, deixou a empresa-ré de quitar as faturas nos respectivos
vencimentos. Com base nas informações extraídas dos extratos em questão – que instruíram o presente feito – denota-se que, somados, os
lançamentos indicam como devida a importância de R$ 40.643,20 (valor da última fatura), incluindo-se, neste valor as compras (e/ou saques
em dinheiro, se houveram), multa, e atualização, até a data desta última fatura (15/11/2011). Por todo o exposto, o autor não obteve êxito em
reaver seu crédito pela via amigável, não restando outra alternativa senão pelas vias judiciais. No processo foram esgotados todos os meios
para localização e citação da requerida e verificado que a mesma encontra-se 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,
cumpra o pagamento da obrigação com todos os encargos legais ou 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 Vinhedo, aos 07 de julho de 2022.
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o decurso do prazo do presente edital, apresente contestação. Não sendo contestada a ação no prazo legal, será considerada revel e presumirpátrio. São Paulo, 26 de Julho de 2022. Ataíde Francisco de Morais Júnior – Diretor Presidente.
se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA
MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 29 de novembro de 2021.

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1003554-18.2017.8.26.0296. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara, do Foro
de Jaguariúna, Estado de São Paulo, Dr(a). MARCELO FORLI FORTUNA, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) MARIA TEREZINHA
PEREIRA RODRIGUES, CPF 090.079.798-33, Jaguariuna - SP, que por parte de BANCO BRADESCO CARTÕES S/A foi ajuizada ação
de Cobrança pelo procedimento comum, objetivando a quantia de R$205.873,61 (Outubro/2017) referente débitos relativos aos cartões n.º
3764467600110083. Estando a ré 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 debito 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. Será o presente edital afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado
nesta cidade de Jaguariuna, aos 05 de julho de 2022.

HIDROFÍLICO LUBRIFICADO Nº 10 – MASCULINO e CATÉTER URETRAL HIDROFÍLICO LUBRIFICADO Nº
12 – MASCULINO. O encerramento dar-se-á em 09/08/2022 às 08:30h. O edital, na íntegra, encontra-se à
disposição dos interessados no endereço eletrônico www.licitacoes-e.com.br sob o nº: 952407. Para qualquer
esclarecimento, entrar em contato: telefone (13) 3213-5100 – ramal 5339/5137 e-mail: licitacaosaude@santos.sp.gov.br.
Santos, 26 de julho de 2022.
RENATA AGUILAR RAMIRES LIMA
Presidente da Comissão Municipal e Permanente de Licitação – Saúde
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Economia
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE

UNIDADE GESTORA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
EDITAL Nº 143/2022 PREGÃO PRESENCIAL Nº 071/2022 PROCESSO N° 209/2022.
TIPO: MENOR PREÇO DO LOTE. OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS, pelo período de 06 (seis)
meses, para eventual aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS – LANCHE, FRUTA, REFRIGERANTE
E GELO, para atender as necessidades diárias da Diretoria Municipal de Esportes e Lazer,
conforme descritivos, quantitativos e valores estimados constantes no Termo de Referência
– ANEXO I. Data da realização da sessão pública do Pregão: dia 09 de agosto de 2022, as
09h00 – Obtenção do Edital: gratuito através do site www.novohorizonte.sp.gov.br, ou na PMNH
– Divisão de Licitações, sito à Praça Dr. Euclydes Cardoso Castilho n° 185, centro, na cidade de
Novo Horizonte - SP, fone 17-3543-9015 das 7h30m às 12h00 e das 13h30m às 17h00 horas.
Novo Horizonte, 26 de julho de 2022.
Fabiano de Mello Beletani – Prefeito Municipal.

Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto
Estado de São Paulo
Secretaria da Administração

Aviso de Reinício de Disputa de Preços
Pregão Eletrônico no 229/2022
Processo Digital no 070349/2022
Objeto: Aquisição de conjuntos moto bombas submersas, conforme edital e seus anexos.
Solangela Garcia Caetano, Pregoeira, no uso das atribuições que lhe são inerentes, informa
aos participantes do Pregão Eletrônico no 229/2022, Processo Digital no 070349/2022, nova
data para reinício da disputa de preços do lote 19, devido a problemas de ordem técnica,
conforme segue:
REINÍCIO DA DISPUTA DE PREÇOS: Dia 28 de julho de 2022 a partir das 09 horas
Ribeirão Preto, 25 de julho de 2022.
Solangela Garcia Caetano
Pregoeira

Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto
Estado de São Paulo
Secretaria da Administração

AVISO DE ALTERAÇÃO
Pregão Eletrônico no 295/2022
Processo Administrativo no 084076/2022
Objeto: Contratação de empresa especializada para fornecimento parcelado de refeições (café
da manhã, almoço e jantar) destinadas ao contingente do Tiro de Guerra de Ribeirão Preto,
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 09 de agosto de 2022.
ABERTURA DAS PROPOSTAS: Dia 09 de agosto de 2022 às 14 horas.
INÍCIO DA DISPUTA DE PREÇOS: Dia 09 de agosto de 2022 a partir das 14 horas e 30
minutos.
Ribeirão Preto, 26 de julho de 2022.
Ricardo Fernandes de Abreu
Secretário Municipal da Administração

Fundação Municipal Irene Siqueira Alves
“Vovó Mocinha” - Fungota Araraquara

MATERNIDADE GOTA DE LEITE DE ARARAQUARA
AVISO DE REPUBLICAÇÃO DE EDITAL
A Fundação Municipal Irene Siqueira Alves – “Vovó Mocinha” – Fungota, Rua Carlos Gomes,
1610 - Centro – Araraquara-SP, (16)3305-1530 torna publico o edital:
Modalidade Pregão Eletronico nº 008/2022 - Processo Licitatório 167/2022 – MODO
EXCLUSIVO ME/EPP
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS do tipo MENOR PREÇO DO LOTE, que visa a
Eventual e futuro Fornecimento de Água Mineral, sem gás, que atenda aos critérios
de potabilidade definidos pelo DNPM, bem como apresente a quantidade mínima de
flúor definida pelo Ministério da Saúde, acondicionada em garrafões plásticos de 20
litros, com lacre de segurança e rótulo informativo do produto, envasado a menos de
10 (dez) dias e com validade mínima de três meses, para atender os diversos setores da
Fundação Municipal Irene Siqueira Alves – Vovó Mocinha – FUNGOTA, por um período
de 12 (doze) meses.
A informação dos dados para acesso ao edital deve ser feita através do e-mail: comprasfungota@araraquara.sp.gov.br
ABERTURA DAS PROPOSTAS: Às 09:00hs do dia 09 de agosto de 2022. Inicio da sessão
de Abertura da Proposta de Trabalho.
Araraquara, 25 de julho de 2022.
JOICE NOGUEIRA CALERA
Diretora Executiva Substituta
FUNGOTA

MNLT S.A.

