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Após pressão de diversas entidades de classe e de lideranças políticas, o auxílio 
mensal de até R$ 1 mil para taxistas de todo o País poderá ser pago também a 
pro� ssionais que atuem na pro� ssão mas não sejam os proprietários do alvará 
que permite a atividade. A decisão deve bene� ciar cerca de 7 mil taxistas a mais 
só na cidade de São Paulo.                                                                                             ESTADO/A3

Após pressão  Mais 7 mil 
taxistas serão benefi ciados 

por auxílio em São Paulo

THIAGO NEME/GAZETA DE S.PAULO

Justiça absolve PM 
acusado de matar 
jovem no ABC     ESTADO/A3

IA COMPRAR BOLACHAS

In� ação de 
serviços supera 
varejo em SP
Pela 1ª vez desde setembro de 
2021, a in� ação do setor de ser-
viços na região metropolitana de 
São Paulo superou a do varejo. É 
o que mostra o acompanhamen-
to feito pela FecomercioSP. Em 
junho, enquanto o IPV (índice de 
preços no varejo) variou 0,04% 
em relação a maio, o IPS (serviços) 
teve alta de 0,83%.  BRASIL/A5

Blogueiro Allan dos 
Santos é condenado à 
prisão  BRASIL/A5

Operação resgata 337 
pessoas em trabalho 
análogo ao escravo

 AResultados da 2ª edição da Operação Resgate, realizada em 22 
Estados e no Distrito Federal, foram divulgados nesta quinta-feira

O trabalho envolveu 50 equipes 
de � scalização. Segundo os dados, 
Goiás e Minas Gerais foram os es-
tados com mais pessoas resgata-
das na operação. No meio rural, as 

atividades com mais trabalhado-
res na condição análoga à escra-
vidão foram serviços de colheita, 
cultivo de café e criação de bovi-
nos para corte. Já no meio urbano, 

houve resgates em uma clínica de 
reabilitação de dependentes quí-
micos. Também foram resgatadas 
6 trabalhadoras domésticas, em 5 
estados.  BRASIL/A5

Entenda como São Paulo 
ganhou um horto � orestal
Uma das principais áreas verdes 
da zona norte de São Paulo, o 
Parque Estadual Alberto Löfgren, 
popularmente chamado de Hor-
to Florestal, foi fundado em 10 
de fevereiro de 1896, quando as 
terras do antigo Engenho Pedra 
Branca foram desapropriadas 
com o objetivo de se conservar 
a fauna e a � ora nativas, além de 
se realizar ali pesquisas e produ-

ção de mudas. A ideia de que São 
Paulo deveria ter um horto foi do 
botânico sueco Alberto Löfgren, 
que fazia parte da seção de botâ-
nica da Comissão Geográ� ca e 
Geológica da então Província de 
São Paulo. Porém, o local só foi 
ser considerado horto � orestal 
no ano de 1911. Antes, foi Horto 
Botânico (1896) e Horto Botâni-
co e Florestal (1909).     ESTADO/A3

MEMÓRIA

DIVULGAÇÃO/PMSP

Professor HOC: 
‘Quero ser o 
candidato do 
Rodrigo Garcia’

O deputado estadual Heni Ozi 
Cukier, que passou a assinar 
como Professor HOC para faci-
litar a vida dos eleitores, plane-
ja concorrer ao Senado pelo Po-
demos nas eleições deste ano. 
Para isso, pretende convencer 
o governador e pré-candidato à 
reeleição Rodrigo Garcia a acei-
tar seu nome na chapa coman-
dada pelo PSDB.  ESTADO/A3

ENTREVISTA

ETTORE CHIEREGUINI/GAZETA DE S. PAULO

Petrobras reduz 
novamente o
preço da gasolina
A Petrobras anunciou ontem 
novo corte no preço da gasolina, 
desta vez de 3,9%. É a 2ª redução 
de preços na gestão Caio Paes de 
Andrade, que assumiu a empresa 
no � m de junho. A partir de hoje, 
o litro de gasolina vendido pelas 
re� narias da estatal custará, em 
média, R$ 3,71 por litro, uma redu-
ção de R$ 0,15 por litro.    BRASIL/A5

Imigrante brasileiro 
morre espancado em 
Portugal  MUNDO/A5
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AMANHÃ: DOMINGO:

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

Nos fi ns de semana não há rodízio.
Valor da multa é de R$ 130,16.
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Dia de sol com 
algumas nuvens 
e névoa ao 
amanhecer.

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

Sol com algumas 
nuvens.
Não chove.

10º 18° 9º 21° 11º 25°

HOJE:
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Reforço escolar. Pesquisa do Instituto Datafolha com 
pais e responsáveis por estudantes de escolas públicas bra-
sileiras mostra que 94% das unidades de ensino oferecem 
algum tipo de ação para enfrentar os desafios resultantes 
da pandemia de Covid-19. Por outro lado, apenas 39% dos 
alunos têm possibilidade de participar de aulas de reforço 
e 40% recebem apoio psicológico.  O estudo Educação na 
Perspectiva dos Estudantes e Suas Famílias foi feito a pe-
dido do Itaú Social, da Fundação Lemann e do Banco Inte-
ramericano de Desenvolvimento (BID) e ouviu, em maio, 
1.308 pais ou responsáveis por 1.869 estudantes. Para 74% 
dos pais ou responsáveis, ações de apoio psicológico con-
tribuem muito para os alunos, enquanto 70% destacam a 
importância do reforço escolar. “Há desigualdade na ofer-
ta do reforço, seja em termos de mais oferta para escolas 
públicas com maior nível socioeconômico, quando com-
parados com escolas com menor nível socioeconômico, 
mas também quando a gente olha e compara regiões do 
Brasil”, disse a gerente de Pesquisa e Desenvolvimento do 
Itaú Social, Patrícia Mota Guedes. (AB)

Nova opção de transporte. Em operação em Santos 
em primeiro de agosto, o 99Moto, é um serviço de inter-
mediação para viagens de motocicleta do app 99. A nova 
opção de transporte por app tem como objetivo oferecer 
aos usuários mais uma alternativa de mobilidade para os 
deslocamentos diários e uma possibilidade de comple-
mento de renda para os motociclistas que decidam usar 
a plataforma. E ainda conta com uma série de recursos de 
segurança para as corridas. Desde janeiro, nove cidades 
brasileiras já contam com a opção de intermediação de 
trajetos por motocicleta no aplicativo. Outras 29 localida-
des devem ser contempladas nas próximas semanas. 
“A expansão do serviço do 99Moto faz parte do compro-
misso da empresa em oferecer o acesso a mais opções 
acessíveis de mobilidade. No momento atual, de econo-
mia instável e alta dos combustíveis, a categoria é uma 
alternativa econômica “, diz Igor Soares, Líder de Catego-
rias na 99. As motocicletas apresentam vantagens como o 
baixo custo de compra do veículo e o menor consumo de 
combustível: são capazes de fazer até 50km com um litro 
de gasolina. Por esse motivo, o serviço oferece uma opção 
acessível de geração de renda aos motociclistas e pode ser 
até 30% mais barato para os passageiros. (AB)

 DIEGO PADGURSCHI/FOLHAPRESS

NOTAS

Começa na próxi-
ma segunda-fei-
ra (1º) e vai até o 
dia 4 de agosto o 
período de inscri-

ção na edição do segundo 
semestre de 2022 do Progra-
ma Universidade para Todos 
(Prouni).  

Podem participar estu-
dantes interessados em bol-
sas de estudo parciais, de 
50%, ou integrais, de 100%, 
em diversas universidades 
privadas, desde que tenham 
feito o Exame Nacional do 
Ensino Médio (Enem) e atin-
gido, no mínimo, a média 
de 450 pontos em cada ma-
téria do exame. Além disso, 
o estudante não pode ter 
zerado a prova de redação e 
nem ter participado como 
treineiro.

Segundo o edital do 

 D Podem participar estudantes interessados em bolsas de estudo

MARCELLO CASAL JR/AGÊNCIA BRASIL

Inscrições para o ProUni 
começam em agosto 

ESTUDO. Começa na próxima segunda-feira (1º) e vai até o dia 4 de agosto o período de 
inscrição na edição do segundo semestre do Programa Universidade para Todos (Prouni)

ProUni, o resultado com a 
lista dos candidatos pré-se-
lecionados estará disponí-
vel na página oficial do Pro-
grama e será constituído de 
duas chamadas sucessivas. 
A 1ª chamada será no dia 8 

de agosto e a 2ª chamada em 
22 de agosto de 2022. Mais 
informações no site (aces-
sounico.mec.gov.br/prouni). 

NOVIDADES
Uma das novidades des-

ta edição é que a inscrição 
deverá ser feita por tipo de 
modalidade de concorrên-
cia, que são: ampla concor-
rência e ações afirmativas. 
Com isso haverá ainda uma 
ordem de prioridade para 
a classificação dos candi-
datos inscritos conforme 
cada modalidade 
escolhida.

Outra mudança é a am-
pliação dos critérios de ori-
gem escolar do estudan-
te que deseja disputar as 
bolsas do Prouni. A classi-
ficação observará a mo-
dalidade de concorrência 
escolhida pelo estudante 
em sua inscrição por curso, 
turno, local de oferta, ins-
tituição, e dentro de cada 
modalidade deverá ser obe-
decida a ordem decrescen-
te das notas do Enem. (AB)

 D Novo modelo de CNH, emitido a partir de junho de 2022; motoristas devem fi car atento ao período de vencimento da CNH

LIDIANA CUIABANO/DETRAN-MT

O motorista que ainda não regu-
larizou a Carteira Nacional de 
Habilitação (CNH) vencida em 
maio e junho do ano passado 
poderá fazê-la neste sábado (30), 

em um mutirão que foi organizado pelo De-
partamento Estadual de Trânsito (Detran-SP) 
nos postos do Poupatempo.

Para esse mutirão foram abertas 9,2 mil 
vagas em todas as unidades do Detran-SP in-
tegradas ao Poupatempo. Segundo o órgão, 
mais de 121,5 mil condutores estão com o 
documento vencido no estado de São Paulo 
e precisam regularizar a situação até o final 
deste mês.

Pelo prazo estabelecido pelo Conselho 
Nacional de Trânsito (Contran), todas as ha-
bilitações vencidas nos meses de maio e ju-
nho de 2021 de condutores paulistas deverão 
ser renovadas até o próximo domingo (31). 
Quem for fiscalizado sem a regularização do 
documento no prazo correto perde sete pon-

tos na carteira e ainda é submetido a uma 
multa no valor de R$ 293,47.

Para ser atendido no mutirão, é necessá-
rio que o condutor faça o agendamento no 
portal do Poupatempo, no aplicativo Poupa-
tempo Digital ou nos totens de autoatendi-
mento.

O serviço de renovação da CNH também 
está disponível de forma online pelos portais 
do Departamento Estadual de Trânsito, Pou-
patempo ou pelo aplicativo do Poupatempo 
Digital. Para realizar o serviço, a pessoa não 
pode ter nenhum bloqueio no prontuário, 
como suspensão ou cassação do documento. 
A renovação também pode ser feita de forma 
presencial, mas é necessário fazer o agenda-
mento pelo portal do Poupatempo, infor-
mando o posto em que deseja ser atendido. 

No caso de renovação da carteira das cate-
gorias C, D ou E ainda é preciso marcar o exa-
me toxicológico em uma das clínicas 
credenciadas. (AB)

Detran-SP faz mutirão para 
renovação de CNH neste sábado

Para esse 
mutirão foram 
abertas 9,2 mil 
vagas em todas 
as unidades 
do Detran-SP 
integradas ao 
Poupatempo; 
segundo o órgão, 
mais de 121,5 mil 
condutores estão 
com o documento 
vencido em SP

Fique 
ligado  



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

A2gazetasp.com.br
SEXTA-FEIRA, 29 DE JULHO DE 2022 

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

comercial@gazetasp.com.br

@gazetasp_

facebook.com/gazetasp

instagram/gazeta.sp

youtube/gazetasp

11. 94350-4753

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

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

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

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

FALE COM A GAZETA

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

leitores. O Leitor em primeiro lugar”. 

SERGIO SOUZA
Fundador

DANIEL SOUZA
Diretor Presidente

PAULO SOUZA
Diretor Grá� co

MARCELO BARROS
Diretor - Vale do Ribeira

ARNAUD PIERRE
Editor Responsável

ALEXANDRE BUENO
Diretor - Litoral e Vale do Paraíba 

Jornal Associado:Edição digital 
certifi cada:

GRUPO 
GAZETA DE S. PAULO

Ribeirão 
Preto Campinas

Ubatuba

São Paulo

Registro

Piracicaba

Presidente 
Prudente

Araçatuba

AMANHÃ: DOMINGO:

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

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

SEGUNDA:

16° 31°
15° 26°

16° 29°

15° 24°

12° 20°

15° 27°

12° 27°

17° 30°
Sol Poucas nuvens Nublado Chuva rápida Chuva

Dia de sol com 
algumas nuvens 
e névoa ao 
amanhecer.

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

Sol com algumas 
nuvens.
Não chove.

10º 18° 9º 21° 11º 25°

HOJE:

9 e 0

Reforço escolar. Pesquisa do Instituto Datafolha com 
pais e responsáveis por estudantes de escolas públicas bra-
sileiras mostra que 94% das unidades de ensino oferecem 
algum tipo de ação para enfrentar os desafios resultantes 
da pandemia de Covid-19. Por outro lado, apenas 39% dos 
alunos têm possibilidade de participar de aulas de reforço 
e 40% recebem apoio psicológico.  O estudo Educação na 
Perspectiva dos Estudantes e Suas Famílias foi feito a pe-
dido do Itaú Social, da Fundação Lemann e do Banco Inte-
ramericano de Desenvolvimento (BID) e ouviu, em maio, 
1.308 pais ou responsáveis por 1.869 estudantes. Para 74% 
dos pais ou responsáveis, ações de apoio psicológico con-
tribuem muito para os alunos, enquanto 70% destacam a 
importância do reforço escolar. “Há desigualdade na ofer-
ta do reforço, seja em termos de mais oferta para escolas 
públicas com maior nível socioeconômico, quando com-
parados com escolas com menor nível socioeconômico, 
mas também quando a gente olha e compara regiões do 
Brasil”, disse a gerente de Pesquisa e Desenvolvimento do 
Itaú Social, Patrícia Mota Guedes. (AB)

Nova opção de transporte. Em operação em Santos 
em primeiro de agosto, o 99Moto, é um serviço de inter-
mediação para viagens de motocicleta do app 99. A nova 
opção de transporte por app tem como objetivo oferecer 
aos usuários mais uma alternativa de mobilidade para os 
deslocamentos diários e uma possibilidade de comple-
mento de renda para os motociclistas que decidam usar 
a plataforma. E ainda conta com uma série de recursos de 
segurança para as corridas. Desde janeiro, nove cidades 
brasileiras já contam com a opção de intermediação de 
trajetos por motocicleta no aplicativo. Outras 29 localida-
des devem ser contempladas nas próximas semanas. 
“A expansão do serviço do 99Moto faz parte do compro-
misso da empresa em oferecer o acesso a mais opções 
acessíveis de mobilidade. No momento atual, de econo-
mia instável e alta dos combustíveis, a categoria é uma 
alternativa econômica “, diz Igor Soares, Líder de Catego-
rias na 99. As motocicletas apresentam vantagens como o 
baixo custo de compra do veículo e o menor consumo de 
combustível: são capazes de fazer até 50km com um litro 
de gasolina. Por esse motivo, o serviço oferece uma opção 
acessível de geração de renda aos motociclistas e pode ser 
até 30% mais barato para os passageiros. (AB)
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O motorista que ainda não regu-
larizou a Carteira Nacional de 
Habilitação (CNH) vencida em 
maio e junho do ano passado 
poderá fazê-la neste sábado (30), 

em um mutirão que foi organizado pelo De-
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Para esse mutirão foram abertas 9,2 mil 
vagas em todas as unidades do Detran-SP in-
tegradas ao Poupatempo. Segundo o órgão, 
mais de 121,5 mil condutores estão com o 
documento vencido no estado de São Paulo 
e precisam regularizar a situação até o final 
deste mês.

Pelo prazo estabelecido pelo Conselho 
Nacional de Trânsito (Contran), todas as ha-
bilitações vencidas nos meses de maio e ju-
nho de 2021 de condutores paulistas deverão 
ser renovadas até o próximo domingo (31). 
Quem for fiscalizado sem a regularização do 
documento no prazo correto perde sete pon-

tos na carteira e ainda é submetido a uma 
multa no valor de R$ 293,47.

Para ser atendido no mutirão, é necessá-
rio que o condutor faça o agendamento no 
portal do Poupatempo, no aplicativo Poupa-
tempo Digital ou nos totens de autoatendi-
mento.

O serviço de renovação da CNH também 
está disponível de forma online pelos portais 
do Departamento Estadual de Trânsito, Pou-
patempo ou pelo aplicativo do Poupatempo 
Digital. Para realizar o serviço, a pessoa não 
pode ter nenhum bloqueio no prontuário, 
como suspensão ou cassação do documento. 
A renovação também pode ser feita de forma 
presencial, mas é necessário fazer o agenda-
mento pelo portal do Poupatempo, infor-
mando o posto em que deseja ser atendido. 

No caso de renovação da carteira das cate-
gorias C, D ou E ainda é preciso marcar o exa-
me toxicológico em uma das clínicas 
credenciadas. (AB)

Detran-SP faz mutirão para 
renovação de CNH neste sábado
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 A O deputado estadual Heni 
Ozi Cukier, que passou a as-
sinar como Professor HOC 
para facilitar a vida dos elei-
tores, planeja concorrer ao 
Senado pelo Podemos nas 
eleições deste ano. Para isso, 
pretende convencer o go-
vernador e pré-candidato à 
reeleição Rodrigo Garcia a 
aceitar seu nome na chapa 
comandada pelo PSDB.

O processo de persuasão, 
por ora, parece que está sen-
do bem-sucedido. O profes-
sor e cientista político que 
se tornou parlamentar em 
2019 vem acompanhando o 
governador em agendas pelo 

Professor HOC: ‘Quero ser o 
candidato do Rodrigo Garcia’

Deputado estadual Heni Ozi Cukier durante entrevista à Gazeta 
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interior do Estado e posan-
do em fotos divulgadas pelo 
próprio tucano.

De acordo com apuração 
da reportagem, dois nomes 
do PSDB também pretendem 
concorrer ao cargo (José Aní-

Pré-candidato ao Senado pelo Podemos explica por que se considera 
um dos favoritos para compor a chapa do governador de São Paulo

bal e Fernando Alfredo), além 
da vaga poder ser dada a al-
gum indicado do MDB ou do 
União Brasil.

Em entrevista à Gazeta, 
em seu gabinete na Assem-
bleia Legislativa de São Pau-
lo (Alesp), o parlamentar afir-
ma acreditar ser o favorito de 
Garcia, por trazer o “melhor 
pacote completo” para com-
por a chapa paulista.

Sobre os concorrentes, 
ele disse que a imprensa tem 
soltado alguns nomes, “mas 
nas rodas eu não escuto nem 
sobre o Zé Aníbal”. “Quem 
tem dito com consistência, 
com constância, que quer ser 

candidato sou eu. Eu quero 
ser o candidato do Rodrigo 
ao Senado”.

“Ele precisa tirar voto da 
direita e da esquerda, e eu te-
nho voto na centro-direita e 
na centro-esquerda, além de 
quase não ter rejeição”, desta-
ca o deputado, além de exal-

tar seu tamanho nas redes 
sociais para agregar força à 
pré-campanha tucana.

Sobre Garcia, HOC diz ser 
neste momento o político 
mais técnico do Brasil, e que 
tem outras qualidades que 
deverão agradar os paulistas. 

“Ele é de São Paulo, tem 

uma história de trabalho sé-
rio e não é uma cara ideoló-
gico. Ele não ficou na briga 
de direita e esquerda no mo-
mento de polarização. Rodri-
go é um cara que gosta de 
resolver o problema, e São 
Paulo é pragmático”, analisa.

Por isso, ainda segundo 
sua visão, o atual governa-
dor chegará ao segundo tur-
no contra o petista Fernando 
Haddad e vencerá as eleições.

“Ele é habilidoso politi-
camente e tem um históri-
co fantástico para mostrar. E 
o estado e São Paulo é mais 
à direita, então acho mui-
to difícil o Haddad ganhar 
no segundo turno”, diz, com  
convicção.

As prévias tucanas que 
vão oficializar a candidatura 
de Garcia e poderão anun-
ciar o nome ao Senado serão 
realizadas neste sábado (30), 
na Capital.

A entrevista na íntegra 
pode ser lida pelo site da Ga-
zeta. (Bruno Hoffmann)

 A Após pressão de diversas 
entidades de classe e de lide-
ranças políticas, o auxílio men-
sal de até R$ 1 mil para taxistas 
de todo o País poderá ser pago 
também a profissionais que 
atuem na profissão mas não 
sejam os proprietários do al-
vará que permite a atividade.

A decisão, publicada no 
Diário Oficial da União desta 
quarta-feira, deve beneficiar 
cerca de 7 mil taxistas a mais 
só na cidade de São Paulo. Ini-
cialmente, a previsão era que 
33 mil profissionais recebe-
riam o valor na Capital. Ago-
ra, esse número deve passar 
de 40 mil.

O ministro do Trabalho e 
Previdência, José Carlos Olivei-
ra, havia sinalizado na ultima 
segunda-feira (25) em entrevis-
ta que apenas os detentores de 
alvarás teriam direito ao bene-
fício. A indicação gerou revolta 
na categoria, que se mobilizou 
para aumentar o número de 
beneficiados pela medida do 
governo federal.

O vereador paulistano 

O Auxílio Taxista começa ser pago no próximo dia 16 de agosto para os profissionais da cidade de SP
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Mais 7 mil taxistas 
terão auxílio na Capital

BENEFÍCIO. Auxílio mensal de até R$ 1 mil deverá ser paga para 40 mil motoristas em SP

Adilson Amadeu (União Bra-
sil), por exemplo, enviou um 
ofício ao ministro com essa  
finalidade.

“Requeremos que sejam 
realizados estudos necessá-
rios a fim de abarcar os pro-
fissionais frotistas, prepostos, 

segundos motoristas e co-pro-
prietários para sua inclusão 
para também receber o auxí-
lio”, escreveu o vereador pau-
listano ao ministro, em ofício 
que a Gazeta teve acesso.

Um profissional ligado a ta-
xistas disse à reportagem da 

Gazeta, sob sigilo, que o bene-
fício a esses profissionais aé-
mais é fundamental porque 
“essas categorias são as mais 
prejudicadas por pagarem 
para ter direito ao alvará”. O 
auxílio começa ser pago em 
16 de agosto. (Bruno Hoffmann)

Justiça  de SP 
absolve PM 
acusado de 
matar jovem 

 A A Justiça de São Paulo ab-
solveu na quarta-feira (27) o 
policial militar acusado de 
balear e matar com um tiro 
na nuca um adolescente que 
ia ao mercado comprar bola-
chas em Santo André, no ABC 
Paulista. O estudante Luan 
Gabriel Nogueira de Souza ti-
nha 14 anos quando foi morto 
pelo cabo Alécio José de Sou-
za em 5 de novembro de 2017.

O agente da Polícia Militar 
(PM) alegou à época que esta-
va com outro colega na cor-
poração numa viatura à pro-
cura de ladrões de moto na 
região. E que atirou diversas 
vezes contra os criminosos 
para se defender deles, depois 
de serem recebidos a tiros.

Em julgamento no Tribu-
nal do Júri de Santo André, 
os jurados acolheram o ar-
gumento da defesa do PM e 
entenderam que ele não era 
culpado pelo crime come-
tido naquele ano. A decisão 
que inocenta Alécio de Souza 
foi publicado ao fim do julga-
mento pela juíza Milena Dias.

Leia a matéria completa 
no site da Gazeta. (GSP)

NO ABC PAULISTA 

Inflação 
de serviços 
supera varejo 
na Grande SP 

 A Pela primeira vez desde 
setembro de 2021, a inflação 
do setor de serviços na região 
metropolitana de São Paulo 
superou a do varejo. É o que 
mostra o acompanhamento 
feito pela FecomercioSP. Em 
junho, enquanto o IPV (índi-
ce de preços no varejo) variou 
0,04% em relação a maio, o 
IPS (índice de preços de servi-
ços) teve alta de 0,83%.

Ainda de acordo com a 
pesquisa, o custo de vida por 
classe social na maior metró-
pole do País cresceu 0,42% na 
mesma base de comparação.

O que mais influenciou o 
resultado foi a categoria saú-
de, que subiu 1,28%. As famí-
lias de maior renda foram as 
mais impactadas.

O setor de alimentação e 
bebidas também teve alta de 
0,49%, pressionado, sobretu-
do, por feijão (9,3%), iogurte 
e bebidas lácteas (3,6%) e pão 
francês (0,9%).

Para as pessoas com maior 
renda, a escalada dos preços 
de passagens aéreas provo-
cou aumento de 0,53% no 
grupo transporte. (FP)

1ª VEZ DESDE 2021

HOC diz que 
Garcia é o político 
mais técnico 
do Brasil, e 
que tem outras 
qualidades que 
deverão agradar 
os paulistas

 A Uma das principais áreas 
verdes da zona norte de São 
Paulo, o Parque Estadual Al-
berto Löfgren, popularmente 
chamado de Horto Florestal, 
foi fundado em 10 de feverei-
ro de 1896, quando as terras do 
antigo Engenho Pedra Branca 
foram desapropriadas com o 
objetivo de se conservar a fau-
na e a flora nativas, além de se 
realizar ali pesquisas e produ-
ção de mudas. 

A ideia de que São Paulo 
deveria ter um horto foi do bo-
tânico sueco Alberto Löfgren, 
que fazia parte da seção de bo-
tânica da Comissão Geográfica 
e Geológica da então Província 
de São Paulo. Porém, o local só 
foi ser considerado horto flo-
restal no ano de 1911. Antes, foi 
Horto Botânico (1896) e Hor-
to Botânico e Florestal (1909).

A mudança para o nome de 
Horto Florestal ocorreu após a 

Memória: entenda como SP 
ganhou um horto florestal

Horto Florestal foi fundado em 1896 na zona norte de São Paulo
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criação do Serviço Florestal do 
Estado que, segundo informa-
ções da Secretaria de Infraes-
trutura e Meio Ambiente de 
SP, já naquela época, visava a 
recuperação da cobertura flo-
restal do Estado que, por con-

ta da agricultura, já tinha suas 
florestas nativas bem devas-
tadas. 

Há ainda outras datas im-
portantes na história do Hor-
to. De acordo com o gerente 
operacional da Urbia Águas 

Claras (atual gestora do espa-
ço), Gustavo Ferraz, em 1963 o 
Horto recebeu o status de Par-
que Estadual, “o que demarca 
uma mudança nas atividades 
do parque, passando a confi-
gurar uma Unidade de Conser-
vação”, diz. Em 1983, a área foi 
tombada pelo Condephaat e, 
em 1993, a unidade ganhou o 
nome de seu idealizador, pas-
sando a chamar Parque Esta-
dual Alberto Löfgren.

MUSEU FLORESTAL 
Com 1.740.000 metros qua-
drados, que incluem áreas de 
Mata Atlântica e espécies ra-
ras de flora e fauna, o parque 
na Capital conta com outras 
atrações, como o Museu Flo-
restal Octávio Vecchi. 

Concebido no fim da déca-
da de 1920 pelo então diretor 
do Serviço Florestal, Octávio 
Vecchi, e inaugurado em 1931, 
o museu também é conheci-
do como Museu da Madeira 
e acredita-se que ele possui o 
maior acervo de madeiras da 
América Latina. Leia a matéria 
completa pelo site da Gazeta. 
(Gladys Magalhães)

 A O prefeito de São Paulo, 
Ricardo Nunes (MDB), admi-
tiu na quarta-feira (27) que a 
implementação do sistema 
de modernização dos semá-
foros da Capital vai atrasar. 

“A data que eu falei de fi-
nal de julho fica prorroga-
da por conta dessa questão 
do Tribunal de Contas para 
agosto. E eu espero verda-
deiramente que eu não vol-
te em agosto e dê uma nova 
data pra vocês por conta de 
alguma ação externa”, afir-
mou Nunes. 

MODERNIZAÇÃO. 
A promessa de moderniza-
ção do sistema de semáforos 
da cidade está para sair des-
de 2019, quando a prefeitura 
anunciou uma licitação de 
R$ 900 milhões para contra-
tar uma empresa que deveria 
instalar semáforos inteligen-
tes e fazer a manutenção dos 

Modernização de 
semáforos vai atrasar

equipamentos.

PROCESSO. 
O Tribunal de Contas do Mu-
nicípio apontou falta de cla-
reza e transparência ao ques-
tionar o processo. 

Agora, o município quer 
repassar para a empresa res-
ponsável pela iluminação 
pública da cidade a obriga-
ção de cuidar dos semáforos. 

Para que isso ocorra é ne-
cessário fazer um aditivo de 
R$ 1 bilhão em um contrato 
que já está assinado. A Câma-
ra dos Vereadores precisou 
aprovar uma lei para permi-
tir essa manobra.

Em fevereiro, o Tribunal 
de Contas do Município fez 
um alerta para que a prefei-
tura só assinasse o contra-
to depois que o TCM ana-
lisasse o documento, que 
voltou a ser discutido nesta  
quarta. (GSP)
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PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA
COMUNICADO DE RETIFICAÇÃO E REABERTURA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 034/2022
A Prefeitura Municipal de Louveira informa que foi retificado o edital do Pregão Eletrônico nº 
034/2022, objetivando a aquisição de geofone digital para detecção de vazamentos e localização de 
redes de abastecimento de água, sendo reaberto o prazo e ficando a data da sessão para o dia 10 
de agosto de 2022, às 09:00 horas. O edital em inteiro teor encontra-se 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, 28 de julho de 
2022. MARCELO SILVA SOUZA - Secretário de Administração.

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA
AVISO DE LICITAÇÃO

A Prefeitura Municipal de Louveira informa que realizará o Pregão Presencial nº 076/2022, 
objetivando a aquisição de camisetas e bonés para uso dos alunos e dos profissionais da 
Secretaria de Educação no Desfile de 07 de Setembro e no Encerramento da Primeiríssima 
Infância, no dia 10 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, 28 de julho de 2022. MARCELO 
SILVA SOUZA - Secretário de Administração.

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 042/2022. PROCESSO ADMINISTRATIVO n° 
155/2022. OBJETO: Contratação de Empresa especializada para Locação de Registrador Eletrônico de Ponto 
homologado de acordo com as exigências da Portaria 1.510/2009 do Ministério do Trabalho e Emprego e requisitos 
da Portaria 595/2013, regulamentada pelo INMETRO, para atender as demandas das diversas Secretarias 
do município de Araçoiaba da Serra/SP, conforme Termo de Referência contido no Anexo I. Encerramento: 
11/08/2022 às 09h:15m. O Edital em sua integra poderá ser acessado em www.bbmnetlicitacoes.com.br ou através 
do site www.aracoiaba.sp.gov.br. Araçoiaba da Serra, 28 de julho de 2022. José Carlos de Quevedo Junior. Prefeito.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇOIABA DA SERRA/SP

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS

HOSPITAL DE CLÍNICAS
AVISO DE ABERTURA

Encontra-se aberto no Hospital de Clínicas da Universidade Estadual de Campinas - UNICAMP o Pregão 
Eletrônico PE - HC nº 00548/2022, Oferta de Compra BEC/SP 102202100592022OC00294, Processo 
15P-32827/2021, do tipo menor preço por item destinado a Registro de Preços de FRASCO DE 
HEMOCULTURA , de acordo com o discriminado no Anexo I. O prazo de entrega das propostas eletrônicas 
será até o dia12/08/2022 às 09:30 horas, sendo que a sessão será no mesmo dia e horário, pela página virtual 
da BEC/SP (http://www.bec.sp.gov.br). O Edital na íntegra encontra-se disponível na página virtual da 
BEC/SP e https://www.imprensaoficial.com.br/ENegocios/BuscaENegocios_14_1.aspx.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJURU
CONVOCAÇÃO

PREGÃO 65/2022 ART.48 DA LEI 8.666.
Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de 
manutenção preventiva e corretiva em equipamentos oftalmológicos, com 
eventual reposição de peças e/ou acessórios. CONSIDERANDO a inabilitação de 
todos licitantes participantes da licitação denominada PREGÃO ELETRÔNICO Nº 
65/2022, que ocorreu na fase de análise da DOCUMENTAÇÃO, CONSIDERANDO a 
orientação da lei 8.666/93 em seu art.48 § 3º. O MUNICÍPIO DE CAJURU abre prazo 
para que todos os licitantes inabilitados possam apresentar “nova” DOCUMENTAÇÃO 
DE HABILITAÇÃO. Assim cumprir-se-á o abaixo:
Recebimento da Nova Habilitação: A partir as 08h30m do dia 29/07/2022 ás   
08h30m do dia 12/08/2022. Abertura e Julgamento da Habilitação: As 09h00m do 
dia 12/08/2022. Local: Portal comprasbr.

Cajuru/SP, 28 de julho de 2022.
Alex Moretini 

Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SIMÃO
AVISO DE LICITAÇÃO - 1º EDITAL RETIFICADO

PROCESSO LICITATÓRIO N.º 098/2022 - TOMADA DE PREÇOS N.º 014/2022
Objeto: Contratação de empresa para reforma e melhorias no bosque municipal “Joaquim 
Procópio de Araújo Carvalho”. Data e horário de recebimento público dos documentos de 
credenciamento e envelopes de habilitação e proposta: até às 09h45min do dia 16 de agos-
to de 2022. Data e horário da sessão pública de abertura dos envelopes: Pontualmente às 
10h00min do dia 16 de agosto de 2022. O Edital na integra está disponível na página - www.
saosimao.sp.gov.br, no link Licitação, ou ainda solicitado pelo telefone (16) 39849070 ou pelo 
email: licitacao@saosimao.sp.gov.br. Marcos Daniel Bonagamba - Prefeito Municipal

AVISO DE LICITAÇÃO 
PROCESSO LICITATÓRIO N.º 113/2022 - PREGÃO PRESENCIAL N.º 003/2022

Objeto: Contratação de empresa com profi ssionais qualifi cados e treinados, tendo como objeti-
vo o esporte educativo, nas modalidades de futsal, vôlei e zumba. O recebimento das propostas 
será a partir do dia 02 de agosto de 2022 às 08:00h e o encerramento do recebimento será dia 12 
de agosto de 2022 às 13:30h. Abertura da disputa será às 14:00h do dia 12 de agosto de 2022. 
O Edital na integra está disponível na página - www.saosimao.sp.gov.br, no link Licitação, ou 
ainda solicitado pelo telefone (16) 39849070 ou pelo email: licitacao@saosimao.sp.gov.br. 

Marcos Daniel Bonagamba - Prefeito Municipal
AVISO DE LICITAÇÃO 

PROCESSO LICITATÓRIO N.º 118/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO N.º 043/2022
Objeto: Contratação de empresa destinada a realizar outsourcing (locação) de impressão com 
cessão de impressoras laser, multifuncionais a laser e laser-color, conforme termo de referência 
e anexos. O recebimento das propostas será a partir do dia 04 de agosto de 2022 às 08:00h e o 
encerramento do recebimento será dia 16 de agosto de 2022 às 13:30h. A abertura da disputa 
será às 14:00h do dia 16 de agosto de 2022. O Edital na integra está disponível na página - 
www.saosimao.sp.gov.br, no link Licitação, ou ainda solicitado pelo telefone (16) 39849070 
ou pelo email: licitacao@saosimao.sp.gov.br. Marcos Daniel Bonagamba - Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIRADOURO
AVISO DE LICITAÇÃO - EDITAL RESUMIDO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 188/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 044/2022
REGISTRO DE PREÇOS Nº 028/2022

Início: 28/07/2022 - Encerramento: 11/08/2022 - Horário: 14h00. Abertura da Sessão:
11/08/2022 - Horário: 14h00. Endereço Eletrônico: www.viradouro.sp.gov.br (http://
191.5.98.25:8079/comprasedital/). Tipo: Menor Valor Unitário. Objeto: Registro de preços 
para aquisição futura e parcelada de caixas arquivo e Pastas AZ. 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 reti-
rada 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, 28 de julho de 2022. Daniela de Souza Lima - Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIRADOURO
AVISO DE LICITAÇÃO - EDITAL RESUMIDO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 187/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 043/2022
Início: 28/07/2022 - Encerramento: 11/08/2022 - Horário: 09h00. Abertura da Sessão:
11/08/2022 - Horário: 08h00. Endereço Eletrônico: www.viradouro.sp.gov.br (http://
191.5.98.25:8079/comprasedital/). Tipo: Menor Valor Unitário. Objeto: Aquisição de cami-
setas personalizadas para o Projeto Renovar e Projeto Idoso Feliz. Processo Licitatório 
de Acordo com a Lei Complementar 123/2006. A Divisão de Licitações da Prefeitura 
Municipal de Viradouro torna público aos licitantes interessados, abertura de certame, 
com objeto acima especifi cado, cujo encerramento e abertura dar-se-ão nas datas e 
horários acima aprazados. A cópia digital do Edital e seu(s) Anexo(s), poderá ser retirada 
junto do site http://www.viradouro.sp.gov.br/ ou através do e-mail pregao@viradou-
ro.sp.gov.br. Demais publicações referentes ao certame estarão disponíveis através do 
site: www.viradouro.dioe.com.br.