CNPJ/ME nº 12.592.831/0001-89 - NIRE 35.3.0038441-5
Ata da Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 25 de Julho de 2022
Data, Hora e Local: Em 25 de julho de 2022, às 09h00, na sede da MNLT S.A., localizada na Avenida
Doutora Ruth Cardoso, nº 7221, conjunto 1501, 14º andar, Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo,
CEP 05425-902 (“Companhia”). Convocação e Presença: Dispensadas as formalidades de convocação,
face ao disposto no artigo 124, parágrafo 4º, da Lei 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada
(“Lei das Sociedades por Ações”), devido à presença da acionista detentora da totalidade do capital social da
Companhia, conforme assinaturas constantes no Livro de Presença de Acionistas da Companhia, qual seja:
Stone Instituição de Pagamento S.A., anteriormente denominada Stone Pagamentos S.A., sociedade
anônima de capital fechado, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida
Doutora Ruth Cardoso, nº 7221, conjunto 2101, 20º andar, Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo,
CEP 05425-902, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 16.501.555/0001-57, neste ato representada na forma de seu
Estatuto Social pelos seguintes diretores: (a) Marcelo Bastianello Baldin, brasileiro, casado, administrador
de empresas, portador da carteira de identidade RG nº 32.901.222 SSP/SP, inscrito no CPF/ME sob o nº
226.377.428-95, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo; e (b) Diego Ventura
Salgado, brasileiro, casado, economista, portador da carteira de identidade RG nº MG 10880240 SSP/MG,
inscrito no CPF/ME sob o nº 053.673.736-31, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São
Paulo. Sem prejuízo do disposto acima, a Lista de Presença de Acionistas presentes está no Anexo I ao
presente instrumento. Composição da Mesa: Marcelo Bastianello Baldin (Presidente); e Diego Ventura
Salgado (Secretário). Ordem do Dia: Deliberar sobre: (i) a redução do capital social da Companhia, no
montante total de R$ 650.000.000,00 (seiscentos e cinquenta milhões de reais), por considerá-lo excessivo
ao objeto social da Companhia, com a consequente alteração do Artigo 5 do Estatuto Social da Companhia;
e (ii) consolidação do Estatuto Social da Companhia. Deliberações: Dando início aos trabalhos, o Presidente
da Mesa esclareceu que a ata da presente assembleia será lavrada em forma sumária, contendo apenas a
transcrição das deliberações tomadas, conforme faculdade conferida pelo artigo 130, parágrafo 1º, da Lei das
Sociedades por Ações. Informou, ainda, que os documentos ou propostas, declarações de voto ou
dissidências sobre as matérias a serem deliberadas deveriam ser apresentadas por escrito à Mesa que, para
esse fim, seria representada pelo Secretário da Assembleia. Na sequência, após análise da matéria constante
da ordem do dia, a única acionista da Companhia deliberou, sem quaisquer ressalvas: (i) aprovar a redução
do capital social da Companhia, no montante total de R$ 650.000.000,00 (seiscentos e cinquenta milhões de
reais), sem o cancelamento de ações, por considerá-lo excessivo ao objeto social da Companhia, nos termos
do disposto no Artigo 173 da Lei das Sociedades por Ações. O capital social reduzido será restituído à
Stone Instituição de Pegamento S.A., acima qualificada, em moeda corrente nacional e após o decurso do
prazo descrito abaixo; (ii) nos termos do Artigo 174 da Lei das Sociedades por Ações, outorgar aos credores
da Companhia o prazo de 60 (sessenta) dias, contados da publicação da presente ata para eventuais
oposições. Após o decurso do referido prazo, caso não haja nenhuma manifestação de oposição dos
credores, o capital social da Companhia, que anteriormente era de R$ 1.174.655.484,00 (um bilhão, cento e
setenta e quatro milhões, seiscentos e cinquenta e cinco mil, quatrocentos e oitenta e quatro reais) dividido
em: (a) 2.260.490.292 (dois bilhões, duzentos e sessenta milhões, quatrocentas e noventa mil, duzentas e
noventa e duas) ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal; e (b) 10 (dez) ações preferenciais
nominativas, sem valor nominal e sem direito a voto passará a ser de R$ 524.655.484,00 (quinhentos e vinte
e quatro milhões, seiscentos e cinquenta e cinco mil, quatrocentos e oitenta e quatro reais), dividido em
(a) 2.260.490.292 (dois bilhões, duzentos e sessenta milhões, quatrocentas e noventa mil, duzentas e
noventa e duas) ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal; e (b) 10 (dez) ações preferenciais
nominativas, sem valor nominal e sem direito a voto; (iii) em virtude das deliberações aprovadas na presente
assembleia, o Artigo 5 do Estatuto Social da Companhia passará a vigorar com a seguinte nova redação:
“Artigo 5 - O capital social da Companhia, totalmente subscrito e integralizado, é de R$ 524.655.484,00
(quinhentos e vinte e quatro milhões, seiscentos e cinquenta e cinco mil, quatrocentos e oitenta e quatro reais)
dividido em: (i) 2.260.490.292 (dois bilhões, duzentos e sessenta milhões, quatrocentas e noventa mil,
duzentas e noventa e duas) ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal; e (ii) 10 (dez) ações
preferenciais nominativas, sem valor nominal e sem direito a voto. §1º. Cada ação ordinária dará direito a um
voto nas deliberações das assembleias gerais da Companhia (as “Assembleias Gerais”). §2º. As ações são
indivisíveis e não poderão, de forma direta ou indireta, ser cedidas, alienadas, transferidas ou dadas em
garantias a terceiros. §3º. Os acionistas têm preferência para a subscrição de novas ações emitidas pela
Companhia, na proporção das ações que possuírem. §4º. Todas as despesas com desdobramento ou
substituição de títulos representativos de ações, se emitidos pela Companhia por solicitação de acionista,
correrão por conta deste. §5º. É vedada a emissão pela Companhia de partes beneficiárias.”; (iv) aprovar a
consolidação do Estatuto Social da Companhia, que passará a vigorar com a redação do Anexo II desta ata;
e (v) autorizar a administração da Companhia a tomar todas as providências necessárias para efetivar as
deliberações aprovadas nesta Assembleia Geral. Encerramento e Assinaturas: Nada mais havendo a
tratar, foram os trabalhos suspensos pelo tempo necessário à lavratura da presente ata, que, lida, conferida
e achada conforme, foi por todos assinada. A presente assembleia foi realizada a distância com a coleta das
assinaturas da única acionista por meio da plataforma D4Sign, credenciada pela ICP-Brasil, nos termos da
Medida Provisória nº 2.200-2/2001. Os membros da Mesa e a única acionista reconhecem e concordam com
a assinatura através da referida plataforma, atestando sua veracidade, autenticidade, integridade, validade e
eficácia. As partes também concordam que a assinatura eletrônica desta ata não obsta ou prejudica sua
exequibilidade. Esta assembleia geral produz efeitos para todas as partes a partir da data abaixo indicada,
ainda que uma ou mais partes realizem a assinatura eletrônica em data posterior. A presente ata é cópia fiel
da via lavrada em livro próprio. São Paulo/SP, 25 de julho de 2022. Mesa: Marcelo Bastianello Baldin Presidente; Diego Ventura Salgado - Secretário. Acionista Presente: Stone Instituição de Pagamento S.A. Por Marcelo Bastianello Baldin e Diego Ventura Salgado.

TRUE SECURITIZADORA S.A.

CNPJ/ME nº 12.130.744/0001-00 - NIRE 35.300.444.957
EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL DOS TITULARES DE CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS
DO AGRONEGÓCIO DA 01ª e 02ª SÉRIE DA 04ª EMISSÃO DA TRUE SECURITIZADORA S.A.
Ficam convocados os titulares dos Certificados de Recebíveis do Agronegócio (“CRA” e “Titulares dos CRA”) da 01ª e
02ª Série da 04ª Emissão da TRUE SECURITIZADORA S.A. (“Emissão” e “Emissora”, respectivamente), a PENTÁGONO S.A. DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. inscrita no CNPJ/ME sob o nº
17.434.682/0001-38 (“Agente Fiduciário”), e os representantes da Emissora, em atenção ao disposto na Cláusula 11
do Termo de Securitização dos CRA da Emissão (“Termo de Securitização”), a se reunirem em Assembleia Geral de Titulares dos CRA da Emissão (“AGCRA”), a ser realizada, em 1ª Convocação em 26 de agosto às 14h30 de forma exclusivamente digital, inclusive para fins de votos, por meio da plataforma Microsoft Teams (vide informações gerais abaixo), a fim de deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia: (i) Exame, discussão e votação, nos termos
do artigo 25, I da Resolução nº 60 da CVM, de 23 de dezembro de 2021, das demonstrações contábeis do patrimônio
separado dos CRA da Emissora, acompanhadas do parecer dos auditores independentes, relativos ao exercício social
encerrado em 31 de março de 2022; (ii) 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 AGCRA será realizada de forma digital e remota,
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 CRA
que enviarem ao endereço eletrônico da Emissora juridico@truesecuritizadora.com.br e ao Agente Fiduciário assembleias@pentagonotrustee.com.br com no mínimo 02 (dois) dias úteis de antecedência em relação à data de realização da AGCRA, 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 específicos e (d) manifestação de voto, conforme abaixo. O titular dos CRA
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 CRA na página
eletrônica da CVM. A manifestação de voto deverá estar devidamente preenchida e assinada pelo titular dos CRA ou
por seu procurador, com cópia digital dos documentos de identificação 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. Ficam os senhores Titulares dos CRA cientes de que, nos termos do artigo 25, § 2º, da Resolução nº 60 da CVM, de 23 de dezembro de 2021, uma vez que as Demonstrações Contábeis do Patrimônio Separados não contiverem ressalvas, serão consideradas automaticamente aprovadas, caso a Assembleia Geral em referência não seja instalada em 1ª e 2ª convocação, em virtude do não comparecimento de quaisquer dos Titulares dos CRA. O material de apoio necessário para embasar as deliberações dos Titulares dos CRA está disponível no (i) site da Emissora www.truesecuritizadora.com.br; e
(ii) site da CVM www.cvm.gov.br. São Paulo, 25 de julho de 2022.
TRUE SECURITIZADORA S.A.
Arley Custódio Fonseca - Diretor de Relações com Investidores
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Prefeitura Municipal de Ilhabela
Abertura Licitação
A Comissão de Licitações da Prefeitura Municipal de Ilhabela, torna público que fará realizar à Rua Do Quilombo, nº 199 - Bairro Perequê,
Ilhabela- SP, as seguintes licitações: Edital nº 112/2022– Pregão Eletrônico nº 060/2022-Proc.Adm. nº 6151/2022. OBJETO: Registro de
preços para futura e eventual contratação de empresa especializada
em serviços de locação de equipamentos de sonorização e iluminação.
Nova data da entrega da proposta dia 08/08/2022 às 10:10horas. Edital
nº157/2022– Pregão Eletrônico nº 078/2022-Proc.Adm. nº 7772/2022.
OBJETO: Aquisição de material de apoio para os alunos da Educação
Infantil Fase 1 e Fase 2, e Ensino Fundamental – Anos Iniciais de 1º ao
5º da Rede Municipal. Data da entrega da proposta até o dia 08/08/2022
às 10:00horas.
Julgamento de Impugnação
Proc. Adm. nº 6409/2022 – Edital nº116/2022– RDC Presencial nº
001/2022-OBJETO: Contratação integrada de empresa para a elaboração de projeto básico e executivo de engenharia e execução de obras
de Infraestrutura para Implantação do Sistema Viário de Interligação dos
Bairros Zabumba e Camarão no Município de Ilhabela. Impugnantes
Empresas: KMA SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI Julgamento:
Improvido, A Comissão Permanente de Licitações, comunica as empresas interessadas a participar do certame em epígrafe, a nova data
para entrega das propostas, que acontecerá no dia 03/08/2022 às 10:30
horas. 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, 26 de julho de 2022
- Benedito Wenceslau Neto - Divisão de Licitações.
Custo desta Publicação R$ 526,80