Viradouro/SP, 28 de julho de 2022. Daniela de Souza Lima - Presidente da CPL

Prefeitura Municipal de Campo Limpo Paulista

Diretoria de Administração

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 051/22 – Objeto Registro de preços para 
aquisição de medicamentos padronizados, destinados a Secretaria Muni-
cipal de Saúde, conforme descritivo constante do Anexo I deste Edital, do 
tipo MENOR VALOR DO LOTE. CADASTRAMENTO e ABERTURA DAS 
PROPOSTAS INICIAIS: Cadastro de Propostas Iniciais: 09:00 horas do dia 
01/08/22 até às 09:00 horas do dia 12/08/22. Abertura de Propostas Iniciais: 
12/08/22 às 09:05 horas. O Edital na íntegra encontra-se à disposição dos 
interessados no site: www.bbmnetlicitacoes.com.br ou solicitado pelo e-mail: 
pregão@campolimpopaulista.sp.gov.br. Para maiores esclarecimentos e in-
formações pelos telefones: (11) 4039-8358/4039-8326 ou diretamente na Di-
retoria de Administração desta Prefeitura, no horário das 09 às 16 horas, na 
Avenida Adherbal da Costa Moreira, 255, Centro, Campo Limpo Paulista, de 
segunda à sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos.

Alynne Silva Sousa
Secretária Municipal de Saúde 

ABERTURA DE EDITAL 

ORGÃO: Centro de Promoção Social Municipal de Limeira – CEPROSOM.
EDITAL: nº 17/2022.
MODALIDADE: Pregão Eletrônico - nº 17/2022.
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2197/2022.
DATA E HORA DA SESSÃO PÚBLICA: Dia 11/08/2022, às 09h00min.
OBJETO: Aquisição de Empilhadeira/Paleteira Elétrica.
OFERTA DE COMPRA: 2022OC00012.
O edital completo poderá ser consultado e/ou adquirido no Setor de Licitação desta Autarquia 
Municipal, sito na Avenida Campinas nº 115, Cidade Jardim, Limeira-SP, de segunda a sexta-
-feira, das 9hrs00min às 11hrs00min e das 13hrs30min às 16hrs30min. A aquisição ocorrerá 
mediante o recolhimento dos respectivos valores, de acordo com Ato nº. 01, de 11 de janeiro 
de 2018. Poderá também ser retirado no site www.ceprosom.sp.gov.br ou solicitado através do 
e-mail licita@ceprosom.com.br. Informações pelo telefone (19) 3404-6258 / (19) 3404-6245.

Centro de Promoção Social Municipal

CEPROSOM

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREÍ
  AVISO DE LICITAÇÃO

Pregão Eletrônico nº.177/2022 – Registro de preços para fornecimento de areia média lavada. 
Encaminhar proposta: até às 09h00 do dia 16/08/2022. 
(a) Fuade Boaceff Filho - Secretário de Infraestrutura Municipal
Pregão Eletrônico nº.178/2022 – Registro de preços para fornecimento de rações para cães e 
gatos. Encaminhar Proposta: até às 09h00 do dia 12/08/2022. 
(a) Claude Mary de Moura - Secretária de Meio Ambiente e Zeladoria Urbana
Pregão Eletrônico nº.179/2022 – Registro de preços para fornecimento piso de concreto pré-mol-
dado tipo sextavado. Encaminhar Proposta: até às 09h00 do dia 17/08/2022. 
(a) Fuade Boaceff Filho - Secretário de Infraestrutura Municipal
Pregão Eletrônico nº.180/2022 – Registro de preços para fornecimento de tampão e grelha de 
ferro fundido. Encaminhar Proposta: até às 09h00 do dia 18/08/2022. 
(a) Fuade Boaceff Filho - Secretário de Infraestrutura Municipal
Pregão Eletrônico nº.181/2022 – Registro de preços para fornecimento de cimento. Encaminhar 
Proposta: até às 09h00 do dia 19/08/2022. 
(a) Fuade Boaceff Filho - Secretário de Infraestrutura Municipal
Pregão Eletrônico nº.182/2022 – Registro de preços para locação de veículos utilitários e cami-
nhão sem motorista. Encaminhar Proposta: até às 09h00 do dia 12/08/2022. 
(a)Giliani Fortes Rossi - Secretária de Administração e Recursos Humanos; (a)Walker Antonio 
Ferraz - Secretário de Desenvolvimento Econômico interino; (a)Madair de Farias Trigo - Secretá-
ria de Assistência Social Interina; (a)Rafael Julio Silva Santos - Secretário de Segurança e Defesa 
do Cidadão; (a)Claude Mary de Moura - Secretaria de Meio Ambiente e Zeladoria Urbana; (a)
Dorival Leal Moreira - Secretário de Esporte e Recreação; (a)Fuade Boaceff Filho - Secretário 
de Infraestrutura Municipal
O edital estará disponível, nos sites: www.gov.br/compras, www.jacarei.sp.gov.br ou poderá ser 
retirado na Unidade de Licitações, 1º andar, sito à Praça dos Três Poderes, nº73, Centro, Jacareí/
SP, no horário das 08h00 às 17h00, mediante apresentação de um “CD-R” novo.
Credenciamento n.º002/2022 - Contratação de empresas para cadastramento e divulgação no 
portal da prefeitura, plataformas gratuitas de cursos na área de tecnologia da informação, na 
modalidade “Educação a Distância (Ead)”, com livre acesso a população em geral.
(a) Walker Antonio Ferraz - Secretário de Desenvolvimento Econômico Interino
O edital estará disponível no site www.jacarei.sp.gov.br, podendo ser retirado na unidade de lici-
tações, 1º andar, sito à Praça dos Três Poderes, nº73, Centro, Jacareí/SP, no horário das 08h00 
às 17h00, mediante apresentação de um “cd-r” novo ou solicitado pelo e-mail licitacao@jacarei.
sp.gov.br a partir do dia 01/08/2022.
ERRATA - Publicado no Gazeta de São Paulo de 22 de julho de 2022 - no Pregão Eletrônico 
nº.176/2022: onde-se lê: (a)Moyra Gabriela Baptista Braga Fernandes - Procuradoria Geral do 
Municipio, leia-se: (a)Rafael Aponi de Figueiredo Rocha - Procurador Geral Adjunto do Municipio.
Tomada de Preços nº.006/2022 - Contratação de empresa especializada para elaboração de 
projetos executivos de macrodrenagem das sub-bacias do Turi e do Parateí no Município de 
Jacareí e obtenção de licenças ambientais. Recebimento dos Envelopes: até às 09h30 do dia 
01/09/2022. Sessão de Abertura: às 09h30 do dia 01/09/2022.
(a)Celso Florêncio de Souza - Secretário de Governo e Planejamento
Concorrência nº.008/2022 - Contratação de empresa especializada para execução de construção 
de creche Terras de Conceição com material, mão-de-obra e equipamentos. Visita técnica: às 
9h30 do dia 02/09/2022. Recebimento dos envelopes: até às 09h30 do dia 15/09/2022.Sessão 
de abertura: às 09h30 do dia 15/09/2022.
(a)Maria Thereza Ferreira Cyrino - Secretária Municipal de Educação
Concorrência nº.009/2022 - Contratação de empresa especializada para execução de construção 
de creche Jardim Paraíso com material, mão-de-obra e equipamentos. Visita técnica: às 9h30 
do dia 05/09/2022. Recebimento dos envelopes: até às 09h30 do dia 16/09/2022. Sessão de 
abertura: às 09h30 do dia 16/09/2022.
(a)Maria Thereza Ferreira Cyrino - Secretária Municipal de Educação
O edital na sua íntegra estará disponível no site: www.jacarei.sp.gov.br ou poderá ser retirado 
na Unidade de Licitações, 1º andar, sito à Praça dos Três Poderes, nº 73, Centro, Jacareí/SP, no 
horário das 08h00 às 17h00, mediante apresentação de um “CD” novo. 

PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO DE 
ALTERAÇÃO DE CONTRAPARTIDA, CONTRATO N.º 0031/2021, 
TOMADA DE PREÇOS Nº 0006/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO 
E-8.241/2021.Contratada: F.F.L. SINALIZAÇÃO, COMÉRCIO E SERVIÇOS 
EIRELI, inscrita no CNPJ. sob nº 08.068.681/0001-31. Objeto: Contratação 
de empresa especializada em Infraestrutura urbana, compreendendo 
Recapeamento e/ou Pavimentação Asfáltica nas Ruas do Distrito do Cipó 
na Cidade de Embu Guaçu conforme descriminação: Rua Filarina Alves 
de Oliveira – Jardim Ipê; Rua Josivaldo Jesus da Cruz – Parque São 
Paulo; Rua João Alves Ferreira – Parque São Paulo; e Rua Maria Amélia 
Conceição – Parque São Paulo, conforme especificações contidas no 
Memorial Descritivo, Cronograma Físico Financeiro, Planilha Orçamentária, 
Projetos, e demais exigências contidas no presente edital licitatório e Anexo 
I. Valor: R$59.081,62. Embu Guaçu 28 de julho de 2022, José Antônio 
Pereira - Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU
ESTADO DE SÃO PAULO

POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO - UGE 180341 - ESCOLA DE EDUCAÇÃO FÍSICA
AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº EEF/TP-341/0002/22. PROCESSO Nº EEF- 2022071789-8
O Dirigente da UGE 180341 comunica:
Encontra-se aberta na Escola de Educação Física da Polícia Militar do Estado de São Paulo - EEFPMESP - a TOMADA DE PREÇOS Nº EEF/
TP-341/0002/22, do tipo MENOR PREÇO, objetivando a contratação de OBRA DE CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA, COM 
PERFURAÇÃO DE POÇO ARTESIANO, sob o regime de empreitada por preço global, com fornecimento total de materiais e mão-de-o-
bra, conforme especificações do Projeto Executivo que integra o Edital como Anexo I.
A sessão pública de abertura dos envelopes será dia 15 de AGOSTO de 2022, às 09:00 horas, no auditório da Escola de Educação 
Física da Polícia Militar.
O edital na íntegra e seus anexos estão disponiveis no site www.e-negociospublicos.com.br.
Quaisquer dúvidas poderão ser esclarecidas pessoalmente na Escola de Educação Física da Polícia Militar, localizado na Avenida Cruzeiro 
do Sul, 548 - Canindé - São Paulo - SP, pelo e-mail eeflogistica@policiamilitar.sp.gov.br e eefuge@policiamilitar.sp.gov.br ou pelos tele-
fones (11) 3229-2143, 3229-3662 e 3229-3622. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUPÁ
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL 15/2022. A PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUPÁ, 
Estado de São Paulo, faz saber que se acha aberta a licitação na modalidade Pregão Presencial - 
preferencialmente para participação de ME/EPP; tipo menor preço por item. Objeto: Contratação de 
empresa especializada para assistência técnica preventiva e corretiva de computadores, impressoras 
e nobreaks para os diversos departamentos da prefeitura, pelo prazo de 12 (doze) meses. Vencimento: 
11 de Agosto de 2022 às 08:30 (oito horas e trinta minutos). Edital completo: Setor de Licitações da 
Prefeitura – Rua Alexandre Absy, 585, Tejupá-SP, ou através do site www.tejupa.sp.gov.br. Tejupá/SP, 
28 de Julho de 2022. VALTER BORANELLI - PREFEITO MUNICIPAL

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO 15/2022. A PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUPÁ, 
Estado de São Paulo, faz saber que se acha aberta a licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNI-
CO - preferencialmente para participação de ME/EPP; tipo Menor Preço por Item. Objeto: Aquisições 
de equipamentos de urgência com a finalidade de atender as demandas da Secretaria Municipal de 
Saúde de Tejupá, conforme a Emenda Parlamentar Estadual n°202.209.434.929. Vencimento: 11 de 
Agosto de 2022 às 13:00 (treze) horas. Edital completo: Setor de Licitações da Prefeitura – Rua Ale-
xandre Absy, 585, Tejupá-SP, ou através do site www.tejupa.sp.gov.br / www.bll.org.br . Tejupá/SP, 28 
de Julho de 2022. VALTER BORANELLI - PREFEITO MUNICIPAL

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO 16/2022. A PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUPÁ, 
Estado de São Paulo, faz saber que se acha aberta a licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNI-
CO - preferencialmente para participação de ME/EPP; tipo Menor Preço por Item. Objeto: Aquisição 
de equipamento de ultrassonografia, a ser utilizado nas áreas ginecológicas/obstetrícia da Secretaria 
Municipal de Saúde de Tejupá, conforme a Emenda Parlamentar Estadual n°202.201.235.596. Ven-
cimento: 12 de Agosto de 2022 às 09:00 (nove) horas. Edital completo: Setor de Licitações da Prefei-
tura – Rua Alexandre Absy, 585, Tejupá-SP, ou através do site www.tejupa.sp.gov.br / www.bll.org.br . 
Tejupá/SP, 28 de Julho de 2022. VALTER BORANELLI - PREFEITO MUNICIPAL

POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO - CENTRO INTEGRADO DE APOIO PATRIMONIAL

TOMADA DE PREÇOS Nº CIAP- CIAP-164/0010/22
O Centro Integrado de Apoio Patrimonial da Polícia Militar do Estado de São Paulo - CIAP - torna público que se acha aberta à licitação 
na modalidade TOMADA DE PREÇOS Nº CIAP-164/0010/22, Processo Nº CIAP-20220689211, objetivando a contratação de empresa para 
execução de adequação, reparos, manutenção e modernização da rede elétrica do CSM/INT, situado na Avenida Água Fria, nº 1923, Tucu-
ruvi - São Paulo/SP. O edital na íntegra e seus anexos deverão ser retirados no CIAP, situado na Avenida Cruzeiro do Sul n° 260, 5º andar, 
Canindé, São Paulo/SP, de segunda a sexta feira, das 09h às 12h e das 14h às 17h30, mediante simples requerimento e apresentação de 
CDR ou CDR-W para gravação dos arquivos digitais ou por meio eletrônico, no e-mail ciapuge@policiamilitar.sp.gov.br.
A data limite para entrega dos envelopes é o dia 24 de agosto de 2022, às 09h, por ocasião da realização da sessão pública.
Quaisquer dúvidas poderão ser esclarecidas pessoalmente no Centro Integrado de Apoio Patrimonial da Polícia Militar do Estado de 
São Paulo, pelo e-mail ciapuge@policiamilitar.sp.gov.br, ou pelos telefones (11) 3327-7689/7642, com os componentes da Seção de 
Finanças.

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 
560/2022, Processo nº. 01-P-20701/2022, Oferta de Compra BEC/SP 102201100592022OC000360 do 
tipo menor preço unitário por item, destinado ao REGISTRO DE PREÇOS DE LEITE UHT/UAT. O prazo 
de entrega das propostas eletrônicas será até o dia 11/08/2022 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.

HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE 
DE MEDICINA DE MARÍLIA - HCFAMEMA

Aviso de Licitação na Modalidade
Pregão Eletrônico Nº 234/2022, PROCESSO Nº 2022/00647,

para aquisição de
MICROSCOPIO CIRURGICO, PARA NEUROCIRURGIA, 

COM INSTALAÇÃO, TREINAMENTO E GARANTIA,
com encerramento em 11/08/2022 às 09:00 hs.

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALES OLIVEIRA-SP
A PREFEITURA MUNICIPAL DE SALES OLIVEIRA torna público que estará recebendo no horário 
das 09h00 às 11h00 e das 13h00 às 16h00, no setor de Licitações e Contratos, sito na Praça Domingos 
Tavares Barradas, s/n – Centro, Sales Oliveira - SP, documentação para CREDENCIAMENTO DE 
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DE 
TRIBUTOS MUNICIPAIS VIA DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL “DAM” PADRÃO 
FEBRABAN. O início do recebimento dos envelopes será a partir do dia 01 DE AGOSTO DE 2022, com 
término do recebimento marcado impreterivelmente até o dia 02 de SETEMBRO DE 2022. Durante a sessão 
pública é obrigatório e geral o uso de máscaras de proteção facial no contexto da pandemia da COVID-19, 
conforme Decreto Estadual nº 64.959, de 04/05/2020. 

Esclarecimentos somente através do e-mail: licitacao@salesolievira.sp.gov.br. 
Sales Oliveira, SP, 22 de julho de 2022. Fábio Godoy Graton – Prefeito Municipal.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE SALES OLIVEIRA torna público o PREGÃO ELETRÔNICO Nº 
22/2022, tipo MENOR PREÇO GLOBAL. Objeto: REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAIS E 
FUTURAS AQUISIÇÕES DE ARES CONDICIONADOS PARA DIVERSAS SECRETARIAS,  cam 
convidados os interessados em participar do certame para comparecerem à sessão a ser realizada no dia 
19/08/2022 às 09h00, no Setor de Licitações, situado na Praça Domingos Tavares Barradas, s/nº, centro do 
município de Sales Oliveira, onde ocorrerá o processamento do pregão. Os interessados poderão acessar a 
íntegra do Edital através do site www.salesoliveira.sp.gov.br. Durante a sessão pública é obrigatório e geral 
o uso de máscaras de proteção facial no contexto da pandemia da COVID-19, conforme Decreto Estadual nº 
64.959, de 04/05/2020. Esclarecimentos somente através do e-mail: licitacao@salesolievira.sp.gov.br. 

Sales Oliveira, SP, 22 de julho de 2022. Fábio Godoy Graton – Prefeito Municipal.
A PREFEITURA MUNICIPAL DE SALES OLIVEIRA torna público o PREGÃO PRESENCIAL Nº 
31/2022, tipo MENOR PREÇO UNITÁRIO. Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS 
E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS PARA OS 
DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL,  cam convidados os interessados 
em participar do certame para comparecerem à sessão a ser realizada no dia 17/08/2022 às 09h00, no Setor de 
Licitações, situado na Praça Domingos Tavares Barradas, s/nº, centro do município de Sales Oliveira, onde 
ocorrerá o processamento do pregão. Os interessados poderão acessar a íntegra do Edital através do site www.
salesoliveira.sp.gov.br. Durante a sessão pública é obrigatório e geral o uso de máscaras de proteção facial no 
contexto da pandemia da COVID-19, conforme Decreto Estadual nº 64.959, de 04/05/2020. 

Esclarecimentos somente através do e-mail: licitacao@salesolievira.sp.gov.br. 
Sales Oliveira, SP, 22 de julho de 2022. Fábio Godoy Graton – Prefeito Municipal.

CHAMADA PÚBLICA 03/2022
Processo 10.339/1/2022

“CREDENCIAMENTO DE ASSOCIAÇÕES OU COOPERATIVAS 
DA AGRICULTURA FAMILIAR VISANDO À POSTERIOR 

CONTRATAÇÃO PARA FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIS 
PARA ATENDIMENTO AOS ALUNOS MATRICULADOS NA 

REDE PÚBLICA DE ENSINO, EM CONFORMIDADE COM O 
PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE”

CONVOCAÇÃO para abertura do Envelope nº 02 – Projeto de 
Venda

1. COMAPRE – HABILITADA
2. COOPAP– HABILITADA

Considerando a desistência expressa em interpor recurso por 
parte das interessadas, ficam as licitantes convocadas para 
abertura do Envelope nº 02 – Projeto de Venda –  que será no 
dia 04 de agosto de 2022 às 09h00 no Auditório da Prefeitura 
Municipal de Porto Feliz, sito à Rua Adhemar de Barros, 340 – 
Centro.

As atas com maiores informações estarão disponíveis no Portal 
da Transparência no site www.portofeliz.sp.gov.br e os autos 
do processo 10.339/1/2022, disponível para vistas, no Setor de 
Licitações situado à Rua Adhemar de Barros, nº 340 – Centro – 
Porto Feliz/SP – CEP 18540-073

Mário Anselmo Correr
Presidente da Comissão de Licitação

Antônio Cássio Habice Prado
Prefeito Municipal

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO FELIZ
ESTADO DE SÃO PAULO

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

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

PIRACICABA
PREFEITURA DO MUNÍCIPIO

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 350/2022
OBJETO: Registro de Preços para fornecimento parcelado de Laptop 

Educacional
ABERTURA DAS PROPOSTAS: 12/08/2022, às 08h.
INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: 12/08/2022, às 09h.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 351/2022
OBJETO: Registro de Preços para fornecimento parcelado de armários 
e estantes
ABERTURA DAS PROPOSTAS: 22/08/2022, às 08h.
INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: 22/08/2022, às 09h.

PREGÃO ELETRÔNICO nº 352/2022

OBJETO:  Registro de Preços para Fornecimento Parcelado de Re-
lógio Ponto com Leitor Facial
ABERTURA DAS PROPOSTAS: 12/08/2022  às 08h.
INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS:  12/08/2022 às 09h

O(s) Edital(is) completo(s) poderá(âo) ser obtido(s) pelo endereço ele-
trônico http://www.licitapira.piracicaba.sp.gov.br. Dúvidas: (19) 3403-
1020. 

Piracicaba, 28 de julho de 2022.
Leonardo Vicentim Brancalion
Chefe do Setor de Licitações

CHAMADA PÚBLICA nº 03/2022(SEMUTRI)
Processo nº 90.154/22

A Prefeitura do Município de Piracicaba, por intermédio da Secretaria 
Municipal de Transportes Internos, torna público e para conhecimen-
to dos interessados, a CHAMADA PÚBLICA nº 03/2022(SEMUTRI) 
visando o credenciamento de Leiloeiro Público Oficial, que atuará na 
realização, incluindo a preparação, organização e condução, de leilões 
públicos de veículos e bens inservíveis, pertencentes à Prefeitura Mu-
nicipal de Piracicaba/SP, considerados ociosos, antieconômicos e irre-
cuperáveis, consoante as disposições do referido Edital e seus anexos, 
devendo as interessadas apresentarem as documentações necessá-
rias no período 01 a 12 de agosto de 2022.

O Edital completo poderá ser obtido pelo site www.piracicaba.sp.gov.br 
ou na Secretaria Municipal de Transportes Internos pelo e-mail: mxa-
vier@piracicaba.sp.gov.br

Piracicaba, 28 de julho de 2022.
PAULO ROBERTO BORGES

Secretário Municipal de Transportes Internos 

Prefeitura Municipal de Ilhabela
Abertura Licitação

A Comissão de Licitações da Prefeitura Municipal de Ilhabela, torna pú-
blico que fará realizar à Rua Do Quilombo, nº 199 - Bairro Perequê, 
Ilhabela- SP, as seguintes licitações: Edital nº 158/2022– Chamada Pú-
blica nº 016/2022-Proc.Adm. nº 2627/2022. OBJETO: Credenciamento 
de Profissionais Autônomos. Inscrições até o dia 29/08/2022 das 9:00 
às 15:00horas. Edital nº 159/2022–Pregão Eletrônico nº 079/2022-Proc.
Adm. nº 8188/2022. OBJETO: Registro de preços visando futura e even-
tual aquisição de insumos hospitalares e correlatos. Data da entrega da 
proposta dia 10/08/2022 às 10:00horas. Os editais completos deverão 
ser retirados no portal oficial do município sitio www.ilhabela.sp.gov.br – 
serviços – Licitações e quaisquer informações poderão ser obtidas no 
endereço acima, das 10:00 às 17:00 horas ou pelo telefone (12) 3896-
9200, em até 24 (vinte e quatro) horas de antecedência à data da aber-
tura. Ilhabela, 28 de julho de 2022 - Benedito Wenceslau Neto - Divisão 
de Licitações.

Custo desta Publicação R$ 307,30
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PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA
COMUNICADO DE RETIFICAÇÃO E REABERTURA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 034/2022
A Prefeitura Municipal de Louveira informa que foi retificado o edital do Pregão Eletrônico nº 
034/2022, objetivando a aquisição de geofone digital para detecção de vazamentos e localização de 
redes de abastecimento de água, sendo reaberto o prazo e ficando a data da sessão para o dia 10 
de agosto de 2022, às 09:00 horas. O edital em inteiro teor encontra-se 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, 28 de julho de 
2022. MARCELO SILVA SOUZA - Secretário de Administração.

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA
AVISO DE LICITAÇÃO

A Prefeitura Municipal de Louveira informa que realizará o Pregão Presencial nº 076/2022, 
objetivando a aquisição de camisetas e bonés para uso dos alunos e dos profissionais da 
Secretaria de Educação no Desfile de 07 de Setembro e no Encerramento da Primeiríssima 
Infância, no dia 10 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, 28 de julho de 2022. MARCELO 
SILVA SOUZA - Secretário de Administração.

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 042/2022. PROCESSO ADMINISTRATIVO n° 
155/2022. OBJETO: Contratação de Empresa especializada para Locação de Registrador Eletrônico de Ponto 
homologado de acordo com as exigências da Portaria 1.510/2009 do Ministério do Trabalho e Emprego e requisitos 
da Portaria 595/2013, regulamentada pelo INMETRO, para atender as demandas das diversas Secretarias 
do município de Araçoiaba da Serra/SP, conforme Termo de Referência contido no Anexo I. Encerramento: 
11/08/2022 às 09h:15m. O Edital em sua integra poderá ser acessado em www.bbmnetlicitacoes.com.br ou através 
do site www.aracoiaba.sp.gov.br. Araçoiaba da Serra, 28 de julho de 2022. José Carlos de Quevedo Junior. Prefeito.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇOIABA DA SERRA/SP

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS

HOSPITAL DE CLÍNICAS
AVISO DE ABERTURA

Encontra-se aberto no Hospital de Clínicas da Universidade Estadual de Campinas - UNICAMP o Pregão 
Eletrônico PE - HC nº 00548/2022, Oferta de Compra BEC/SP 102202100592022OC00294, Processo 
15P-32827/2021, do tipo menor preço por item destinado a Registro de Preços de FRASCO DE 
HEMOCULTURA , de acordo com o discriminado no Anexo I. O prazo de entrega das propostas eletrônicas 
será até o dia12/08/2022 às 09:30 horas, sendo que a sessão será no mesmo dia e horário, pela página virtual 
da BEC/SP (http://www.bec.sp.gov.br). O Edital na íntegra encontra-se disponível na página virtual da 
BEC/SP e https://www.imprensaoficial.com.br/ENegocios/BuscaENegocios_14_1.aspx.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJURU
CONVOCAÇÃO

PREGÃO 65/2022 ART.48 DA LEI 8.666.
Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de 
manutenção preventiva e corretiva em equipamentos oftalmológicos, com 
eventual reposição de peças e/ou acessórios. CONSIDERANDO a inabilitação de 
todos licitantes participantes da licitação denominada PREGÃO ELETRÔNICO Nº 
65/2022, que ocorreu na fase de análise da DOCUMENTAÇÃO, CONSIDERANDO a 
orientação da lei 8.666/93 em seu art.48 § 3º. O MUNICÍPIO DE CAJURU abre prazo 
para que todos os licitantes inabilitados possam apresentar “nova” DOCUMENTAÇÃO 
DE HABILITAÇÃO. Assim cumprir-se-á o abaixo:
Recebimento da Nova Habilitação: A partir as 08h30m do dia 29/07/2022 ás   
08h30m do dia 12/08/2022. Abertura e Julgamento da Habilitação: As 09h00m do 
dia 12/08/2022. Local: Portal comprasbr.

Cajuru/SP, 28 de julho de 2022.
Alex Moretini 

Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SIMÃO
AVISO DE LICITAÇÃO - 1º EDITAL RETIFICADO

PROCESSO LICITATÓRIO N.º 098/2022 - TOMADA DE PREÇOS N.º 014/2022
Objeto: Contratação de empresa para reforma e melhorias no bosque municipal “Joaquim 
Procópio de Araújo Carvalho”. Data e horário de recebimento público dos documentos de 
credenciamento e envelopes de habilitação e proposta: até às 09h45min do dia 16 de agos-
to de 2022. Data e horário da sessão pública de abertura dos envelopes: Pontualmente às 
10h00min do dia 16 de agosto de 2022. O Edital na integra está disponível na página - www.
saosimao.sp.gov.br, no link Licitação, ou ainda solicitado pelo telefone (16) 39849070 ou pelo 
email: licitacao@saosimao.sp.gov.br. Marcos Daniel Bonagamba - Prefeito Municipal

AVISO DE LICITAÇÃO 
PROCESSO LICITATÓRIO N.º 113/2022 - PREGÃO PRESENCIAL N.º 003/2022

Objeto: Contratação de empresa com profi ssionais qualifi cados e treinados, tendo como objeti-
vo o esporte educativo, nas modalidades de futsal, vôlei e zumba. O recebimento das propostas 
será a partir do dia 02 de agosto de 2022 às 08:00h e o encerramento do recebimento será dia 12 
de agosto de 2022 às 13:30h. Abertura da disputa será às 14:00h do dia 12 de agosto de 2022. 
O Edital na integra está disponível na página - www.saosimao.sp.gov.br, no link Licitação, ou 
ainda solicitado pelo telefone (16) 39849070 ou pelo email: licitacao@saosimao.sp.gov.br. 

Marcos Daniel Bonagamba - Prefeito Municipal
AVISO DE LICITAÇÃO 

PROCESSO LICITATÓRIO N.º 118/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO N.º 043/2022
Objeto: Contratação de empresa destinada a realizar outsourcing (locação) de impressão com 
cessão de impressoras laser, multifuncionais a laser e laser-color, conforme termo de referência 
e anexos. O recebimento das propostas será a partir do dia 04 de agosto de 2022 às 08:00h e o 
encerramento do recebimento será dia 16 de agosto de 2022 às 13:30h. A abertura da disputa 
será às 14:00h do dia 16 de agosto de 2022. O Edital na integra está disponível na página - 
www.saosimao.sp.gov.br, no link Licitação, ou ainda solicitado pelo telefone (16) 39849070 
ou pelo email: licitacao@saosimao.sp.gov.br. Marcos Daniel Bonagamba - Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIRADOURO
AVISO DE LICITAÇÃO - EDITAL RESUMIDO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 188/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 044/2022
REGISTRO DE PREÇOS Nº 028/2022

Início: 28/07/2022 - Encerramento: 11/08/2022 - Horário: 14h00. Abertura da Sessão:
11/08/2022 - Horário: 14h00. Endereço Eletrônico: www.viradouro.sp.gov.br (http://
191.5.98.25:8079/comprasedital/). Tipo: Menor Valor Unitário. Objeto: Registro de preços 
para aquisição futura e parcelada de caixas arquivo e Pastas AZ. 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 reti-
rada 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, 28 de julho de 2022. Daniela de Souza Lima - Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIRADOURO
AVISO DE LICITAÇÃO - EDITAL RESUMIDO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 187/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 043/2022
Início: 28/07/2022 - Encerramento: 11/08/2022 - Horário: 09h00. Abertura da Sessão:
11/08/2022 - Horário: 08h00. Endereço Eletrônico: www.viradouro.sp.gov.br (http://
191.5.98.25:8079/comprasedital/). Tipo: Menor Valor Unitário. Objeto: Aquisição de cami-
setas personalizadas para o Projeto Renovar e Projeto Idoso Feliz. Processo Licitatório 
de Acordo com a Lei Complementar 123/2006. A Divisão de Licitações da Prefeitura 
Municipal de Viradouro torna público aos licitantes interessados, abertura de certame, 
com objeto acima especifi cado, cujo encerramento e abertura dar-se-ão nas datas e 
horários acima aprazados. A cópia digital do Edital e seu(s) Anexo(s), poderá ser retirada 
junto do site http://www.viradouro.sp.gov.br/ ou através do e-mail pregao@viradou-
ro.sp.gov.br. Demais publicações referentes ao certame estarão disponíveis através do 
site: www.viradouro.dioe.com.br.

Viradouro/SP, 28 de julho de 2022. Daniela de Souza Lima - Presidente da CPL

Prefeitura Municipal de Campo Limpo Paulista

Diretoria de Administração

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 051/22 – Objeto Registro de preços para 
aquisição de medicamentos padronizados, destinados a Secretaria Muni-
cipal de Saúde, conforme descritivo constante do Anexo I deste Edital, do 
tipo MENOR VALOR DO LOTE. CADASTRAMENTO e ABERTURA DAS 
PROPOSTAS INICIAIS: Cadastro de Propostas Iniciais: 09:00 horas do dia 
01/08/22 até às 09:00 horas do dia 12/08/22. Abertura de Propostas Iniciais: 
12/08/22 às 09:05 horas. O Edital na íntegra encontra-se à disposição dos 
interessados no site: www.bbmnetlicitacoes.com.br ou solicitado pelo e-mail: 
pregão@campolimpopaulista.sp.gov.br. Para maiores esclarecimentos e in-
formações pelos telefones: (11) 4039-8358/4039-8326 ou diretamente na Di-
retoria de Administração desta Prefeitura, no horário das 09 às 16 horas, na 
Avenida Adherbal da Costa Moreira, 255, Centro, Campo Limpo Paulista, de 
segunda à sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos.

Alynne Silva Sousa
Secretária Municipal de Saúde 

ABERTURA DE EDITAL 

ORGÃO: Centro de Promoção Social Municipal de Limeira – CEPROSOM.
EDITAL: nº 17/2022.
MODALIDADE: Pregão Eletrônico - nº 17/2022.
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2197/2022.
DATA E HORA DA SESSÃO PÚBLICA: Dia 11/08/2022, às 09h00min.
OBJETO: Aquisição de Empilhadeira/Paleteira Elétrica.
OFERTA DE COMPRA: 2022OC00012.
O edital completo poderá ser consultado e/ou adquirido no Setor de Licitação desta Autarquia 
Municipal, sito na Avenida Campinas nº 115, Cidade Jardim, Limeira-SP, de segunda a sexta-
-feira, das 9hrs00min às 11hrs00min e das 13hrs30min às 16hrs30min. A aquisição ocorrerá 
mediante o recolhimento dos respectivos valores, de acordo com Ato nº. 01, de 11 de janeiro 
de 2018. Poderá também ser retirado no site www.ceprosom.sp.gov.br ou solicitado através do 
e-mail licita@ceprosom.com.br. Informações pelo telefone (19) 3404-6258 / (19) 3404-6245.

Centro de Promoção Social Municipal

CEPROSOM

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREÍ
  AVISO DE LICITAÇÃO

Pregão Eletrônico nº.177/2022 – Registro de preços para fornecimento de areia média lavada. 
Encaminhar proposta: até às 09h00 do dia 16/08/2022. 
(a) Fuade Boaceff Filho - Secretário de Infraestrutura Municipal
Pregão Eletrônico nº.178/2022 – Registro de preços para fornecimento de rações para cães e 
gatos. Encaminhar Proposta: até às 09h00 do dia 12/08/2022. 
(a) Claude Mary de Moura - Secretária de Meio Ambiente e Zeladoria Urbana
Pregão Eletrônico nº.179/2022 – Registro de preços para fornecimento piso de concreto pré-mol-
dado tipo sextavado. Encaminhar Proposta: até às 09h00 do dia 17/08/2022. 
(a) Fuade Boaceff Filho - Secretário de Infraestrutura Municipal
Pregão Eletrônico nº.180/2022 – Registro de preços para fornecimento de tampão e grelha de 
ferro fundido. Encaminhar Proposta: até às 09h00 do dia 18/08/2022. 
(a) Fuade Boaceff Filho - Secretário de Infraestrutura Municipal
Pregão Eletrônico nº.181/2022 – Registro de preços para fornecimento de cimento. Encaminhar 
Proposta: até às 09h00 do dia 19/08/2022. 
(a) Fuade Boaceff Filho - Secretário de Infraestrutura Municipal
Pregão Eletrônico nº.182/2022 – Registro de preços para locação de veículos utilitários e cami-
nhão sem motorista. Encaminhar Proposta: até às 09h00 do dia 12/08/2022. 
(a)Giliani Fortes Rossi - Secretária de Administração e Recursos Humanos; (a)Walker Antonio 
Ferraz - Secretário de Desenvolvimento Econômico interino; (a)Madair de Farias Trigo - Secretá-
ria de Assistência Social Interina; (a)Rafael Julio Silva Santos - Secretário de Segurança e Defesa 
do Cidadão; (a)Claude Mary de Moura - Secretaria de Meio Ambiente e Zeladoria Urbana; (a)
Dorival Leal Moreira - Secretário de Esporte e Recreação; (a)Fuade Boaceff Filho - Secretário 
de Infraestrutura Municipal
O edital estará disponível, nos sites: www.gov.br/compras, www.jacarei.sp.gov.br ou poderá ser 
retirado na Unidade de Licitações, 1º andar, sito à Praça dos Três Poderes, nº73, Centro, Jacareí/
SP, no horário das 08h00 às 17h00, mediante apresentação de um “CD-R” novo.
Credenciamento n.º002/2022 - Contratação de empresas para cadastramento e divulgação no 
portal da prefeitura, plataformas gratuitas de cursos na área de tecnologia da informação, na 
modalidade “Educação a Distância (Ead)”, com livre acesso a população em geral.
(a) Walker Antonio Ferraz - Secretário de Desenvolvimento Econômico Interino
O edital estará disponível no site www.jacarei.sp.gov.br, podendo ser retirado na unidade de lici-
tações, 1º andar, sito à Praça dos Três Poderes, nº73, Centro, Jacareí/SP, no horário das 08h00 
às 17h00, mediante apresentação de um “cd-r” novo ou solicitado pelo e-mail licitacao@jacarei.
sp.gov.br a partir do dia 01/08/2022.
ERRATA - Publicado no Gazeta de São Paulo de 22 de julho de 2022 - no Pregão Eletrônico 
nº.176/2022: onde-se lê: (a)Moyra Gabriela Baptista Braga Fernandes - Procuradoria Geral do 
Municipio, leia-se: (a)Rafael Aponi de Figueiredo Rocha - Procurador Geral Adjunto do Municipio.
Tomada de Preços nº.006/2022 - Contratação de empresa especializada para elaboração de 
projetos executivos de macrodrenagem das sub-bacias do Turi e do Parateí no Município de 
Jacareí e obtenção de licenças ambientais. Recebimento dos Envelopes: até às 09h30 do dia 
01/09/2022. Sessão de Abertura: às 09h30 do dia 01/09/2022.
(a)Celso Florêncio de Souza - Secretário de Governo e Planejamento
Concorrência nº.008/2022 - Contratação de empresa especializada para execução de construção 
de creche Terras de Conceição com material, mão-de-obra e equipamentos. Visita técnica: às 
9h30 do dia 02/09/2022. Recebimento dos envelopes: até às 09h30 do dia 15/09/2022.Sessão 
de abertura: às 09h30 do dia 15/09/2022.
(a)Maria Thereza Ferreira Cyrino - Secretária Municipal de Educação
Concorrência nº.009/2022 - Contratação de empresa especializada para execução de construção 
de creche Jardim Paraíso com material, mão-de-obra e equipamentos. Visita técnica: às 9h30 
do dia 05/09/2022. Recebimento dos envelopes: até às 09h30 do dia 16/09/2022. Sessão de 
abertura: às 09h30 do dia 16/09/2022.
(a)Maria Thereza Ferreira Cyrino - Secretária Municipal de Educação
O edital na sua íntegra estará disponível no site: www.jacarei.sp.gov.br ou poderá ser retirado 
na Unidade de Licitações, 1º andar, sito à Praça dos Três Poderes, nº 73, Centro, Jacareí/SP, no 
horário das 08h00 às 17h00, mediante apresentação de um “CD” novo. 

PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO DE 
ALTERAÇÃO DE CONTRAPARTIDA, CONTRATO N.º 0031/2021, 
TOMADA DE PREÇOS Nº 0006/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO 
E-8.241/2021.Contratada: F.F.L. SINALIZAÇÃO, COMÉRCIO E SERVIÇOS 
EIRELI, inscrita no CNPJ. sob nº 08.068.681/0001-31. Objeto: Contratação 
de empresa especializada em Infraestrutura urbana, compreendendo 
Recapeamento e/ou Pavimentação Asfáltica nas Ruas do Distrito do Cipó 
na Cidade de Embu Guaçu conforme descriminação: Rua Filarina Alves 
de Oliveira – Jardim Ipê; Rua Josivaldo Jesus da Cruz – Parque São 
Paulo; Rua João Alves Ferreira – Parque São Paulo; e Rua Maria Amélia 
Conceição – Parque São Paulo, conforme especificações contidas no 
Memorial Descritivo, Cronograma Físico Financeiro, Planilha Orçamentária, 
Projetos, e demais exigências contidas no presente edital licitatório e Anexo 
I. Valor: R$59.081,62. Embu Guaçu 28 de julho de 2022, José Antônio 
Pereira - Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU
ESTADO DE SÃO PAULO

POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO - UGE 180341 - ESCOLA DE EDUCAÇÃO FÍSICA
AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº EEF/TP-341/0002/22. PROCESSO Nº EEF- 2022071789-8
O Dirigente da UGE 180341 comunica:
Encontra-se aberta na Escola de Educação Física da Polícia Militar do Estado de São Paulo - EEFPMESP - a TOMADA DE PREÇOS Nº EEF/
TP-341/0002/22, do tipo MENOR PREÇO, objetivando a contratação de OBRA DE CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA, COM 
PERFURAÇÃO DE POÇO ARTESIANO, sob o regime de empreitada por preço global, com fornecimento total de materiais e mão-de-o-
bra, conforme especificações do Projeto Executivo que integra o Edital como Anexo I.
A sessão pública de abertura dos envelopes será dia 15 de AGOSTO de 2022, às 09:00 horas, no auditório da Escola de Educação 
Física da Polícia Militar.
O edital na íntegra e seus anexos estão disponiveis no site www.e-negociospublicos.com.br.
Quaisquer dúvidas poderão ser esclarecidas pessoalmente na Escola de Educação Física da Polícia Militar, localizado na Avenida Cruzeiro 
do Sul, 548 - Canindé - São Paulo - SP, pelo e-mail eeflogistica@policiamilitar.sp.gov.br e eefuge@policiamilitar.sp.gov.br ou pelos tele-
fones (11) 3229-2143, 3229-3662 e 3229-3622. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUPÁ
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL 15/2022. A PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUPÁ, 
Estado de São Paulo, faz saber que se acha aberta a licitação na modalidade Pregão Presencial - 
preferencialmente para participação de ME/EPP; tipo menor preço por item. Objeto: Contratação de 
empresa especializada para assistência técnica preventiva e corretiva de computadores, impressoras 
e nobreaks para os diversos departamentos da prefeitura, pelo prazo de 12 (doze) meses. Vencimento: 
11 de Agosto de 2022 às 08:30 (oito horas e trinta minutos). Edital completo: Setor de Licitações da 
Prefeitura – Rua Alexandre Absy, 585, Tejupá-SP, ou através do site www.tejupa.sp.gov.br. Tejupá/SP, 
28 de Julho de 2022. VALTER BORANELLI - PREFEITO MUNICIPAL

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO 15/2022. A PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUPÁ, 
Estado de São Paulo, faz saber que se acha aberta a licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNI-
CO - preferencialmente para participação de ME/EPP; tipo Menor Preço por Item. Objeto: Aquisições 
de equipamentos de urgência com a finalidade de atender as demandas da Secretaria Municipal de 
Saúde de Tejupá, conforme a Emenda Parlamentar Estadual n°202.209.434.929. Vencimento: 11 de 
Agosto de 2022 às 13:00 (treze) horas. Edital completo: Setor de Licitações da Prefeitura – Rua Ale-
xandre Absy, 585, Tejupá-SP, ou através do site www.tejupa.sp.gov.br / www.bll.org.br . Tejupá/SP, 28 
de Julho de 2022. VALTER BORANELLI - PREFEITO MUNICIPAL

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO 16/2022. A PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUPÁ, 
Estado de São Paulo, faz saber que se acha aberta a licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNI-
CO - preferencialmente para participação de ME/EPP; tipo Menor Preço por Item. Objeto: Aquisição 
de equipamento de ultrassonografia, a ser utilizado nas áreas ginecológicas/obstetrícia da Secretaria 
Municipal de Saúde de Tejupá, conforme a Emenda Parlamentar Estadual n°202.201.235.596. Ven-
cimento: 12 de Agosto de 2022 às 09:00 (nove) horas. Edital completo: Setor de Licitações da Prefei-
tura – Rua Alexandre Absy, 585, Tejupá-SP, ou através do site www.tejupa.sp.gov.br / www.bll.org.br . 
Tejupá/SP, 28 de Julho de 2022. VALTER BORANELLI - PREFEITO MUNICIPAL

POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO - CENTRO INTEGRADO DE APOIO PATRIMONIAL

TOMADA DE PREÇOS Nº CIAP- CIAP-164/0010/22
O Centro Integrado de Apoio Patrimonial da Polícia Militar do Estado de São Paulo - CIAP - torna público que se acha aberta à licitação 
na modalidade TOMADA DE PREÇOS Nº CIAP-164/0010/22, Processo Nº CIAP-20220689211, objetivando a contratação de empresa para 
execução de adequação, reparos, manutenção e modernização da rede elétrica do CSM/INT, situado na Avenida Água Fria, nº 1923, Tucu-
ruvi - São Paulo/SP. O edital na íntegra e seus anexos deverão ser retirados no CIAP, situado na Avenida Cruzeiro do Sul n° 260, 5º andar, 
Canindé, São Paulo/SP, de segunda a sexta feira, das 09h às 12h e das 14h às 17h30, mediante simples requerimento e apresentação de 
CDR ou CDR-W para gravação dos arquivos digitais ou por meio eletrônico, no e-mail ciapuge@policiamilitar.sp.gov.br.
A data limite para entrega dos envelopes é o dia 24 de agosto de 2022, às 09h, por ocasião da realização da sessão pública.
Quaisquer dúvidas poderão ser esclarecidas pessoalmente no Centro Integrado de Apoio Patrimonial da Polícia Militar do Estado de 
São Paulo, pelo e-mail ciapuge@policiamilitar.sp.gov.br, ou pelos telefones (11) 3327-7689/7642, com os componentes da Seção de 
Finanças.

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 
560/2022, Processo nº. 01-P-20701/2022, Oferta de Compra BEC/SP 102201100592022OC000360 do 
tipo menor preço unitário por item, destinado ao REGISTRO DE PREÇOS DE LEITE UHT/UAT. O prazo 
de entrega das propostas eletrônicas será até o dia 11/08/2022 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.

HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE 
DE MEDICINA DE MARÍLIA - HCFAMEMA

Aviso de Licitação na Modalidade
Pregão Eletrônico Nº 234/2022, PROCESSO Nº 2022/00647,

para aquisição de
MICROSCOPIO CIRURGICO, PARA NEUROCIRURGIA, 

COM INSTALAÇÃO, TREINAMENTO E GARANTIA,
com encerramento em 11/08/2022 às 09:00 hs.

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALES OLIVEIRA-SP
A PREFEITURA MUNICIPAL DE SALES OLIVEIRA torna público que estará recebendo no horário 
das 09h00 às 11h00 e das 13h00 às 16h00, no setor de Licitações e Contratos, sito na Praça Domingos 
Tavares Barradas, s/n – Centro, Sales Oliveira - SP, documentação para CREDENCIAMENTO DE 
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DE 
TRIBUTOS MUNICIPAIS VIA DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL “DAM” PADRÃO 
FEBRABAN. O início do recebimento dos envelopes será a partir do dia 01 DE AGOSTO DE 2022, com 
término do recebimento marcado impreterivelmente até o dia 02 de SETEMBRO DE 2022. Durante a sessão 
pública é obrigatório e geral o uso de máscaras de proteção facial no contexto da pandemia da COVID-19, 
conforme Decreto Estadual nº 64.959, de 04/05/2020. 

Esclarecimentos somente através do e-mail: licitacao@salesolievira.sp.gov.br. 
Sales Oliveira, SP, 22 de julho de 2022. Fábio Godoy Graton – Prefeito Municipal.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE SALES OLIVEIRA torna público o PREGÃO ELETRÔNICO Nº 
22/2022, tipo MENOR PREÇO GLOBAL. Objeto: REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAIS E 
FUTURAS AQUISIÇÕES DE ARES CONDICIONADOS PARA DIVERSAS SECRETARIAS,  cam 
convidados os interessados em participar do certame para comparecerem à sessão a ser realizada no dia 
19/08/2022 às 09h00, no Setor de Licitações, situado na Praça Domingos Tavares Barradas, s/nº, centro do 
município de Sales Oliveira, onde ocorrerá o processamento do pregão. Os interessados poderão acessar a 
íntegra do Edital através do site www.salesoliveira.sp.gov.br. Durante a sessão pública é obrigatório e geral 
o uso de máscaras de proteção facial no contexto da pandemia da COVID-19, conforme Decreto Estadual nº 
64.959, de 04/05/2020. Esclarecimentos somente através do e-mail: licitacao@salesolievira.sp.gov.br. 

Sales Oliveira, SP, 22 de julho de 2022. Fábio Godoy Graton – Prefeito Municipal.
A PREFEITURA MUNICIPAL DE SALES OLIVEIRA torna público o PREGÃO PRESENCIAL Nº 
31/2022, tipo MENOR PREÇO UNITÁRIO. Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS 
E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS PARA OS 
DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL,  cam convidados os interessados 
em participar do certame para comparecerem à sessão a ser realizada no dia 17/08/2022 às 09h00, no Setor de 
Licitações, situado na Praça Domingos Tavares Barradas, s/nº, centro do município de Sales Oliveira, onde 
ocorrerá o processamento do pregão. Os interessados poderão acessar a íntegra do Edital através do site www.
salesoliveira.sp.gov.br. Durante a sessão pública é obrigatório e geral o uso de máscaras de proteção facial no 
contexto da pandemia da COVID-19, conforme Decreto Estadual nº 64.959, de 04/05/2020. 

Esclarecimentos somente através do e-mail: licitacao@salesolievira.sp.gov.br. 
Sales Oliveira, SP, 22 de julho de 2022. Fábio Godoy Graton – Prefeito Municipal.

CHAMADA PÚBLICA 03/2022
Processo 10.339/1/2022

“CREDENCIAMENTO DE ASSOCIAÇÕES OU COOPERATIVAS 
DA AGRICULTURA FAMILIAR VISANDO À POSTERIOR 

CONTRATAÇÃO PARA FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIS 
PARA ATENDIMENTO AOS ALUNOS MATRICULADOS NA 

REDE PÚBLICA DE ENSINO, EM CONFORMIDADE COM O 
PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE”

CONVOCAÇÃO para abertura do Envelope nº 02 – Projeto de 
Venda

1. COMAPRE – HABILITADA
2. COOPAP– HABILITADA

Considerando a desistência expressa em interpor recurso por 
parte das interessadas, ficam as licitantes convocadas para 
abertura do Envelope nº 02 – Projeto de Venda –  que será no 
dia 04 de agosto de 2022 às 09h00 no Auditório da Prefeitura 
Municipal de Porto Feliz, sito à Rua Adhemar de Barros, 340 – 
Centro.

As atas com maiores informações estarão disponíveis no Portal 
da Transparência no site www.portofeliz.sp.gov.br e os autos 
do processo 10.339/1/2022, disponível para vistas, no Setor de 
Licitações situado à Rua Adhemar de Barros, nº 340 – Centro – 
Porto Feliz/SP – CEP 18540-073

Mário Anselmo Correr
Presidente da Comissão de Licitação

Antônio Cássio Habice Prado
Prefeito Municipal

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO FELIZ
ESTADO DE SÃO PAULO

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

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

PIRACICABA
PREFEITURA DO MUNÍCIPIO

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 350/2022
OBJETO: Registro de Preços para fornecimento parcelado de Laptop 

Educacional
ABERTURA DAS PROPOSTAS: 12/08/2022, às 08h.
INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: 12/08/2022, às 09h.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 351/2022
OBJETO: Registro de Preços para fornecimento parcelado de armários 
e estantes
ABERTURA DAS PROPOSTAS: 22/08/2022, às 08h.
INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: 22/08/2022, às 09h.

PREGÃO ELETRÔNICO nº 352/2022

OBJETO:  Registro de Preços para Fornecimento Parcelado de Re-
lógio Ponto com Leitor Facial
ABERTURA DAS PROPOSTAS: 12/08/2022  às 08h.
INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS:  12/08/2022 às 09h

O(s) Edital(is) completo(s) poderá(âo) ser obtido(s) pelo endereço ele-
trônico http://www.licitapira.piracicaba.sp.gov.br. Dúvidas: (19) 3403-
1020. 

Piracicaba, 28 de julho de 2022.
Leonardo Vicentim Brancalion
Chefe do Setor de Licitações

CHAMADA PÚBLICA nº 03/2022(SEMUTRI)
Processo nº 90.154/22

A Prefeitura do Município de Piracicaba, por intermédio da Secretaria 
Municipal de Transportes Internos, torna público e para conhecimen-
to dos interessados, a CHAMADA PÚBLICA nº 03/2022(SEMUTRI) 
visando o credenciamento de Leiloeiro Público Oficial, que atuará na 
realização, incluindo a preparação, organização e condução, de leilões 
públicos de veículos e bens inservíveis, pertencentes à Prefeitura Mu-
nicipal de Piracicaba/SP, considerados ociosos, antieconômicos e irre-
cuperáveis, consoante as disposições do referido Edital e seus anexos, 
devendo as interessadas apresentarem as documentações necessá-
rias no período 01 a 12 de agosto de 2022.

O Edital completo poderá ser obtido pelo site www.piracicaba.sp.gov.br 
ou na Secretaria Municipal de Transportes Internos pelo e-mail: mxa-
vier@piracicaba.sp.gov.br

Piracicaba, 28 de julho de 2022.
PAULO ROBERTO BORGES

Secretário Municipal de Transportes Internos 

Prefeitura Municipal de Ilhabela
Abertura Licitação

A Comissão de Licitações da Prefeitura Municipal de Ilhabela, torna pú-
blico que fará realizar à Rua Do Quilombo, nº 199 - Bairro Perequê, 
Ilhabela- SP, as seguintes licitações: Edital nº 158/2022– Chamada Pú-
blica nº 016/2022-Proc.Adm. nº 2627/2022. OBJETO: Credenciamento 
de Profissionais Autônomos. Inscrições até o dia 29/08/2022 das 9:00 
às 15:00horas. Edital nº 159/2022–Pregão Eletrônico nº 079/2022-Proc.
Adm. nº 8188/2022. OBJETO: Registro de preços visando futura e even-
tual aquisição de insumos hospitalares e correlatos. Data da entrega da 
proposta dia 10/08/2022 às 10:00horas. Os editais completos deverão 
ser retirados no portal oficial do município sitio www.ilhabela.sp.gov.br – 
serviços – Licitações e quaisquer informações poderão ser obtidas no 
endereço acima, das 10:00 às 17:00 horas ou pelo telefone (12) 3896-
9200, em até 24 (vinte e quatro) horas de antecedência à data da aber-
tura. Ilhabela, 28 de julho de 2022 - Benedito Wenceslau Neto - Divisão 
de Licitações.

Custo desta Publicação R$ 307,30

A5gazetasp.com.br
Sexta-feira, 29 De julho De 2022 Brasil + Mundo

 A A Petrobras anunciou 
nesta quinta-feira (28) novo 
corte no preço da gasolina, 
desta vez de 3,9%. É a segun-
da redução de preços na ges-
tão Caio Paes de Andrade, 
que assumiu a empresa no 
fim de junho.

A partir desta sexta-feira 
(29), o litro de gasolina ven-
dido pelas refinarias da es-
tatal brasileira custará, em 
média, R$ 3,71 por litro, uma 
redução de R$ 0,15 por litro. 
A redução anterior, anuncia-
da no dia 19 deste mês, havia 
sido de 4,9%.

A Petrobras estima que 
o repasse do novo corte às 
bombas seja de R$ 0,11 por 
litro, já que o produto final 
recebe 73% de gasolina e 23% 
de etanol.

“Essa redução acompa-
nha a evolução dos preços 
de referência, que se estabi-
lizaram em patamar inferior 
para a gasolina”, disse a em-
presa, em comunicado publi-
cado ontem.

“E é coerente com a prá-
tica de preços da Petrobras, 
que busca o equilíbrio dos 
seus preços com o mercado 
global, mas sem o repasse 
para os preços internos da 

A partir de hoje o litro de gasolina vendido pelas refinarias da estatal custará, em média, R$ 3,71 por litro

THIAGO NEME/GAZETA DE S.PAULO

Petrobras reduz preço da gasolina
MAIS UMA VEZ. Esta é a segunda redução de preços no País na gestão Caio Paes de Andrade, que assumiu a empresa no fim de junho

volatilidade conjuntural das 
cotações internacionais e da 
taxa de câmbio”, completou 
a companhia.

Com os dois cortes, o pre-
ço da gasolina nas refinarias 
da estatal acumula queda de 
8,6% desde o início da ges-
tão de Paes de Andrade, que 
assumiu a empresa com a 
missão de evitar novos au-
mentos durante o período 
eleitoral.

Seu trabalho tem sido fa-
cilitado pela queda nas co-
tações internacionais do pe-
tróleo, diante de temores de 
recessão mundial.

De acordo com estimativa 
da Abicom (Associação Bra-
sileira dos Importadores de 

sagem de R$ 0,07 por litro 
em relação à paridade de  
importação.

CORTES.
O consumidor nacional já 
vem sendo beneficiado pe-
los cortes nos impostos fe-
derais e estaduais sobre o 
combustível, aprovados em 
lei sancionada pelo presiden-
te Jair Bolsonaro (PL) no fim 
de junho.

Desde então, o preço mé-
dio da gasolina nos postos 
brasileiros caiu 20,3%, para 
R$ 5,89 por litro, o menor 
patamar desde abril de 2021, 
em valores corrigidos pela 
inflação.

Já o preço do diesel, que 
já não tinha incidência de 
impostos federais e tinha alí-
quotas menores de ICMS, foi 
menos afetado pelas medi-
das aprovadas pelo Congres-
so, com queda de apenas 1,2% 
nas bombas após os cortes de 
impostos estaduais.

O produto não terá seu 
preço alterado nas refina-
rias e está R$ 0,10 por li-
tro mais caro nas refina-
rias brasileiras, de acordo 
com os dados da Abicom.  
(Nicola Pamplona, da FP)

Combustíveis), o preço mé-
dio da gasolina nas refina-
rias brasileiras estava R$ 0,07 
por litro acima das cotações 

internacionais na abertura 
do mercado desta quinta- 
feira.

O mercado, porém, tem 

apresentrado grande vola-
tilidade: na terça-feira (26), 
as refinarias brasileiras ven-
diam o produto com defa-

A Petrobras 
estima que o 
repasse do novo 
corte às bombas 
seja de R$ 0,11 
por litro, já que 
o produto final 
recebe 73% de 
gasolina e 23% de 
etanol

 A O blogueiro bolsonarista 
Allan dos Santos foi conde-
nado a um ano e sete meses 
de detenção, em regime ini-
cial aberto, pelo TJ-RS (Tribu-
nal de Justiça do Rio Grande 
do Sul) por calúnia contra a 
cineasta Estella Renner, liga-
da à produtora Maria Farinha 
Filmes.

A condenação foi deter-
minada por conta de um ví-
deo publicado por Santos no 
YouTube, em dezembro de 
2017, no qual ele cita a profis-
sional como responsável por 
“destruir a família e a vida de 
nossas criancinhas”.

O regime aberto é uma 

Bolsonarista é condenado à 
prisão por caluniar mulher

Allan dos Santos já era foragido da Justiça brasileira, e vive nos EUA

ROQUE SÁ/AGÊNCIA SENADO

Condenação foi determinada por conta de um vídeo no qual Allan cita 
cineasta como responsável por ‘destruir a vida de nossas criancinhas’

modalidade de pena em que 
os alvos da decisão podem 
trabalhar durante o dia, mas 
devem se apresentar às auto-
ridades para serem recolhi-
dos durante a noite.

A decisão sobre a de-
tenção foi tomada na últi-
ma quarta-feira (27) de for-
ma unânime pela 1ª Câmara 
Criminal, atendendo parcial-
mente a um recurso protoco-
lado por Renner. A cineasta 
havia recorrido de decisão 
da primeira instância, que 
absolveu o blogueiro de pos-
síveis crimes de calúnia e di-
famação e entendeu que a 
punição por injúria estava 
extinta.

O blogueiro Allan dos 
Santos é foragido da Justi-
ça brasileira após ter prisão 
preventiva determinada pelo 
STF (Supremo Tribunal Fede-
ral) e vive em uma cidade dos 
Estados Unidos, mas ele ain-
da estava no Brasil à época 
dos comentários. (Beatriz Go-
mes e Caíque Alencar, da FP)

 A A Procuradoria Geral da Re-
pública (PGR) divulgou nesta 
quinta-feira que a segunda fase 
da Operação Resgate, ação con-
junta que reuniu diversos ór-
gãos públicos no combate ao 
trabalho análogo à escravidão, 
libertou 337 trabalhadores em 
22 estados e no Distrito Fede-
ral, neste mês. 

Ação que começou no dia 
4 de julho - e segue em an-
damento - contou com quase 
50 equipes de fiscalização.  A 
operação reuniu Ministério 
Público Federal (MPF); Subse-
cretaria de Inspeção do Traba-
lho, do Ministério do Trabalho; 
Ministério Público do Traba-
lho (MPT); Polícia Federal (PF); 
Defensoria Pública da União 
(DPU); e Polícia Rodoviária Fe-
deral (PRF).

Goiás e Minas Gerais lidera-

Operação resgata 337 
‘escravizados’ no País

ram os estados com mais pes-
soas resgatadas na operação 
conjunta deste mês. As ativi-
dades econômicas com maior 
quantidade de resgate no meio 
rural foram serviços de colhei-
ta em geral, cultivo de café e 
criação de bovinos para corte.

No meio urbano, chama-
ram a atenção os resgates 
ocorridos em uma clínica de 
reabilitação de dependentes 
químicos e os casos de traba-
lho doméstico. Seis trabalha-
doras domésticas foram reti-
radas em cinco estados.

Ao todo, a ação resgatou 
cinco crianças e adolescentes 
e quatro migrantes de nacio-
nalidade paraguaia e venezue-
lana. Pelo menos 149 dos res-
gatados na Operação Resgate 
II foram também vítimas de 
tráfico de pessoas. (GSP)

 A O presidente Jair Bolsona-
ro (PL) disse nesta quinta-feira 
(28) que bancos aderiram ao 
manifesto de empresários e in-
tegrantes da sociedade civil em 
defesa do Estado Democrático 
de Direito, porque o governo 
deu uma “paulada” neles com 
o Pix.

Na véspera, Bolsonaro já ti-
nha minimizado o documen-
to, chamando-o de “cartinha”, 
em convenção nacional do PP.

“Você pode ver, esse negó-
cio de carta aos brasileiros, à 
democracia, os banqueiros es-
tão patrocinando. É o Pix que 
eu dei paulada neles, os bancos 
digitais que nós facilitamos”, 
disse o presidente a apoiado-
res no cercadinho do Palácio 
da Alvorada.

“Estamos acabando com o 
monopólio dos bancos. Eles es-
tão perdendo poder. Carta pela 
democracia... Qual ameaça que 

Presidente diz que bancos 
aderem a carta por causa do Pix

‘Carta pela democracia... Qual ameaça que eu estou oferecendo para 
a democracia?”, disse Bolsonaro sobre carta assinada por bancos

ISAC NÓBREGA/PR

eu estou oferecendo para a de-
mocracia?”, completou.

O texto pró-democracia cri-
ticado por Bolsonaro é uma 
resposta às ameaças golpistas 
do chefe do Executivo. A “Car-

ta às brasileiras e aos brasileiros 
em defesa do Estado Democrá-
tico de Direito” angariou 100 
mil adesões em menos de 24 
horas após ser aberta ao públi-
co. (Marianna Holanda, da FP)

 A Um imigrante brasileiro 
morreu espancado em fren-
te a um bar na região leste 
da cidade de Lisboa, capital 
de Portugal. Jefferson Terra 
Pinto, de 33 anos, foi agredi-
do em frente a um bar na ma-
drugada do último domingo 
(24). O crime aconteceu na 
rua da Pimenta, conhecida 
pela diversidade de bares e 
restaurantes, no Parque das 
Nações.

Testemunhas ouvidas 
pela CMTV, emissora de TV 
local do jornal Correio da Ma-
nhã, disseram que as agres-
sões começaram na madru-
gada de domingo, após uma 
discussão entre dois ho-
mens, visivelmente embria-
gados. Um deles teria ten-
tado esmurrar o outro, que 
caiu e bateu com a cabeça 
no chão. Nesse momento, o 
agressor teria começado a 
desferir-lhe chutes na cabe-

 Brasileiro morre após 
ser espancado em Lisboa

ça, até que a vítima parou de 
se mexer.

A polícia local foi chama-
da por volta das 5h30 e o 
suspeito das agressões foi 
detido pelas autoridades. A 
polícia judiciária de Lisboa 
assumiu as investigações, 
por se tratar de um crime de  
homicídio. (FP)

Testemunhas 
disseram que 
as agressões 
começaram de 
madrugada, 
após uma 
discussão entre 
dois homens, 
visivelmente 
embriagados

China e EUA 
‘se estranham’ 
sobre Taiwan

 A A Guerra Fria 2.0 entre Esta-
dos Unidos e China voltou a ter 
um pico de tensão que obrigou 
os líderes Joe Biden e Xi Jinping 
a fazerem sua quinta conver-
sa desde que convivem como 
chefes de Estado.

O motivoz foi Taiwan, de-
vido à possibilidade de a pre-
sidente da Câmara dos Re-
presentantes dos EUA, Nancy 
Pelosi, visitar a ilha. Xi repetiu 
as palavras usadas numa cú-
pula em novembro, dizendo 
que os americanos poderiam 
se queimar se brincassem com 
fogo apoiando sentimentos de 
independência taiwaneses.

A deputada democrata pre-
tende visitar a ilha que a China 
considera uma província re-
belde em agosto.  Seria a visita 
da mais alta autoridade ameri-
cana desde que o republicano 
Newt Gingrich foi a Taipé em 
1997. (Igor Gielow, da FP)
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PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE 
PRAZO, CONTRATO N.º 0031/2021, TOMADA DE PREÇOS Nº 0006/2021, 
PROCESSO ADMINISTRATIVO E-8.241/2021.Contratada: F.F.L. 
SINALIZAÇÃO, COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, inscrita no CNPJ. sob 
nº 08.068.681/0001-31. Objeto: Contratação de empresa especializada em 
Infraestrutura urbana, compreendendo Recapeamento e/ou Pavimentação 
Asfáltica nas Ruas do Distrito do Cipó na Cidade de Embu Guaçu conforme 
descriminação: Rua Filarina Alves de Oliveira – Jardim Ipê; Rua Josivaldo 
Jesus da Cruz – Parque São Paulo; Rua João Alves Ferreira – Parque 
São Paulo; e Rua Maria Amélia Conceição – Parque São Paulo, conforme 
especificações contidas no Memorial Descritivo, Cronograma Físico 
Financeiro, Planilha Orçamentária, Projetos, e demais exigências contidas 
no presente edital licitatório e Anexo I. Vigência: 28/05/2022 a 24/11/2022. 
Embu Guaçu 28 de julho de 2022, José Antônio Pereira - Prefeito Municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU
ESTADO DE SÃO PAULO

Processo Seletivo Simplificado nº 1/2022
EDITAL DE CLASSIFICAÇÃO DEFINITIVA

A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAMBARI, em cumprimento às disposições constantes no Edital 
de Abertura de Inscrições do Processo Seletivo Simplificado nº 1/2022, RESOLVE:

I – DIVULGAR a Classificação Definitiva dos candidatos aprovados, conforme o ANEXO I – CLAS-
SIFICAÇÃO DEFINITIVA.

ALAMBARI, 27 de julho de 2022.
João Paulo Dantas Pinto Prefeito do Município de ALAMBARI

ANEXO I

CLASSIFICAÇÃO DEFINITIVA

FONOAUDIÓLOGO (A)
Nº DA INSCRIÇÃO CANDIDATO PONTUAÇÃO
001 Janaina Borba Garbo Santos 26
002 Taís Lima Santos 19

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAMBARI

GOVERNO DO ESTADO
 DE SÃO PAULO

SECRETARIA DE ESTADO 
DA EDUCAÇÃO

FDE   AVISA: ABERTURA DE LICITAÇÃO - OBRAS
A  FUNDAÇÃO  PARA  O  DESENVOLVIMENTO  DA  EDUCAÇÃO  -  FDE comunica às empresas 
interessadas que acha-se aberta licitação para execução de Obras:
- TOMADA DE PREÇOS Nº: 69/00366/22/02 - FDE-PRC-2022/00610 – OBJETO: Serviços Especializados 
de Engenharia - PRÉDIO(S) / LOCALIZAÇÃO(ÕES): EE Alcides de Castro Galvão, Rua Benedito Zacarias 
Arouca, 255 – Sumaré – Caraguatatuba; EE Avelino Ferreira, Av. Jose Herculano, 6605, Porto Novo – Cara-
guatatuba, EE/EMEF Benedita Pinto Ferreira, Rua: Jose Pedro de Oliveira Barbosa, 119 Jd. Casa Branca -Ca-
raguatatuba; EE/CEL Colônia dos Pescadores, Av. Sergipe, 905 – Indaiá – Caraguatatuba; EE Ismael Iglesias, 
Rua Manoel Severino de Castro,631 – Barranco Alto – Caraguatatuba; EE Profa. Maria Ester das Neves Dutra 
Damásio, Rua Olavo Bilac, 350 – Morro do algodão – Caraguatatuba; EE Cdor Mario Trombini, Rua Jose 
Benedito Faria, S/N – Jaraguazinho – Caraguatatuba; EE Thomaz Ribeiro de Lima, Av. Frei Pacifico Wagner, 
757 – Centro – Caraguatatuba; EE Profa. Maria Jose da Penha Frugoli, Av. Emilio Granato, 5513 – Enseada – 
Caraguatatuiba; EE Plinio Gonçalves de Oliveira Santos, Rua Pedro Esboriol, 620 – Juquei – Caraguatatuba; EE 
Walkir Vergani, Praça Elpidio Romão Teixeira, 220 – Boicucanga – Caraguatatuba; EE Cap Deolindo de Oliveira 
Santos, Rua Conceição, 844 – Centro – Caraguatatuba, em São Paulo - ABERTURA DA LICITAÇÃO (DIA 
E HORA): 31/08/2022, às 14:00 hs.
- TOMADA DE PREÇOS Nº: 69/00370/22/02 - FDE-PRC-2022/00613 – OBJETO: Serviços Especializados 
de Engenharia - PRÉDIO(S) / LOCALIZAÇÃO(ÕES): EE Prof Antonio Barreiros – Praça João Montans, 1 – 
Ginasio - Altinopolisi; EE Dom Alberto Jose Gonçalves -  Rua Flavio Uchoa, 916 – Campos Eliseos – Ribeirão 
Preto; EE Expedicionário Brasileiros -  Rua Orivaldo Braga, s/n – Jd São Jose – Ribeirão Preto; EE Dr Francisco 
da Cunha Junqueira – Rua Jair Costa, s/n – Centro – Ribeirão Preto, em SP - ABERTURA DA LICITAÇÃO 
(DIA E HORA): 31/08/2022, às 15:00 hs.
- TOMADA DE PREÇOS Nº: 69/00371/22/02 - FDE-PRC-2022/00616 – OBJETO: Serviços Especializados 
de Engenharia - PRÉDIO(S) / LOCALIZAÇÃO(ÕES): EE Iraldo Antonio Martins de Toledo, Rua Pedro An-
tonio Gomes,502 – Centro – Adamantina; EE Profa Maria Aparecida Lopes, Rua Dirceu Cavaline, 100 – Res. 
Athenas – Adamantina, em SP - ABERTURA DA LICITAÇÃO (DIA E HORA): 05/09/2022, às 15:00 hs.
- TOMADA DE PREÇOS Nº: 69/00382/22/02 - FDE-PRC-2022/00632 – OBJETO: Serviços Especializados 
de Engenharia - PRÉDIO(S) / LOCALIZAÇÃO(ÕES): EE/EMEF Expd Diogo Garcia Martins/Alto Alegre  - 
Rua Joaquim Ribeiro, 270 – Centro – Alto Alegre, EE Jose Florentino de Souza – Rua Enedir Sampaio, 779 
– Centro - Brauna EE Maria de Fatima Gomes Alves – Rua Brasilia, 10 – Centro – Clementina - Penapolis, em 
São Paulo - ABERTURA DA LICITAÇÃO (DIA E HORA): 08/09/2022, às 15:00 hs.
- TOMADA DE PREÇOS Nº: 70/00391/22/02 - FDE-PRC-2022/00612 – OBJETO: Serviços Especializados 
de Engenharia - PRÉDIO(S) / LOCALIZAÇÃO(ÕES): DER Sul 3 – Rua Alcindo Ferreira, 4 - Jd. Cruzeiro – 
Cidade Dutra, em SP - ABERTURA DA LICITAÇÃO (DIA E HORA): 09/09/2022, às 10:30 hs.
- TOMADA DE PREÇOS Nº: 70/00379/22/02 - FDE-PRC-2022/00599 – OBJETO: Serviços Especializados 
de Engenharia - PRÉDIO(S) / LOCALIZAÇÃO(ÕES): EE Profa Maria Ferraz de Campos – Rua São Teo-
doro, 453 – Vila Carmosina – Parque do Carmos, em SP - ABERTURA DA LICITAÇÃO (DIA E HORA): 
09/09/2022, às 14:00 hs.
- TOMADA DE PREÇOS Nº: 70/00380/22/02 - FDE-PRC-2022/00605 – OBJETO: Serviços Especializados 
de Engenharia - PRÉDIO(S) / LOCALIZAÇÃO(ÕES): EE Dr. Octavio Mendes - Rua Voluntários da Pátria, 
3422 - Santana, em SP - ABERTURA DA LICITAÇÃO (DIA E HORA): 09/09/2022, às 15:00 hs.
- TOMADA DE PREÇOS Nº: 70/00381/22/02 - FDE-PRC-2022/00604 – OBJETO: Serviços Especializados 
de Engenharia - PRÉDIO(S) / LOCALIZAÇÃO(ÕES): EE Profa Terezinha Palone da Silva Dimingues – Estra-
da Barueri-Itapevi (SP-274), s/n – Lot. Conspel Prq Iglesias - Jandira, em SP - ABERTURA DA LICITAÇÃO 
(DIA E HORA): 12/09/2022, às 09:30 hs.
- TOMADA DE PREÇOS Nº: 69/00108/22/02 - FDE-PRC-2022/00300 – OBJETO: Serviços Especiali-
zados de Engenharia - PRÉDIO(S) / LOCALIZAÇÃO(ÕES): EE Profa Clotilde de Castro Barreira – Praça 
Monsenhor David, 147 – Centro – Candido Mota, DER Lins  – Rua Luiz Gama, 681 – Centro - Lins, em SP 
- ABERTURA DA LICITAÇÃO (DIA E HORA): 12/09/2022, às 10:30 hs.
- TOMADA DE PREÇOS Nº: 69/00117/22/02 - FDE-PRC-2022/00363 – OBJETO: Serviços Especializados 
de Engenharia - PRÉDIO(S) / LOCALIZAÇÃO(ÕES): EE Irmã Maria Gertrudes Cardoso Rebello - Rua Frei 
João das Merces, s/n – Prq. Nosa. Sra. Das Dores – Limeira, em SP - ABERTURA DA LICITAÇÃO (DIA E 
HORA): 12/09/2022, às 14:00 hs.
- TOMADA DE PREÇOS Nº: 69/00118/22/02 - FDE-PRC-2022/00375 – OBJETO: Serviços Especializados 
de Engenharia - PRÉDIO(S) / LOCALIZAÇÃO(ÕES): EE Pref Francisco Antonino, Praça Santos Dumont, 
S/N – Centro, Penápolis, em SP - ABERTURA DA LICITAÇÃO (DIA E HORA): 12/09/2022, às 15:00 hs.
- TOMADA DE PREÇOS Nº: 69/00119/22/02 - FDE-PRC-2022/00490 – OBJETO: Serviços Especializados 
de Engenharia - PRÉDIO(S) / LOCALIZAÇÃO(ÕES): EE Prof Ataliba Julio de Oliveira – Av. José Santana de 
Oliveira, 116 – Vila Nova Itapetininga - Itapetininga , em SP - ABERTURA DA LICITAÇÃO (DIA E HORA): 
13/09/2022, às 09:30 hs.
- TOMADA DE PREÇOS Nº: 69/00256/22/02 - FDE-PRC-2022/00529 – OBJETO: Conclusão de Obra para 
Construção de Prédio para Creche e Educação Infantil - PRÉDIO(S) / LOCALIZAÇÃO(ÕES): Terreno Jd. 
Boer I – Rua Gloria, s/n – Jardim Boer I – Americana, em SP - ABERTURA DA LICITAÇÃO (DIA E HORA): 
13/09/2022, às 10:30 hs.
- TOMADA DE PREÇOS Nº: 69/00257/22/02 - FDE-PRC-2022/00531 – OBJETO: Conclusão de Obra 
para Construção de Prédio para Creche e Educação Infantil - PRÉDIO(S) / LOCALIZAÇÃO(ÕES): Terreno 
Res. Luiz Massu Coury – Rua Antonio Roberto Roncato, s/n – Res. Luiz Massu Coury – Rio das Pedras, em 
SP - ABERTURA DA LICITAÇÃO (DIA E HORA): 13/09/2022, às 14:00 hs.
- CONCORRÊNCIA Nº: 69/00247/22/01 - FDE-PRC-2022/00521 – OBJETO: Conclusão de Obra para 
Construção de Prédio para Creche e Educação Infantil - PRÉDIO(S) / LOCALIZAÇÃO(ÕES): Creche Terre-
no Bairro Centro – Av. Aristides Alves de Lima, Esquina com a Rua Jose Euflausino Filho,300 – Ubarana - SP 
- ABERTURA DA LICITAÇÃO (DIA E HORA): 13/09/2022, às 15:00 hs.
  CONCORRÊNCIA Nº: 69/00249/22/01 - FDE-PRC-2022/00519 – OBJETO: Conclusão de Obra para 
Construção de Prédio para Creche e Educação Infantil - PRÉDIO(S) / LOCALIZAÇÃO(ÕES): Creche Terre-
no Faz. Montalvão – Rua José Ferreira, s/nº - Fazenda Montalvão – Alfredo Marcondes – Presidente Prudente 
- SP - ABERTURA DA LICITAÇÃO (DIA E HORA): 14/09/2022, às 09:30 hs.
- CONCORRÊNCIA Nº: 69/00250/22/01 - FDE-PRC-2022/00518 – OBJETO: Conclusão de Obra para 
Construção de Prédio para Creche e Educação Infantil - PRÉDIO(S) / LOCALIZAÇÃO(ÕES): Creche Ter-
reno Bairro Centro – Av. Vereador João Elvino/Guaianases, s/n - Centro – Inúbia Paulista – Adamantina - SP 
- ABERTURA DA LICITAÇÃO (DIA E HORA): 14/09/2022, às 10:30 hs.
- CONCORRÊNCIA Nº: 69/00262/22/01 - FDE-PRC-2022/00530 – OBJETO: Serviços Especializados de 
Engenharia - PRÉDIO(S) / LOCALIZAÇÃO(ÕES): EE Profª Marta Aparecida Hjertquist Barbosa (CAIC), Rua 
Sangento José dos Santos, 12-01 – Vila Nova Esperança – Bauru – SP - ABERTURA DA LICITAÇÃO (DIA 
E HORA): 14/09/2022, às 14:00 hs.
- CONCORRÊNCIA Nº: 69/00314/22/01 - FDE-PRC-2022/00557 – OBJETO: Conclusão de Obra para 
Construção de Prédio para Creche e Educação Infantil - PRÉDIO(S) / LOCALIZAÇÃO(ÕES): Creche Ter-
reno B. Caramuru – Rua Riachuelo/XV de Novembro, s/n – Caramuru – Rubiacea, em SP - ABERTURA DA 
LICITAÇÃO (DIA E HORA): 14/09/2022, às 15:00 hs.
O(s) Edital(is) poderá(ão) ser obtido(s) gratuitamente nos endereços eletrônicos http://www.imprensaoficial.
com.br e www.fde.sp.gov.br. A(s) planilha(s) Quantitativa(s) de Serviços e Preços deverá(ao) ser dispostas 
em formato BIN (arquivo de retorno - RET), gerada(s) OBRIGATORIAMENTE através do aplicativo DIGI-
TAGRP, o qual deverá ser instalado individualmente por pessoa jurídica (CNPJ), para serem inserida(s) em 
CD-ROM - (APLICATIVO DIGITA GRPV5003 PLANILHA QUANTITATIVA - versão JANEIRO / 2021  http://
www.fde.sp.gov.br/PagePublic/PesquisaLicitacoes.aspx?codigoMenu=28) (MANUAL DE INSTALAÇÃO- 
http://file.fde.sp.gov.br/portalfde/Arquivo/DocLicitacoes/Manual_do_Sistema_de_Digitacao_de_Propos-
tas_Versao_para_o_site.pdf) através do endereço eletrônico www.fde.sp.gov.br – Licitações. A(s) planilha(s) 
Quantitativa(s) de Serviços e Preços deverá(ao) ser(em) adquirida(s) através do endereço eletrônico www.
fde.sp.gov.br - Licitações. Os invólucros contendo as PROPOSTAS COMERCIAIS e os DOCUMENTOS DE 
HABILITAÇÃO juntamente com a Declaração de Pleno Atendimento aos Requisitos de Habilitação, Declaração 
de enquadramento como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte e Declaração de enquadramento como 
cooperativa que preencha as condições estabelecidas no art. 34, da Lei Federal nº 11.488/2007, deverão 
ser entregues devidamente acompanhados da Comprovação da condição de ME/EPP/COOPERATIVA, 
conforme o caso, no ato de abertura da sessão, na Sala de Licitações no 1º Andar – Gerência de Lici-
tações da Fundação para o Desenvolvimento da Educação - FDE, na Av. São Luís, 99 - São Paulo - SP. Esta(s) 
Licitação(ões) será(ão) processada(s) em conformidade com a LEI FEDERAL nº 8.666/93, com a Lei Estadual 
nº 6.544/89 e suas alterações, em especial aquelas decorrentes da Lei Estadual 13.121/08, e com o disposto 
nas CONDIÇÕES GERAIS PARA A REALIZAÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATAÇÕES DA FUNDAÇÃO PARA O 
DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FDE. As propostas deverão obedecer, rigorosamente, o estabelecido 
no(s) edital(is). ROBERTO POMPEI GOUVEIA - Gerente de Licitações