STNE Participações S.A.

CNPJ/ME nº 35.767.420/0001-82 - NIRE 35.300.546.130
Ata da Assembleia Geral Extraordinária de Re-Ratificação Realizada em 25 de Julho de 2022
Data, Hora e Local: No dia 25 de julho de 2022, às 10h00, na sede social da STNE Participações S.A.,
localizada na Avenida Doutora Ruth Cardoso, nº 7221, conjunto 1501, 14º andar, na Cidade de São Paulo,
Estado de São Paulo, CEP 05425-902 (“Companhia”). Convocação e Presença: Dispensadas as
formalidades de convocação, em vista da presença de acionistas representando 100% (cem por cento) do
capital social da Companhia, conforme assinaturas constantes do Livro de Presença de Acionistas da
Companhia e de acordo com o disposto no art. 124, § 4°, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976,
conforme alterada (“Lei das Sociedades por Ações”), quais sejam: (i) DLPPAR Participações S.A.,
sociedade por ações de capital fechado, com sede na Avenida Doutora Ruth Cardoso, nº 7221, conjunto
1501, 14º andar, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 05425-902, inscrita no CNPJ/ME sob
o nº 23.858.641/0001-87, neste ato representada na forma seu Estatuto Social pelos seguintes diretores:
(a) Marcelo Bastianello Baldin, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da carteira de
identidade RG n° 32.901.222 SSP/SP, inscrito no CPF/ME sob o n° 226.377.428-95, residente e domiciliado
na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo; e (b) Rafael Martins Pereira, brasileiro, casado,
administrador de empresas, portador da carteira de identidade RG n° 5.279.958 SSP/MG, inscrito no
CPF/ME sob o n° 323.879.848-03, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo;
e (ii) DLP Capital LLC, com sede na cidade de Dover, Estado de Delaware, na 615 South DuPont Highway,
19901, inscrita no CNPJ/ME sob o n° 14.933.482/0001-47, neste ato representada na forma de seus
documentos constitutivos pelos seguintes diretores: (a) Marcelo Bastianello Baldin, acima qualificado e
(b) Rafael Martins Pereira, acima qualificado. Sem prejuízo do acima disposto, os acionistas presentes
estão relacionados no Anexo I à presente ata. Mesa: Presidente: Marcelo Bastianello Baldin; e Secretário:
Rafael Martins Pereira. Ordem do Dia: Deliberar sobre (i) a retificação da ata da Assembleia Geral
Extraordinária da Companhia, realizada no dia 28 de junho de 2021 e arquivada perante a Junta Comercial
do Estado de São Paulo (“JUCESP”) sob o nº 463.957/21-0, em sessão de 24 de setembro de 2021 (“AGE
Junho”), para retificar o item “i” das deliberações da AGE Junho referente à aprovação e destinação do
montante total do aumento de capital social da Companhia; (ii) a retificação da ata da Assembleia Geral
Extraordinária da Companhia, realizada no dia 1º de julho de 2021 e arquivada perante a JUCESP sob o nº
350.574/21-2, em sessão de 19 de julho de 2021 (“AGE Julho”), para: a) retificar o item “ii” das deliberações
da AGE Julho referente à homologação e destinação do montante total do aumento de capital social da
Companhia; b) retificar o item “iii” das deliberações da AGE Julho referente ao valor total do Resgate de
Ações da Companhia, realizado sem a redução do capital social; e c) retificar o item “iv” das deliberações da
AGE Julho referente a alteração do artigo 5º do Estatuto Social da Companhia; (iii) ratificar todas as demais
deliberações aprovadas na AGE Junho e na AGE Julho que não foram expressamente retificadas nos itens
(i) e (ii) acima; (iv) aprovar a consolidação do Estatuto Social da Companhia; e (v) autorizar os administradores
da Companhia a tomarem todas as providências e praticarem todos os atos que se fizerem necessários à
formalização das deliberações acima. Deliberações: Após discutidas as matérias da Ordem do Dia, os
acionistas da Companhia, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições ou ressalvas, resolvem
aprovar: (i) retificar o item “i” das deliberações da AGE Junho, referente ao aumento de capital social da
Companhia, para fazer constar: (a) o valor total correto de R$ 5.266.109.082,97 (cinco bilhões, duzentos e
sessenta e seis milhões, cento e nove mil e oitenta e dois reais e noventa e sete centavos); e (b) a destinação
de parcela do valor para a integralização do capital social e parcela para a reserva de capital social da
Companhia. (ii) Diante da retificação ora aprovada, a redação do item “i” das deliberações da AGE Junho
deve ser lida conforme abaixo: “(i) aprovar o aumento do capital social da Companhia, no valor total de
R$ 5.266.109.082,97 (cinco bilhões, duzentos e sessenta e seis milhões, cento e nove mil e oitenta e dois
reais e noventa e sete centavos) sendo que do montante total do aumento de capital ora aprovado:
(a) R$ 526.610.908,30 (quinhentos e vinte e seis milhões, seiscentos e dez mil, novecentos e oito reais e
trinta centavos) serão destinados para a conta de capital da Companhia, passando o capital social da
Companhia de R$ 1.944.427.332,12 (um bilhão, novecentos e quarenta e quatro milhões, quatrocentos e
vinte e sete mil, trezentos e trinta e dois reais e doze centavos) para R$ 2.471.038.240,42 (dois bilhões,
quatrocentos e setenta e um milhões, trinta e oito mil, duzentos e quarenta reais e quarenta e dois centavos),
dividido em 1.118.467.741 (um bilhão, cento e dezoito milhões, quatrocentas e sessenta e sete mil,
setecentas e quarenta e uma) ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, mediante a emissão de
526.610.908 (quinhentas e vinte e seis milhões, seiscentas e dez mil, novecentas e oito) novas ações
ordinárias, nominativas e sem valor nominal, tendo sido desprezadas as frações para fins de arredondamento
(“Novas Ações”) ao preço de emissão de R$ 1,00 (um real) por ação, fixado com base nos critérios
estipulados pelos artigos 14 e 170, §1º, inciso I, da Lei das Sociedades por Ações; e (b) R$ 4.739.498.174,67
(quatro bilhões, setecentos e trinta e nove milhões, quatrocentos e noventa e oito mil, cento e setenta e
quatro reais e sessenta e sete centavos) serão destinados à reserva de capital social da Companhia.”
(iii) retificar a AGE Julho para: a) retificar o item “ii” das deliberações da AGE Julho, referente ao aumento de
capital social da Companhia, para: (i) incluir referência ao montante total de incremento no patrimônio líquido
da Companhia e a quantidade de ações emitidas, em decorrência da Incorporação de Ações de emissão da
Linx S.A. pela Companhia, conforme definido na AGE Julho; e (ii) expressamente mencionar o montante
destinado à reserva de capital da Companhia. Diante da retificação ora aprovada, a redação do item “ii” das
deliberações da AGE Julho deve ser lida conforme abaixo: “(ii) Homologar a aprovação do aumento de
capital social da Companhia, no valor de R$5.388.454.980,61 (cinco bilhões, trezentos e oitenta e oito
milhões, quatrocentos e cinquenta e quatro mil, novecentos e oitenta reais e sessenta e um centavos),
mediante a emissão de: (a) 142.649.838 (cento e quarenta e dois milhões, seiscentas e quarenta e nove mil,
oitocentas e trinta e oito) ações preferenciais classe A, nominativas e sem valor nominal, pelo preço de
emissão de R$ 33,5229 (trinta e três reais vírgula cinco dois dois nove centavos) por ação, calculado nos
termos do art. 170, §1º inciso I, da Lei das Sociedades por Ações; e (b) 142.649.838 (cento e quarenta e dois
milhões, seiscentas e quarenta e nove mil, oitocentas e trinta e oito) ações preferenciais classe B,
nominativas e sem valor nominal, pelo preço de emissão de R$ 4,2511 (quatro reais vírgula dois cinco um
um centavos) por ação, calculado nos termos do art. 170, §1º inciso I, da Lei das Sociedades por Ações,
sendo que do montante total do aumento de capital ora aprovado: (I) R$ 538.845.498,06 (quinhentos e trinta
e oito milhões, oitocentos e quarenta e cinco mil, quatrocentos e noventa e oito reais e seis centavos) serão
destinados para a conta de capital da Companhia, passando o capital social da Companhia de
R$2.471.038.240,42 (dois bilhões, quatrocentos e setenta e um milhões, trinta e oito mil, duzentos e
quarenta reais e quarenta e dois centavos) para R$ 3.009.883.738,48 (três bilhões, nove milhões, oitocentos