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIRÓPOLIS
ABERTURA DE LICITAÇÃO

Pregão Presencial nº 16/2022
Processo Administrativo nº 3744/2021

Objeto: Registro de preço para fornecimento de ração seca e saches para 
caninos e felinos, filhotes e adultos; e areia granulada.
Data da Sessão: 11/08/2022
Horário: 09:00 horas

Local: Rua Toledo Barros, 404 – Centro, Cordeirópolis-SP – Secretaria da 
Mulher e Desenvolvimento Social

Cordeirópolis, 28 de julho de 2022.
Carlos Alberto Piola Filho

Diretor de Compras 

CORPO DE BOMBEIROS
Comando de Bombeiros Metropolitano

EDITAL DE LICITAÇÃO
Encontra-se aberta na UGE 180203 - Divisão de Finanças Logística e Patrimônio do Comando de Bombeiros Metropolitano a 
seguinte licitação: TOMADA DE PREÇOS Nº2022056951-6. PROCESSO PMESP-PRC-2022/12057. LOCAL DO PROCESSO 
PARA VISTAS AOS AUTOS: UGE 180203 Divisão de Finanças e Patrimônio do Corpo de Bombeiros Metropolitano sito à Praça 
Clóvis Bevilácqua, 421 – CBM, 1 º andar - Centro – São Paulo – SP –Seção de Licitações do CBM. OBJETO: Contratação 
de serviço manutenção no EB Santo Amaro. ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA: às 09:30 horas do dia 22/08/2022, sendo 
realizada Praça Clóvis Bevilácqua, 421 – no auditório do CCB, 4º andar - Centro – São Paulo – SP – Seção de Licitações do 
CBM.O edital de licitação poderá ser retirado pelos sites www.e-negociospublicos.com.br e www.imprensaoficial.com.br ou na 
Seç de Fin Pat do CBM. Demais esclarecimentos também poderão ser obtidos de segunda à sexta-feira, das 09:00 às 12:00 
e das 14:00 às 18:00 horas, pelos telefones (11)3396-2065 e 3396-2289. Autoridade Subscritora do Edital: Cap PM Tiago 
Tavares da Silva. Presidente da Sessão: Ten PM Carmem Luiza dos Santos Martinez Duran

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO
ABERTURA TOMADA DE PREÇO Nº 02/2022

Tipo: menor preço. Objetivo: Contratação de empresa especializada no fornecimento e 
instalação de poste de concreto circular 12/600dan, transformador trifásico à óleo de pe-
destal e cabine primária blindada de energia na estação de captação e recalque B1. Data: 
15/08/2022 às 09:00h, à R. João Bento, nº 40. Edital: www.saaegarca.sp.gov.br. Garça, 
28/07/2022. André Pazzini Bomfim - Diretor Executivo.

ABERTURA TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2015- Tipo menor preço. Objeto: 
Contratação de empresa de engenharia para substituição da cobertura metálica do 
almoxarifado, com fornecimento de materiais e mão de obra. Data: 03/12/2015 às 09:00 
horas, à R. João Bento, nº 40. Edital: www.saaegarca.sp.gov.br. Garça, 12/11/2015 - 
Ary Marino Filho - Diretor Executivo.

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUAS E ESGOTOS
AUTARQUIA MUNICIPAL

CNPJ: 48.211.262/0001-21 - IE 315.087.331.117
 Rua João Bento, 40 - Bairro Cascata - CEP 17400-000 -  (14) 3407-2480 - Garça/SP

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU

TOMADA DE PREÇOS  Nº 015/2022
PROCESSO ADM. Nº 34.944/2022
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DE MÃO DE 
OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, INSTALAÇÕES ELETRICAS, SISTEMA DE ILU-
MINAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL DO ESTÁDIO MUNICIPAL “SEVERINO DE ALMEIDA” EM 
RUBIÃO JÚNIOR,  NESTA CIDADE DE BOTUCATU/SP.
DATA DE RETIRADA / ENCERRAMENTO E ABERTURA:
PRAZO  DE RECEBIMENTO DOS ENVELOPES Nº 01 E 02 – DOCUMENTAÇÃO / PROPOSTA
DIA 15 DE AGOSTO 2022 – ATÉ ÀS 08:30 HORAS-PROTOCOLO, ABERTURA MESMA DATA ÀS 
09:00 HORAS 
LOCAL ABERTURA: Sala de reuniões da COPEL no prédio da Prefeitura Municipal de Botucatu sito 
à Praça Prof. Pedro Torres, nº 100 centro Botucatu/SP.
O EDITAL PODERÁ SER RETIRADO PELO site: www.botucatu.sp.gov.br. e maiores esclarecimen-
tos poderão ser obtidos na Comissão Permanente de Licitações – COPEL, pelo tel. (14) 3811-1442 
nos horários das  08:00 às 16:30 horas, ou por e-mail: andrea.amaral@botucatu.sp.gov.br.
ANDREA CRISTINA PANHIN AMARAL NOGUEIRA – DIRETORA DE COMPRAS E LICITAÇÕES

SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA 

AVISO DE ALTERAÇÃO
Pregão Eletrônico nº 264/2022
Processo Administrativo nº 078283/2022
Objeto: Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de vigilância 
desarmada, 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 11 de agosto de 2022.
ABERTURA DAS PROPOSTAS: Dia 11 de agosto de 2022 às 14 horas.
INÍCIO DA DISPUTA DE PREÇOS: Dia 11 de agosto de 2022 a partir das 14 horas e 30 
minutos.

Ribeirão Preto, 27 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 nº 319/2022

Processo Administrativo nº 090507/2022
LICITAÇÃO DIFERENCIADA COM LOTES PARA AMPLA PARTICIPAÇÃO E LOTES PARA 
PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DE MICROEMPRESAS, EMPRESAS DE PEQUENO PORTE E 
MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL.

OBJETO: Aquisição de materiais de enfermagem, conforme edital e seus anexos.
Valor Estimativo: R$ 367.760,00 (trezentos e sessenta e sete mil setecentos e sessenta reais)

RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: até às 8 horas e 30 minutos do dia 11 de agosto de 
2022.
ABERTURA DAS PROPOSTAS: Dia 11 de agosto de 2022 às 8 horas e 30 minutos.
INÍCIO DA DISPUTA DE PREÇOS: Dia 11 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, 28 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 REABERTURA

Pregão Presencial nº 213/2022
Processo Administrativo nº 066994/2022
Objeto: Contratação de empresa especializada para aquisição de licença de uso de software 
visando o aperfeiçoamento do sistema de gerenciamento das rotinas de Planejamento, de 
Controle e de Gestão dos Créditos Tributários vencidos, inscritos ou não na Dívida Ativa 
Municipal, com incremento de novas funcionalidades na ferramenta existente (adaptação 
evolutiva), compreendendo instalação, treinamento, capacitação e apoio técnico operacional, 
conforme edital e seus anexos.

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

Os envelopes contendo a proposta e os documentos de habilitação deverão ser entregues às 
09:00h do dia 11 de agosto de 2022, na Secretaria Municipal da Administração, Departamento 
de Materiais e Licitações, sito na Rua Jacira nº 50, Jardim Macedo, Ribeirão Preto/SP – CEP 
14091-130, ocasião em que se dará a sessão de processamento do Pregão.

Local e horário para retirada do Edital de Retificação e Reabertura: Departamento de Materiais 
e Licitações – Divisão de Licitação – Rua Jacira nº 50, Jardim Macedo, das 10h às 16h, 
gratuitamente, ou na íntegra através do site: www.ribeiraopreto.sp.gov.br > Portal da 
Transparência > Licitações > PMRP.

Ribeirão Preto, 28 de julho de 2022.
Ricardo Fernandes de Abreu

Secretário Municipal da Administração

Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto
Estado de São Paulo

Secretaria da Administração
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Edital de Leilão Extrajudicial
Angélica Mieko Inoue Dantas, Leiloeiro Oficial, matrícula JUCESP 747, devidamente autorizada pe-
lo(s) comitente (s) GAFISA CONSTRUTORA , torna público a oferta, em leilão ONLINE EXCLUSIVO 
PARA FUNCIONÁRIOS BENS DE APARTAMENTO DECORADO LEILÃO - TONINO LAMBORGHINI 
(ref. 29) - extrajudicial, a venda dos bens móveis de apartamento decorado, com encerramento a 
partir das 17h00 do dia 04/08/2022, no portal  www.lancetotal.com.br, nos termos do DECRETO Nº 
21.981 DE 19 DE OUTUBRO DE 1932, LEI Nº 13.138, DE 26 DE JUNHO DE 2015 e INSTRUÇÃO 
NORMATIVA DREI Nº 17, DE 5 DE DEZEMBRO DE 2013. Os bens serão vendidos no estado em 
que se encontram, não cabendo ao Comitente e ao Leiloeiro qualquer responsabilidade quanto ao 
estado de conservação. Os bens poderão ser examinados pelos interessados sem a necessidade de 
AGENDAMENTO PRÉVIO do dia 15/07/2022 ao dia 04/08/2022 – De segunda a sexta das 10h00 às 
16h00 - Alameda Jaú, 552 - Jardins, São Paulo - SP, 01420-000.  Retirada dos bens:  13 de Agosto 
de 2022 (Sábado), das 10hs às 14hs - Alameda Jaú, 552 - Jardins, São Paulo - SP, 01420-000. A 
venda será realizada à vista. O pagamento de comissão do Leiloeiro de 5% (cinco por cento) sobre o 
valor de arrematação, que será realizado no ato. Maiores informações com relação completa de lotes 
consulte o site www.lancetotal.com.br ou no escritório do Leiloeiro tel. (11) 3868-2910.

LEILÃO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
ALEXANDRE TRAVASSOS, leiloeiro oficial inscrito na JUCESP n° 951, com escritório à Av. 
Engenheiro Luís Carlos Berrini, 105 - 4º. Andar - Brooklin Paulista, São Paulo - SP, 04571-010 - 
Edifício Berrini One, devidamente autorizado pelo Credor Fiduciário VERT COMPANHIA 
SECURITIZADORA, doravante designada VENDEDORA, inscrita no CNPJ sob n° 
25.005.683/0001-09, com sede na Rua Cardeal Arcoverde, n° 2.365, 7º andar, Pinheiros, São 
Paulo/SP, nos termos do instrumento particular com efeitos de escritura pública, nº 70002072-
1, firmado em 27/01/2020, no qual figura com a Devedora/Fiduciante: Eunice Toleto, 
brasileira, divorciada, diretora de colégio, data de nascimento 20/12/1961, RG nº 15.681.176-
5-SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob nº 087.280.618-96, residente e domiciliada na Alameda 
Tutóia, 427, Apto 42, Gopouva, São Paulo/SP - CEP: 07092-000, levarão a PÚBLICO LEILÃO de 
modo Presencial e/ou On-line, nos termos da Lei nº 9.514/97, artigo 27 e parágrafos, no dia 
09 de Agosto de 2022 às 09h00, à Av. Engenheiro Luís Carlos Berrini, 105 - 4º. Andar - Brooklin 
Paulista, São Paulo - SP, 04571-010 - Edifício Berrini One, em PRIMEIRO LEILÃO, com lance 
mínimo igual ou superior a 1º PÚBLICO LEILÃO - VALOR: R$ 322.776,48 (trezentos e vinte e 
dois mil, setecentos e setenta e seis reais e quarenta e oito centavos), o imóvel abaixo 
descrito, em lote único, com a propriedade consolidada em nome do credor Fiduciário, 
constituído pelos imóveis: 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° 083.60.57.0121.05.004-0. Os imóveis encontram-se ocupados, e serão vendidos no 
estado em que se encontram, não podendo o arrematante alegar desconhecimento das 
condições, características e estado de conservação. A desocupação do imóvel deverá ser 
providenciada pelo comprador, que assume o risco da ação, bem como todas as custas e 
despesas, inclusive honorários advocatícios, mediante propositura da competente 
reintegração na posse, na forma do artigo nº 30, da Lei nº 9.514/97. Caso não haja licitante 
em primeiro leilão, fica desde já designado o dia 10 de Agosto de 2022 às 13h30 para 
realização do SEGUNDO LEILÃO, com lance mínimo igual ou superior a: R$ 322.790,73 
(trezentos e vinte e dois mil, setecentos e noventa reais e setenta e três centavos). 
Os interessados em participar do leilão de modo on-line, deverão se cadastrar nos sites 
www.superbid.net e www.sold.superbid.net e se habilitar acessando a página deste leilão, 
clicando na opção HABILITE-SE, com antecedência de até 01 (uma) hora, antes do início do 
leilão presencial, não sendo aceitas habilitações após esse prazo. Demais condições de 
participação online devem ser verificadas no site indicado. O envio de lances on-line se dará 
exclusivamente através dos sites www.superbid.net e www.sold.superbid.net, respeitado o 
lance inicial e o incremento mínimo estabelecido, em igualdade de condições com os 
participantes presentes no auditório do leilão de modo presencial, na disputa pelo lote do 
leilão. A venda será efetuada em caráter “ad corpus” e no estado de conservação em que o 
imóvel se encontra, e eventual irregularidade ou necessidade de averbação de construção, 
ampliação ou reforma, será objeto de regularização e os encargos junto aos órgãos 
competentes por conta do adquirente. O(s) devedor(es) fiduciante(s) será(ão) comunicado(s) 
na forma do parágrafo 2º-A do art. 27 da lei 9.514/97, incluído pela lei 13.465 de 11/07/2017, 
das datas, horários e locais da realização dos leilões fiduciários, mediante correspondência 
dirigida aos endereços constantes do contrato, inclusive ao endereço eletrônico, podendo o(s) 
fiduciante(s) adquirir sem concorrência de terceiros, o imóvel outrora entregue em garantia, 
exercendo o seu direito de preferência em 1º ou 2º leilão, pelo valor da dívida, acrescida dos 
encargos e despesas, conforme estabelecido no parágrafo 2º-B do mesmo artigo, ainda que, 
outros interessados já tenham efetuado lances, para o respectivo lote do leilão. O arrematante 
pagará no ato, à vista, o valor total da arrematação e a comissão do leiloeiro, correspondente 
a 5% sobre o valor de arremate. O edital completo encontra-se disponível nos sites do leiloeiro 
www.superbid.net e www.sold.superbid.net o qual o participante declara ter lido e concordado 
com os seus termos e condições ali estabelecidos. O horário mencionado neste edital, no site 
do leiloeiro, catálogos ou em qualquer outro veículo de comunicação, consideram o horário 
oficial de Brasília/DF. Ficam os Devedores Fiduciantes INTIMADOS das designações feitas 
acima. A publicação do presente edital supre a intimação pessoal. Será o presente edital, por 
extrato, publicado na forma da lei. As demais condições obedecerão ao que regula o Decreto 
n° 21.981 de 19 de outubro de 1.932, com as alterações introduzidas pelo Decreto n° 22.427 
de 1° de fevereiro de 1.933, que regula a profissão de Leiloeiro Oficial. A(s) ação (ões) Judicial(is) 
relativas(s) ao(s) Imóvel(is) arrematados(s), distribuídas em até 6 meses depois da arrematação 
, que invalidem a consolidação da propriedade e anulem a arrematação do imóvel pelo 
COMPRADOR ARREMATANTE, mediante transito em julgado, os leilões públicos promovidos 
pela VENDEDORA ou adjudicação em favor da VENDEDORA, a arrematação do COMPRADOR 
ARREMATANTE será rescindida, reembolsados pela VENDEDORA os valores pagos pelo 
COMPRADOR ARREMATANTE, excluída a comissão do LEILOEIRO, que deverá ser restituída 
pelo próprio leiloeiro, atualizados os valores a ressarcir pelos mesmos índices aplicados à 
caderneta de poupança, não fazendo jus o COMPRADOR ARREMATANTE, nesta hipótese de 
rescisão a juros de mora, multas por rescisão contratual, perdas e danos ou lucros cessantes, 
devendo o COMPRADOR ARREMATANTE, caso exerça a posse do imóvel, desocupá-lo em 15 
dias, sem direito à retenção ou indenização por eventuais benfeitorias que tenha feito no 
imóvel sem autorização expressa e formal da VENDEDORA.

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

EDITAL DE LEILÃO JUDICIAL ONLINE – PUBLICAÇÃO sintética p/ fins Art. 887, § 3º/CPC. 1ª 
VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE SÃO MIGUEL PAULISTA– SP. Processo nº 1005116-
63.2016.8.26.0016. Executado(a) (s): Marli Aparecida Consane Pereira ME e Outros. 1º Leilão: início 
em 05/09/2022, às 15h00/ término em 08/09/2022, às 15h00 e; 2 º Leilão: início em 08/09/2022, às 
15h01min/ termino em 29/09/2022, às 15h00. L. Mínimo no 1º Leilão: R$ 209.000,00 – L. Mínimo no 2 
º Leilão: R$ 126.000,00 (Sujeitos à atualização). DESCRIÇÃO: End.: Avenida Conselheiro Carrão 
nºs 889 e 891, São Paulo/SP; a.t.: 106,60m². Matr. nº 96.374 do 9º CRI/SP. Contrib.: 056.229.0007-7. 
Fica o(a) (s) executado(a) (s) Marli Aparecida Consane Pereira ME e Outros; e demais interessados, 
INTIMADOS das designações supra, caso não seja (m) localizado (a) (s) para a intimação pessoal. 
Edital na íntegra e Lances “on-line” através do site www.cunhaleiloeiro.com.br.

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

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

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

28 e 29/07
4 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: WMRL PARTICIPAÇÕES
valor total: R$ 208,00
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PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM/SP
SETOR DE COMPRAS E PETRIMÔNIO 

PARECER DE HABILITAÇÃO

RETIFICAÇÃO - PROCESSO N.º 461/2022 TOMADA DE PREÇOS N.º 007/2022 Tendo em vista 
a identificação de informação incorreta no Parecer de Habilitação. Retifica-se O Objeto. Onde se lê: 
contratação de serviços técnicos especializados para o departamento municipal de educação na 
reestruturação da infraestrutura física na rede municipal de ensino no SIMEC/PAR/FNDE/MEC, 
leia-se: contratação de sistema pedagógico estruturado de ensino para alunos e professores da 
Rede Municipal de Educação compreendendo o berçário I e II, a educação infantil (maternal 1 ao 
nível 2) e ensino fundamental I e II do 1º ao 9º ano.

A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES, conforme consta em ata da sessão de abertura, 
decide pela:

HABILITAÇÃO da empresa: 1) MSI EDUCACIONAL, TECNOLOGIA, LIVROS E SERVIÇOS LTDA. 
INABILITAÇÃO da empresa: 2) EDITORA DANGUS LTDA. Sendo assim, a Comissão Permanente 
de Licitações, nos termos do Artigo 109 da Lei Federal n. 8.666/93 e alterações, NOTIFICA os 
interessados no procedimento da presente licitação a terem ciência dos autos do processo, de 
forma a exercerem, se assim desejarem, a sua defesa.

Maiores informações através do telefone (11) 4598-3000, site www.vargem.sp.gov.br ou pelo 
e-mail licitacoes@vargem.sp.gov.br. Ester Pereira de Melo, Presidente da CPL.

Vargem, 28 de julho de 2.022
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PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE 
PRAZO, CONTRATO N.º 0031/2021, TOMADA DE PREÇOS Nº 0006/2021, 
PROCESSO ADMINISTRATIVO E-8.241/2021.Contratada: F.F.L. 
SINALIZAÇÃO, COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, inscrita no CNPJ. sob 
nº 08.068.681/0001-31. Objeto: Contratação de empresa especializada em 
Infraestrutura urbana, compreendendo Recapeamento e/ou Pavimentação 
Asfáltica nas Ruas do Distrito do Cipó na Cidade de Embu Guaçu conforme 
descriminação: Rua Filarina Alves de Oliveira – Jardim Ipê; Rua Josivaldo 
Jesus da Cruz – Parque São Paulo; Rua João Alves Ferreira – Parque 
São Paulo; e Rua Maria Amélia Conceição – Parque São Paulo, conforme 
especificações contidas no Memorial Descritivo, Cronograma Físico 
Financeiro, Planilha Orçamentária, Projetos, e demais exigências contidas 
no presente edital licitatório e Anexo I. Vigência: 28/05/2022 a 24/11/2022. 
Embu Guaçu 28 de julho de 2022, José Antônio Pereira - Prefeito Municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU
ESTADO DE SÃO PAULO

Processo Seletivo Simplificado nº 1/2022
EDITAL DE CLASSIFICAÇÃO DEFINITIVA

A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAMBARI, em cumprimento às disposições constantes no Edital 
de Abertura de Inscrições do Processo Seletivo Simplificado nº 1/2022, RESOLVE:

I – DIVULGAR a Classificação Definitiva dos candidatos aprovados, conforme o ANEXO I – CLAS-
SIFICAÇÃO DEFINITIVA.

ALAMBARI, 27 de julho de 2022.
João Paulo Dantas Pinto Prefeito do Município de ALAMBARI

ANEXO I

CLASSIFICAÇÃO DEFINITIVA

FONOAUDIÓLOGO (A)
Nº DA INSCRIÇÃO CANDIDATO PONTUAÇÃO
001 Janaina Borba Garbo Santos 26
002 Taís Lima Santos 19

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAMBARI

GOVERNO DO ESTADO
 DE SÃO PAULO

SECRETARIA DE ESTADO 
DA EDUCAÇÃO

FDE   AVISA: ABERTURA DE LICITAÇÃO - OBRAS
A  FUNDAÇÃO  PARA  O  DESENVOLVIMENTO  DA  EDUCAÇÃO  -  FDE comunica às empresas 
interessadas que acha-se aberta licitação para execução de Obras:
- TOMADA DE PREÇOS Nº: 69/00366/22/02 - FDE-PRC-2022/00610 – OBJETO: Serviços Especializados 
de Engenharia - PRÉDIO(S) / LOCALIZAÇÃO(ÕES): EE Alcides de Castro Galvão, Rua Benedito Zacarias 
Arouca, 255 – Sumaré – Caraguatatuba; EE Avelino Ferreira, Av. Jose Herculano, 6605, Porto Novo – Cara-
guatatuba, EE/EMEF Benedita Pinto Ferreira, Rua: Jose Pedro de Oliveira Barbosa, 119 Jd. Casa Branca -Ca-
raguatatuba; EE/CEL Colônia dos Pescadores, Av. Sergipe, 905 – Indaiá – Caraguatatuba; EE Ismael Iglesias, 
Rua Manoel Severino de Castro,631 – Barranco Alto – Caraguatatuba; EE Profa. Maria Ester das Neves Dutra 
Damásio, Rua Olavo Bilac, 350 – Morro do algodão – Caraguatatuba; EE Cdor Mario Trombini, Rua Jose 
Benedito Faria, S/N – Jaraguazinho – Caraguatatuba; EE Thomaz Ribeiro de Lima, Av. Frei Pacifico Wagner, 
757 – Centro – Caraguatatuba; EE Profa. Maria Jose da Penha Frugoli, Av. Emilio Granato, 5513 – Enseada – 
Caraguatatuiba; EE Plinio Gonçalves de Oliveira Santos, Rua Pedro Esboriol, 620 – Juquei – Caraguatatuba; EE 
Walkir Vergani, Praça Elpidio Romão Teixeira, 220 – Boicucanga – Caraguatatuba; EE Cap Deolindo de Oliveira 
Santos, Rua Conceição, 844 – Centro – Caraguatatuba, em São Paulo - ABERTURA DA LICITAÇÃO (DIA 
E HORA): 31/08/2022, às 14:00 hs.
- TOMADA DE PREÇOS Nº: 69/00370/22/02 - FDE-PRC-2022/00613 – OBJETO: Serviços Especializados 
de Engenharia - PRÉDIO(S) / LOCALIZAÇÃO(ÕES): EE Prof Antonio Barreiros – Praça João Montans, 1 – 
Ginasio - Altinopolisi; EE Dom Alberto Jose Gonçalves -  Rua Flavio Uchoa, 916 – Campos Eliseos – Ribeirão 
Preto; EE Expedicionário Brasileiros -  Rua Orivaldo Braga, s/n – Jd São Jose – Ribeirão Preto; EE Dr Francisco 
da Cunha Junqueira – Rua Jair Costa, s/n – Centro – Ribeirão Preto, em SP - ABERTURA DA LICITAÇÃO 
(DIA E HORA): 31/08/2022, às 15:00 hs.
- TOMADA DE PREÇOS Nº: 69/00371/22/02 - FDE-PRC-2022/00616 – OBJETO: Serviços Especializados 
de Engenharia - PRÉDIO(S) / LOCALIZAÇÃO(ÕES): EE Iraldo Antonio Martins de Toledo, Rua Pedro An-
tonio Gomes,502 – Centro – Adamantina; EE Profa Maria Aparecida Lopes, Rua Dirceu Cavaline, 100 – Res. 
Athenas – Adamantina, em SP - ABERTURA DA LICITAÇÃO (DIA E HORA): 05/09/2022, às 15:00 hs.
- TOMADA DE PREÇOS Nº: 69/00382/22/02 - FDE-PRC-2022/00632 – OBJETO: Serviços Especializados 
de Engenharia - PRÉDIO(S) / LOCALIZAÇÃO(ÕES): EE/EMEF Expd Diogo Garcia Martins/Alto Alegre  - 
Rua Joaquim Ribeiro, 270 – Centro – Alto Alegre, EE Jose Florentino de Souza – Rua Enedir Sampaio, 779 
– Centro - Brauna EE Maria de Fatima Gomes Alves – Rua Brasilia, 10 – Centro – Clementina - Penapolis, em 
São Paulo - ABERTURA DA LICITAÇÃO (DIA E HORA): 08/09/2022, às 15:00 hs.
- TOMADA DE PREÇOS Nº: 70/00391/22/02 - FDE-PRC-2022/00612 – OBJETO: Serviços Especializados 
de Engenharia - PRÉDIO(S) / LOCALIZAÇÃO(ÕES): DER Sul 3 – Rua Alcindo Ferreira, 4 - Jd. Cruzeiro – 
Cidade Dutra, em SP - ABERTURA DA LICITAÇÃO (DIA E HORA): 09/09/2022, às 10:30 hs.
- TOMADA DE PREÇOS Nº: 70/00379/22/02 - FDE-PRC-2022/00599 – OBJETO: Serviços Especializados 
de Engenharia - PRÉDIO(S) / LOCALIZAÇÃO(ÕES): EE Profa Maria Ferraz de Campos – Rua São Teo-
doro, 453 – Vila Carmosina – Parque do Carmos, em SP - ABERTURA DA LICITAÇÃO (DIA E HORA): 
09/09/2022, às 14:00 hs.
- TOMADA DE PREÇOS Nº: 70/00380/22/02 - FDE-PRC-2022/00605 – OBJETO: Serviços Especializados 
de Engenharia - PRÉDIO(S) / LOCALIZAÇÃO(ÕES): EE Dr. Octavio Mendes - Rua Voluntários da Pátria, 
3422 - Santana, em SP - ABERTURA DA LICITAÇÃO (DIA E HORA): 09/09/2022, às 15:00 hs.
- TOMADA DE PREÇOS Nº: 70/00381/22/02 - FDE-PRC-2022/00604 – OBJETO: Serviços Especializados 
de Engenharia - PRÉDIO(S) / LOCALIZAÇÃO(ÕES): EE Profa Terezinha Palone da Silva Dimingues – Estra-
da Barueri-Itapevi (SP-274), s/n – Lot. Conspel Prq Iglesias - Jandira, em SP - ABERTURA DA LICITAÇÃO 
(DIA E HORA): 12/09/2022, às 09:30 hs.
- TOMADA DE PREÇOS Nº: 69/00108/22/02 - FDE-PRC-2022/00300 – OBJETO: Serviços Especiali-
zados de Engenharia - PRÉDIO(S) / LOCALIZAÇÃO(ÕES): EE Profa Clotilde de Castro Barreira – Praça 
Monsenhor David, 147 – Centro – Candido Mota, DER Lins  – Rua Luiz Gama, 681 – Centro - Lins, em SP 
- ABERTURA DA LICITAÇÃO (DIA E HORA): 12/09/2022, às 10:30 hs.
- TOMADA DE PREÇOS Nº: 69/00117/22/02 - FDE-PRC-2022/00363 – OBJETO: Serviços Especializados 
de Engenharia - PRÉDIO(S) / LOCALIZAÇÃO(ÕES): EE Irmã Maria Gertrudes Cardoso Rebello - Rua Frei 
João das Merces, s/n – Prq. Nosa. Sra. Das Dores – Limeira, em SP - ABERTURA DA LICITAÇÃO (DIA E 
HORA): 12/09/2022, às 14:00 hs.
- TOMADA DE PREÇOS Nº: 69/00118/22/02 - FDE-PRC-2022/00375 – OBJETO: Serviços Especializados 
de Engenharia - PRÉDIO(S) / LOCALIZAÇÃO(ÕES): EE Pref Francisco Antonino, Praça Santos Dumont, 
S/N – Centro, Penápolis, em SP - ABERTURA DA LICITAÇÃO (DIA E HORA): 12/09/2022, às 15:00 hs.
- TOMADA DE PREÇOS Nº: 69/00119/22/02 - FDE-PRC-2022/00490 – OBJETO: Serviços Especializados 
de Engenharia - PRÉDIO(S) / LOCALIZAÇÃO(ÕES): EE Prof Ataliba Julio de Oliveira – Av. José Santana de 
Oliveira, 116 – Vila Nova Itapetininga - Itapetininga , em SP - ABERTURA DA LICITAÇÃO (DIA E HORA): 
13/09/2022, às 09:30 hs.
- TOMADA DE PREÇOS Nº: 69/00256/22/02 - FDE-PRC-2022/00529 – OBJETO: Conclusão de Obra para 
Construção de Prédio para Creche e Educação Infantil - PRÉDIO(S) / LOCALIZAÇÃO(ÕES): Terreno Jd. 
Boer I – Rua Gloria, s/n – Jardim Boer I – Americana, em SP - ABERTURA DA LICITAÇÃO (DIA E HORA): 
13/09/2022, às 10:30 hs.
- TOMADA DE PREÇOS Nº: 69/00257/22/02 - FDE-PRC-2022/00531 – OBJETO: Conclusão de Obra 
para Construção de Prédio para Creche e Educação Infantil - PRÉDIO(S) / LOCALIZAÇÃO(ÕES): Terreno 
Res. Luiz Massu Coury – Rua Antonio Roberto Roncato, s/n – Res. Luiz Massu Coury – Rio das Pedras, em 
SP - ABERTURA DA LICITAÇÃO (DIA E HORA): 13/09/2022, às 14:00 hs.
- CONCORRÊNCIA Nº: 69/00247/22/01 - FDE-PRC-2022/00521 – OBJETO: Conclusão de Obra para 
Construção de Prédio para Creche e Educação Infantil - PRÉDIO(S) / LOCALIZAÇÃO(ÕES): Creche Terre-
no Bairro Centro – Av. Aristides Alves de Lima, Esquina com a Rua Jose Euflausino Filho,300 – Ubarana - SP 
- ABERTURA DA LICITAÇÃO (DIA E HORA): 13/09/2022, às 15:00 hs.
  CONCORRÊNCIA Nº: 69/00249/22/01 - FDE-PRC-2022/00519 – OBJETO: Conclusão de Obra para 
Construção de Prédio para Creche e Educação Infantil - PRÉDIO(S) / LOCALIZAÇÃO(ÕES): Creche Terre-
no Faz. Montalvão – Rua José Ferreira, s/nº - Fazenda Montalvão – Alfredo Marcondes – Presidente Prudente 
- SP - ABERTURA DA LICITAÇÃO (DIA E HORA): 14/09/2022, às 09:30 hs.
- CONCORRÊNCIA Nº: 69/00250/22/01 - FDE-PRC-2022/00518 – OBJETO: Conclusão de Obra para 
Construção de Prédio para Creche e Educação Infantil - PRÉDIO(S) / LOCALIZAÇÃO(ÕES): Creche Ter-
reno Bairro Centro – Av. Vereador João Elvino/Guaianases, s/n - Centro – Inúbia Paulista – Adamantina - SP 
- ABERTURA DA LICITAÇÃO (DIA E HORA): 14/09/2022, às 10:30 hs.
- CONCORRÊNCIA Nº: 69/00262/22/01 - FDE-PRC-2022/00530 – OBJETO: Serviços Especializados de 
Engenharia - PRÉDIO(S) / LOCALIZAÇÃO(ÕES): EE Profª Marta Aparecida Hjertquist Barbosa (CAIC), Rua 
Sangento José dos Santos, 12-01 – Vila Nova Esperança – Bauru – SP - ABERTURA DA LICITAÇÃO (DIA 
E HORA): 14/09/2022, às 14:00 hs.
- CONCORRÊNCIA Nº: 69/00314/22/01 - FDE-PRC-2022/00557 – OBJETO: Conclusão de Obra para 
Construção de Prédio para Creche e Educação Infantil - PRÉDIO(S) / LOCALIZAÇÃO(ÕES): Creche Ter-
reno B. Caramuru – Rua Riachuelo/XV de Novembro, s/n – Caramuru – Rubiacea, em SP - ABERTURA DA 
LICITAÇÃO (DIA E HORA): 14/09/2022, às 15:00 hs.
O(s) Edital(is) poderá(ão) ser obtido(s) gratuitamente nos endereços eletrônicos http://www.imprensaoficial.
com.br e www.fde.sp.gov.br. A(s) planilha(s) Quantitativa(s) de Serviços e Preços deverá(ao) ser dispostas 
em formato BIN (arquivo de retorno - RET), gerada(s) OBRIGATORIAMENTE através do aplicativo DIGI-
TAGRP, o qual deverá ser instalado individualmente por pessoa jurídica (CNPJ), para serem inserida(s) em 
CD-ROM - (APLICATIVO DIGITA GRPV5003 PLANILHA QUANTITATIVA - versão JANEIRO / 2021  http://
www.fde.sp.gov.br/PagePublic/PesquisaLicitacoes.aspx?codigoMenu=28) (MANUAL DE INSTALAÇÃO- 
http://file.fde.sp.gov.br/portalfde/Arquivo/DocLicitacoes/Manual_do_Sistema_de_Digitacao_de_Propos-
tas_Versao_para_o_site.pdf) através do endereço eletrônico www.fde.sp.gov.br – Licitações. A(s) planilha(s) 
Quantitativa(s) de Serviços e Preços deverá(ao) ser(em) adquirida(s) através do endereço eletrônico www.
fde.sp.gov.br - Licitações. Os invólucros contendo as PROPOSTAS COMERCIAIS e os DOCUMENTOS DE 
HABILITAÇÃO juntamente com a Declaração de Pleno Atendimento aos Requisitos de Habilitação, Declaração 
de enquadramento como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte e Declaração de enquadramento como 
cooperativa que preencha as condições estabelecidas no art. 34, da Lei Federal nº 11.488/2007, deverão 
ser entregues devidamente acompanhados da Comprovação da condição de ME/EPP/COOPERATIVA, 
conforme o caso, no ato de abertura da sessão, na Sala de Licitações no 1º Andar – Gerência de Lici-
tações da Fundação para o Desenvolvimento da Educação - FDE, na Av. São Luís, 99 - São Paulo - SP. Esta(s) 
Licitação(ões) será(ão) processada(s) em conformidade com a LEI FEDERAL nº 8.666/93, com a Lei Estadual 
nº 6.544/89 e suas alterações, em especial aquelas decorrentes da Lei Estadual 13.121/08, e com o disposto 
nas CONDIÇÕES GERAIS PARA A REALIZAÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATAÇÕES DA FUNDAÇÃO PARA O 
DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FDE. As propostas deverão obedecer, rigorosamente, o estabelecido 
no(s) edital(is). ROBERTO POMPEI GOUVEIA - Gerente de Licitações

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIRÓPOLIS
ABERTURA DE LICITAÇÃO

Pregão Presencial nº 16/2022
Processo Administrativo nº 3744/2021

Objeto: Registro de preço para fornecimento de ração seca e saches para 
caninos e felinos, filhotes e adultos; e areia granulada.
Data da Sessão: 11/08/2022
Horário: 09:00 horas

Local: Rua Toledo Barros, 404 – Centro, Cordeirópolis-SP – Secretaria da 
Mulher e Desenvolvimento Social

Cordeirópolis, 28 de julho de 2022.
Carlos Alberto Piola Filho

Diretor de Compras 

CORPO DE BOMBEIROS
Comando de Bombeiros Metropolitano

EDITAL DE LICITAÇÃO
Encontra-se aberta na UGE 180203 - Divisão de Finanças Logística e Patrimônio do Comando de Bombeiros Metropolitano a 
seguinte licitação: TOMADA DE PREÇOS Nº2022056951-6. PROCESSO PMESP-PRC-2022/12057. LOCAL DO PROCESSO 
PARA VISTAS AOS AUTOS: UGE 180203 Divisão de Finanças e Patrimônio do Corpo de Bombeiros Metropolitano sito à Praça 
Clóvis Bevilácqua, 421 – CBM, 1 º andar - Centro – São Paulo – SP –Seção de Licitações do CBM. OBJETO: Contratação 
de serviço manutenção no EB Santo Amaro. ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA: às 09:30 horas do dia 22/08/2022, sendo 
realizada Praça Clóvis Bevilácqua, 421 – no auditório do CCB, 4º andar - Centro – São Paulo – SP – Seção de Licitações do 
CBM.O edital de licitação poderá ser retirado pelos sites www.e-negociospublicos.com.br e www.imprensaoficial.com.br ou na 
Seç de Fin Pat do CBM. Demais esclarecimentos também poderão ser obtidos de segunda à sexta-feira, das 09:00 às 12:00 
e das 14:00 às 18:00 horas, pelos telefones (11)3396-2065 e 3396-2289. Autoridade Subscritora do Edital: Cap PM Tiago 
Tavares da Silva. Presidente da Sessão: Ten PM Carmem Luiza dos Santos Martinez Duran

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO
ABERTURA TOMADA DE PREÇO Nº 02/2022

Tipo: menor preço. Objetivo: Contratação de empresa especializada no fornecimento e 
instalação de poste de concreto circular 12/600dan, transformador trifásico à óleo de pe-
destal e cabine primária blindada de energia na estação de captação e recalque B1. Data: 
15/08/2022 às 09:00h, à R. João Bento, nº 40. Edital: www.saaegarca.sp.gov.br. Garça, 
28/07/2022. André Pazzini Bomfim - Diretor Executivo.

ABERTURA TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2015- Tipo menor preço. Objeto: 
Contratação de empresa de engenharia para substituição da cobertura metálica do 
almoxarifado, com fornecimento de materiais e mão de obra. Data: 03/12/2015 às 09:00 
horas, à R. João Bento, nº 40. Edital: www.saaegarca.sp.gov.br. Garça, 12/11/2015 - 
Ary Marino Filho - Diretor Executivo.

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUAS E ESGOTOS
AUTARQUIA MUNICIPAL

CNPJ: 48.211.262/0001-21 - IE 315.087.331.117
 Rua João Bento, 40 - Bairro Cascata - CEP 17400-000 -  (14) 3407-2480 - Garça/SP

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU

TOMADA DE PREÇOS  Nº 015/2022
PROCESSO ADM. Nº 34.944/2022
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DE MÃO DE 
OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, INSTALAÇÕES ELETRICAS, SISTEMA DE ILU-
MINAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL DO ESTÁDIO MUNICIPAL “SEVERINO DE ALMEIDA” EM 
RUBIÃO JÚNIOR,  NESTA CIDADE DE BOTUCATU/SP.
DATA DE RETIRADA / ENCERRAMENTO E ABERTURA:
PRAZO  DE RECEBIMENTO DOS ENVELOPES Nº 01 E 02 – DOCUMENTAÇÃO / PROPOSTA
DIA 15 DE AGOSTO 2022 – ATÉ ÀS 08:30 HORAS-PROTOCOLO, ABERTURA MESMA DATA ÀS 
09:00 HORAS 
LOCAL ABERTURA: Sala de reuniões da COPEL no prédio da Prefeitura Municipal de Botucatu sito 
à Praça Prof. Pedro Torres, nº 100 centro Botucatu/SP.
O EDITAL PODERÁ SER RETIRADO PELO site: www.botucatu.sp.gov.br. e maiores esclarecimen-
tos poderão ser obtidos na Comissão Permanente de Licitações – COPEL, pelo tel. (14) 3811-1442 
nos horários das  08:00 às 16:30 horas, ou por e-mail: andrea.amaral@botucatu.sp.gov.br.
ANDREA CRISTINA PANHIN AMARAL NOGUEIRA – DIRETORA DE COMPRAS E LICITAÇÕES

SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA 

AVISO DE ALTERAÇÃO
Pregão Eletrônico nº 264/2022
Processo Administrativo nº 078283/2022
Objeto: Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de vigilância 
desarmada, 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 11 de agosto de 2022.
ABERTURA DAS PROPOSTAS: Dia 11 de agosto de 2022 às 14 horas.
INÍCIO DA DISPUTA DE PREÇOS: Dia 11 de agosto de 2022 a partir das 14 horas e 30 
minutos.

Ribeirão Preto, 27 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 nº 319/2022

Processo Administrativo nº 090507/2022
LICITAÇÃO DIFERENCIADA COM LOTES PARA AMPLA PARTICIPAÇÃO E LOTES PARA 
PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DE MICROEMPRESAS, EMPRESAS DE PEQUENO PORTE E 
MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL.

OBJETO: Aquisição de materiais de enfermagem, conforme edital e seus anexos.
Valor Estimativo: R$ 367.760,00 (trezentos e sessenta e sete mil setecentos e sessenta reais)

RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: até às 8 horas e 30 minutos do dia 11 de agosto de 
2022.
ABERTURA DAS PROPOSTAS: Dia 11 de agosto de 2022 às 8 horas e 30 minutos.
INÍCIO DA DISPUTA DE PREÇOS: Dia 11 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, 28 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 REABERTURA

Pregão Presencial nº 213/2022
Processo Administrativo nº 066994/2022
Objeto: Contratação de empresa especializada para aquisição de licença de uso de software 
visando o aperfeiçoamento do sistema de gerenciamento das rotinas de Planejamento, de 
Controle e de Gestão dos Créditos Tributários vencidos, inscritos ou não na Dívida Ativa 
Municipal, com incremento de novas funcionalidades na ferramenta existente (adaptação 
evolutiva), compreendendo instalação, treinamento, capacitação e apoio técnico operacional, 
conforme edital e seus anexos.

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

Os envelopes contendo a proposta e os documentos de habilitação deverão ser entregues às 
09:00h do dia 11 de agosto de 2022, na Secretaria Municipal da Administração, Departamento 
de Materiais e Licitações, sito na Rua Jacira nº 50, Jardim Macedo, Ribeirão Preto/SP – CEP 
14091-130, ocasião em que se dará a sessão de processamento do Pregão.

Local e horário para retirada do Edital de Retificação e Reabertura: Departamento de Materiais 
e Licitações – Divisão de Licitação – Rua Jacira nº 50, Jardim Macedo, das 10h às 16h, 
gratuitamente, ou na íntegra através do site: www.ribeiraopreto.sp.gov.br > Portal da 
Transparência > Licitações > PMRP.

Ribeirão Preto, 28 de julho de 2022.
Ricardo Fernandes de Abreu

Secretário Municipal da Administração

Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto
Estado de São Paulo

Secretaria da Administração
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Edital de Leilão Extrajudicial
Angélica Mieko Inoue Dantas, Leiloeiro Oficial, matrícula JUCESP 747, devidamente autorizada pe-
lo(s) comitente (s) GAFISA CONSTRUTORA , torna público a oferta, em leilão ONLINE EXCLUSIVO 
PARA FUNCIONÁRIOS BENS DE APARTAMENTO DECORADO LEILÃO - TONINO LAMBORGHINI 
(ref. 29) - extrajudicial, a venda dos bens móveis de apartamento decorado, com encerramento a 
partir das 17h00 do dia 04/08/2022, no portal  www.lancetotal.com.br, nos termos do DECRETO Nº 
21.981 DE 19 DE OUTUBRO DE 1932, LEI Nº 13.138, DE 26 DE JUNHO DE 2015 e INSTRUÇÃO 
NORMATIVA DREI Nº 17, DE 5 DE DEZEMBRO DE 2013. Os bens serão vendidos no estado em 
que se encontram, não cabendo ao Comitente e ao Leiloeiro qualquer responsabilidade quanto ao 
estado de conservação. Os bens poderão ser examinados pelos interessados sem a necessidade de 
AGENDAMENTO PRÉVIO do dia 15/07/2022 ao dia 04/08/2022 – De segunda a sexta das 10h00 às 
16h00 - Alameda Jaú, 552 - Jardins, São Paulo - SP, 01420-000.  Retirada dos bens:  13 de Agosto 
de 2022 (Sábado), das 10hs às 14hs - Alameda Jaú, 552 - Jardins, São Paulo - SP, 01420-000. A 
venda será realizada à vista. O pagamento de comissão do Leiloeiro de 5% (cinco por cento) sobre o 
valor de arrematação, que será realizado no ato. Maiores informações com relação completa de lotes 
consulte o site www.lancetotal.com.br ou no escritório do Leiloeiro tel. (11) 3868-2910.

LEILÃO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
ALEXANDRE TRAVASSOS, leiloeiro oficial inscrito na JUCESP n° 951, com escritório à Av. 
Engenheiro Luís Carlos Berrini, 105 - 4º. Andar - Brooklin Paulista, São Paulo - SP, 04571-010 - 
Edifício Berrini One, devidamente autorizado pelo Credor Fiduciário VERT COMPANHIA 
SECURITIZADORA, doravante designada VENDEDORA, inscrita no CNPJ sob n° 
25.005.683/0001-09, com sede na Rua Cardeal Arcoverde, n° 2.365, 7º andar, Pinheiros, São 
Paulo/SP, nos termos do instrumento particular com efeitos de escritura pública, nº 70002072-
1, firmado em 27/01/2020, no qual figura com a Devedora/Fiduciante: Eunice Toleto, 
brasileira, divorciada, diretora de colégio, data de nascimento 20/12/1961, RG nº 15.681.176-
5-SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob nº 087.280.618-96, residente e domiciliada na Alameda 
Tutóia, 427, Apto 42, Gopouva, São Paulo/SP - CEP: 07092-000, levarão a PÚBLICO LEILÃO de 
modo Presencial e/ou On-line, nos termos da Lei nº 9.514/97, artigo 27 e parágrafos, no dia 
09 de Agosto de 2022 às 09h00, à Av. Engenheiro Luís Carlos Berrini, 105 - 4º. Andar - Brooklin 
Paulista, São Paulo - SP, 04571-010 - Edifício Berrini One, em PRIMEIRO LEILÃO, com lance 
mínimo igual ou superior a 1º PÚBLICO LEILÃO - VALOR: R$ 322.776,48 (trezentos e vinte e 
dois mil, setecentos e setenta e seis reais e quarenta e oito centavos), o imóvel abaixo 
descrito, em lote único, com a propriedade consolidada em nome do credor Fiduciário, 
constituído pelos imóveis: 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° 083.60.57.0121.05.004-0. Os imóveis encontram-se ocupados, e serão vendidos no 
estado em que se encontram, não podendo o arrematante alegar desconhecimento das 
condições, características e estado de conservação. A desocupação do imóvel deverá ser 
providenciada pelo comprador, que assume o risco da ação, bem como todas as custas e 
despesas, inclusive honorários advocatícios, mediante propositura da competente 
reintegração na posse, na forma do artigo nº 30, da Lei nº 9.514/97. Caso não haja licitante 
em primeiro leilão, fica desde já designado o dia 10 de Agosto de 2022 às 13h30 para 
realização do SEGUNDO LEILÃO, com lance mínimo igual ou superior a: R$ 322.790,73 
(trezentos e vinte e dois mil, setecentos e noventa reais e setenta e três centavos). 
Os interessados em participar do leilão de modo on-line, deverão se cadastrar nos sites 
www.superbid.net e www.sold.superbid.net e se habilitar acessando a página deste leilão, 
clicando na opção HABILITE-SE, com antecedência de até 01 (uma) hora, antes do início do 
leilão presencial, não sendo aceitas habilitações após esse prazo. Demais condições de 
participação online devem ser verificadas no site indicado. O envio de lances on-line se dará 
exclusivamente através dos sites www.superbid.net e www.sold.superbid.net, respeitado o 
lance inicial e o incremento mínimo estabelecido, em igualdade de condições com os 
participantes presentes no auditório do leilão de modo presencial, na disputa pelo lote do 
leilão. A venda será efetuada em caráter “ad corpus” e no estado de conservação em que o 
imóvel se encontra, e eventual irregularidade ou necessidade de averbação de construção, 
ampliação ou reforma, será objeto de regularização e os encargos junto aos órgãos 
competentes por conta do adquirente. O(s) devedor(es) fiduciante(s) será(ão) comunicado(s) 
na forma do parágrafo 2º-A do art. 27 da lei 9.514/97, incluído pela lei 13.465 de 11/07/2017, 
das datas, horários e locais da realização dos leilões fiduciários, mediante correspondência 
dirigida aos endereços constantes do contrato, inclusive ao endereço eletrônico, podendo o(s) 
fiduciante(s) adquirir sem concorrência de terceiros, o imóvel outrora entregue em garantia, 
exercendo o seu direito de preferência em 1º ou 2º leilão, pelo valor da dívida, acrescida dos 
encargos e despesas, conforme estabelecido no parágrafo 2º-B do mesmo artigo, ainda que, 
outros interessados já tenham efetuado lances, para o respectivo lote do leilão. O arrematante 
pagará no ato, à vista, o valor total da arrematação e a comissão do leiloeiro, correspondente 
a 5% sobre o valor de arremate. O edital completo encontra-se disponível nos sites do leiloeiro 
www.superbid.net e www.sold.superbid.net o qual o participante declara ter lido e concordado 
com os seus termos e condições ali estabelecidos. O horário mencionado neste edital, no site 
do leiloeiro, catálogos ou em qualquer outro veículo de comunicação, consideram o horário 
oficial de Brasília/DF. Ficam os Devedores Fiduciantes INTIMADOS das designações feitas 
acima. A publicação do presente edital supre a intimação pessoal. Será o presente edital, por 
extrato, publicado na forma da lei. As demais condições obedecerão ao que regula o Decreto 
n° 21.981 de 19 de outubro de 1.932, com as alterações introduzidas pelo Decreto n° 22.427 
de 1° de fevereiro de 1.933, que regula a profissão de Leiloeiro Oficial. A(s) ação (ões) Judicial(is) 
relativas(s) ao(s) Imóvel(is) arrematados(s), distribuídas em até 6 meses depois da arrematação 
, que invalidem a consolidação da propriedade e anulem a arrematação do imóvel pelo 
COMPRADOR ARREMATANTE, mediante transito em julgado, os leilões públicos promovidos 
pela VENDEDORA ou adjudicação em favor da VENDEDORA, a arrematação do COMPRADOR 
ARREMATANTE será rescindida, reembolsados pela VENDEDORA os valores pagos pelo 
COMPRADOR ARREMATANTE, excluída a comissão do LEILOEIRO, que deverá ser restituída 
pelo próprio leiloeiro, atualizados os valores a ressarcir pelos mesmos índices aplicados à 
caderneta de poupança, não fazendo jus o COMPRADOR ARREMATANTE, nesta hipótese de 
rescisão a juros de mora, multas por rescisão contratual, perdas e danos ou lucros cessantes, 
devendo o COMPRADOR ARREMATANTE, caso exerça a posse do imóvel, desocupá-lo em 15 
dias, sem direito à retenção ou indenização por eventuais benfeitorias que tenha feito no 
imóvel sem autorização expressa e formal da VENDEDORA.

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

EDITAL DE LEILÃO JUDICIAL ONLINE – PUBLICAÇÃO sintética p/ fins Art. 887, § 3º/CPC. 1ª 
VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE SÃO MIGUEL PAULISTA– SP. Processo nº 1005116-
63.2016.8.26.0016. Executado(a) (s): Marli Aparecida Consane Pereira ME e Outros. 1º Leilão: início 
em 05/09/2022, às 15h00/ término em 08/09/2022, às 15h00 e; 2 º Leilão: início em 08/09/2022, às 
15h01min/ termino em 29/09/2022, às 15h00. L. Mínimo no 1º Leilão: R$ 209.000,00 – L. Mínimo no 2 
º Leilão: R$ 126.000,00 (Sujeitos à atualização). DESCRIÇÃO: End.: Avenida Conselheiro Carrão 
nºs 889 e 891, São Paulo/SP; a.t.: 106,60m². Matr. nº 96.374 do 9º CRI/SP. Contrib.: 056.229.0007-7. 
Fica o(a) (s) executado(a) (s) Marli Aparecida Consane Pereira ME e Outros; e demais interessados, 
INTIMADOS das designações supra, caso não seja (m) localizado (a) (s) para a intimação pessoal. 
Edital na íntegra e Lances “on-line” através do site www.cunhaleiloeiro.com.br.

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

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

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

28 e 29/07
4 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: WMRL PARTICIPAÇÕES
valor total: R$ 208,00
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PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM/SP
SETOR DE COMPRAS E PETRIMÔNIO 

PARECER DE HABILITAÇÃO

RETIFICAÇÃO - PROCESSO N.º 461/2022 TOMADA DE PREÇOS N.º 007/2022 Tendo em vista 
a identificação de informação incorreta no Parecer de Habilitação. Retifica-se O Objeto. Onde se lê: 
contratação de serviços técnicos especializados para o departamento municipal de educação na 
reestruturação da infraestrutura física na rede municipal de ensino no SIMEC/PAR/FNDE/MEC, 
leia-se: contratação de sistema pedagógico estruturado de ensino para alunos e professores da 
Rede Municipal de Educação compreendendo o berçário I e II, a educação infantil (maternal 1 ao 
nível 2) e ensino fundamental I e II do 1º ao 9º ano.

A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES, conforme consta em ata da sessão de abertura, 
decide pela:

HABILITAÇÃO da empresa: 1) MSI EDUCACIONAL, TECNOLOGIA, LIVROS E SERVIÇOS LTDA. 
INABILITAÇÃO da empresa: 2) EDITORA DANGUS LTDA. Sendo assim, a Comissão Permanente 
de Licitações, nos termos do Artigo 109 da Lei Federal n. 8.666/93 e alterações, NOTIFICA os 
interessados no procedimento da presente licitação a terem ciência dos autos do processo, de 
forma a exercerem, se assim desejarem, a sua defesa.

Maiores informações através do telefone (11) 4598-3000, site www.vargem.sp.gov.br ou pelo 
e-mail licitacoes@vargem.sp.gov.br. Ester Pereira de Melo, Presidente da CPL.

Vargem, 28 de julho de 2.022

A7gazetasp.com.br
Sexta-feira, 29 De julho De 2022 

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 Certifi cados 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 fi m 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 específi cos 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 identifi cação 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 Certifi cados 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 fi m 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 específi cos 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 identifi cação 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

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 Certifi cados 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 PENTÁ-
GONO 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 Ti-
tulares dos CRA da Emissão (“AGCRA”), a ser realizada, em 1ª Convocação em 26 de agosto às 14h30 de for-
ma exclusivamente digital, inclusive para fi ns de votos, por meio da plataforma Microsoft Teams (vide informa-
ções gerais abaixo), a fi m 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 quais-
quer atos necessários e/ou convenientes à formalização, implementação e/ou aperfeiçoamento das deliberações refe-
rentes 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 assem-
bleias@pentagonotrustee.com.br com no mínimo 02 (dois) dias úteis de antecedência em relação à data de rea-
lização 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 específi cos 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 corres-
pondente 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 identifi cação e de representação, se for o caso. Conforme Re-
solução CVM nº 60, a Emissora disponibilizará acesso simultâneo a eventuais documentos apresentados durante a As-
sembleia que não tenham sido apresentados anteriormente e a Assembleia será integralmente gravada. Ficam os se-
nhores Titulares dos CRA cientes de que, nos termos do artigo 25, § 2º, da Resolução nº 60 da CVM, de 23 de dezem-
bro de 2021, uma vez que as Demonstrações Contábeis do Patrimônio Separados não contiverem ressalvas, serão con-
sideradas automaticamente aprovadas, caso a Assembleia Geral em referência não seja instalada em 1ª e 2ª convoca-
ção, em virtude do não comparecimento de quaisquer dos Titulares dos CRA. O material de apoio necessário para em-
basar 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 09ª SÉRIE DA 01ª EMISSÃO DA TRUE SECURITIZADORA S.A.

Ficam convocados os titulares dos Certifi cados 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 PENTÁGO-
NO 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 Ti-
tulares 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 fi ns de votos, por meio da plataforma Microsoft Teams (vide in-
formações gerais abaixo), a fi m 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 pa-
trimônio separado dos CRA da Emissora, acompanhadas do parecer dos auditores independentes, relativos ao exer-
cício 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 de-
liberações 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 plata-
forma Microsoft Teams, coordenada pela Emissora, a qual disponibilizará oportunamente o link de acesso àqueles Ti-
tulares 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 re-
lação 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 específi cos 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 videocon-
ferência, 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 as-
sinada pelo titular dos CRA ou por seu procurador, com cópia digital dos documentos de identifi cação e de represen-
tação, se for o caso. Conforme Resolução CVM nº 60, a Emissora disponibilizará acesso simultâneo a eventuais docu-
mentos 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 Reso-
lução nº 60 da CVM, de 23 de dezembro de 2021, uma vez que as Demonstrações Contábeis do Patrimônio Separa-
dos não contiverem ressalvas, serão consideradas automaticamente aprovadas, caso a Assembleia Geral em referên-
cia 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

6ª VARA CÍVEL  DE GUARULHOS -  Rua dos Cr isantemos, 29 - sala 1403 - 14°
andar  -  Cen t ro  -  CEP 07091-060  -  Fone :  (11)  2845-9263  -  E-ma i l :
guarulhos6cv@tjsp.jus.br - EDITAL de CITAÇÃO - Prazo de 20 dias - Processo
nº 1007094-62.2018.8.26.0224. A MMª Juíza de Direito da 6ª Vara Cível, do Foro
de Guarulhos, Estado de São Paulo, Dra. NATÁLIA SCHIER HINCKEL, na forma
da Lei ,  etc . FAZ SABER a  COOPERATIVA HABIACIONAL POMPEIA ,  CNPJ
01.033.955/0001-08, com endereço à Calcada das Tulipas, 27, 1º andar, sala 03,
Condominio Centro Comercial Alphaville, CEP 06453-020, Barueri /SP, que lhe foi
proposta uma ação de EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL por par te de
CONDOMÍNIO RESIDENCIAL AMÉRICAS, alegando em síntese: requer o paga-
mento do valor equivalente a R$ 14.205,57, referente às cotas condominiais dos
meses de setembro de 2014 a fevereiro de 2018, bem como das parcelas dos
meses de junho de 2014 a maio de 2015 referentes a acordo efetuado, relativas
à unidade 53, bloco 16, do condomínio autor. Encontrando-se o réu em lugar incerto
e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO por EDITAL, para os atos e termos da
ação proposta e para que, no prazo de 15 dias,  que f luirá após o decurso do
prazo do presente edital, apresente RESPOSTA . Não sendo contestada a ação,
o réu será considerado revel, caso em que será nomeado CURADOR ESPECIAL.
Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. Nada
mais. Dado e passado nesta cidade de Guarulhos, aos 07 de julho de 2022.

1ª VARA DA FAMÍLIA E SUCESSÕES - COMARCA DE SANTO ANDRÉ/SP - EDITAL
para CONHECIMENTO de TERCEIROS expedido nos autos de INTERDIÇÃO de
ANTONIO JOSÉ DA SILVEIRA, requerido por EVERTON BIOZOTTI DA SILVEIRA
- Processo nº 1007224-61.2020.8.26.0554. O MM Juiz de Direito da 1ª Vara da
Família e Sucessões do foro de Santo André, Estado de São Paulo, Dr. RODRIGO
AUGUSTO DE OLIVEIRA, na forma da lei, etc. FAZ SABER aos que o presente
edital virem ou dele conhecimento tiverem que por sentença proferida em 13/05/
2022,  foi DECRETADA a INTERDIÇÃO de ANTONIO JOSÉ DA SILVEIRA, CPF
993.403.808-00, declarando-o relativamente incapaz de exercer pessoalmente
os atos da vida civil e nomeado como CURADOR, em CARÁTER DEFINITIVO, o
Sr. EVERTON BIOZOTTI DA SILVEIRA, CPF 348.895.618-03. O presente edital
será publicado por três vezes, com intervalos de dez dias e afixado na forma da lei.
Nada Mais. Dado e passado nesta cidade de Santo André, aos 14 de julho de 2022.

2ª Vara Cível do Foro da Comarca de Mauá/SP
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1007279-24.2015.8.26.0348. O MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível,
do Foro de Mauá, Estado de São Paulo, Dr. THIAGO ELIAS MASSAD, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a GISELDA DA SILVA
MEDEIROS, CPF 155.272.488-30, que Banco Bradesco S/A., ajuizou ação de Execução de Título Extrajudicial, tendo como corréus
Matriz Veículos Multimarcas EPP e Dener Isamu Yamamoto, objetivando a cobrança da quantia de R$ 92.328,84 (julho/2019), que
será atualizado até a data do efetivo pagamento, correspondente ao saldo devido pela Cédula de Crédito Bancário - Capital de
Giro sob o número 008.263.342, firmado em 22/17/2014. Ocorre que os réus não honraram com os pagamentos, tornando-se
inadimplentes. Estando em lugar ignorado, incerto e não sabido, foi deferida a citação e intimação por edital, para que em 03 dias,
a fluir após os 20 dias supra, paguem o valor mencionado, caso em que os honorários serão reduzidos pela metade; Não
ocorrendo pagamento voluntário, o débito será acrescido de multa de dez por cento (10%), também, de honorários de advogado
de dez por cento (10%), proceda-se a imediata penhora e avaliação de bens; com ou sem penhora, intime-se do prazo legal
de 15 dias para oposição de embargos; no mesmo prazo reconhecendo seu débito, os devedores poderão depositar 30%
do montante do principal e acessórios e, requerer o pagamento do restante em 06 parcelas mensais, acrescidas de correção
monetária e juros de 1% ao mês (Lei 11.382/2006). Decorrido o prazo para oferecimento de resposta (art. 231, inciso IV, NCPC),
será nomeado curador especial a executada (art. 257, IV e art. 72, inciso II NCPC), na ausência dos quais, prosseguirá o feito nos
seus ulteriores termos. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta
cidade de Mauá, aos 28 de junho de 2022.

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0016977-34.2018.8.26.0100 Ao Dr. Paulo Rogério Santos Pinheiro, MM. 
Juiz de Direito da 43ª Vara Cível do Foro Central Cível, do Estado de São Paulo, na forma da Lei. Faz saber a MAURO DE OLIVEIRA, 
CPF nº 768.155.268-04, que CONDOMINIO EDIF�CIO MARIN�A ajuizou Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica em 
face da executada DOMINIUM ADMINISTRADORA DE CONDOMINIOS E IMOVEIS para pagamento da condenação no valor de R$ 
19.654,16 (Ago/17), conforme fixado em Sentença no proc. 1126744-29.2014.8.26.0100. Estando o réu em lugar ignorado, 
expede-se edital para que manifeste e requeira as provas cabíveis em 15 dias decorrido o prazo do edital, conforme art. 135 do 
NCPC. Ficando adver�do de que no caso de revelia será nomeado curador especial. Será o edital, afixado e publicado na forma da 
lei. SP, 03.06.2022.      P-28e29/07 

EDITAL DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO - PRAZO DE 30 DIAS. PROCESSO Nº 0017639-68.2013.8.26.0004 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 
1ª Vara Cível, do Foro Regional IV - Lapa, Estado de São Paulo, Dr(a). Erasmo Samuel Toze�o, na forma da Lei, etc. FAZ SABER A 
F�BIO LUIS VIEIRA �LIN�ANI, CPF nº 159.833.358-55, que ESCOLA ESTILO DE APRENDER LTDA - ME ajuizou Ação Monitória para 
recebimento de R$24.534,05 (Ago/13) referente as mensalidades escolares, despesas com material e alimentação inadimplidos no 
período de setembro a dezembro de 2011 e janeiro a dezembro de 2012. Estando o réu em lugar ignorado e não sabido, foi 
deferida a CITAÇÃO E INTIMAÇÃO por edital para que em 15 dias, decorridos o prazo do edital, pague o débito atualizado, bem 
como honorários advoca�cios correspondentes à 5% do valor da causa, prazo em que poderá apresentar embargos monitórios 
nos termos do art. 701 do CPC. Ficando adver�do de que no caso de revelia será nomeado curador especial. Será o presente edital 
publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 13 de julho de 2022. P-28e29/07 

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0231922-60.2009.8.26.0002 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível, 
do Foro Regional II - Santo Amaro, Estado de São Paulo, Dr(a). Caio Moscariello Rodrigues, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) 
ULISSES RICARDO BUSOLI, CPF 116.967.438-00, que lhe foi proposta uma ação de Cumprimento de sentença por parte de 
Condomínio Portal dos Príncipes, alegando em síntese: Ação de Cobrança para recebimento de R$ 41.107,38 ante o 
inadimplemento das parcelas condominiais de Nov/2003 a Jul/2009 do apto 42, bloco 8-B do edi�cio. 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 03 dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, pague o débito atualizado, sob pena de penhora em tantos 
de seus bens quantos bastem à garan�a da execução. Em caso de pagamento dentro do tríduo a verba honorária será reduzida 
pela metade. No prazo para embargos, reconhecendo o crédito do exequente e depositando 30% do valor em execução, incluindo 
custas e honorários advoca�cios, poderá o executado requerer o pagamento do restante em 06 parcelas mensais, acrescidas de 
correção monetária e juros de 1% ao mês. Não sendo efetuado o pagamento, fluirá o prazo de 15 (quinze) dias para apresentação 
de embargos à execução. Em caso de revelia, será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e 
publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 08 de julho de 2021.  P-28e29/07 

2ª Vara Cível2ª Vara Cível EDITAL DE CITAÇÃO � PRAZO DE 30 DIAS, expedido nos autos da Ação de Usucapião, PROCESSO Nº 
1003771-05.2020.8.26.0604 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro de Sumaré, Estado de São Paulo, Dr(a). ANDRE 
PEREIRA DE SOUZA, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) �islaine da Silva Salgado, Os�aldo Lopes Padovani, Carlos Roberto 
Cosmos Cavalheiro, Irma Nardi Padovani, Edivaldo Alves de Castro Sobrinho, Vilmara Domingues de Aguiar Castro, Moacir Pereira 
da Silva e �elena Bailon da Silva, réus ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais interessados, bem como seus c�njuges e/ou 
sucessores, que João Ba�sta Ribeiro e Maria �olanda da Costa Ribeiro ajuizou(ram) ação de USUCAPIÃO, nos termos do art.1.242 
do CC, e arts. 246 e 259 do CPC, visando à declaração de domínio sob o Lote de terreno sob o n.º 07, quadra D, Loteamento 
Primavera, sito à Rua Luiz Vaz de Cam�es, 480, Jd. Primavera, Sumaré/SP, com área de 250,00m�, inscrito na municipalidade sob o 
processo administra�vo n�4.141/77, matrícula nº 7283, Livro 2, Fls. 01, do CRI da Comarca de Sumaré. Alega-se a posse, pelo prazo 
legal autoriza�vo de prescrição posi�va de Usucapião. Estando em termos, expede-se o presente edital para citação dos 
supramencionados para, no prazo de 15(quinze) dias �teis, a fluir após o prazo de 30 dias. Não sendo contestada a ação, o réu será 
considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma 
da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Sumare, aos09 de julho de 2022.  P-28e29/07 

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. Proc. 1048574-62.2022.8.26.0100 Ao MM. Juiz de Direito da 9ª Vara Cível do Foro Central 
Cível, Estado de São Paulo, Dr. Valdir da Silva �ueiroz Junior, na forma da Lei, etc. Faz saber que 55LAB CONFECÇ�ES LTDA ajuizou 
Ação de Consignação em Pagamento em desfavor de credor desconhecido (art. 335, III do CPC), obje�vando efetuar o deposito 
judicial, bem como, declarar-se quitada a dívida consubstanciada dos cheques nº 00198 e 000201, agência 0331 do banco 
Santander, no valor total de R$ 4.207,99, de forma a determinar defini�vamente a exclusão do nome da requerente dos cadastros 
de inadimplentes em razão de tal débito. Estando o réu em lugar ignorado, expede-se edital para que conteste e requeira provas 
cabíveis em 15 dias decorrido o prazo do presente edital. Não sendo contestada a ação, implicará revelia e presumir-se-ão como 
verdadeiros os fatos narrados pelo autor conforme preceitua o art. 344 do CPC. Ficando adver�do de que no caso de revelia será 
nomeado curador especial. Será o edital, afixado e publicado na forma da lei. SP, 22.06.2022.  P-28e29/07 

EDITAL DE CITAÇÃO. Processo Digital nº: 1039745-97.2019.8.26.0100. Classe: Assunto: Procedimento Comum
Cível - DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO-Partes e Procuradores-Sucumbência -Honorários Advocatícios.
Requerente: BAGGIO SOCIEDADE DE ADVOGADOS Requerido: Luana Cestari Penasso e outros. Edital de Citação.
Prazo: 20 dias. Processo nº 1039745-97.2019.8.26.0100. A Dra. Laura de Mattos Almeida, Juíza de Direito da 29ª
Vara Cível do Foro Central da Capital/SP, Faz Saber a Luana Cestari Penasso (CPF. 733.763.371-87) e Gláucia
Cestari Penasso (CPF. 087.319.198-63), que Baggio Sociedade de Advogados lhes ajuizou ação de Execução,
convertida em Ação de Conhecimento do Tipo Arbitramento de Honorários, de Procedimento Comum, objetivando a
quantia de R$ 47.524,68 (abril de 2019), decorrente do Contrato de Honorários Advocatícios. Estando as requeridas
em lugar ignorado, foi deferida a citação por edital, para que em 15 dias, a fluir dos 20 dias supra, ofereça contestação,
sob pena de presumirem-se como verdadeiros os fatos alegados. Não sendo contestada a ação, as requeridas serão
consideradas revéis, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente, afixado e publicado na forma
da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 05 de julho de 2022.

EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 15 DIAS PARA COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO PROCESSO Nº 0011769-
30.2022.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 40ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Fernando 
José Cúnico, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) CONEMBRA CONSTRUÇÕES E OBRAS LTDA, CNPJ 02.719.255/0001-
34, com endereço à Rua Ernesto Emílio Horst, 34, Vila Lalau, CEP 89256-380, Jaragua do Sul - SC que por este Juízo, tramita 
de uma ação de Cumprimento de sentença, movida por Prodesbus Industria de Equipamentos Eletricos Eireli Epp. 
Encontrando-se o réu em lugar incerto, foi determinada a sua INTIMAÇÃO por EDITAL, para que, no prazo de 15 (quinze) dias 
úteis, pague o valor indicado no demonstrativo discriminado e atualizado do crédito, acrescido de custas se houver (R$ 
129.076,72 – atualizado até Março/2022). Fica a parte executada advertida de que, transcorrido o prazo previsto no art. 523 
sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que, independentemente de penhora ou nova 
intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação. Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo do artigo 523, o 
débito será acrescido de multa de dez por cento e, também, de honorários de advogado de dez por cento. Ademais, não 
efetuado o pagamento voluntário no prazo de 15 (quinze) dias, independentemente de nova intimação do credor, poderá a 
parte exequente efetuar pedido de pesquisas junto aos sistemas informatizados à disposição do juízo, devendo comprovar o 
prévio recolhimento das taxas previstas no art. 2º, inc. XI, da Lei Estadual 14.838/12, calculadas por cada diligência a ser 
efetuada. Em caso de revelia será nomeado curador especial art. 257, IV do CPC. Será o presente edital, por extrato, afixado e 
publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 20 de julho de 2022.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

Na forma estatutária, Dra. Ligia Andrade da Silva Telles Mathias, portadora da Cédula de Identidade 
RG sob o no. 4.618.512-4 SSP/SP   presidente da LATIN AMERICAN SOCIETY OF REGIONAL 
ANESTHESIA – BRAZILIAN CHAPTER - LASRA, nos termos  do Art. 20, inciso I, Art. 23, incisos I e II, 
Art. 57 § 1º, alínea “a)”, Art. 64, do estatuto da associação convoca seus associados para Assembleia 
Geral Ordinária a ser realizada às 17h30min do dia 12/08/2022, na sala Coral do Centro de Conven-
ções Rebouças, sito na Av. Rebouças, 600 - Pinheiros, São Paulo - SP, 05402-000 – São Paulo/SP, 
em primeira convocação, e às 18h00, em segunda convocação, com qualquer número de presentes, 
e deliberarem sobre a seguinte pauta: (maioria simples), e deliberarem sobre a seguinte pauta; 
1) eleição da nova diretoria para o biênio 2022-2024;
2) eleição dos membros do Conselho Fiscal para o biênio 2022-2024;
3) aprovação das contas;
4) outros assuntos de interesse da associação.
A eleição da nova diretoria e dos novos cargos propostos ocorrerá nesta assembleia e os eleitos 
empossados no decorrer da própria Assembleia Geral.

São Paulo, 26 de julho de 2022.
Dra. Lidia Andrade da Silva Telles Mathias

Presidente

HG EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A
CNPJ/MF nº 04.787.677/0001-72

Relatório da Diretoria
Senhores Acionistas: Em cumprimento aos disposi� vos legais e estatutários, submetemos à vossa apreciação, o balanço patrimonial e as demais demonstrações  nanceiras rela� vos aos exercícios encerrados em 31 de Março de 
2022 e 31 de Março de 2021. Permanecemos à inteira disposição dos Senhores acionistas para prestar-lhes quaisquer esclarecimentos que julgarem necessários.                   Serrana-SP, 29 de Julho de 2022.                    A Diretoria.

Balanço patrimonial - Em milhares de reais
  Controladora Consolidado
A� vo 2022 2021 2022 2021
Circulante 27.255 27.151 2.174.889 1.891.263
 Caixa e equivalentes a caixa 888 1.330 612.991 606.340
 Instrumentos  nanceiros
  deriva� vos a� vos   24.960 1.568
 Contas a receber - Coopera� va   150.933 247.008
 Contas a receber de clientes   217.017 199.847
 Tributos a recuperar 111 106 92.171 53.796
 Custos sobre receitas a apropriar   23.348 4.742
 Estoques 5 5 559.696 358.507
 Demais contas a receber 11 4 66.818 15.824
 Partes relacionadas a receber 26.211 25.706 922 2.125
 IR e contribuição social correntes 29  22.991 11.836
 A� vos biológicos   403.042 389.670
Não circulante 3.133.789 2.681.608 5.679.083 4.229.018
 Contas a receber - Coopera� va   11.237 11.237
 Contas a receber de clientes   33.873 12.026
 Tributos a recuperar   45.675 57.796
 Tributos diferidos a� vos   43.522 44.564
 Depósitos judiciais   232.322 148.431
 Partes relacionadas a receber 141.206 137.475 12.366 6.621
 IR e contribuição social correntes 150 80 23.041 18.566
 A� vos biológicos   10.109 15.020
 Demais contas a receber   17.293 20.340
  141.356 137.555 429.438 334.601
 Em sociedades, coligadas e
  de controle compar� lhado 2.992.317 2.543.776 226.913 162.740
 Outros inves� mentos 115 115 17.849 14.307
 Propriedades para inves� mentos   162.835 142.937
 Direitos de uso   1.786.356 989.230
 Imobilizado  160 2.892.036 2.412.071
 Intangível 1 2 163.656 173.132
Total do a� vo 3.161.044 2.708.759 7.853.972 6.120.281

  Controladora Consolidado
Passivo e Patrimônio líquido 2022 2021 2022 2021
Circulante 92.005 15.464 1.366.759 1.051.167
 Fornecedores   206.263 181.603
 Emprés� mos e  nanciamentos   401.016 373.181
 Salários e contribuições sociais 7 7 60.374 59.771
 Partes relacionadas a pagar 5 3 11.712 51.223
 Dividendos a pagar 91.961 14.220 92.294 14.220
 IRPJ e CSLL a pagar   1.670 1.719
 Parcerias e arrendamentos a pagar   467.744 238.094
 Adiantamento de clientes   63.728 105.144
 Demais contas a pagar 32 1.234 61.958 26.212
Não circulante 6.285 4.779 3.315.678 2.329.642
 Emprés� mos e  nanciamentos   1.196.642 1.014.666
 Valores a ançados   52.544 53.099
 Instrumentos  nanceiros
  deriva� vos passivos   888
 Tributos e taxas “sub judice” 1 1 104.875 53.553
 Tributos diferidos   412.377 369.161
 Provisão para con� ngências   19.032 14.805
 Partes relacionadas a pagar 6.276 4.744 115.039 50.367
 Tributos parcelados (REFIS) 8 34 12.864 16.233
 Parcerias e arrendamentos a pagar   1.400.639 756.143
 Demais contas a pagar NC   778 1.615
Patrimônio líquido
 Capital social 1.506.964 1.547.122 1.506.964 1.547.122
 Reservas de lucros 1.314.638 856.233 1.314.640 856.233
 Ajuste avaliação patrimonial 241.152 285.159 241.152 285.159
  3.062.754 2.688.514 3.062.756 2.688.514
 Par� cipação dos
  não controladores   108.779 50.958
Total do patrimônio líquido 3.062.754 2.688.514 3.171.535 2.739.472
Total do passivo e do
 patrimônio líquido 3.161.044 2.708.759 7.853.972 6.120.281

Demonstração de resultados abrangentes
Em milhares de reais

  Controladora Consolidado
  2022 2021 2022 2021
Lucro líquido do exercício 908.552 579.452 990.660 592.668
Ajuste de conversão (coligada) (19.956) (7.999) (37.873) (9.019)
Variação cambial de inves� mentos
 indiretos localizados no exterior (164) 1.394 (164) 1.394
Resultado abrangente do exercício 888.432 572.847 952.623 585.043

Demonstração de resultados - Em milhares de reais
  Controladora Consolidado
Demonstrações dos resultados 2022 2021 2022 2021
 Receita   4.173.741 3.140.293
 Custos dos produtos vendidos   (2.510.359) (2.100.221)
 Variação do valor justo
  do a� vo biológico   (37.431) 110.414
Lucro bruto   1.625.951 1.150.486
 Despesas com vendas   (153.076) (150.480)
 Despesas gerais
  e administra� vas (351) (387) (343.480) (277.534)
 Outras receitas
  operacionais, líquidas 3.750 43 206.853 171.154
Lucro (prejuízo) operacional 3.399 (344) 1.336.248 893.626
 Despesas  nanceiras (235) (28) (257.417) (181.771)

  Controladora Consolidado
  2022 2021 2022 2021
 Receitas  nanceiras 138 93 113.830 23.371
Resultado  nanceiro (97) 65 (143.587) (158.400)
 Par� cipações em sociedades coligada
  e de controle compar� lhado 905.968 579.731 89.482 40.768
Lucro antes do IR e da CS 909.270 579.452 1.282.143 775.994
 IR e contribuição social corrente (718)  (231.239) (112.901)
 IR e contribuição social diferidos   (56.731) (70.425)
 Ajuste por in ação   (3.513)
Lucro líquido do exercício 908.552 579.452 990.660 592.668
Atribuível a
 Acionistas da Companhia   908.552 579.452
 Par� cipação de não controladores   82.108 13.216
    990.660 592.668

Demonstração das mutações do patrimônio líquido Atribuível aos acionistas da controladora
  - Em milhares de reais  Ajuste de Reservas de lucros   Par� cipação Total do
   Capital avaliação  Retenção Lucros  não patrimônio
   social patrimonial Legal de lucros acumulados Total controladores líquido
Em 31 de março de 2020 1.547.122 288.087 76.044 230.424  2.141.677 45.490 2.187.167
 Aumento e integralização de capital       1.542 1.542
 Realização do custo atribuído, líquido de tributos  (2.613)   2.613
 Ajuste de conversão (coligada)  (1.709)   (6.290) (7.999) (1.020) (9.019)
 Variação cambial de inves� mento
  indireto localizado no exterior  1.394    1.394  1.394
 Distribuição de dividendos    (15.000)  (15.000)  (15.000)
 Lucro líquido do exercício     579.452 579.452 13.216 592.668
 Des� nação do lucro: Reserva legal   28.973  (28.973)
  Dividendos mínimos obrigatórios     (11.010) (11.010) (8.270) (19.280)
 Retenção de lucros    535.792 (535.792)
Em 31 de março de 2021 1.547.122 285.159 105.017 751.216  2.688.514 50.958 2.739.472
 Compra de ações (40.158)     (40.158)  (40.158)
 Realização do custo atribuído, líquido dos tributos  (2.674)   2.674
 Ajuste de conversão (coligada)  (19.958)   2 (19.956) (17.917) (37.873)
 Realização de valor justo na combinação de negócios  (21.211)   (16.634) (37.845)  (37.845)
 Variação cambial de inves� mento
  indireto localizado no exterior  (164)    (164)  (164)
 Distribuição de dividendos    (418.925)  (418.925)  (418.925)
 Lucro líquido do exercício     908.552 908.552 82.108 990.660
 Des� nação do lucro: Reserva legal   45.428  (45.428)
  Dividendos mínimos obrigatórios     (17.262) (17.262) (6.169) (23.431)
 Retenção de lucros    831.904 (831.904)
 Baixa de inves� mentos       (201) (201)
Em 31 de março de 2022 1.506.964 241.152 150.445 1.164.195  3.062.756 108.779 3.171.535

Demonstração dos  uxos de caixa - Em milhares de reais
  Controladora Consolidado
Fluxos de caixa das 2022 2021 2022 2021
 a� vidades operacionais
Lucro antes do IR e CS 909.270 579.452 1.282.143 775.994
Ajustes de
 Depreciação e amor� zação   697.585 519.755
 Consumo dos a� vos biológicos
  (tratos culturais)   269.643 274.163
 Variação do valor justo
  do a� vo biológico, líquidos   37.431 (110.414)
 Realização do valor justo
  na combinação de negócios   1.217
 Realização ajuste a valor presente   743 (1.402)
 Resultado da baixa
  de a� vo imobilizado 370  9.416 23.936
 Resultado de
  equivalência patrimonial (905.968) (579.731) (89.482) (40.768)
 Outros resultados de
  par� cipações societárias   (7.582)
 Corte de receitas pecuária   484
 Provisão para con� ngências   4.013 1.784
 Provisão (reversão) para
  crédito de liquidação duvidosa   1.439 (392)
 Provisão para
  estoques obsoletos   5.975 5.218
 Juros sobre arrendamentos   92.197 55.111
 Juros, variações monetárias
  e cambiais, líquidos sobre
  emprés� mos e  nanciamentos   119.101 111.330
 Outros juros, variações
  monetárias e cambiais, líquidos 135 4 1.223 23
  3.807 (277) 2.425.546 1.614.338
Variações nos a� vos e passivos
 Contas a receber Coopera� va   94.781 (161.432)
 Custos sobre receitas
  a apropriar e estoques   (207.311) (94.653)
 Tributos a recuperar (20) (6) (22.563) (37.769)
 Adições ao a� vo biológico   (322.359) (314.875)
 Depósitos judiciais   (83.869) (52.077)
 Outros a� vos (527) 210 (112.317) (30.634)
 Fornecedores 2  35.022 83.299

  Controladora Consolidado
  2022 2021 2022 2021
 Outros passivos (1.228) (3.610) (49.281) 81.632
Caixa gerado pelas (u� lizado)
 nas a� vidades operacionais 2.034 (3.683) 1.757.649 1.087.829
 Encargos  nanceiros pagos   (237.207) (174.518)
 IR e contribuição social, pagos (804)  (190.431) (75.189)
Caixa líquido (consumido) gerado
 pelas a� vidades operacionais 1.230 (3.683) 1.330.011 838.123
Fluxos de caixa das a� vidades de inves� mentos
 Adições ao a� vo imobilizado
  e intangível   (699.348) (441.409)
 Aquisição de ações em
  sociedades inves� das (40.164) (10.309) (92.513) (2.519)
 Adiantamento para futuro
  aumento de capital (108.800) (65.519) (4.581) (1.875)
 Recebimento pela venda
  de a� vo imobilizado    4.417
 Dividendos recebidos 501.201 96.092 14.049 4.488
Caixa líquido gerado (aplicado) nas
 a� vidades de inves� mentos 352.237 20.264 (782.393) (436.898)
Fluxos de caixa das a� vidades de  nanciamentos
 Amor� zação de
  partes relacionadas   (45.186) (10.606)
 Ingressos de mútuo 
  de partes relacionadas 4.538 4.744 70.514 21.938
 Amor� zação de emprés� mos
  e  nanciamentos   (328.343) (385.124)
 Ingressos de emprés� mos
  e  nanciamentos   520.144 347.846
 Amor� zação de arrendamentos   (393.802) (204.342)
 Adiantamento para
  futuro aumento de capital    7.043
 Dividendos pagos (358.447) (20.520) (364.294) (49.250)
Caixa líquido consumido pelas
 a� vidades de  nanciamentos (353.909) (15.776) (540.967) (272.495)
Aumento (redução) de caixa e
 equivalentes de caixa, líquido (442) 805 6.651 128.730
Caixa e equivalentes de caixa
 no início do exercício 1.330 525 606.340 477.610
Caixa e equivalentes de caixa
 no  nal do exercício 888 1.330 612.991 606.340

A Diretoria
Marcela Zanarelli

CRC-1SP259542/O-6
As notas explica� vas da administração, parte integrante das 

demonstrações  nanceiras, e o parecer dos auditores independentes 
encontram-se à disposição dos acionistas na sede da empresa.

OMEGA ENERGIA S.A.
CNPJ nº 42.500.384/0001-51 - NIRE 35.300.571.851

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO 
REALIZADA EM 11 DE JULHO DE 2022

1. DATA, HORA E LOCAL. Realizada às 13 horas do dia 11 de julho de 2022, por meio de conferência telefô-
nica, nos termos do artigo 33, § 1º do Estatuto Social da Omega Energia S.A. (“Companhia”). 2. CONVOCA-
ÇÃO E PRESENÇA. Dispensada a convocação, nos termos do disposto no artigo 33, § 2º, o Estatuto Social, 
em razão de estarem presentes todos os membros do Conselho de Administração da Companhia. 3. MESA. 
Os trabalhos foram presididos pelo Sr. José Carlos Reis de Magalhães Neto e secretariados pelo Sr. Alexandre 
Tadao Amoroso Suguita. 4. ORDEM DO DIA. Reuniram-se os membros do Conselho de Administração para 
deliberar sobre a seguinte ordem do dia: (i) conhecer e consignar a renúncia de membros do Conselho de 
Administração; (ii) a nomeação de substitutos ao cargo de membros do Conselho de Administração. 5. DE-
LIBERAÇÕES. Após análise e discussão das matérias constantes da ordem do dia, os membros do Conselho 
de Administração presentes deliberaram: 5.1. Conhecer e aceitar a renúncia da Sra. Rachel Ribeiro Horta, 
brasileira, casada, publicitária, portadora da cédula de identidade RG nº MG 6.615-284- PC/MG, inscrita no 
CPF sob o nº 029.789.986-44, residente e domiciliada na Cidade de Belo Horizonte, Estado de Mina Gerais, 
na Rua Gonçalves Dias, 2162 apartamento 202, Bairro de Lourdes, CEP 30140-092, ao cargo de membro 
do Conselho de Administração da Companhia. 5.2. Conhecer e aceitar a renúncia do Sr. Rogério Sekeff 
Zampronha, brasileiro, casado, economista, inscrito no CPF sob o nº. 065.692.368-73 e portador da cédula 
de identidade RG nº. 13317843 – IICC/SP, com escritório comercial na Cidade de São Paulo, Estado de São 
Paulo, na Rua Elvira Ferraz, nº 68, 12º andar, conjuntos nº 123 e 124, Bairro Vila Olímpia, CEP 04.552-040, 
ao cargo de membro do Conselho de Administração da Companhia. 5.3. Aprovar a nomeação, como membro 
efetivo do Conselho de Administração, com prazo de mandato até a Assembleia Geral Ordinária que deliberar 
sobre as demonstrações contábeis do exercício social a ser encerrado em 31 de dezembro de 2023, o Sr. 
Michael Ray Kern Harrington, norte-americano, casado, investidor, portador do passaporte nº 548741890, 
emitido pelos Estados Unidos da América (“EUA”) em 14 de abril de 2017, residente e domiciliado na cidade 
de Austin, Estado do Texas, EUA, com endereço comercial na Cidade do México, México, na Avenida Paseo 
de la Reforma, nº 115, 6º andar, Lomas de Chapultepec, Código Postal 1100, por seu representante no Brasil 
e procuradora, Sra. FERNANDA GIANCOLI FERREIRA DA SILVA, brasileira, divorciada, administradora 
de empresas, portadora da Cédula de Identidade RG nº 24.176.091-4, e inscrita no Cadastro de Pessoas 
Físicas do Ministério da Fazenda do Brasil (“CPF/MF”) sob o nº 276.002.348-66 do representante no Brasil, 
nos termos do instrumento de mandato anexo à ata. 5.4. Aprovar a nomeação, como membro efetivo do 
Conselho de Administração, com prazo de mandato até a Assembleia Geral Ordinária que deliberar sobre as 
demonstrações contábeis do exercício social a ser encerrado em 31 de dezembro de 2023, o Sr. NICOLAS 
ESCALLON CANO, colombiano, casado, economista, portador da Carteira de Registro Nacional Migratório - 
RNM nº F461466-0 e Passaporte colombiano nº PE141421, com endereço comercial na Cidade de São Paulo, 
Estado de São Paulo, República Federativa do Brasil, na Rua José Gonçalves de Oliveira, nº 116, 6º andar, 
conjunto 61 – Edifício Seculum II, CEP 01453-050. 6. ENCERRAMENTO. Nada mais havendo a ser tratado, 
foi encerrada a presente reunião, da qual se lavrou a presente ata que, lida e aprovada, foi por todos assinada. 
Mesa: José Carlos Reis de Magalhães Neto (Presidente) e Alexandre Tadao Amoroso Suguita (Secretário). 
Membros Presentes: José Carlos Reis de Magalhães Neto, Antonio Augusto Torres de Bastos Filho, Pedro 
de Andrade Faria, Eduardo Silveira Mufarej, Eduardo de Toledo, Gustavo Rocha Gattass, Rachel Ribeiro Horta, 
Roberto Castello Branco e Rogério Sekeff Zampronha. São Paulo, 11 de julho de 2022.

O 9º OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS DA COMARCA DE SÃO PAULO - FRANCISCO 
RAYMUNDO - FAZ SABER a LUCIANA MARIA DA SILVA, LUCINEIDE MARIA DA SILVA, ROSA AVE-
LINA DUTRA BARROS, ANTÔNIO AGENOR BARROS e ROGÉRIO LOPES DA SILVA, que RAINIER 
NASRALLAH e NATALIE NASRALLAH protocolizaram o pedido de Retificação de Área com Apuração 
de Remanescente, nos moldes do art. 213, inciso II, da Lei 6.015/73 (procedimento nº 662.222/21), 
para que o imóvel localizado às Ruas: São Felix do Piauí, Lagoa do Capelo e Senador Giorgino Ave-
lino, lotes nºs 1 à 11 da quadra 43 da Vila Carmosina, no DISTRITO - ITAQUERA, matrículado sob nº 
74.605, cadastrado pela Municipalidade de São Paulo pelo contribuinte nº 144.111.0001-1, passe a 
ter a descrição constante no memorial e planta juntados aos autos supra-indicados. Considerando a 
certificação de que o notificando se encontra em lugar incerto e não sabido, cumpre, com fundamento 
no item 136.12 do Capitulo XX das Normas de Serviço da Corregedoria Geral da Justiça, deste Es-
tado, e na ausência de qualquer impugnação por parte dos destinatários deste Edital, se proceder à 
averbação de que trata o art. 213, §5º, da Lei nº 6.015/73. Dado e passado no 9º Serviço de Registro 
de Imóveis de São Paulo, o Oficial, Francisco Raymundo.

WWW.LANCETOTAL.COM.BR

Edital de Leilão Extrajudicial
Angélica Mieko Inoue Dantas, Leiloeiro Oficial, matrícula JUCESP 747, devidamente autorizada 
pelo(s) comitente (s) GAFISA CONSTRUTORA , torna público a oferta, em leilão ONLINE EX-
CLUSIVO PARA FUNCIONÁRIOS BENS DE APARTAMENTO DECORADO LEILÃO - WE SO-
ROCABA - RJ (ref 28) – extrajudicial, a venda dos bens móveis de apartamento decorado, com 
encerramento a partir das 16h00 do dia 04/08/2022 no portal  www.lancetotal.com.br, nos termos 
do DECRETO Nº 21.981 DE 19 DE OUTUBRO DE 1932, LEI Nº 13.138, DE 26 DE JUNHO DE 
2015 e INSTRUÇÃO NORMATIVA DREI Nº 17, DE 5 DE DEZEMBRO DE 2013. Descrição dos 
bens: LT 1: ARMÁRIO SUSPENSO CONTENDO 07 PORTAS, NICHO MED. APROX. 383X90X40, 
E NICHO LATERAL MED. APROX. 100X46X38, LM R$ 300,00, LT 2: PEDRA, CUBA E ARMÁRIO 
BAIXO CONTENDO 06 PORTAS MED. APROX. 383X76X53, LM R$ 400,00, LT 3: PEDRA MED. 
APROX. 74X42, BANCADA MED. APROX. 65X69 E ARMÁRIO BAIXO CONTENDO 02 PORTAS 
MED. APROX. 74X76X40, LM R$ 200,00, LT 4: ESTANTE COM 06 PRATELEIRAS MED. APROX. 
120X15, LM R$ 80,00, LT 5: PAINEL RIPADO EM L MED. APROX 240X 162 E 240X120 E BAN-
CO EM L MED. APROX. 162X39 E OUTRO 122X39, LM R$ 300,00, LT 6: MÓVEL BAIXO MED. 
APROX. 76X35X30, LM R$ 80,00, LT 7: BANCO COM 03 ALMOFADAS SOLTAS MED.A PROX. 
160X42X45, LM R$ 120,00, LT 8: TAPETE MED. APROX. 300X200, LM R$ 150,00, LT 9: PAINEL 
MED. APROX. 230X2,14X34, NICHO MED. APROX. 100X164X34 E MÓVEL BAIXO, LM R$ 250,00, 
LT 10: BANCADA EM PEDRA MED. APROX. 221X40X45, LM R$ 150,00, LT 11: PAINEL RIPADO 
MED. APROX. 274X232, LM R$ 120,00, LT 12: TAPETE MED. APROX. 250X200, LM R$ 120,00, LT 
13: TAPETE MED. APROX. 300X200, LM R$ 150,00, LT 14: CABECEIRA MED. APROX. 373X110 
E PRATELEIRA MED. APROX. 70X37, LM R$ 120,00, LT 15: TAPETE MED. APROX. 300X200, 
LM R$ 150,00, LT 16: PAINEL MED. APROX. 262X264, LM R$ 150,00, LT 17: BANCADA MED. 
APROX. 138X47, LM R$ 80,00, LT 18: PERSIANA MED. APROX. 184X110, LM R$ 80,00, LT 19: 
NICHO MED. APROX. 175X27X28, LM R$ 100,00, LT 20: ARMÁRIO COM PORTAS DE CORRER 
EM VIDRO MED. APROX. 288X250X60, LM R$ 700,00, LT 21: PEDRA E ARMÁRIO BAIXO COM 
PORTA MED. APROX. 77X65X50, LM R$ 300,00, LT 22: PAINEL MED. APROX. 260X110 E BASE 
PARA CAMA SOLTEIRO MED. APROX. 180X32X82, LM R$ 250,00, LT 23: ARMÁRIO CONTENDO 
GAVETEIRO, CABIDEIRO E PRATELEIRAS MED. APROX. 130X240X60, LM R$ 500,00, LT 24: 
PEDRA E ARMÁRIO BAIXO MED. APROX. 137X60X40, LM R$ 400,00, LT 25: CAMA SUSPENSA 
E BASE PARA CAMA SOLTEIRO COM ESCADA LATERAL MED. APROX. 180X190X86 E NICHO 
CONTENDO 05 PRATELEIRA MED. APROX. 86X250, LM R$ 500,00, LT 26: BANCADA MED. 
APROX. 150X38, LM R$ 80,00, LT 27: PERSIANA MED. APROX. 184X110, LM R$ 80,00, LT 28: AR-
MÁRIO COM 2 PORTAS ESPELHADAS MED. APROX. 130X240X60, LM R$ 800,00, LT 29: PEDRA 
E ARMÁRIO BAIXO MED. APROX. 72X55X50, LM R$ 300,00, LT 30: PEDRA, CUBA, TORNEIRA E 
ARMÁRIO BAIXO MED. APROX. 150X80X53, BANCADA LATERAL MED. APROX. 130X97X53 E 
ARMÁRIO SUSPENSO MED. APROX. 93X40X53, LM R$ 200,00, LT 31: BANCADA E TORNEIRA 
MED. APROX. 80X60, LM R$ 150,00, LT 32: BANCADA E TORNEIRA MED. APROX. 80X60, LM 
R$ 150,00, LT 33: BALCÃO MED. APROX. 240X120X55, LM R$ 100,00, LT 34: 02 CADEIRAS EM 
TECIDO, LM R$ 200,00, LT 35: 02 CADEIRAS EM TECIDO, LM R$ 200,00, LT 36: MESA EM VIDRO 
MED. APROX. 160X160X76, LM R$ 300,00, LT 37: MESA EM VIDRO MED. APROX. 2,20X90X70, 
LM R$ 400,00, LT 38: 03 CADEIRAS EM TECIDO, LM R$ 300,00, LT 39: SOFÁ MED. APROX. 
1,60X70X80, LM R$ 200,00, LT 40: MESA DIÂM. APROX. 1,50 x 70, LM R$ 120,00, LT 41: CA-
DEIRA, LM R$ 120,00, LT 42: SOFÁ EM L CONTENDO ALMOFADAS SOLTAS, LM R$ 400,00, LT 
43: SOFÁ MED. APROX. 2,15X56X96, LM R$ 300,00, LT 44: PUFF DE VELUDOCOM BASE DE 
METAL, LM R$ 70,00, LT 45: 2 QUADROS MED. APROX. 30X40, LM R$ 60,00, LT 46: FUTON DO-
BRÁVEL, LM R$ 100,00, LT 47: COLCHA E 06 ALMOFADAS, LM R$ 80,00, LT 48: COLCHA E 06 
ALMOFADAS, LM R$ 80,00,Os bens serão vendidos no estado em que se encontram, não cabendo 
ao Comitente e ao Leiloeiro qualquer responsabilidade quanto ao estado de conservação. Os bens 
poderão ser examinados pelos interessados sem a necessidade de AGENDAMENTO PRÉVIO do 
dia 19/07/2022 ao dia 03/08/2022 – De segunda a sexta das 10h00 às 16h00 – Rua Sorocaba, 723 
– Bairro Botafogo, Rio de Janeiro - RJ,22271-110.  Retirada dos bens:  do dia 22 de Agosto de 2022 
a 24 de Agosto de 2022, Será feita mediante agendamento após o encerramento do leilão - Rua 
Sorocaba, 723 – Bairro Botafogo, Rio de Janeiro - RJ,22271-110. A venda será realizada à vista. O 
pagamento de comissão do Leiloeiro de 5% (cinco por cento) sobre o valor de arrematação, que será 
realizado no ato. Maiores informações com relação completa de lotes consulte o site www.lancetotal.
com.br ou no escritório do Leiloeiro tel. (11) 3868-2910.
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EDITAL DE CITAÇÃO-Prazo 20dias.Proc.1065371-84.2020.8. 
26.0100.O Dr.Rodrigo Galvão Medina, Juiz de Direito da 9ª 
Vara Cível Central/SP.Faz saber a Patrícia de Souza Santa-
na CPF 855.308.595-34, que Fernando da Silva ajuizou ação 
de execução,para cobrança de R$9.360,00(jul/20),referente 
à locação do imóvel à R.do Gasômetro 115 ap 316.Estando 
a executada em lugar ignorado, expede-se edital, para que 
em 3 dias, a fluir do prazo supra, pague o débito atualizado, 
com os honorários de 10%reduzidos pela metade ou 
apresente embargos em 15 dias, podendo, nesses 15 dias 
depositar 30% do débito e solicitar o parcelamento do saldo 
em 6 vezes, com juros de 1% ao mês, sob pena de expedi-
ção de mandado de penhora e avaliação para praceamento 
de tantos bens quantos bastem para garantia da execução, 
nomeando-se curador especial em caso de revelia. Será o 
edital afixado e publicado na forma da lei.                      [28,29] 

Processo Digital nº: 0005994-28.2022.8.26.0005 Classe: Assunto: Cumprimento de 
sentença - Contratos Bancários Exequente: Banco Bradesco S/A Executado: Giliarde Gomes 
Sobrinho EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0005994-
28.2022.8.26.0005 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 4ª Vara Cível, do Foro Regional V - São 
Miguel Paulista, Estado de São Paulo, Dr(a). Luciana Antoni Pagano, na forma da Lei, etc. FAZ 
SABER a GILIARDE GOMES SOBRINHO, CPF: 044.413.273-23, RG: 56.220.764-8que por 
este Juízo, tramita de uma ação de Cumprimento de sentença, movida por Banco Bradesco 
S/A. 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$ 25.268,61 
(atualizado até 04/2022), 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, publicado na forma da lei. 
NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 05 de julho de 2022.

SERGIO ROMANO VIEIRA JR. - Leiloeiro Oficial - JUCESP n° 1211, torna público que realizará leilão 
de antiguidades EM PROL DE “CABELLO LEILÕES”. Dias 02/08/22 e 03/08/22 às 19:30hs. EXPOSI-
ÇÃO: De 27/07/22 à 02/08/22 SOMENTE ONLINE no site: www.cabelloleiloes.com.br.

O Banco Santander (Brasil) S/A, torna público, para conhecimento dos interessados, que os 
imóveis de sua propriedade e das empresas de mesmo grupo econômico serão vendidos um a 
um, a quem maior lance oferecer, através de Leilão Online, que encerrará dia 05 de Agosto de 
2022 a partir das 12 horas e 00 Minutos pelo site www.sold.superbid.net, sendo o Leiloeiro 
responsável: Alexandre Travassos, com escritório na Av. Eng. Luís Carlos Berrini, 105, 4º. Andar 
- Ed. Berrini One - São Paulo/SP, matrícula JUCESP n° 951. O leilão será online, através do portal 
www.sold.superbid.net regido pelas normas e disposições (incluindo condições de pagamento) 
consignadas no Edital, disponível no site indicado, que os interessados aceitam por adesão sem 
qualquer restrição ou ressalva e pela legislação aplicável. Para imóveis ocupados por terceiros, 
a desocupação e propositura de eventual Ação de Imissão na Posse correrá por conta e risco 
dos arrematantes. Listagem de imóveis a serem leiloados: Lote 1: Casa c/ 180m², Rua Senador 
Filinto Muller, 192, Parque Sao Rafael, Sao Paulo, SP, CEP: 08320-110. Lance Inicial: R$ 168.080,00. 
Lote 2: Apto C/ 61m², Rua Elias Aidar Neto, LT G, Apto 103, Bloco G, Qd 2 - Conjunto Villaverde I, 
Conjunto Vila Verde, Anapolis, GO, CEP: 75123-555. Lance Inicial: R$ 89.320,00. 

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

Brooklin Paulista, São Paulo - SP

AVISO DE LICITAÇÃO
Processo nº 11421/22 – Concorrência nº 003/22 – CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE 
ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REVITALIZAÇÃO DA ANTIGA 
ESTAÇÃO FERROVIARIA DE FRANCA, NA RUA FREI GERMANO, S/N, BAIRRO ESTAÇÃO, 
FRANCA/SP. Os envelopes I) Documentação e II) Proposta de Preço, deverão ser entregues 
na Sala de Licitações desta Prefeitura, na Rua Frederico Moura, 1517 – Térreo – Sala 3 da 
Sec. de Finanças, até às 9h00 do dia 31 de agosto de 2022, a abertura dar-se-á no mesmo dia 
e local às 9h30. 
Edital no site: www.franca.sp.gov.br / Informações através do tel. (16) 3711-9545. 

Franca, 28 de julho de 2022.
Marcelo Henrique Nascimento

Presidente da Comissão Permanente de Licitações / Pregoeiro

MUNICÍPIO DE FRANCA
AVISO DE LICITAÇÃO

Pregão nº 243/2022 - Eletrônico - Processo Administrativo: 
PMC.2022.00034571-52 - Interessado: Secretaria Municipal de Saúde - Objeto: 
Registro de Preços de medicamentos, em atendimento a Mandados Judiciais - 
Recebimento das Propostas dos itens 01 a 19: das 08h do dia 16/08/22 às 09h 
do dia 17/08/22 - Abertura das Propostas dos itens 01 a 19: a partir das 09h do 
dia 17/08/22 - Início da Disputa de Preços: a partir das 10hdo dia 17/08/22 - 
Disponibilidade do Edital: a partir de 03/08/22, no portal eletrônico 
www.licitacoes-e.com.br. Esclarecimentos adicionais com a Pregoeira Ana 
Carolina Silva pelo telefone (19) 2116-0145.

Campinas, 28 de julho de 2022
RAPHAEL BERNARDES PEIXOTO DOS SANTOS

Diretor do Departamento Central de Compras

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

AVISOS DE LICITAÇÕES
TOMADA DE PREÇOS Nº 07/2022 – PROC. ADM. Nº 5493/1-2022

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS DE ENGENHARIA, COM 
FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA PAVIMENTAÇÃO E 
DRENAGEM DA RUA IRINEU PRIANTI CHAVES, TRECHO III, BAIRRO PITANGA, NESTE MUNI-
CÍPIO.
CREDENCIAMENTO E ABERTURA: 17/08/2022 – 09:30
OS EDITAIS PODERÃO SER OBTIDOS NO SITE WWW.IGARATA.SP.GOV.BR ABA “LICITAÇÕES”, 
A PARTIR DO DIA 28/07/2022
MAIORES INFORMAÇÕES: (011) 4658-1318, LICITACAOIGARATA@GMAIL.COM

IGARATÁ, 28 DE JULHO DE 2022.
PAULO ROBERTO DE CASTRO ABRANTES FERRÃO NETO 

ASS. DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE IGARATÁ

AVISO DE LICITAÇÃO
MODALIDADE: Pregão Presencial 66/2022, PROCESSO: 439/2022, OBJETO RESUMIDO: 
REGISTRO DE PREÇO DE TUBOS, CANALETAS E ADUELAS. DATA E HORA DA 
LICITAÇÃO: 11/08/2022 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) 4693-8012.