e oitenta e três mil, setecentos e trinta e oito reais e quarenta e oito centavos), dividido em (a) 1.118.467.741
(um bilhão, cento e dezoito milhões, quatrocentas e sessenta e sete mil, setecentas e quarenta e uma)
ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal; (b) 142.649.838 (cento e quarenta e duas milhões,
seiscentas e quarenta e nove mil, oitocentas e trinta e oito) ações preferenciais classe A, nominativas e sem
valor nominal; e (c) 142.649.838 (cento e quarenta e duas milhões, seiscentas e quarenta e nove mil,
oitocentas e trinta e oito) ações preferenciais classe B, nominativas e sem valor nominal; e (II) todo o
montante remanescente de R$ 4.849.609.482,55 (quatro bilhões, oitocentos e quarenta e nove milhões,
seiscentos e nove mil, quatrocentos e oitenta e dois reais e cinquenta e cinco centavos), correspondente ao
saldo do incremento no patrimônio líquido da Companhia decorrente da Incorporação de Ações serão
destinados à reserva de capital da Companhia. Referido aumento de capital é subscrito e integralizado
mediante a versão de 142.649.770 (cento e quarenta e duas milhões, seiscentas e quarenta e nove mil,
setecentas e setenta) ações de emissão da Linx, correspondente à totalidade das ações de emissão da
Linx, reduzida da parcela já detida pela Companhia e das ações mantidas em tesouraria pela Linx na data
da Incorporação de Ações, resultando na emissão, pela Companhia, em favor dos acionistas da Linx
titulares das ações incorporadas, de 1 (uma) ação preferencial mandatoriamente resgatável classe A e 1
(uma) ação preferencial mandatoriamente resgatável classe B para cada ação de emissão da Linx que for
incorporada pela Companhia no contexto da Incorporação de Ações (as “Nova Ações STNE”). A Novas
Ações STNE são subscritas e integralizadas pelos administradores da Linx, em benefício de seus acionistas.
Ato contínuo, para refletir os termos ora aprovados, foi ratificada a alteração do §3º do artigo 5º do Estatuto
Social da Companhia, que passará a vigorar com a seguinte redação: “Artigo 5º. (...) §3º. As ações
preferenciais classe A e as ações preferenciais classe B terão prioridade no reembolso do capital, sem
prêmio, tendo as ações preferenciais classe A prioridade em relação às ações preferenciais classe B. As
ações preferenciais classe A serão resgatáveis mediante o pagamento do valor bruto de R$ 33,5229 (trinta
e três reais vírgula cinco dois dois nove centavos) para cada ação preferencial classe A da Companhia. As
ações preferenciais classe B serão resgatáveis mediante a substituição de cada ação classe B de emissão
da Companhia por (zero vírgula zero um dois seis sete três zero) BDRs (Brazilian Depositary Receipt) Nível
I admitidos à negociação na B3 (“BDR StoneCo”) lastrados em ações Classe A da StoneCo Ltd. (“StoneCo”),
negociadas na NASDAQ - Nasdaq Stock Market. As ações preferenciais classe A e classe B serão
resgatáveis pela Companhia mediante deliberação da Assembleia Geral, sem necessidade de realização da
assembleia especial indicada no §6º do art. 44 da Lei das Sociedades por Ações, e não terão direito a voto,
exceto nos casos previstos em lei.” b) retificar o item “iii” das deliberações da AGE Julho referente ao valor
total do Resgate de Ações da Companhia, realizado com o cancelamento e extinção das Novas Ações
STNE e sem a redução do capital social da Companhia, para refletir a deliberação tomada no item “i” acima.
Diante da retificação ora aprovada, a redação do item “iii” das deliberações da AGE Julho deve ser lida
conforme abaixo: “(iii) Homologar a aprovação do resgate, pela Companhia, da totalidade das Novas Ações
STNE (“Resgate de Ações”), mediante (a) o pagamento do valor bruto de R$ 33,5229 (trinta e três reais
vírgula cinco dois dois nove centavos) para cada ação preferencial classe A da Companhia, e (b) a
substituição de cada ação classe B de emissão da Companhia por 0,0126730 (zero vírgula zero um dois
seis sete três zero) BDRs (Brazilian Depositary Receipt) Nível I admitidos à negociação na B3 (“BDR
StoneCo”) lastreados em ações Classe A da StoneCo Ltd. (“StoneCo”), negociadas na NASDAQ - Nasdaq
Stock Market, os quais foram creditados na conta dos acionistas em 30 de junho de 2021. O Resgate de
Ações é realizado sem redução de capital da Companhia, mediante utilização da reserva de capital da
Companhia, no montante total de R$5.388.454.980,61 (cinco bilhões, trezentos e oitenta e oito milhões,
quatrocentos e cinquenta e quatro mil, novecentos e oitenta reais e sessenta e um centavos). Em razão do
Resgate de Ações, as Novas Ações STNE são neste ato canceladas e extintas, nos termos do art. 44 da Lei
das Sociedades por Ações.” c) retificar o item “iv” das deliberações da AGE Julho referente à alteração do
artigo 5º do Estatuto Social da Companhia, para refletir a deliberação tomada no item “i” acima. Diante da
rerratificação ora aprovada, a redação do item “iv” das deliberações da AGE Julho deve ser lida conforme
abaixo: “(iv) Homologar a aprovação da alteração do artigo 5º do Estatuto Social da Companhia, a fim de
refletir as deliberações tomadas nos itens (ii) e (iii) acima, passando este a vigorar com a seguinte redação:
Artigo 5º. O capital social da Companhia, totalmente subscrito e integralizado, é R$ 3.009.883.738,48 (três
bilhões, nove milhões, oitocentos e oitenta e três mil, setecentos e trinta e oito reais e quarenta e oito
centavos), dividido em 1.118.467.741 (um bilhão, cento e dezoito milhões, quatrocentas e sessenta e sete
mil, setecentas e quarenta e uma) ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal. §1º. Cada ação
ordinária confere a seu titular 1 (um) voto nas deliberações da Assembleia Geral. §2º. Os acionistas têm
preferência para a subscrição de novas ações, na proporção das ações já possuídas anteriormente. Caso
alguma acionista renuncie, por escrito, ao seu direito de preferência, ou, se consultado, não se manifeste
dentro de 30 (trinta) dias contados da data da consulta, caberá aos demais acionistas, na proporção das
ações possuídas, o direito à subscrição dessas ações dentro do prazo de 30 (trinta) dias a partir da data do
término do prazo para exercício do direito de preferência.” (iv) ratificar todas as demais deliberações
aprovadas na AGE Junho e na AGE Julho que não foram expressamente retificadas nos itens (i), (ii) e (iii)
acima. (v) aprovar a consolidação do Estatuto Social da Companhia em virtude das deliberações acima,
passando este a vigorar com a redação constante do Anexo II à presenta ata. (vi) autorizar a Diretoria da
Companhia a tomar todas as providências necessárias para efetivar as deliberações aprovadas acima.
Esclarecimentos: Por fim, foi aprovada a lavratura da presente ata na forma de sumário, nos termos do art.
130, § 1° da Lei das Sociedades por Ações. Encerramento: Nada mais havendo a ser tratado, foi a presente
ata lavrada, lida e aprovada por todos os presentes. A presente Assembleia Geral foi realizada a distância
com a coleta das assinaturas das acionistas, por meio da plataforma D4Sign (credenciada pela ICP-Brasil,
nos termos da Medida Provisória n° 2.200-2/2001). Os membros da Mesa e as acionistas presentes
reconhecem e concordam com a assinatura através da referida plataforma, atestando sua veracidade,
autenticidade, integridade, validade e eficácia. As partes também concordam que a assinatura eletrônica
desta Assembleia Geral não obsta ou prejudica sua exequibilidade. Esta Assembleia Geral produz efeitos
para todas as partes a partir da data abaixo indicada, ainda que uma ou mais partes realizem a assinatura
eletrônica em data posterior. A presente ata é cópia da via lavrada em livro próprio. São Paulo/SP, 25 de julho
de 2022. Mesa: Marcelo Bastianello Baldin - Presidente; Rafael Martins Pereira - Secretário. Acionistas:
DLPPAR Participações S.A. - Por Marcelo Bastianello Baldin e Rafael Martins Pereira. DLP Capital LLC Por Marcelo Bastianello Baldin e Rafael Martins Pereira.
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Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto
Estado de São Paulo
Secretaria da Administração

AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão Eletrônico no 291/2022
Processo Administrativo no 083290/2022
LICITAÇÃO DIFERENCIADA COM LOTES PARA AMPLA PARTICIPAÇÃO E LOTES PARA
PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DE MICROEMPRESAS, EMPRESAS DE PEQUENO PORTE E
MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL.
OBJETO: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de locação de
caminhões, veículos, máquinas pesadas e equipamentos, com condutor (com exceção da placa
vibratória), combustível e seguro total, conforme edital e seus anexos.
Valor Estimativo: R$ 3.326.737,92 (três milhões trezentos e vinte e seis mil setecentos e trinta
e sete reais e noventa e dois centavos).
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: até às 8 horas e 30 minutos do dia 09 de agosto de 2022.
ABERTURA DAS PROPOSTAS: Dia 09 de agosto de 2022 às 8 horas e 30 minutos. INÍCIO DA
DISPUTA DE PREÇOS: Dia 09 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, 26 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 314/2022
Processo Administrativo no 088528/2022
LICITAÇÃO DESTINADA A PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DE MICROEMPRESAS, EMPRESAS
DE PEQUENO PORTE E MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL CONFORME LEI
COMPLEMENTAR No 123, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2006 E SUAS ALTERAÇÕES
POSTERIORES.
OBJETO: Registro de preços para aquisição dispenser para copos descartáveis, vasilhame de
botijão de gás GLP e kit de instalação de gás GLP, conforme edital e seus anexos.
Valor Estimativo: R$ 18.535,60 (dezoito mil quinhentos e trinta e cinco reais e sessenta
centavos).
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: até às 14 horas do dia 09 de agosto de 2022.
ABERTURA DAS PROPOSTAS: Dia 09 de agosto de 2022 às 14 horas.
INÍCIO DA DISPUTA DE PREÇOS: Dia 09 de agosto de 2022 a partir das 14 horas e 30
minutos.
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, 26 de julho de 2022.
Ricardo Fernandes de Abreu
Secretário Municipal da Administração

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAJOBI
AVISO DE REVOGAÇÃO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 038/2022 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº 118/2022
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE 1 (UM) ÔNIBUS
USADO COM ANO DE FABRICAÇÃO MÍNIMA 2007/2007, conforme especificações constantes no
Anexo I do edital.
Considerando que a empresa RODRIGO FERNANDO MARTINE EMPREENDIMENTOS LTDA, foi
convocada para apresentação da Certidão Municipal (item 7.1.2 d) atualizada, pois a apresentada
estava vencida, porém o licitante por ser beneficiário da Lei Complementar 123/2006, alterada pela
Lei Complementar 147/2014, teve o direito de regularização de cinco dias úteis, prorrogados por
mais cinco dias úteis para apresentação da certidão atualizada, de acordo com o item 7.2 b do edital.
Porém o licitante não exerceu seu direito de ME.
Considerando que foi aberto o prazo recursal “in albis”, revoga-se a presente licitação.
Data da revogação: 26/07/2022.
Itajobi/SP, 26 de julho de 2022.
SIDIOMAR UJAQUE - Prefeito Municipal / KELLI CRISTIANE NONATO DA SILVA - Setor de Licitação

MUNICÍPIO DE FRANCA
AVISO DE LICITAÇÃO
Processo nº 18254/22 - Pregão Eletrônico nº 134/22. Interessado: Secretaria de Meio
Ambiente. Objeto: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E SERVIÇOS
CORRELATOS NO MUNICÍPIO DE FRANCA. Recebimento das propostas dos lotes: até às
9h00 do dia 10 de agosto de 2022 - Abertura das propostas dos lotes: a partir das 9h00 do dia
10 de agosto de 2022 - Início da disputa de preços: a partir das 9h30 do dia 10/08/2022.
Disponibilidade dos Editais: a partir de 28/07/2022, no portal eletrônico:
www.licitacoes-e.com.br
Franca, 26 de julho de 2022.
Marcelo Henrique Nascimento
Presidente da Comissão Permanente de Licitações / Pregoeiro

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAJOBI
AVISO DE SUSPENSÃO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2022 – Processo Licitatório nº 152/2022
Objeto: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS PARA UMA COZINHA EXPERIMENTAL,
PARA O PROJETO ESTADUAL COZINHA ALIMENTOS, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO
ESTADO DE SÃO PAULO, PARA INSTALAÇÃO DE COZINHAS-PILOTO EXPERIMENTAL conforme
especificações constantes no Anexo I do edital.
A Prefeitura do Município de Itajobi informa que o Pregão Eletrônico nº 003/2022, com sessão pública
designada para a data de 26/07/2022, às 09:00 hs, encontra-se suspenso, considerando as inconsistências ocorridas no sistema. Republique-se a licitação.
AVISO DE REABERTURA DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2022 – Processo Licitatório nº 152/2022
Objeto: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS PARA UMA COZINHA EXPERIMENTAL,
PARA O PROJETO ESTADUAL COZINHA ALIMENTOS, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO
ESTADO DE SÃO PAULO, PARA INSTALAÇÃO DE COZINHAS-PILOTO EXPERIMENTAL conforme
especificações constantes no Anexo I do edital.
Data da Reabertura: 26/07/2022.
Limite de Acolhimento das Propostas: Até o dia 11/08/2022 às 08:30 Horas.
Data e Hora do Pregão: Dia 11/08/2022 às 09:00 Horas
Local de realização: Plataforma SCPI.
O Edital completo encontra-se a disposição dos interessados no site do Município www.itajobi.sp.gov.
br – link: http://sistemas1.itajobi.sp.gov.br:8079/comprasedital/
Informações: Prefeitura Municipal de Itajobi, Rua Cincinato Braga, 360, Centro, Itajobi/SP ou através
do e-mail: licitacao@itajobi.sp.gov.br .
Legislação Lei Federal nº 14.133/21.
Itajobi/SP, 26 de julho de 2022.
SIDIOMAR UJAQUE - Prefeito Municipal / KELLI CRISTIANE NONATO DA SILVA - Setor de Licitações

TRUE SECURITIZADORA S.A.

CNPJ/ME nº 12.130.744/0001-00 - NIRE 35.300.444.957
EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL DOS TITULARES DE CERTIFICADOS
DE RECEBÍVEIS DO AGRONEGÓCIO DA 01ª E 02ª SÉRIE DA 06ª EMISSÃO DA TRUE SECURITIZADORA S.A.
Ficam convocados os titulares dos Certificados de Recebíveis do Agronegócio (“CRA”) da 01ª e 02ª Série da 06ª
Emissão da TRUE SECURITIZADORA S.A. (“Emissão” e “Emissora”, respectivamente), a PLANNER CORRETORA
DE VALORES S.A. inscrita no CNPJ/ME sob o nº 00.806.535/0001-54 (“Agente Fiduciário”), e os representantes da
Emissora, em atenção ao disposto na Cláusula 12 e seguintes, do Termo de Securitização dos CRA da Emissão (“Termo
de Securitização”), a se reunirem em Assembleia Geral de Titulares dos CRA da Emissão (“AGCRA”), a ser realizada,
em 1ª Convocação em 26 de agosto às 16h30 de forma exclusivamente digital (vide informações gerais
abaixo), a fim de deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia: (i) Exame, discussão e votação, nos termos do artigo 25,
inciso I, da Resolução nº 60 da CVM, de 23 de dezembro de 2021 (“Resolução CVM 60”), das demonstrações contábeis
do patrimônio separado dos CRA da Emissora, acompanhadas do parecer dos auditores independentes, relativos ao
exercício social encerrado em 31 de março de 2022; (ii) 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 AGCRA será realizada de forma
digital, nos termos da Resolução CVM 60, por videoconferência, via plataforma Microsoft Teams, coordenada pela
Emissora, a qual disponibilizará oportunamente o link de acesso àqueles Titulares dos CRA que enviarem ao endereço
eletrônico da Emissora juridico@truesecuritizadora.com.br e ao Agente Fiduciário assembleias@pentagonotrustee.
com.br com no mínimo 02 (dois) dias úteis de antecedência em relação à data de realização da AGCRA, 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 específicos e (d) manifestação de voto, conforme abaixo. O Titular dos CRA 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 CRA na página eletrônica
da CVM. A manifestação de voto deverá estar devidamente preenchida e assinada pelo titular dos CRA ou por seu
procurador, com cópia digital dos documentos de identificação e de representação, se for o caso. Conforme Resolução
CVM 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. Ficam os senhores
Titulares dos CRA cientes de que, nos termos do artigo 25, § 2º, da Resolução CVM 60, uma vez que as Demonstrações
Contábeis do Patrimônio Separados não contiverem ressalvas, serão consideradas automaticamente aprovadas, caso a
Assembleia Geral em referência não seja instalada em 1ª e 2ª convocação, em virtude do não comparecimento de
quaisquer dos Titulares dos CRA. O material de apoio necessário para embasar as deliberações dos Titulares dos CRA
está disponível no (i) site da Emissora www.truesecuritizadora.com.br; e (ii) site da CVM www.cvm.gov.br.
São Paulo, 25 de julho de 2022.
TRUE SECURITIZADORA S.A.
Arley Custódio Fonseca - Diretor de Relações com Investidores