JOSÉ LUIZ EROLES FREIRE,
Prefeito Municipal.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAREMA, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, 
faz saber que se encontram abertas inscrições para o Processo Seletivo Simplificado – PSS 
(Edital n° 010/2022), para a contratação temporária, para atendimento de excepcional 
interesse público de Analista de Saúde (Terapeuta Ocupacional). O Edital poderá ser lido e 
obtido na íntegra por meio do endereço eletrônico www.guararema.sp.gov.br. As inscrições 
deverão ser efetuadas das 09 horas de 29 de julho de 2022 às 17 horas de 07 de agosto de 
2022, exclusivamente pela Internet, no site www.guararema.sp.gov.br.
De acordo com o art.50 e §1º do art.65, da Lei Orgânica Municipal e com o Decreto nº 2665, 
de 01/09/2009, esta publicação apresenta-se em sua forma resumida. Seu texto integral 
encontra-se disponível na Portaria da Prefeitura Municipal de Guararema, bem como no site 
da Prefeitura (www.guararema.sp.gov.br).

A PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAREMA, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, 
faz saber que se encontram abertas inscrições para o Processo Seletivo Simplificado – PSS 
(Edital n° 009/2022), para a contratação temporária, para atendimento de excepcional 
interesse público de Enfermeiro. O Edital poderá ser lido e obtido na íntegra por meio do 
endereço eletrônico www.guararema.sp.gov.br. As inscrições deverão ser efetuadas das 09 
horas de 29 de julho de 2022 às 17 horas de 07 de agosto de 2022, exclusivamente pela 
Internet, no site www.guararema.sp.gov.br.
De acordo com o art.50 e §1º do art.65, da Lei Orgânica Municipal e com o Decreto nº 2665, 
de 01/09/2009, esta publicação apresenta-se em sua forma resumida. Seu texto integral 
encontra-se disponível na Portaria da Prefeitura Municipal de Guararema, bem como no site 
da Prefeitura (www.guararema.sp.gov.br).

AVISO DE LICITAÇÃO
ENCONTRA-SE ABERTA NESTA UNIDADE, SITO À AVENIDA ELISIO TEIXEIRA LEITE, Nº 6.999 - 
PARADA DE TAIPAS - SÃO PAULO–CAPITAL – LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO (ELETRÔ-
NICO) Nº 138/2022, DO TIPO MENOR PREÇO. PROCESSO 2022/20258. OFERTA DE COMPRAS 
Nº 090155000012022OC00138
- OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 
EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPITALARES PARA A UTI PEDIÁTRICA. A ENTREGA DAS PRO-
POSTAS, A PARTIR DAS 00:00 HORAS DO DIA 28/07/2022, NO SITE: WWW.BEC.SP.GOV.BR, 
COM A ABERTURA PARA O DIA 10/08/2022 ÀS 09:00 HORAS. O EDITAL NA INTEGRA PODE-
RÁ SER OBTIDO OU CONSULTADO GRATUITAMENTE ATRAVÉS DO SITE HTTP://WWW.E-
-NEGOCIOSPUBLICOS.COM.BR, WWW.BEC.SP.GOV.BR INFORMAÇÕES TEL: (0XX11) 3973-
0512/3973-0494 FAX: (0XX11) 3973-0512.
O EDITAL ESTARÁ DISPONÍVEL PARA DOWNLOAD NO SITE:http://saúde.sp.gov.br/ses/perfil/cida-
dão/homepage/outrosdestaques/edital-de-chamamento-publico E www.e-negociospublicos.com.br.
VISITA TÉCNICA OCORRERÁ DURANTE O PERÍODO DE 29/08/2022 À 09/08/2022 NO HORÁRIO 
ENTRE 08:00 E 16:00 HORAS DE SEGUNDA A SEXTA, COM AGENDAMENTO PRÉVIO ATRAVÉS 
DO TELEFONE (11) 3973-0510, email: expedientedtd@hgtaipas.com.br, COM ACOMPANHAMEN-
TO POR SERVIDOR DA UNIDADE QUE ATESTARA A SUA REALIZAÇÃO.

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
COORDENADORIA DE SERVIÇOS DE SAÚDE

HOSPITAL GERAL DE TAIPAS
“Kátia de Souza Rodrigues”

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

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

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

29 e 30/07
3 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 1027344-85.2021.
valor total:  R$ 42,00



       



             




   K-29e30/07

29 e 30/07
2 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 0003884-47.2022.
valor total: R$ 28,00

 

            

        
                
               

   K-29e30/07

29 e 30/07
2 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 0000774-37.2022.
valor total: R$ 28,00

            


               

  
                 
            
    K-29e30/07

29 e 30/07
2 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 1029462-57.2015.
valor total: R$ 28,00



  


                  

          
   

         K-29e30/07

29 e 30/07
2 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 0016132-94.2021.
valor total: R$ 28,00





                 
                
  

    K-29e30/07

29 e 30/07
3 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 0167412-64.2011.
valor total:  R$ 42,00





              
 

  


 

   
   K-29e30/07

29 e 30/07
3 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 1049112-40.2018.
valor total:  R$ 42,00



 

 
   
               


         
                
               
                

    K-29e30/07

29 e 30/07
3 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 0046755-93.1998.
valor total:  R$ 42,00




                  
    

               
                 
  




          K-29e30/07

29 e 30/07
3 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 1005955-84.2018.
valor total:  R$ 42,00



       


              
           
    
           

  
         K-29e30/07

29 e 30/07
2 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 1003218-91.2017.
valor total: R$ 28,00


 

                
 
                   

   
                K-29e30/07

29 e 30/07
4 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 1002066-24.2022.
valor total: R$ 56,00



   
        




              
  



       

                       
  

             K-29e30/07

29 e 30/07
3 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 0011866-85.2022.
valor total:  R$ 42,00



 

      


 

                

     K-29e30/07

29 e 30/07
3 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 0012070-32.2022.
valor total:  R$ 42,00



        
         
            


                  

                

              

             K-29e30/07

29 e 30/07
2 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 1006031-39.2020.
valor total: R$ 28,00




           
    

                



    K-29e30/07

29 e 30/07
2 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 1006993-42.2017.
valor total: R$ 28,00





            
                  




           K-29e30/07

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

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

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

29 e 30/07
2 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 0004216-97.2021.
valor total: R$ 28,00




 



             

           K-29e30/07

29 e 30/07
3 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 1013588-81.2019.
valor total:  R$ 42,00






      
             
    





 
    K-29e30/07

29 e 30/07
4 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 1002555-70.2014.
valor total: R$ 56,00






    


                


                 


                
               

              


  K-29e30/07

29 e 30/07
3 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 1032326-06.2018.
valor total:  R$ 42,00








  




   K-29e30/07

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

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

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

29/07
2 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 1005925-66.2019.
valor total: R$ 14,00

 
    
     


              
 

      

    K-29/07

29/07
21 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 1007886-65.2015.
valor total: R$ 147,00

 


         
         
  
         
          







              



  


   




              

          
   

               


 
                


              
               



     
          
 
  
    








     


               
 

                 


 
               





  




              
                
   
  
              



                     
 
                  


 
                  
            
    
       


 
             

               
 


   






  K-29/07

FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO
MÉDICO E HOSPITALAR - FAMESP

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 044/2022 - FAMESP/BAURU
PROCESSO Nº 11573/2022 - FAMESP/BAURU

Acha-se à disposição dos interessados do dia 29 de julho ao dia 10 de agosto de 2022, 
das 08:00 às 12:30 horas e das 13:30 às 17:00 horas, na Célula de Gestão de Suprimentos 
da Fundação para o Desenvolvimento Médico e Hospitalar - FAMESP/BAURU, localizada 
na Av. Luiz Edmundo Carrijo Coube, nº 1-100, Jardim Santos Dumont, Município de Bauru, 
Estado de São Paulo, Telefones 14 3103-4113/14 3103-4115/3103-4118, ou pelo site  
www.compraeletronica.famesp.org.br, o EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO 
Nº 044/2022 - FAMESP/BAURU, PROCESSO Nº 11573/2022 - FAMESP/BAURU, 
que tem como objetivo a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA 
FORNECIMENTO DE TODOS OS REAGENTES, CONTROLES E CALIBRADORES 
PRONTOS PARA USO E INSUMOS NECESSÁRIOS NA REALIZAÇÃO DOS TESTES 
REPORTADOS SOROLÓGICOS, COM FORNECIMENTO EM REGIME DE COMODATO 
DE 01 EQUIPAMENTO, TOTALMENTE AUTOMATIZADO QUE REALIZE TODOS OS 
PARÂMETROS VOLTADOS PARA BANCO DE SANGUE DO HEMONÚCLEO DO 
HOSPITAL DE BASE DE BAURU, PELO PERÍODO DE 30 MESES, em conformidade 
com o disposto no Anexo II. A abertura da sessão pública será no dia 11 de agosto de 
2022, com início às 09:15 horas.

Anuncie:  
11. 3729-6600  

comercial@gazetasp.com.br



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

A8gazetasp.com.br
Sexta-feira, 29 De julho De 2022 

EDITAL DE CITAÇÃO-Prazo 20dias.Proc.1065371-84.2020.8. 
26.0100.O Dr.Rodrigo Galvão Medina, Juiz de Direito da 9ª 
Vara Cível Central/SP.Faz saber a Patrícia de Souza Santa-
na CPF 855.308.595-34, que Fernando da Silva ajuizou ação 
de execução,para cobrança de R$9.360,00(jul/20),referente 
à locação do imóvel à R.do Gasômetro 115 ap 316.Estando 
a executada em lugar ignorado, expede-se edital, para que 
em 3 dias, a fluir do prazo supra, pague o débito atualizado, 
com os honorários de 10%reduzidos pela metade ou 
apresente embargos em 15 dias, podendo, nesses 15 dias 
depositar 30% do débito e solicitar o parcelamento do saldo 
em 6 vezes, com juros de 1% ao mês, sob pena de expedi-
ção de mandado de penhora e avaliação para praceamento 
de tantos bens quantos bastem para garantia da execução, 
nomeando-se curador especial em caso de revelia. Será o 
edital afixado e publicado na forma da lei.                      [28,29] 

Processo Digital nº: 0005994-28.2022.8.26.0005 Classe: Assunto: Cumprimento de 
sentença - Contratos Bancários Exequente: Banco Bradesco S/A Executado: Giliarde Gomes 
Sobrinho EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0005994-
28.2022.8.26.0005 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 4ª Vara Cível, do Foro Regional V - São 
Miguel Paulista, Estado de São Paulo, Dr(a). Luciana Antoni Pagano, na forma da Lei, etc. FAZ 
SABER a GILIARDE GOMES SOBRINHO, CPF: 044.413.273-23, RG: 56.220.764-8que por 
este Juízo, tramita de uma ação de Cumprimento de sentença, movida por Banco Bradesco 
S/A. 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$ 25.268,61 
(atualizado até 04/2022), 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, publicado na forma da lei. 
NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 05 de julho de 2022.

SERGIO ROMANO VIEIRA JR. - Leiloeiro Oficial - JUCESP n° 1211, torna público que realizará leilão 
de antiguidades EM PROL DE “CABELLO LEILÕES”. Dias 02/08/22 e 03/08/22 às 19:30hs. EXPOSI-
ÇÃO: De 27/07/22 à 02/08/22 SOMENTE ONLINE no site: www.cabelloleiloes.com.br.

O Banco Santander (Brasil) S/A, torna público, para conhecimento dos interessados, que os 
imóveis de sua propriedade e das empresas de mesmo grupo econômico serão vendidos um a 
um, a quem maior lance oferecer, através de Leilão Online, que encerrará dia 05 de Agosto de 
2022 a partir das 12 horas e 00 Minutos pelo site www.sold.superbid.net, sendo o Leiloeiro 
responsável: Alexandre Travassos, com escritório na Av. Eng. Luís Carlos Berrini, 105, 4º. Andar 
- Ed. Berrini One - São Paulo/SP, matrícula JUCESP n° 951. O leilão será online, através do portal 
www.sold.superbid.net regido pelas normas e disposições (incluindo condições de pagamento) 
consignadas no Edital, disponível no site indicado, que os interessados aceitam por adesão sem 
qualquer restrição ou ressalva e pela legislação aplicável. Para imóveis ocupados por terceiros, 
a desocupação e propositura de eventual Ação de Imissão na Posse correrá por conta e risco 
dos arrematantes. Listagem de imóveis a serem leiloados: Lote 1: Casa c/ 180m², Rua Senador 
Filinto Muller, 192, Parque Sao Rafael, Sao Paulo, SP, CEP: 08320-110. Lance Inicial: R$ 168.080,00. 
Lote 2: Apto C/ 61m², Rua Elias Aidar Neto, LT G, Apto 103, Bloco G, Qd 2 - Conjunto Villaverde I, 
Conjunto Vila Verde, Anapolis, GO, CEP: 75123-555. Lance Inicial: R$ 89.320,00. 

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

Brooklin Paulista, São Paulo - SP

AVISO DE LICITAÇÃO
Processo nº 11421/22 – Concorrência nº 003/22 – CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE 
ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REVITALIZAÇÃO DA ANTIGA 
ESTAÇÃO FERROVIARIA DE FRANCA, NA RUA FREI GERMANO, S/N, BAIRRO ESTAÇÃO, 
FRANCA/SP. Os envelopes I) Documentação e II) Proposta de Preço, deverão ser entregues 
na Sala de Licitações desta Prefeitura, na Rua Frederico Moura, 1517 – Térreo – Sala 3 da 
Sec. de Finanças, até às 9h00 do dia 31 de agosto de 2022, a abertura dar-se-á no mesmo dia 
e local às 9h30. 
Edital no site: www.franca.sp.gov.br / Informações através do tel. (16) 3711-9545. 

Franca, 28 de julho de 2022.
Marcelo Henrique Nascimento

Presidente da Comissão Permanente de Licitações / Pregoeiro

MUNICÍPIO DE FRANCA
AVISO DE LICITAÇÃO

Pregão nº 243/2022 - Eletrônico - Processo Administrativo: 
PMC.2022.00034571-52 - Interessado: Secretaria Municipal de Saúde - Objeto: 
Registro de Preços de medicamentos, em atendimento a Mandados Judiciais - 
Recebimento das Propostas dos itens 01 a 19: das 08h do dia 16/08/22 às 09h 
do dia 17/08/22 - Abertura das Propostas dos itens 01 a 19: a partir das 09h do 
dia 17/08/22 - Início da Disputa de Preços: a partir das 10hdo dia 17/08/22 - 
Disponibilidade do Edital: a partir de 03/08/22, no portal eletrônico 
www.licitacoes-e.com.br. Esclarecimentos adicionais com a Pregoeira Ana 
Carolina Silva pelo telefone (19) 2116-0145.

Campinas, 28 de julho de 2022
RAPHAEL BERNARDES PEIXOTO DOS SANTOS

Diretor do Departamento Central de Compras

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

AVISOS DE LICITAÇÕES
TOMADA DE PREÇOS Nº 07/2022 – PROC. ADM. Nº 5493/1-2022

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS DE ENGENHARIA, COM 
FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA PAVIMENTAÇÃO E 
DRENAGEM DA RUA IRINEU PRIANTI CHAVES, TRECHO III, BAIRRO PITANGA, NESTE MUNI-
CÍPIO.
CREDENCIAMENTO E ABERTURA: 17/08/2022 – 09:30
OS EDITAIS PODERÃO SER OBTIDOS NO SITE WWW.IGARATA.SP.GOV.BR ABA “LICITAÇÕES”, 
A PARTIR DO DIA 28/07/2022
MAIORES INFORMAÇÕES: (011) 4658-1318, LICITACAOIGARATA@GMAIL.COM

IGARATÁ, 28 DE JULHO DE 2022.
PAULO ROBERTO DE CASTRO ABRANTES FERRÃO NETO 

ASS. DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE IGARATÁ

AVISO DE LICITAÇÃO
MODALIDADE: Pregão Presencial 66/2022, PROCESSO: 439/2022, OBJETO RESUMIDO: 
REGISTRO DE PREÇO DE TUBOS, CANALETAS E ADUELAS. DATA E HORA DA 
LICITAÇÃO: 11/08/2022 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) 4693-8012.

JOSÉ LUIZ EROLES FREIRE,
Prefeito Municipal.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAREMA, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, 
faz saber que se encontram abertas inscrições para o Processo Seletivo Simplificado – PSS 
(Edital n° 010/2022), para a contratação temporária, para atendimento de excepcional 
interesse público de Analista de Saúde (Terapeuta Ocupacional). O Edital poderá ser lido e 
obtido na íntegra por meio do endereço eletrônico www.guararema.sp.gov.br. As inscrições 
deverão ser efetuadas das 09 horas de 29 de julho de 2022 às 17 horas de 07 de agosto de 
2022, exclusivamente pela Internet, no site www.guararema.sp.gov.br.
De acordo com o art.50 e §1º do art.65, da Lei Orgânica Municipal e com o Decreto nº 2665, 
de 01/09/2009, esta publicação apresenta-se em sua forma resumida. Seu texto integral 
encontra-se disponível na Portaria da Prefeitura Municipal de Guararema, bem como no site 
da Prefeitura (www.guararema.sp.gov.br).

A PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAREMA, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, 
faz saber que se encontram abertas inscrições para o Processo Seletivo Simplificado – PSS 
(Edital n° 009/2022), para a contratação temporária, para atendimento de excepcional 
interesse público de Enfermeiro. O Edital poderá ser lido e obtido na íntegra por meio do 
endereço eletrônico www.guararema.sp.gov.br. As inscrições deverão ser efetuadas das 09 
horas de 29 de julho de 2022 às 17 horas de 07 de agosto de 2022, exclusivamente pela 
Internet, no site www.guararema.sp.gov.br.
De acordo com o art.50 e §1º do art.65, da Lei Orgânica Municipal e com o Decreto nº 2665, 
de 01/09/2009, esta publicação apresenta-se em sua forma resumida. Seu texto integral 
encontra-se disponível na Portaria da Prefeitura Municipal de Guararema, bem como no site 
da Prefeitura (www.guararema.sp.gov.br).

AVISO DE LICITAÇÃO
ENCONTRA-SE ABERTA NESTA UNIDADE, SITO À AVENIDA ELISIO TEIXEIRA LEITE, Nº 6.999 - 
PARADA DE TAIPAS - SÃO PAULO–CAPITAL – LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO (ELETRÔ-
NICO) Nº 138/2022, DO TIPO MENOR PREÇO. PROCESSO 2022/20258. OFERTA DE COMPRAS 
Nº 090155000012022OC00138
- OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 
EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPITALARES PARA A UTI PEDIÁTRICA. A ENTREGA DAS PRO-
POSTAS, A PARTIR DAS 00:00 HORAS DO DIA 28/07/2022, NO SITE: WWW.BEC.SP.GOV.BR, 
COM A ABERTURA PARA O DIA 10/08/2022 ÀS 09:00 HORAS. O EDITAL NA INTEGRA PODE-
RÁ SER OBTIDO OU CONSULTADO GRATUITAMENTE ATRAVÉS DO SITE HTTP://WWW.E-
-NEGOCIOSPUBLICOS.COM.BR, WWW.BEC.SP.GOV.BR INFORMAÇÕES TEL: (0XX11) 3973-
0512/3973-0494 FAX: (0XX11) 3973-0512.
O EDITAL ESTARÁ DISPONÍVEL PARA DOWNLOAD NO SITE:http://saúde.sp.gov.br/ses/perfil/cida-
dão/homepage/outrosdestaques/edital-de-chamamento-publico E www.e-negociospublicos.com.br.
VISITA TÉCNICA OCORRERÁ DURANTE O PERÍODO DE 29/08/2022 À 09/08/2022 NO HORÁRIO 
ENTRE 08:00 E 16:00 HORAS DE SEGUNDA A SEXTA, COM AGENDAMENTO PRÉVIO ATRAVÉS 
DO TELEFONE (11) 3973-0510, email: expedientedtd@hgtaipas.com.br, COM ACOMPANHAMEN-
TO POR SERVIDOR DA UNIDADE QUE ATESTARA A SUA REALIZAÇÃO.

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
COORDENADORIA DE SERVIÇOS DE SAÚDE

HOSPITAL GERAL DE TAIPAS
“Kátia de Souza Rodrigues”

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

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

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

29 e 30/07
3 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 1027344-85.2021.
valor total:  R$ 42,00



       



             




   K-29e30/07

29 e 30/07
2 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 0003884-47.2022.
valor total: R$ 28,00

 

            

        
                
               

   K-29e30/07

29 e 30/07
2 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 0000774-37.2022.
valor total: R$ 28,00

            


               

  
                 
            
    K-29e30/07

29 e 30/07
2 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 1029462-57.2015.
valor total: R$ 28,00



  


                  

          
   

         K-29e30/07

29 e 30/07
2 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 0016132-94.2021.
valor total: R$ 28,00





                 
                
  

    K-29e30/07

29 e 30/07
3 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 0167412-64.2011.
valor total:  R$ 42,00





              
 

  


 

   
   K-29e30/07

29 e 30/07
3 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 1049112-40.2018.
valor total:  R$ 42,00



 

 
   
               


         
                
               
                

    K-29e30/07

29 e 30/07
3 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 0046755-93.1998.
valor total:  R$ 42,00




                  
    

               
                 
  




          K-29e30/07

29 e 30/07
3 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 1005955-84.2018.
valor total:  R$ 42,00



       


              
           
    
           

  
         K-29e30/07

29 e 30/07
2 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 1003218-91.2017.
valor total: R$ 28,00


 

                
 
                   

   
                K-29e30/07

29 e 30/07
4 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 1002066-24.2022.
valor total: R$ 56,00



   
        




              
  



       

                       
  

             K-29e30/07

29 e 30/07
3 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 0011866-85.2022.
valor total:  R$ 42,00



 

      


 

                

     K-29e30/07

29 e 30/07
3 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 0012070-32.2022.
valor total:  R$ 42,00



        
         
            


                  

                

              

             K-29e30/07

29 e 30/07
2 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 1006031-39.2020.
valor total: R$ 28,00




           
    

                



    K-29e30/07

29 e 30/07
2 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 1006993-42.2017.
valor total: R$ 28,00





            
                  




           K-29e30/07

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

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

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

29 e 30/07
2 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 0004216-97.2021.
valor total: R$ 28,00




 



             

           K-29e30/07

29 e 30/07
3 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 1013588-81.2019.
valor total:  R$ 42,00






      
             
    





 
    K-29e30/07

29 e 30/07
4 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 1002555-70.2014.
valor total: R$ 56,00






    


                


                 


                
               

              


  K-29e30/07

29 e 30/07
3 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 1032326-06.2018.
valor total:  R$ 42,00








  




   K-29e30/07

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

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

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

29/07
2 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 1005925-66.2019.
valor total: R$ 14,00

 
    
     


              
 

      

    K-29/07

29/07
21 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 1007886-65.2015.
valor total: R$ 147,00

 


         
         
  
         
          







              



  


   




              

          
   

               


 
                


              
               



     
          
 
  
    








     


               
 

                 


 
               





  




              
                
   
  
              



                     
 
                  


 
                  
            
    
       


 
             

               
 


   






  K-29/07

FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO
MÉDICO E HOSPITALAR - FAMESP

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 044/2022 - FAMESP/BAURU
PROCESSO Nº 11573/2022 - FAMESP/BAURU

Acha-se à disposição dos interessados do dia 29 de julho ao dia 10 de agosto de 2022, 
das 08:00 às 12:30 horas e das 13:30 às 17:00 horas, na Célula de Gestão de Suprimentos 
da Fundação para o Desenvolvimento Médico e Hospitalar - FAMESP/BAURU, localizada 
na Av. Luiz Edmundo Carrijo Coube, nº 1-100, Jardim Santos Dumont, Município de Bauru, 
Estado de São Paulo, Telefones 14 3103-4113/14 3103-4115/3103-4118, ou pelo site  
www.compraeletronica.famesp.org.br, o EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO 
Nº 044/2022 - FAMESP/BAURU, PROCESSO Nº 11573/2022 - FAMESP/BAURU, 
que tem como objetivo a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA 
FORNECIMENTO DE TODOS OS REAGENTES, CONTROLES E CALIBRADORES 
PRONTOS PARA USO E INSUMOS NECESSÁRIOS NA REALIZAÇÃO DOS TESTES 
REPORTADOS SOROLÓGICOS, COM FORNECIMENTO EM REGIME DE COMODATO 
DE 01 EQUIPAMENTO, TOTALMENTE AUTOMATIZADO QUE REALIZE TODOS OS 
PARÂMETROS VOLTADOS PARA BANCO DE SANGUE DO HEMONÚCLEO DO 
HOSPITAL DE BASE DE BAURU, PELO PERÍODO DE 30 MESES, em conformidade 
com o disposto no Anexo II. A abertura da sessão pública será no dia 11 de agosto de 
2022, com início às 09:15 horas.

Anuncie:  
11. 3729-6600  

comercial@gazetasp.com.br

A9gazetasp.com.br
SEXTA-FEIRA, 29 DE JULHO DE 2022 

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.

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.

03/08/2022. A PARTIR DAS 10:00. ID: 108928. PM VIDAL RAMOS. Loc.: SC. VEÍCULOS, ÔNIBUS, PLANTADEIRAS, SUCATA DE BETONEIRA.
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.

04/08/2022. A PARTIR DAS 14:00. ID: 108405. MULTITERMINAIS. Loc.: RJ. CAVALOS MECÂNICOS MERCEDES BENZ, EMPILHADEIRA, CARRETAS 
RODOFORT, ETC.

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

04/08/2022. A PARTIR DAS 14:00. ID: 109182. LEILÃO EXTRAJUDICIAL - CONSTRUTORA PAGANO. Loc.: SP. IMÓVEL EM SÃO JOAQUIM DA 
BARRA/SP.

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

04/08/2022. A PARTIR DAS 10:00. ID: 109214. PREFEITURA MUNICÍPIO DE SANDOLÂNDIA - GO. Loc.: GO. VEICULOS, TRATORES, EQUIPAMENTO 
AGRICOLA E SUCATAS.

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

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.

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.

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

do Contrato de Alienação Fiduciária fi rmado em 05 de novembro de 2012, no qual fi gura como DEVEDORA Maiara Ramos, 
Brasileira, cabeleireira, portadora do RG nº 37.658.431-2 SSP/SP, inscrita no CPF nº 431.507.938-31, residente e domiciliada  a 
Rua Genova, nº 581, Jardim Santa Paula, município e comarca de Cotia/SP,   levará a PÚBLICO LEILÃO na modalidade eletrô-
nica online através do website www.webleiloes.com.br onde o presente Edital pode ser acessado na íntegra nos termos do art. 
27 e parágrafos da Lei 9.514/97, com início do PRIMEIRO LEILÃO em 15 de Agosto de 2022 às 15:00 horas e com lance 
mínimo igual ou superior ao valor da avaliação. Caso não haja licitante no Primeiro Leilão, fi ca desde já designado o SEGUNDO 
LEILÃO em 22 de Agosto 2022 às 15:00 horas, com lances a partir de R$ 222.613,35 (duzentos e vinte e dois mil, seiscen-
tos e treze reais e trinta e cinco centavos) para o lote abaixo descrito, que tivera sua propriedade consolidada em nome da 
Credora Fiduciária em 26 de Outubro de 2020, constituído pelo seguinte bem: IMOVEL: – UNIDADE AUTÔNOMA RESIDEN-
CIAL nº 3, TIPO A, localizada no pavimento térreo do condomínio denominado “VILLA GENOVA I”, situado na Rua Genova, nº 
581, Jardim Santa Paula, município e comarca de Cotia/SP, assim descrita: área privativa coberta de 40,56 m²; área comum 
coberta edifi cada de 7,5037 m², totalizando 48,0637 ² de área construída; área comum descoberta de 50,3953 m²; totalizando a 
área construída + descoberta de 98,4590 m²; fração ideal no solo de 0,08371863; equivalente a 73,67239088 m²,  com as se-
guintes confrontações: de quem da área de circulação olha para a unidade, pela frente com área comum (área de circulação); 
do lado direito com  a “unidade 02” ; do lado esquerdo com área comum (área de circulação), e nos fundos com a área comum 
(circulação de veículos); cabendo a esta unidade o direito ao uso no estacionamento de veículos de uma vaga de garagem, de 
uso comum e indeterminado. Cadastro Imobiliário: 23311.21.84.0263.00.000  inscrito na matricula nº 137.238 do Cartório de 
Registro de Imóveis de Cotia/SP. Avaliação do bem: R$ 190.000,00 (cento e noventa mil reais), nos termos do art. 24, inciso 
VI, § único da Lei 9.514/97. CONDIÇÕES DE VENDA: O fi duciante será comunicado na forma do parágrafo 2º-A do artigo 27 da 
lei 9.514/97, das datas, horários e locais da realização dos leilões fi duciários, para no caso de interesse, exercer o direito de 
preferência na aquisição, na forma estabelecida no parágrafo 2ºB do mesmo artigo, devendo apresentar manifestação formal do 
interesse. Imóvel ocupado. A desocupação será por conta e risco do adquirente, observado o previsto no art. 30 da Lei 9.514/97; 
O imóvel será vendido em caráter ad corpus – art. 500, § 3º do Código Civil, não sendo cabível qualquer pleito com relação ao 
cancelamento da arrematação, abatimento do preço ou complemento de área por eventual divergência entre a descrição do 
imóvel e o apurado in loco; É de inteira responsabilidade do arrematante/comprador todas as providências e despesas necessá-
rias relativas a aquisição do(s) imóvel(is) no Leilão, despesas com a regularização e encargos perante a quaisquer órgãos 
competentes, despesas com Escritura Pública e Registro junto ao Cartório responsável, Imposto de Transmissão, Foro, taxas, 
alvarás, certidões, emolumentos cartorários, registrários, etc. Não poderá o arrematante alegar desconhecimento de suas con-
dições, ocupações pelos devedores ou terceiros, eventuais irregularidades, características, compartimentos internos, estado de 
conservação e localização. As condições de cada imóvel estão descritas nos catálogos e deverão ser prévia e rigorosamente 
analisadas pelos interessados. É de responsabilidade do arrematante adotar todas as medidas necessárias, judiciais ou não, 
para a imissão na posse direta do imóvel, ao passo que a posse indireta será transmitida ao arrematante logo após o pagamen-
to do lance e demais despesas. As áreas/itens mencionadas nos Editais, Catálogos e outros veículos de comunicação são me-
ramente enunciativas e repetitivas das dimensões constantes do registro imobiliário, não sendo cabível qualquer pleito com re-
lação ao cancelamento da arrematação, abatimento de preço ou complemento de área, por eventual divergência entre o que 
constar da descrição do(s) imóvel(is). Responde o GARANTIDOR pelo pagamento dos impostos, taxas, contribuições e quais-
quer outros encargos que recaiam ou venham a recair sobre o imóvel, cuja posse tenha sido transferida para o Credor Fiduciário, 
até a data em que este vier a ser imitido na posse, conforme artigo 27, § 8º da Lei 9.514/97 combinado com as disposições 
previstas no instrumento particular; A avaliação do bem imóvel está de acordo com os termos do Parágrafo Único do artigo 24 
da Lei 9.514/97. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: No prazo impreterível de 24 (vinte e quatro) horas, contados a partir da arre-
matação, o ARREMATANTE pagará ao CREDOR FIDUCIÁRIO à vista, a importância equivalente ao valor do lance vencedor 
acrescido de 5% (cinco por cento) relativo à comissão de leiloeiro por meio de DOC ou TED em contas correntes e/ou boletos 
bancários indicados pelo Leiloeiro. A comissão devida ao Leiloeiro Público Ofi cial será paga pelo arrematante no percentual de 
5% sobre o valor do lance vencedor, não se incluindo no valor de lance, sendo paga à vista; Os lances ofertados são irrevogáveis 
e irretratáveis, sendo certo que, o(s) participante(s) são responsáveis por todas as ofertas registradas em seu nome. Os lanços 
não podem ser anulados e/ou cancelados em hipótese alguma, fi cando sujeito às penalidades cabíveis; Em caso de inadimple-
mento do valor de arrematação, por desistência do arrematante, desfar-se-á a venda e será cobrada uma multa moratória no 
valor de 4% (quatro por cento) da arrematação para pagamento de despesas administrativas, bem como poderá ainda o Leiloei-
ro emitir título de crédito para a cobrança de tais valores, encaminhando-o a protesto, por falta de pagamento, se for o caso, sem 
prejuízo da execução prevista no artigo 39, do Decreto nº 21.981/32, além da inclusão do arrematante nos serviços de proteção 
ao crédito. CONDIÇÕES GERAIS: O leilão eletrônico será realizado no Portal Webleilões (www.webleiloes.com.br) nos horários 
previamente estabelecidos neste Edital; O leilão será realizado na modalidade eletrônica online exclusivamente não sendo 
permitida qualquer outra forma de apresentação de lances ou propostas, as quais serão inseridas digitalmente na página do 
imóvel; Todos os horários previstos no presente Edital, constantes do website do leiloeiro, catálogos ou em qualquer outro veí-
culo de comunicação são considerados o horário ofi cial de Brasília/DF; O presente Edital em sua íntegra está disponível no site 
acima descrito. Caso haja arrematante, quer em primeiro ou segundo leilão, a escritura de venda e compra, será lavrada em até 
60 dias, contados da data do leilão Correrão por conta do arrematante, todas as despesas, inclusive foro e laudêmio, se for o 
caso, relativos à transferência do imóvel arrematado. Na forma do disposto no artigo 448, do Código Civil, o vendedor se res-
ponsabiliza por eventual evicção, somente até o valor recebido a título de arremate, excluídas quaisquer perdas. DISPOSIÇÕES 
FINAIS: O presente Edital pode ser publicado por extrato e em resumo nos termos do art. 886 e 887 do Código de Processo 
Civil, não eximindo os interessados em acessar e cientifi car do presente Edital na íntegra, disponível nos termos já descritos; O 
acesso ao website do leiloeiro mediante login e senha previamente cadastrados e eventual oferta de lances implica na aceitação 
e ciência de todas as condições expressas no presente Edital, na sua integralidade; O não cadastramento e/ou não acesso ao 
website do leiloeiro por parte da DEVEDORA/FIDUCIANTE caracterizará desinteresse destes nos procedimentos e trâmites 
adotados pelas CREDORAS FIDUCIÁRIAS bem como pelo Leiloeiro Público Ofi cial e não gerará qualquer direito ou óbice aos 
leilões e seus desdobramentos; O não exercício, pela FIDUCIÁRIA, de quaisquer direitos ou faculdades que lhe concedem a lei, 
este Edital e/ou instrumento particular de contrato importará mera tolerância, não constituindo novação contratual ou renúncia 
de direitos. Fica eleito o Foro da Comarca do imóvel para nele seja dirimida quaisquer dúvidas ou questões oriundas do presen-
te Edital. São Paulo/SP, 15 de Julho de 2022 Tiago Tessler Blecher - JUCESP nº 1.098