TRUE SECURITIZADORA S.A.

CNPJ/ME nº 12.130.744/0001-00 - NIRE 35.300.444.957
EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL DOS TITULARES DE CERTIFICADOS
DE RECEBÍVEIS DO AGRONEGÓCIO DA 01ª SÉRIE DA 09ª EMISSÃO DA TRUE SECURITIZADORA S.A.
Ficam convocados os titulares dos Certificados de Recebíveis do Agronegócio (“CRA”) da 01ª Série, da 09ª Emissão
da TRUE SECURITIZADORA S.A. (“Emissão” e “Emissora”, respectivamente), a PLANNER CORRETORA DE
VALORES S.A. inscrita no CNPJ/ME sob o nº 00.806.535/0001-54 (“Agente Fiduciário”), e os representantes da
Emissora, em atenção ao disposto na Cláusula 14 e seguintes, do Termo de Securitização dos CRA da Emissão
(“Termo de Securitização”), a se reunirem em Assembleia Geral de Titulares dos CRA da Emissão (“AGCRA”), a ser
realizada, em 1ª Convocação em 26 de agosto às 17h de forma exclusivamente digital (vide informações
gerais abaixo), a fim de deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia: (i) Exame, discussão e votação, nos termos do
artigo 25, inciso I, da Resolução nº 60 da CVM, de 23 de dezembro de 2021 (“Resolução CVM 60”), das
demonstrações contábeis do patrimônio separado dos CRA da Emissora, acompanhadas do parecer dos auditores
independentes, relativos ao exercício social encerrado em 31 de março de 2022; (ii) 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 AGCRA será realizada de forma digital, nos termos da Resolução CVM 60, por videoconferência,
via plataforma Microsoft Teams, coordenada pela Emissora, a qual disponibilizará oportunamente o link de acesso
àqueles Titulares dos CRA que enviarem ao endereço eletrônico da Emissora juridico@truesecuritizadora.com.br e
ao Agente Fiduciário assembleias@pentagonotrustee.com.br com no mínimo 02 (dois) dias úteis de
antecedência em relação à data de realização da AGCRA, 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 específicos e (d)
manifestação de voto, conforme abaixo. O Titular dos CRA 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 CRA na página eletrônica da CVM. A manifestação de
voto deverá estar devidamente preenchida e assinada pelo titular dos CRA ou por seu procurador, com cópia digital
dos documentos de identificação e de representação, se for o caso. Conforme Resolução CVM 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. Ficam os senhores Titulares dos CRA
cientes de que, nos termos do artigo 25, § 2º, da Resolução 60 da CVM, uma vez que as Demonstrações Contábeis
do Patrimônio Separados não contiverem ressalvas, serão consideradas automaticamente aprovadas, caso a
Assembleia Geral em referência não seja instalada em 1ª e 2ª convocação, em virtude do não comparecimento de
quaisquer dos Titulares dos CRA. O material de apoio necessário para embasar as deliberações dos Titulares dos
CRA está disponível no (i) site da Emissora www.truesecuritizadora.com.br; e (ii) site da CVM www.cvm.gov.br.
São Paulo, 25 de julho de 2022.
TRUE SECURITIZADORA S.A.
Arley Custódio Fonseca - Diretor de Relações com Investidores
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EDITAL nº 1009/P0060-A DE 1º e 2º LEILÕES PÚBLICOS EXTRAJUDICIAIS E INTIMAÇÃO DAS
DATAS DOS LEILÕES – ONLINE E PRESENCIAL - Local do Leilão - Travessa Comandante Salgado,
75 – Fundação – São Caetano do Sul – SP e online no site www.hisaleiloes.com.br. TATIANA HISA
SATO, Leiloeira Oficial – mat. Jucesp nº 817, autorizada por SP-10 EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS LTDA (em recuperação judicial) – CNPJ nº 12.153.140/0001-89, venderá em 1º e 2º Público Leilão
Extrajudicial – art.26, 27 e § da Lei Fed. Nº 9.514/97 e suas alterações, o IMÓVEL: Terreno constituído pelo lote nº 09 da
quadra nº 10, do loteamento denominado Sítio Velloso, em Carapicuíba/SP, encerrando uma área de 148,82m². Matrícula
nº 4.841 – Oficial de Registro de Imóveis da Comarca de Carapicuíba/SP. 1º LEILÃO 11/08/2022 ás 10:00 - VALOR:
R$ 231.683,22. 2º LEILÃO 12/08/2022 ás 10:00 - VALOR: R$ 83.058,44. Encargos do arrematante: pagamento à vista do
valor do arremate e 5% de comissão da leiloeira; emissão de matrícula, certidões (inclusive das Credoras) para lavratura
e registro da escritura; ITBI e despesas com escritura/registro; despesas a partir da data da arrematação; desocupação do
imóvel. Venda ad corpus. Consolidação da Propriedade em 13/07/2022. A Fiduciante - JESSICA CARDOSO DA SILVA
CPF 386.344.508-21 – comunicado das datas dos leilões, também pelo presente edital, para o exercício da preferência.
Os interessados deverão tomar conhecimento do Edital completo, disponível no portal da Hisa Leilões www.hisaleiloes.com.br | (11)94886-0334.

EDITAL nº 1837/P0060-A DE 1º e 2º LEILÕES PÚBLICOS EXTRAJUDICIAIS E
INTIMAÇÃO DAS DATAS DOS LEILÕES – ONLINE E PRESENCIAL - Local do
Leilão - Travessa Comandante Salgado, 75 – Fundação – São Caetano do Sul – SP
e online no site www.hisaleiloes.com.br. TATIANA HISA SATO, Leiloeira Oficial –
mat. Jucesp nº 817, autorizada por SP-10 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA (em
recuperação judicial) – CNPJ nº 12.153.140/0001-89, venderá em 1º e 2º Público Leilão Extrajudicial
– art.26, 27 e § da Lei Fed. Nº 9.514/97 e suas alterações, o IMÓVEL: Terreno constituído pelo lote nº
37 da quadra nº 18, do loteamento denominado Sítio Velloso, em Carapicuíba/SP, encerrando uma
área de 140m². Matrícula nº 4.908 – Oficial de Registro de Imóveis da Comarca de
Carapicuíba/SP. 1º LEILÃO 11/08/2022 ás 10:15 - VALOR: R$ 258.569,95. 2º LEILÃO 12/08/2022
ás 10:15 - VALOR: R$ 62.226,73. Encargos do arrematante: pagamento à vista do valor do arremate
e 5% de comissão da leiloeira; emissão de matrícula, certidões (inclusive das Credoras) para lavratura
e registro da escritura; ITBI e despesas com escritura/registro; despesas a partir da data da
arrematação; desocupação do imóvel. Venda ad corpus. Consolidação da Propriedade em
13/07/2022. Os Fiduciantes - HEBER LUIZ ANTONIO CPF 272.189.208-88 E ERICA DOS SANTOS
SILVA ANTONIO CPF 278.391.358-54 – comunicado das datas dos leilões, também pelo presente
edital, para o exercício da preferência. Os interessados deverão tomar conhecimento do Edital
completo, disponível no portal da Hisa Leilões - www.hisaleiloes.com.br | (11)94886-0334.

3ª VARA CÍVEL DE SERTÃOZINHO – EDITAL DE LEILÃO E INTIMAÇÃO
O Dr. Juiz da 3ªVC, faz saber a todos, que através do site www.giordanoleiloes.com.br levará a
púb. p/ venda/arrematação os bens abaixo descritos, c/ segue: 1º Leilão, dia 03/08/22 às 16h,
e encerr. dia 05/08/22, às 16h; Não havendo lance igual/super. à avaliação, seguirá s/
interrupção o 2º Leilão, DO dia 05/08/22, às 16:01H, e encerr. dia 26/08/22, às 16h,
aceitos lances c/ no mín. 60% da avaliação. 01) Proc.: 0001265-60.2021.8.26.0597 de Walter
Francisco Perticarrari contra Waldir Peticarrari. Bem: Terrreno, composto p/ Lt. 17, 18 e 19, Qd. 11,
Jd. Recreio, c/ 1.642,80m². Obs.: Sobre o terreno, prédio residencial c/ 325,80m², na Av. Antônio
Pascoal, 394. CRI local nº 45.963, R$ 3.288.569,06. Ônus: Execução autos 597.01.2008.010352-2 na
3ªVC local; Ação de Cobrança de Honorários 146/2009 na 10ªVC de Ribeirão Preto/SP. 02) Proc.:
0002733-59.2021.8.26.0597 de Walter Francisco Perticarrari contra Waldir Peticarrari. Bem:
Terrreno, composto p/ Lt. 17, 18 e 19, Qd. 11, Jd. Recreio, c/ 1.642,80m². Obs.: Sobre o terreno,
prédio residencial c/ 325,80m², na Av. Antônio Pascoal, 394. CRI local nº 45.963, R$ 3.303.367,62.
Ônus: Execução autos 597.01.2008.010352-2 na 3ªVC local; Ação de Cobrança de Honorários
146/2009 na 10ªVC de Ribeirão Preto/SP; Penhora autos 0001265-60.2021 na 3ªVC local. O
arrematante arcará c/ eventuais débitos que recaiam sobre o bem, exceto fiscais/tributários, custos
relativos à transf. patrimonial e diligências do Of. de Justiça, se houver. É reservado ao
coproprietário/cônjuge preferência na arrematação, em iguais condições. Negativo o leilão, fica
autoriz. venda direta, nas regras do leilão, p/ prazo de 60 dias, fechada em ciclos de 15 dias cd.
Leiloeiro: Giordano Bruno C. Amador, c/ suporte da gestora Leilões Judiciais Serrano,
www.leiloesjudiciais.com.br. Quem pretender arrematar deverá ofertar lance p/ site supra,
cadastrando-se até 24h antes do leilão. Edital na íntegra p/ site supra e PUBLICJUD,
www.publicjud.com.br. Pgto: À vista. Admite-se parcelam. c/ 25% à vista e o restante em até 30x,
mensais/sucess., c/ mín. de R$ 1.000,00, acresc. da corr. monetária da poupança, garantida a
integraliz. p/ hipoteca judl. sobre o próprio bem. Atraso/não pgto de qualquer parcela, incindirá
multa de 10% sobre a soma das parcelas inadimplidas c/ às vincendas. Lances à vista sempre te m
preferência. Comissão: Arrematação/acordo/remição após leilão, 5% do arremate;
Adjudic./remição/acordo, 2% da avaliação; Desocupação será realiz. p/ expedição de Mandado de
Imissão na Posse, expedido pelo M.M. Juízo Comitente. Inform.: 0800-707-9339, e-mail
contato@giordanoleiloes.com.br. Ficam intimados os executados/cônjuges/demais interess., das
datas acima, se não encontrados pessoalm., e de que, antes da arremat./adjudic., poder ão remir a
execução, ciente que o prazo p/ apresentar qualq. medida process. será de 10 dias após a
arrematação. P/ que chegue ao conhecimento de todos e não aleguem ignorância, expediu o
presente, public./afix. na forma da Lei e no local de costume, na sede do Órgão, bem como no sítio
eletrônico www.giordanoleiloes.com.br. Em, 02/06/22.
Dr. Nemércio Rodrigues Marques – Juiz de Direito
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Ligue já:

11. 3729-6600
EDITAL DE 1º e 2º LEILÕES PÚBLICOS EXTRAJUDICIAIS E INTIMAÇÃO DAS DATAS DOS LEILÕES
– ONLINE E PRESENCIAL - Local do leilão - Travessa Comandante Salgado, 75 – Fundação –
São Caetano do Sul – SP e online no site www.satoleiloes.com.br. 1º leilão público –
03/08/2022 ás 11:00 - VALOR: R$ 179.665,36 e 2º leilão público – 04/08/2022 ás 11:00 VALOR: R$ 70.252,05. TATIANA HISA SATO, leiloeira oficial, Jucesp 817, autorizada pelo credor fiduciário
BANCO RIBEIRÃO PRETO S/A – CNPJ nº 00.517.645/0001-04, realizará os leilões para a venda do imóvel
abaixo descrito, por meio de alienação fiduciária, nos termos da Lei 9.514/97 – Sistema de Financiamento
Imobiliário – SFI alterada pelas Leis Federais nº 10.931/04 e nº 13.043/14 e demais disposições aplicáveis pelas
condições estabelecidas neste Edital: IMÓVEL: O lote nº 21 da quadra “D”, em São Joaquim da Barra/SP, do
loteamento denominado “Jardim Santa Isabel”, possuindo uma área de 200m². Consta na Av. 08 –
12/07/2022 que a Rua “109”, do loteamento denominado “Jardim Santa Isabel”, passou a denominar-se “Rua
Antônio Coronado Marques”. MATRÍCULA: 21.343 – Oficial de Registro de Imóveis e Anexos de São
Joaquim da Barra/SP. FIDUCIANTE: MARIA EVA DE SALES CPF 270.680.438-60. CONSOLIDAÇÃO DA
PROPRIEDADE: 12/07/2022. O arrematante pagará no ato, o valor da arrematação e 5% de comissão da
leiloeira e arcará com todas as despesas cartorárias, escritura pública, imposto de transmissão, foro,
laudêmio, taxas, alvarás, certidões, emolumentos cartorários, registros, averbações e todas as despesas que
vencerem a partir da data da arrematação. A desocupação / reintegração na posse ficará a cargo exclusivo do
arrematante se no caso houver. Venda em caráter ad corpus, vendido no estado em que se encontra, não
podendo o arrematante alegar desconhecimento das condições, características, estado de conservação ou
eventual diferença nas medidas da unidade não dará direito a qualquer reivindicação. Ficam intimados dos
leilões os fiduciantes. Maiores informações no escritório da leiloeira telefone (11) 4223-4343, através do
edital completo disponível no site da leiloeira ou pelo e-mail contato@satoleiloes.com.br.

EDITAL DE 1º e 2º LEILÕES PÚBLICOS EXTRAJUDICIAIS E INTIMAÇÃO DAS DATAS DOS LEILÕES
– ONLINE E PRESENCIAL - Local do leilão - Travessa Comandante Salgado, 75 – Fundação –
São Caetano do Sul – SP e online no site www.satoleiloes.com.br. 1º leilão público –
03/08/2022 ás 11:30 - VALOR: R$ 146.999,59 e 2º leilão público – 04/08/2022 ás 11:30 VALOR: R$ 53.151,54. TATIANA HISA SATO, leiloeira oficial, Jucesp 817, autorizada pelo credor fiduciário
BANCO RIBEIRÃO PRETO S/A – CNPJ nº 00.517.645/0001-04, realizará os leilões para a venda do imóvel
abaixo descrito, por meio de alienação fiduciária, nos termos da Lei 9.514/97 – Sistema de Financiamento
Imobiliário – SFI alterada pelas Leis Federais nº 10.931/04 e nº 13.043/14 e demais disposições aplicáveis pelas
condições estabelecidas neste Edital: IMÓVEL: O lote nº 26 da quadra “J”, em São Joaquim da Barra/SP, do
loteamento denominado “Jardim Santa Isabel”, possuindo uma área de 200m². Consta na Av. 08 –
12/07/2022 que a Rua “105”, do loteamento denominado “Jardim Santa Isabel”, passou a denominar-se “Rua
Nicola Bonavena”. MATRÍCULA: 21.476 – Oficial de Registro de Imóveis e Anexos de São Joaquim da
Barra/SP. FIDUCIANTE: GEICI FABIANA GONÇALVES CPF 362.370.208-02. CONSOLIDAÇÃO DA
PROPRIEDADE: 12/07/2022. O arrematante pagará no ato, o valor da arrematação e 5% de comissão da
leiloeira e arcará com todas as despesas cartorárias, escritura pública, imposto de transmissão, foro,
laudêmio, taxas, alvarás, certidões, emolumentos cartorários, registros, averbações e todas as despesas que
vencerem a partir da data da arrematação. A desocupação / reintegração na posse ficará a cargo exclusivo do
arrematante se no caso houver. Venda em caráter ad corpus, vendido no estado em que se encontra, não
podendo o arrematante alegar desconhecimento das condições, características, estado de conservação ou
eventual diferença nas medidas da unidade não dará direito a qualquer reivindicação. Ficam intimados dos
leilões os fiduciantes. Maiores informações no escritório da leiloeira telefone (11) 4223-4343, através do
edital completo disponível no site da leiloeira ou pelo e-mail contato@satoleiloes.com.br.

EDITAL DE 1º e 2º LEILÕES PÚBLICOS EXTRAJUDICIAIS E INTIMAÇÃO DAS DATAS DOS LEILÕES
– ONLINE E PRESENCIAL - Local do leilão - Travessa Comandante Salgado, 75 – Fundação –
São Caetano do Sul – SP e online no site www.satoleiloes.com.br. 1º leilão público –
03/08/2022 ás 16:15 - VALOR: R$ 119.247,59 e 2º leilão público – 04/08/2022 ás 16:15 - VALOR:
R$ 100.037,86. TATIANA HISA SATO, leiloeira oficial, Jucesp 817, autorizada pelo credor fiduciário BANCO
RIBEIRÃO PRETO S/A – CNPJ nº 00.517.645/0001-04, realizará os leilões para a venda do imóvel abaixo
descrito, por meio de alienação fiduciária, nos termos da Lei 9.514/97 – Sistema de Financiamento Imobiliário
– SFI alterada pelas Leis Federais nº 10.931/04 e nº 13.043/14 e demais disposições aplicáveis pelas condições
estabelecidas neste Edital: IMÓVEL: Lote de terreno sob o nº 15 da Quadra “10”, do loteamento denominado
“Jardim Sakaida”, em Mogi Guaçu/SP, com área de 200M². MATRÍCULA: MATRÍCULA: 63.508 – Oficial de
Registro de Imóveis de Mogi Guaçu/SP. FIDUCIANTES: JOSMAR FERNANDES CAMARGO CPF
128.479.638-80 E APARECIDA FERREIRA DA SILVA CAMARGO CPF 118.856.798-58. CONSOLIDAÇÃO DA
PROPRIEDADE: 11/07/2022. O arrematante pagará no ato, o valor da arrematação e 5% de comissão da
leiloeira e arcará com todas as despesas cartorárias, escritura pública, imposto de transmissão, foro,
laudêmio, taxas, alvarás, certidões, emolumentos cartorários, registros, averbações e todas as despesas que
vencerem a partir da data da arrematação. A desocupação / reintegração na posse ficará a cargo exclusivo do
arrematante se no caso houver. Venda em caráter ad corpus, vendido no estado em que se encontra, não
podendo o arrematante alegar desconhecimento das condições, características, estado de conservação ou
eventual diferença nas medidas da unidade não dará direito a qualquer reivindicação. Ficam intimados dos
leilões os fiduciantes. Maiores informações no escritório da leiloeira telefone (11) 4223-4343, através do
edital completo disponível no site da leiloeira ou pelo e-mail contato@satoleiloes.com.br.

www.gazetasp.com.br

EDITAL DE 1º e 2º LEILÕES PÚBLICOS EXTRAJUDICIAIS E INTIMAÇÃO DAS DATAS DOS LEILÕES
– ONLINE E PRESENCIAL - Local do leilão - Travessa Comandante Salgado, 75 – Fundação –
São Caetano do Sul – SP e online no site www.satoleiloes.com.br. 1º leilão público –
03/08/2022 ás 11:45 - VALOR: R$ 136.227,57 e 2º leilão público – 04/08/2022 ás 11:45 - VALOR:
R$ 135.526,43. TATIANA HISA SATO, leiloeira oficial, Jucesp 817, autorizada pelo credor fiduciário BANCO
RIBEIRÃO PRETO S/A – CNPJ nº 00.517.645/0001-04, realizará os leilões para a venda do imóvel abaixo
descrito, por meio de alienação fiduciária, nos termos da Lei 9.514/97 – Sistema de Financiamento Imobiliário
– SFI alterada pelas Leis Federais nº 10.931/04 e nº 13.043/14 e demais disposições aplicáveis pelas condições
estabelecidas neste Edital: IMÓVEL: Lote de terreno sob o nº 24 da Quadra “O”, do loteamento denominado
“Parque dos Eucaliptos II”, em Mogi Guaçu/SP, com a área 214,75m². MATRÍCULA: 48.859 – Oficial de
Registro de Imóveis de Mogi Guaçu/SP. FIDUCIANTES: ROGERIO APARECIDO SANTANA CPF
142.945.508-05 E KELLY CRISTINA RIBEIRO SANTANA CPF 290.808.138-50. CONSOLIDAÇÃO DA
PROPRIEDADE: 11/07/2022. O arrematante pagará no ato, o valor da arrematação e 5% de comissão da
leiloeira e arcará com todas as despesas cartorárias, escritura pública, imposto de transmissão, foro,
laudêmio, taxas, alvarás, certidões, emolumentos cartorários, registros, averbações e todas as despesas que
vencerem a partir da data da arrematação. A desocupação / reintegração na posse ficará a cargo exclusivo do
arrematante se no caso houver. Venda em caráter ad corpus, vendido no estado em que se encontra, não
podendo o arrematante alegar desconhecimento das condições, características, estado de conservação ou
eventual diferença nas medidas da unidade não dará direito a qualquer reivindicação. Ficam intimados dos
leilões os fiduciantes. Maiores informações no escritório da leiloeira telefone (11) 4223-4343, através do
edital completo disponível no site da leiloeira ou pelo e-mail contato@satoleiloes.com.br.

TRUE SECURITIZADORA S.A.

CNPJ/ME nº 12.130.744/0001-00 - NIRE 35.300.444.957
EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL DOS TITULARES DE CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS
DO AGRONEGÓCIO DA 09ª SÉRIE DA 01ª EMISSÃO DA TRUE SECURITIZADORA S.A.
Ficam convocados os titulares dos Certificados de Recebíveis do Agronegócio (“CRA” e “Titulares dos CRA”) da 09ª
Série da 01ª Emissão da TRUE SECURITIZADORA S.A. (“Emissão” e “Emissora”, respectivamente), a PENTÁGONO S.A. DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. inscrita no CNPJ/ME sob o nº
17.434.682/0001-38 (“Agente Fiduciário”), e os representantes da Emissora, em atenção ao disposto na Cláusula 13
do Termo de Securitização dos CRA da Emissão (“Termo de Securitização”), a se reunirem em Assembleia Geral de Titulares dos CRA da Emissão (“AGCRA”), a ser realizada, em 1ª Convocação em 26 de agosto de 2022 às 14h
de forma exclusivamente digital, inclusive para fins de votos, por meio da plataforma Microsoft Teams (vide informações gerais abaixo), a fim de deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia: (i) Exame, discussão e votação, nos
termos do artigo 25, I da Resolução nº 60 da CVM, de 23 de dezembro de 2021, das demonstrações contábeis do patrimônio separado dos CRA da Emissora, acompanhadas do parecer dos auditores independentes, relativos ao exercício social encerrado em 31 de março de 2022; (ii) 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 AGCRA será realizada de forma
digital e remota, 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 CRA que enviarem ao endereço eletrônico da Emissora juridico@truesecuritizadora.com.br e ao Agente
Fiduciário assembleias@pentagonotrustee.com.br com no mínimo 02 (dois) dias úteis de antecedência em relação à data de realização da AGCRA, 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 específicos e (d) manifestação de voto, conforme
abaixo. O titular dos CRA 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 CRA na página eletrônica da CVM. A manifestação de voto deverá estar devidamente preenchida e assinada pelo titular dos CRA ou por seu procurador, com cópia digital dos documentos de identificação 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. Ficam os senhores Titulares dos CRA cientes de que, nos termos do artigo 25, § 2º, da Resolução nº 60 da CVM, de 23 de dezembro de 2021, uma vez que as Demonstrações Contábeis do Patrimônio Separados não contiverem ressalvas, serão consideradas automaticamente aprovadas, caso a Assembleia Geral em referência não seja instalada em 1ª e 2ª convocação, em virtude do não comparecimento de quaisquer dos Titulares dos CRA.
O material de apoio necessário para embasar as deliberações dos Titulares dos CRA está disponível no (i) site da
Emissora www.truesecuritizadora.com.br; e (ii) site da CVM www.cvm.gov.br. São Paulo, 25 de julho de 2022.
TRUE SECURITIZADORA S.A.
Arley Custódio Fonseca - Diretor de Relações com Investidores
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