www.webleiloes.com.br

EDITAL DE LEILÃO PÚBLICO EXTRA-JUDICIAL “ONLINE” A TIMBÓ CONSULTORIA E PARTICIPAÇÕES LTDA., sociedade simples limitada, inscrita sob 
CNPJ/MF 11.370.597/0001-82, com sede na cidade de Ribeirão Preto/SP, na Rua João Gomes da Rocha, nº 840, Ap. 202, com a sua última alteração consolidada 
registrada sob nº 030871 e averbado à margem do registro nº 22520, LV, em 03/01/2013, no Oficial de Registro de Títulos e Documentos e Civil de Pessoa jurídica 
desta Comarca, representada neste ato pelos sócios-proprietários Germano Sukadolnik, brasileiro, separado judicialmente, empresário, portador do documento de 
identidade R.G nº 4.808.115/SSP/SP e do CPF nº 502.367.768-00, e Heloísa Sukadolnik, brasileira, solteira, empresária, portadora do documento de identidade R.G 
nº 28.688.910-9/SSP/SP e do CPF nº 276.442.048-06, ambos com endereço profissional na sede da empresa Timbó Consultoria e Participações Ltda, aqui por 
diante denominado simplesmente COMITENTE, leva ao conhecimento dos interessados que, por intermédio do LEILOEIRO OFICIAL Anderson Lopes de Paula 
Matrícula 1083, com endereço a Av. Brigadeiro Faria Lima, 3729 – 5º Andar, Itaim Bibi, fará realizar LEILÃO PÚBLICO EXTRA-JUDICIAL nas modalidades 
PRESENCIAL & ONLINE, para alienação do bem imóvel, pela maior oferta, no estado de ocupação e conservação em que se encontra, regendo-se o presente leilão 
pelas disposições legais vigentes, em especial a Lei n.º 9.514/97 de 20/11/97 e condições estabelecida neste Edital e eventuais anexos. Serão aceitos lances via 
"internet on line", pelos licitantes previamente cadastrados no "portal" do (os) leiloeiro (os), www.e-leiloeiro.com.br, restando vencedor o maior lance. O cadastro dos 
licitantes interessados em participar do leilão através da "internet", deverá ser feito no próprio "portal" www.e-leiloeiro.com.br, e enviado o Termo de Habilitação com 
firma reconhecida ou com Assinatura Digital com no mínimo 48 (quarenta e oito) horas de antecedência do horário marcado para encerramento do leilão. 1 - 
RELAÇÃO DE BENS/LOTES: Lote 01 - RIBEIRÃO PRETO/SP – LOTE DE TERRENO URBANO ÁREA 389,30M² - Imóvel Matrícula nº 157.774 – 1º Oficial de 
Registro de Imóveis de Ribeirão Preto/SP: Um terreno urbano, situado nesta cidade, constituído pelo lote 01 da quadra 22, do loteamento denominado Parque das 
Oliveiras I, de forma regular, e que mede 10,00m de frente para a Rua Benedito Marques da Silva e igual medida na linha do fundo, por 38,93m da frente ao fundo de 
ambos os lados, confrontando do lado direito de quem de frente da rua olha o imóvel com o lote 14, na linha do fundo com parte do lote 02 e do outro lado com patês do 
mesmo lote 01, encerrando uma área total de 389,30m², localizado pelo lado par da numeração predial, delimitado pelas ruas: Sérvulo Nascimento, distante 26,79m 
do início da curva existente na confluência da Rua Benedito Marques da Silva com a Rua Professor Newton Sérvulo Nascimento. Cadastrado na Prefeitura Municipal 
Local sob n° 322.511. Registrado na Matrícula sob nº 157.774 do 1º Ofício de Registro de Imóveis de Ribeirão Preto/SP. Localização: Rua Benedito Marques da Silva, 
Lote 01, Quadra 22 – Loteamento Parque das Oliveiras I, Ribeirão Preto/SP. Trata-se de um terreno, com área total de 389,30m², de padrão médio, em estado de 
conservação que podemos caracterizar como regular. A edificação na qual o imóvel avaliando está localizado é constituída de muro na frente com portão, muro no 
fundo, muro em uma parte lateral de aproximadamente 30 metros e na outra lateral uns, 10 metros, contra piso em toda extensão do terreno. Obs.: Constam duas 
indisponibilidades registradas na matrícula, Av. 3, Av. 4, Av. 5 e Av. 6, as quais deverão ser baixadas pelo arrematante diretamente nos processos judiciais. 1º Leilão - 
Valor de Lance Mínimo: R$ 240.000,00 (Duzentos e quarenta mil reais). 2º Leilão – Valor de Lance Mínimo: R$ 390.736,87 (Trezentos e noventa mil, setecentos e 
trinta e seis reais e oitenta e sete centavos) 2 - DATAS DA REALIZAÇÃO E ENCERRAMENTO DOS LEILÕES: Os bens ficarão disponíveis para lances a partir da 
publicação deste edital e se estendera até o dia 05 agosto de 2022 às 10:00horas. Não havendo licitante que ofereça preço maior ou igual ao lance mínimo 
estabelecido no primeiro leilão, será iniciado a realização do segundo leilão, com início do dia 05 de agosto de 2022 às 10h30, e se manterá aberto até o dia 12 de  
agosto de 2022 às 10:00horas.  LOCALIZAÇÃO DO LEILÃO: Av. Braz Olaia Acosta, 727 Cj. 510, Jd. Califórnia – Ribeirão Preto/SP. 3 – DOS PREÇOS MÍNIMOS E 
LANCES: Não havendo licitante por preço maior ou igual do primeiro leilão, serão aceitas propostas para o segundo leilão. Os lances deverão ser feitos via "internet 
online", pelos licitantes previamente cadastrados no "portal" do (os) leiloeiro (os), www.e-confianca.com.br. Será considerado lance vencedor aquele que resultar no 
maior valor acima do preço mínimo estipulado e apresentado no respectivo leilão. 4 - DOS PAGAMENTOS E FORMAS DE PAGAMENTO: O arrematante pagará o 
valor do lance vencedor seguido da comissão do leiloeiro, correspondente a 5% sobre o mesmo. Cientifique-se o licitante que os pagamentos far-se-ão em moeda 
nacional através de depósito ou transferência bancária nas contas do COMITENTE e LEILOEIRO, que serão informadas após o encerramento do respectivo leilão, 
e/ou por emissão de cheque, nos valores correspondentes. Em nenhuma hipótese o arrematante será isento do pagamento da comissão do leiloeiro nem terá o valor 
devolvido. 5 – DO AUTO DE ARREMATAÇÃO: Pelo leiloeiro será expedido auto positivo ou negativo de arrematação, contendo todos os dados necessários e 
relevantes a concretização ou não do lance, logo após o encerramento do respectivo leilão. 6 - DA RESPONSABILIDADE DO ARREMATANTE: É de inteira 
responsabilidade do arrematante a iniciativa necessária à lavratura da escritura do bem e todas as despesas, recolhimento do laudêmio incidente sobre a venda, 
quando houver, inclusive a obtenção de guias, declarações e documentos exigíveis, com o consequente pagamento, às suas expensas, de taxas, impostos, 
emolumentos, registros, etc. 7 - DAS CONDIÇÕES E ESTADO DE CONSERVAÇÃO DOS BENS: Não reconhecerá o COMITENTE qualquer reclamação de 
terceiros com quem venham os arrematantes a transacionar os imóveis objetos do leilão. 8 - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS: A participação no presente leilão público 
implica, na concordância e aceitação de todos os termos e condições deste "Edital de Leilão Público", bem como submissão às demais obrigações legais vigentes, no 
momento em que for dado o lance. Os arrematantes serão responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e documentos apresentados. No caso de o 
arrematante não efetuar os pagamentos devidos, serão convocados para exercer o direito os demais lançadores, sucessivamente, na ordem decrescente e pelos 
seus respectivos lances, os quais serão consignados no auto de arrematação, sem prejuízo das sanções legais cabíveis ao mesmo. O COMITENTE prestará aos 
interessados os esclarecimentos adicionais necessários ao perfeito entendimento das condições de venda, por meio do LEILOEIRO e/ou demais 
REPRESENTANTES. Outras informações sobre o leilão também podem ser obtidas no escritório da Organização Confiança, Av. Braz Olaia Acosta, 727 Cj. 510 Jd. 
Califórnia Ribeirão Preto SP, ou através dos telefones: (16) 0800-355-8000, (16) 99240-8000, ou ainda, através do e-mail: atendimento@e-leiloes.com.br. 9 – 
ADVERTÊNCIA LEGAL: Aos interessados na participação do presente leilão importante informar que é defeso alegar desconhecimento das cláusulas deste Edital 
para se eximirem das obrigações geradas, inclusive aquelas de ordem criminal na forma dos artigos 335 e 358, ambos do Código Penal Brasileiro. Pelo presente 
EDITAL ficam INTIMADOS, os eventuais credores, senhorios diretos, usufrutuários, ou mesmo credores com garantia real ou c/ penhora anteriormente averbada, 
que não sejam de qualquer modo parte na referida Alienação Fiduciária, responsáveis tributários e coproprietários dos bens imóveis dados em garantia, das datas e 
horários dos leilões públicos; assim como os DEVEDORES E A GARANTIDORA E FIDUCIANTE DOS BENS, caso não seja possível a intimação pessoal. Ribeirão 
Preto, 27 de julho de 2022. TIMBÓ CONSULTORIA E PARTICIPAÇÕES LTDA CNPJ/MF 11.370.597/0001-82. Anderson Lopes de Paula Leiloeiro Oficial – 
Matrícula 1083.  

ERRATAS: DATA: 27/06/2022 A PARTIR DAS: 14:00h. Leilão: 108299. LOTE: 7404. LOC.: Suzano/SP. DADOS DO LOTE: FIAT CRONOS DRIVE 1.3 
FLEX 4P (SINISTRADO PEQUENA MONTA). CHASSI: 8AP359AFDNU198420. ANO FAB/MODELO: 2022/2022. PLACA: GCK6E01. DATA: 
26/05/2022. A PARTIR DAS: 14:00h. Leilão: 107077. LOTE: 7380. LOC.: Suzano/SP. DADOS DO LOTE: JEEP RENEGADE SPORT AT (SINISTRADO 
PEQUENA MONTA. CHASSI: 98861115XMK459577. ANO FAB/MODELO: 2021/2021. PLACA: RQP9C67.

Tel.: (11) 4950-9400 E-mail: cac@superbid.net - Auditório: Av. Eng. Luís Carlos Berrini, 105, Edifício Berrini One, 4º andar, São Paulo/SP, CEP: 04571-010. LEILOEIRA: Sra. Maria Beatriz de Barros Santoro Vilela Moraes - JUCESP nº 1.126.
Os bens serão vendidos no estado em que se encontram. A descrição detalhada dos lotes e edital do leilão constam no site www.superbid.net ou no catálogo à ser distribuído no local do leilão.

DATA: 28/06/2022. A PARTIR DAS: 10:00h. Leilão: 107762. LOTE: 56. LOC.: Serra/ES. DADOS DO LOTE: HONDA CB250 TWISTER CBS. CHASSI: 
9C2MC4400KR006018. ANO FAB/MODELO: 2018/2019. PLACA: QRF0H58.

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 Administrativa: Tatiana Sampaio, matrícula nº 279344.
Os bens serão vendidos no estado em que se encontram. A descrição detalhada dos lotes e edital do leilão constam no site www.superbid.net ou no catálogo à ser distribuído no local do leilão.

DATA: 19/05/2022. A PARTIR DAS: 16:00h. Leilão: 106517. LOTE: 3262. LOC.: São Pedro/SP. DADOS DO LOTE: CAMINHÃO CESTO AEREO FORD 
CARGO 712. CHASSI: 9BFVCAC91BBB72423. ANO FAB/MODELO: 2010/2011. PLACA: ETV5A45.

Tel.: (11) 4950-9400 E-mail: cac@superbid.net - Auditório: Av. Eng. Luís Carlos Berrini,  105,  Edifício Berrini One,  4º andar,  São Paulo/SP,  CEP: 04571-010. LEILOEIRO: Sr. Renato Schlobach Moyses- JUCESP nº 654.
Os bens serão vendidos no estado em que se encontram. A descrição detalhada dos lotes e edital do leilão constam no site www.superbid.net ou no catálogo à ser distribuído no local do leilão.

Ligue já: 
11. 3729-6600

Publique 
em jornal 
de grande 
circulação.
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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 preno-
tado 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, oferece-
rem 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.

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 1.346.101, em 26 de março de 2021, neste Serviço Registral, REQUERIMENTO DE RECO-
NHECIMENTO EXTRAJUDICIAL DE USUCAPIÃO (Usucapião Extraordinária – artigo nº 1.238 do Có-
digo Civil), instruído com a Ata Notarial e demais documentos elencados no referido dispositivo legal, 
apresentados por JOÃO BATISTA ARAGÃO, brasileiro, solteiro, fotógrafo, residente e domiciliado 
nesta Capital, o qual alega deter a posse mansa e pacífica, com animus domini, desde 04 de julho de 
1975 (data do recibo de pagamento), que adquiriu através do Instrumento Particular (extraviado) cele-
brado com FRANCISCO RODRIGUES PINTO, e que Francisco adquiriu por Instrumento particular de 
20 de novembro de 1.964, não registrado, celebrado com  os compromissário compradores da área 
maior, ANSELMO VESSONI, THEREZA NOGUEIRA VESSONI e SALIM NUNES KHEDI; posse essa 
que se refere ao IMÓVEL correspondente ao TERRENO situado na Rua Manuel de Oliveira Lima, s/
nº, antiga Rua Quatro, com área de superfície de 152,600m², correspondente ao lote nº 34 da quadra 
“C”, do loteamento denominado “JARDIM ELEDY”, no 29º Subdistrito – Santo Amaro, cadastrado na 
Municipalidade de São Paulo pelo contribuinte sob o nº 184.081.0064-4; imóvel esse que se acha 
registrado em área maior, conforme a inscrição nº 16.186, deste cartório,  oriunda da transcrição 
nº 32.701, feita em 03 de agosto de 1949 neste Cartório de Registro de Imóveis, sob a titularidade 
dominial de ICHIJI ARATA, que também assina ITIJI ARATA e sua mulher MITSU ARATA. Esta publi-
cação 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, 
ICHIJI ARATA, que também assina ITIJI ARATA, MITSU ARATA, ANSELMO VESSONI, THEREZA 
NOGUEIRA VESSONI, SALIM NUNES KHEDI, FRANCISCO RODRIGUES PINTO, BENEDITO RO-
BERTO REBELLO ROMA, VALDELICE MARQUES BARRETO, NELSON FERREIRA, SEVERINA 
BESERRA SILVA FERREIRA, LUIZ JUSTINO DE MELO e LAURA DOS SANTOS MELO, oferece-
rem 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 27 de julho de 2.022. O Oficial.

4ª Vara Cível do Foro da Comarca de Mauá/SP
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 30 DIAS. PROCESSO Nº 4004177-11.2013.8.26.0348. O MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível,
do Foro de Mauá, Estado de São Paulo, Dr. José Wellington Bezerra da Costa Neto, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a SIDNEI
BURIOLLA, Brasileiro, Separado judicialmente, Diretor de Empresas, CPF 296.540.198-92, que lhe foi proposta uma ação de
Execução de Título Extrajudicial por parte de BANCO BRADESCO S/A, alegando em síntese: o exequente ajuizou ação de Execução
de Título Extrajudicial (Contratos Bancários), objetivando a cobrança da quantia de R$ 88.106,39 (maio/2020), que será atualizado
até a data do efetivo pagamento, correspondente ao saldo devido pela Cédula de Crédito Bancário - Empréstimo Pessoal, sob o
número 348/6123756, firmada em 22/04/2013. Ocorre que o réu não honrou com os pagamentos, tornando-se inadimplente.
Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para o executado em 03 (três)
dias efetuar o pagamento da dívida, ou querendo, oferecer embargos no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do prazo
do presente edital. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será
o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei.

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1013226-91.2019.8.26.0001. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 7ª Vara Cível, 
do Foro Regional I - Santana, Estado de São Paulo, Dr(a). Carina Bandeira Margarido Paes Leme, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a 
IGUATEMI DOS SANTOS SIQUEIRA, CPF n.º 563.786.968-53 que por parte de BANCO BRADESCO CARTÕES S/A foi ajuizada ação 
de Cobrança pelo procedimento comum, objetivando a quantia de R$46.525,39 (Maio/2019) referente débitos relativos ao cartão n.º 
4444440098037413 Estando o réu em local ignorado, expediu-se o presente edital de CITAÇÃO, para que no prazo de 15 dias úteis, após 
fluir o prazo de 20 dias úteis supra, pague o debito devidamente atualizado e acrescido das demais cominações legais ou querendo 
ofereçam 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, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado 
nesta cidade de São Paulo, aos 11 de julho de 2022. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0009740-81.2020.8.26.0001. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara 
Cível, do Foro Regional I - Santana, Estado de São Paulo, Dr(a). DANIELA CLAUDIA HERRERA XIMENES, na forma da Lei, etc. FAZ 
SABER a MICHEL DE SANTANA COELHO HORTIFRUTI - EPP, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob nº 
17.522.041/0001-40, com endereço ignorado, que lhe foi proposta Ação Monitória por parte de MARKBEM CITRUS LTDA, alegando em 
síntese: a Requerente é credora do Requerido na importância de R$ 148.743,62 (cento e quarenta e oito mil, setecentos e quarenta e três 
reais e sessenta e dois centavos), representados pelos cheques não quitados, quais sejam: Encontrando-se o Requerido em lugar incerto e 
não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 (quinze) dias 
uteis, efetue o pagamento da quantia especificada na inicial no valor de R$205.996,97 (duzentos e cinco mil novecentos e noventa e seis 
reais e noventa e sete centavos) devidamente atualizada. No caso do executado, regularmente intimado, permanecer inerte, decorrido o 
prazo legal, o débito será acrescido de multa de dez por cento, bem como de honorários de advogado de dez por cento (art. 513, §1º, CPC), 
expedindo-se, desde logo, mandado de penhora e avaliação Transcorrido o prazo sem pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 dias 
para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação (art. 525, CPC). 
Com o transcurso do prazo, sem pagamento e sem manifestação nos autos, após certificado pela Serventia, deverá este incidente ser 
remetido à Defensoria Pública, para atuação como curadora especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. 
NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 18 de fevereiro de 2021. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1020076-32.2017.8.26.0196. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara Cível, 
do Foro de Franca, Estado de São Paulo, Dr(a). João Sartori Pires, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) GABRIELLE APARECIDA 
LAMARCA FOLHA VERDE, Brasileira, Solteira, RG 40.825.299-6, CPF 370.734.268-96, com endereço à Rua Aniz Nassif, 2770, Jardim 
Barao, CEP 14409-009, Franca - SP, que lhe foi proposta uma ação de Procedimento Comum Cível por parte de BANCO BRADESCO 
S/A, objetivando a quantia de R$ 54.866,91 (Agosto/2017) referente a débitos relativos ao cartão n.º 3764421201810033. Encontrando-se o 
réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para que, no 
prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, apresente resposta. Não sendo contestada a ação, o réu será 
considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. 
NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Franca, aos 15 de julho de 2022. 
 

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1052320-69.2021.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 3ª Vara Cível, 
do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). MONICA DI STASI, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) BRUNO MALFI CORREIA 
CIGARRO, CPF 28128232835, que lhe foi proposta ação de COBRANÇA pelo Procedimento Comum Cível por parte de ANTONIO 
RODRIGUES RAMOS FILHO, objetivando a quantia de R$127.947,86 (Maio/2021). Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi 
determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o 
decurso do prazo do presente edital, apresente resposta. Não sendo contestada a ação, presumir-se-ão aceitos, pela parte ré, como 
verdadeiros, os fatos articulados pela parte autora. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado 
e passado nesta cidade de São Paulo, aos 19 de julho de 2022. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1050751-67.2020.8.26.0100. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 11ª Vara 
Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Luiz Gustavo Esteves, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) UNITBANK 
INVESTIMENTOS FINANCEIROS EIRELI - EPP e LEONARDO VICTOR VALE, CNPJ: 26.118.492/0001-08, CPF: 418.746.368-26, RG: 
43.268.452-9, que lhe foi proposta Procedimento Comum Cível por parte de GENILDA ARAUJO DOS SANTOS, CPF: 140.701.738-11, 
RG: 23.236.513-1, ação de Rescisão Contratual Cumulada com o Pedido de Restituição de quantias pagas e indenização pelo procedi-
mento comum, objetivando a procedência da ação, sendo declarada a rescisão do Contrato realizado entre a requerente e a ré, com a 
condenação da ré na quantia total de R$ 39.215,00 (Junho/2020). Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua 
CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do prazo do 
presente edital,apresente resposta.Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador 
especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, 
aos 15 de junho de 2022. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 30 DIAS. Processo nº 1025276-04.2019.8.26.0405. A MMª Juíza de Direito da 7ª Vara Cível do Foro 
de Osasco/SP, Dra Liege Gueldini de Moraes, na forma da Lei, etc... Faz Saber a JOSE ESPEDITO DE ANDRADE (JATOBA PNEUS), 
CNPJ 15.118.720/0001-23, que lhe foi proposta ação Monitória por parte de Tyre Eco Comércio de Pneus Ltda alegando em síntese ser 
credor de quantia em razão da venda de pneus. Estando o réu em lugar ignorado, foi determinada a Citação por EDITAL, para os atos e 
termos da ação proposta e para que, no prazo de quinze (15) dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, efetue o pagamento 
do débito, no valor de R$ 18.947,57 (válida p/ out/19), devidamente atualizado ou ofereça embargos, ficando advertida que o não 
oferecimento de embargos constituir-se-á de pleno direito em mandado executivo, prosseguindo-se nos termos da lei, conforme determina 
os artigos 700 a 702 e parágrafos do C.P.C. Será o presente edital, afixado e publicado na forma da Lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta 
cidade de Osasco, aos 21 de julho de 2022. 
 
Edital de Citação com Prazo de 20 dias. Processo nº 1081641-96.2014.8.26.0100. A Dra. DANIELA DEJUSTE DE PAULA, MMª Juíza 
de Direito da 29ª Vara Cível do Foro Central da Capital/SP. Faz Saber a EMPRENDIMENTOS MASTER S/A, CNPJ. 07.417.348-0001-28, 
na pessoa de seu representante legal, que por parte de CONJUNTO HABITACIONAL PARQUE ELDORADO, foi ajuizada Ação de 
Cobrança de Condomínio, onde o réu é proprietário do Apartamento nº 32 do Edifício Safira – Bloco 03, Matricula nº 125.708, integrante do 
condomínio Autor, e encontra-se em atraso com várias parcelas de conservação e manutenção do condomínio, que perfaz o valor de R$ 
28.301,33 (Agosto/2014). Estando o réu em local ignorado, expediu-se o presente edital de CITAÇÃO, para que no prazo de 15 dias após 
fluir o prazo de 20 dias supra, querendo ofereça defesa, sendo advertido dos artigos 344 e 355, II do NCPC, sendo que presumirse- ão 
verdadeiros os fatos alegados pelo autor 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 São Paulo, aos 20 de julho de 2022. 
 
 
 

EDITAL DE CITAÇÃO – PRAZO DE 30 DIAS. PROCESSO Nº. 1006051-22.2020.8.26.0127. O(A)
MM. Juiz(a) de Direito da 4ª Vara Cível, do Foro de Carapicuíba, Estado de São Paulo, Dr(a). Rossana
Luíza Mazzoni de Faria, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a Ennio George Elias Camarano, RG
11.000.682-3, CPF 022.548.638-51, que lhe foi proposta uma ação Monitória por parte de Sistema
Integrado de Educação e Cultura Sinec Ltda., objetivando a cobrança de R$ 35.569,60 (outubro/2019),
oriunda do inadimplemento dos serviços educacionais prestados no ano letivo de 2016. Encontrando-
se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para que, no
prazo de 15 (quinze) dias úteis, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, pague o débito
atualizado (isento de custas processuais) e os honorários advocatícios de 5% do valor atribuído à
causa, ou oponha embargos, sob pena de constitui-se de pleno direito o título executivo judicial,
convertendo-se o mandado inicial em executivo. Em caso de revelia, será nomeado curador especial.
Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado
nesta cidade de Carapicuíba, aos 07 de julho de 2022.

AGCS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA
NIRE.: 35.226.144.347 - CNPJ/MF.: 15.199.462/0001-57

ATA DE REUNIÃO DE SÓCIAS REALIZADA EM 19 DE JULHO DE 2022
1. DATA, HORA E LOCAL: 19/07/2022, às 10h00min, na Av. Dr. Cardoso de Melo, 1470, cj 903, 
9º andar, sl 2, Vila Olímpia, São Paulo – SP CEP: 04548-005. 2. CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: 
dispensadas as formalidades de convocação prévia previstas no § 3º do art. 1.152 do Código Civil, 
tendo em vista o comparecimento de todas as sócias da Sociedade na reunião, a saber: (I) ÂNGELA 
SCHONBURG, RG nº 13.554.895-0 SSP/SP e CPF nº 118.847.028-05; (II) GLORIA MARIA AUGUS-
TA ELEONORA ÂNGELA SCHONBURG, RG nº 38.569.000-9 SSP/SP e CPF nº 467.853.478-40; 
e (III) CAROLINA MARIA AGATHE VICTORIA ÂNGELA SCHONBURG, RG nº 38.570.000-3 SSP/
SP e CPF nº 467.853.658-21. 3. MESA: Presidente: Ângela Schonburg; e Secretária: Gloria Ma-
ria Augusta Eleonora Ângela Schonburg. 4. ORDEM DO DIA: discutir e deliberar sobre a redução 
do capital social da Sociedade. 5. DELIBERAÇÕES: as sócias deliberaram, por unanimidade, sem 
quaisquer restrições e/ou ressalvas, da seguinte forma: 5.1. Redução do capital social da Sociedade 
por considerá-lo excessivo para a consecução dos objetivos sociais, nos termos do artigo 1.082, 
inciso II, do Código Civil. Desta forma, o capital social passará de 1.918.855,00 para R$ 1.000,00, 
com uma redução efetiva de R$ 1.917.855,00. 5.2. Em decorrência da redução de capital social, as 
sócias, por unanimidade, aprovaram o cancelamento de 1.917.855 quotas sociais, no valor de R$ 
1,00 (um real) cada, de titularidade unicamente da sócia Ângela Schonburg, totalizando o valor de R$ 
1.917.855,00, conforme quadro abaixo: Sócios – Quotas pré redução – Quotas canceladas – Quo-
tas pós redução: Ângela Schonburg – 1.918.845 – 1.917.855 – 990; Gloria Maria Augusta Eleonora 
Ângela Schonburg – 5 – 0 – 5; Carolina Maria Agathe Victoria Ângela Schonburg – 5 – 0 – 5; TOTAL 
– 1.918.855 – 1.917.855 – 1.000. 5.3. Em virtude do cancelamento de 1.917.855 quotas sociais, a 
Sociedade pagará o valor de R$ 1.917.855,00 à sócia Ângela Schonburg, mediante a transferência/
entrega de bens e moeda corrente nacional, conforme relação abaixo. 5.3.1. Imóveis Registrados no 
11º Cartório de Registro de Imóveis de São Paulo, a saber: Matrículas – Imóveis – Valor contábil 
em R$: (i) 129.953 – TERRENO na Av Jacarandá, lote 32, quadra H, Riviera Paulista, conhecido 
por “Chácaras 3 Caravelas”, 32º Subdistrito - Capela do Socorro. Contribuinte 09401300021. – R$ 
343.354,00; (ii) 129.954 – TERRENO na Av Jacarandá, lote 33, quadra H, Riviera Paulista, conhecido 
por Chácara 3 Caravellas, no 32º Subdistrito - Capela do Socorro. Contribuinte 09401300038. – R$ 
343.354,00; (iii) 145.536 – TERRENO na Rua Benedito Damásio dos Santos, lote 36, quadra H, Santo 
Amaro, Riviera Paulista, conhecido como Chácaras Três Caravelas, no 32º Subdistrito - Capela do 
Socorro. Contribuinte 09401300097. – R$ 455.000,00; (iv) 220.328 – TERRENO na Rua Benedito Da-
másio dos Santos, lote 37, quadra H, Riviera Paulista, conhecido como Chácaras Três Caravelas, 32º 
subdistrito - Capela do Socorro. Contribuinte 09401300089. – R$ 60.000,00; (v) 261.145 – TERRENO 
na Rua Benedito Damásio dos Santos, lote 38, quadra H, conhecido como Chácara Três Caravelas, 
Riviera Paulista, no 32º Subdistrito - Capela do Socorro. Contribuinte 09401300070. – R$ 308.814,50; 
(vi) 419.175 – APARTAMENTO nº 82, no 8° andar do “CONDOMÍNIO QUALITY PLACE”, na Rua 
Marie Nader Calfat, sem numeração oficial, Jardim dos Colégios, 29º Subdistrito - Santo Amaro. Con-
tribuinte 17018903601. – R$ 300.000,00. 5.3.2. Imóvel Registrado no Cartório de Registro de Imóveis 
da Comarca de Porto Seguro – Bahia, a saber: Matrículas – Imóveis – Valor contábil em R$: (i) 
32.341 – UNIDADES AUTONOMAS nºs 01 e 02, quadra B, no condomínio Outeiro das Brisas - Gleba 
II, entre os Distritos de Trancoso e Caraíva, Porto Seguro-Bahia. Contribuinte 02010230062001. – R$ 
107.331,88 5.3.3. Entrega de R$ 0,62 em moeda corrente nacional. 5.4. As sócias, por unanimidade, 
autorizam os administradores a praticarem todos os atos complementares e/ou decorrentes da redu-
ção ora aprovada. 6. ENCERRAMENTO: nada mais havendo a deliberar, foi lavrado a presente ata, a 
qual foi lida, aprovada e assinada por todos os presentes, de modo que foram encerrados os trabalhos 
pela Sra. Presidente à mesa. São Paulo, 19 de julho de 2022.

Coletores Brasil Industria e Comercio Ltda.
CNPJ/MF nº 61.479.358/0001-33 - NIRE 3520099125-5

Ata da Reunião Geral Extraordinária Realizada em 24/02/2022
Data, Hora e Local de Realização: Em 24/02/2022, às 10:00hs, na sede da sociedade Coletores Brasil Industria 
e Comercio Ltda., localizada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Av. Santo Amaro nº 2230, Vila 
Olimpia, CEP: 04506-003. Convocação e Presença: Conforme o artigo 1.072, parágrafos 2º e 6º, da Lei nº 10.406, 
de 10/01/2002 (Código Civil Brasileiro), foi dispensada a convocação tendo em vista a presença dos sócios 
representando a totalidade do capital social da Sociedade. Composição da Mesa: Os sócios indicaram para 
presidir a mesa o Sr. Dyjalma Ady Basile, o qual convidou o Sra. Angela Bernardes Basile para ser a Secretária, 
neste ato representada pelo seu bastante Procurador Sr. Dyjalma Ady Basile. Ordem do Dia: Analisar e deliberar 
sobre a redução do Capital Social da empresa referente à parte do Ativo imobilizado ao qual consiste em dois 
imóveis no valor contábil de R$ 420.000,00 (quatrocentos e vinte mil reais), sendo eles: Imóvel 1 - Um terreno 
situado na Avenida Santo Amaro, localizado entre os prédios nºs 2180 e 2222, no 28º Sub-distrito - Jardim Paulista, 
com a área de mais ou menos 300,00ms2., medindo na frente 10,08ms., nos fundos 10,00ms., de um lado da frente 
aos fundos 30,35ms e de outro lado 29,10ms., correndo as divisas laterais em paralelo sempre distanciadas 
10,00ms. uma da outra, e confronta na frente com a mencionada Avenida Santo Amaro, de um lado com terreno de 
propriedade de Ingrid Jurema Riepenhoff, de outro lado e fundos com propriedade de Irmgard Helena Gertrud 
Riepenhoff. Imóvel devidamente cadastrado como contribuinte PMSP sob nº 299.114.0089-1, no valor de R$ 
210.000,00 (duzentos e dez mil reais), adquirido em 28/02/1994, conforme escritura no 16° Cartório de Notas desta 
Capital, Livro nº 1897, Fls. 37 - Matricula: 103.373, Ficha 01, Livro nº 02, no 4º Cartório de Registro de Imóveis de 
SP ; e Imóvel 2 - Um terreno situado na Avenida Santo Amaro, localizado entre os prédios nºs 2180 e 2222, no 28º 
Sub-distrito - Jardim Paulista, com a área de mais ou menos 300,00ms2., medindo na frente 10,08ms., nos fundos 
10,00ms., de um lado 31,60ms. da frente aos fundos e de outro lado 30,35ms. da frente aos fundos, sendo que as 
divisas laterais correm em paralelo sempre distanciada 10,00ms. uma de outra, e divide pela frente com a referida 
Avenida Santo amaro, de um lado com o prédio nº 2222 da mesma avenida, de outro lado com terreno de 
propriedade de Erica Iracy Riepenhoff e pelos fundos com propriedade de Irmgard Helena Gertrud Riepenhoff. 
Imóvel devidamente cadastrado como contribuinte PMSP sob nº 299.114.0090-3, no valor de R$ 210.000,00 
(duzentos e dez mil reais), adquirido em 28/02/1994, conforme escritura no 16° Cartório de Notas desta Capital, 
Livro nº 1897, Fls. 35 - Matricula: 103.372, Ficha 01,Livro nº 02, no 4º Cartório de Registro de Imóveis de SP. 
Deliberações Tomadas por Unanimidade: Após a leitura dos documentos citados acima, o Presidente submeteu 
os mesmos, seus termos e informações à discussão e aprovação dos sócios presentes. Após as discussões, 
relativamente ao impedimento constante no artigo 1074, § 2º, da Lei 10.406/2002, entenderam todos os sócios que, 
de sorte a evitar que esta Sociedade, formalmente, descumpra os dispositivos legais, torna-se imperativo que todos 
os sócios, independente de suas funções sociais, consignem seus votos, sem que isso represente violação ou 
macula aos direitos dos sócios desta Sociedade e desproteção e falta de transparência com o mercado de capitais, 
assim, os sócios decidiram aprovar, sem restrições, a redução do Capital Social conforme definido na Ordem do 
Dia, tudo referente ao exercício social findo em 31/12/2021, os quais se encontravam regularmente arquivados na 
sede social. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos e lavrada a presente ATA 
que traz anexa a Lista de Presença de Sócios nessa reunião geral extraordinária, que aqui segue impressa em 03 
(três) vias para os devidos fins e efeitos. Dyjalma Ady Basile - Presidente da Mesa; Angela Bernardes Basile - 
Secretário da Mesa. Coletores Brasil Industria e Comercio Ltda. Lista de Presença de Sócios na Reunião Geral 
Extraordinária Realizada em 24/02/2022. Sócios - Quotas - Assinaturas: Dyjalma Ady Basile, brasileiro, maior, 
viúvo, nascido em 16/03/1932, empresário, portador da CIRG n° 1234591-X SSP/SP, inscrito no CPF sob n° 
027.783.948-34, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo. - 503.364 - Dyjalma Ady 
Basile; Angela Bernardes Basile, brasileira, maior, casada sob comunhão parcial de bens, nascida em 
15/10/1965, empresária, portadora da CIRG n° 17004869 SSP/SP, inscrita no CPF sob n° 082.074.728-98, 
representada por Dyjalma Ady Basile, brasileiro, maior, viúvo, nascido em 16/03/1932, empresário, portador da 
CIRG n° 1234591-X SSP/SP, inscrito no CPF sob n° 027.783.948-34, conforme arquivamento de procuração em 
sessão de 21/02/2022. - 3.107.190 - Angela Bernardes Basile; Total - 3.610.554. São Paulo, 24/02/2022. Dyjalma 
Ady Basile - Presidente da Mesa; Angela Bernardes Basile - Secretária da Mesa.

1ª Vara Cível - Foro de São Caetano do Sul. 1º Ofício. Citação - Prazo 20 dias - Proc. 1008346-76.2020.8.26.0565. A Dra. Érika Ricci, Juíza de 
Direito da 1ª Vara Cível - Foro de São Caetano do Sul. Faz Saber a Agencia Convergência Consultoria e Negócios Ltda, CNPJ 11.581.409/0001-
65, na pessoa de seu representante legal, que Banco Santander (Brasil) S.A., ajuizou uma Ação pelo Procedimento Comum, objetivando 
condenar a ré ao pagamento de R$ 190.742,74 (nov/2020), referente ao saldo devedor da contratação de empréstimo Giro Solução Parcelado, 
sob nº 1688000001320300424, junto a conta corrente nº 13.000402-5. Estando a requerida em lugar ignorado, foi deferida a citação por edital, 
para que em 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, conteste, sob pena de ser considerada revel, ocasião que será nomeado curador especial  
(art. 257, inciso IV, do CPC), presumindo-se verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor (Art. 344 do NCPC). Será o presente, afixado 
e publicado na forma da lei. São Caetano do Sul, 29 de junho de 2022. Érika Ricci - Juíza de Direito.

1ª VARA CÍVEL - FORO DE ITAPECERICA DA SERRA
EDITAL DE HASTA PÚBLICA (1ª e 2ª praça) bem imóvel abaixo descrito, para conhecimento de eventuais interessados e para intimação 
do executado: ESPÓLIO DE WALTER CREM WEISHAUPT (CPF/MF Nº 016.772.768-00) representado por YARA ABDO WEISHAUPT 
(CPF/MF Nº 063.209.048-01); bem como os terceiros DANIEL ABDO WEISHAUPT (CPF/MF Nº 148.181.478-85), JUAREZ ARAUJO AL-
MEIDA (CPF/MF Nº 006.322.008-39), MARIA HELENA VIEIRA ALMEIDA (CPF/MF Nº 855.414.438-49) e MARIA DE CAMARGO ABDO 

(CPF/MF Nº 661.308.248-15).  O MM. Juiz de Direito Dr. Tales Novaes Francis Dicler, da 1ª Vara Cível – Foro de Itapecerica da Serra, 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 Carta Precatória da Ação de Execução por Quantia Certa, ajuizada por KLAUS PETER HERRMAN (PASSAPORTE Nº  
922.004.120) em face do ESPÓLIO DE WALTER CREM WEISHAUPT (CPF/MF Nº 016.772.768-00), representado por YARA ABDO WEISHAUPT (CPF/
MF Nº 063.209.048-01), nos autos da Carta Precatória nº 0008133-81.2015.8.26.0268 (Processo de Execução nº 0040566-15.2005.8.26.0002), e foi 
designada a venda do bem descrito abaixo, nos termos dos artigos 246 a 280 dos Provimentos nº 50/1989 e 30/2013 da Corregedoria Geral de Justiça/SP 
que disciplina a Alienação em Leilão Judicial, assim como os artigos 879, II, 886 e 887 do CPC, e de acordo com as regras expostas a seguir: 01 - IMÓ-
VEL - Localização do Imóvel: Rua Regina Célia de Oliveira Bertoni (esquina com a Rua José Bonifácio Pedroso) – Bairro Jardim Paraiso, Itapecerica da 
Serra/SP, CEP: 06851-150 - Descrição do Imóvel: Um terreno situado na Rua José Bonifácio Pedroso, antiga Rua Coqueiro Seco, Bairro do Engenho, 
em zona urbana, distrito, município e Comarca de Itapecerica da Serra. A presente descrição perimetral encerra uma área total de 16.056,40ms2

Dados do Imóvel
Inscrição Municipal n° 23451-24-37-0525-00-000-02

Matrícula Imobiliária n° 96.171 Registro de Imóveis da Comarca de 
Itapecerica da Serra/SP

Ônus

Registro Data Ato Processo/Origem Benefi ciário / Observações
Av. 01 25/08/2014 Penhora Exequenda Proc. nº 0040566-15.2005.8.26.0002 (principal) Klaus Peter Hermann

OBS 01: Foi deferida a penhora de 50% do imóvel, no entanto, será realizado o leilão do imóvel em sua integralidade, nos termos do artigo 843 do CPC. 
OBS 02: Nos autos de processo nº 1041199-23.2016.8.26.0002 – 5ª Vara Cível do Foro Regional II – Santo Amaro, foi reconhecida que a área correspon-
dente a 14,02% do imóvel é de propriedade de Juarez Araujo Almeida e Maria Helena Vieira Almeida. Essa parcela reconhecida não será objeto do leilão, 
de modo que poderá ser desmembrada pelo interessado. OBS 03: O valor de avaliação corresponde a 85,98% do imóvel, sendo excluída a parcela de 
14,02% não pertencente ao Executado, conforme fl s. 220 do Laudo de Avaliação. Valor de avaliação do Imóvel: R$ 2.198.114,60 (Ago/2021 – Laudo 
de Avaliação às fl s. 218/242) Valor de avaliação atualizado: R$ 2.435.280,75 (Jul/2022). O valor de avaliação será atualizado à época das praças. Dé-
bitos Tributários: Eventuais débitos tributários são sub-rogados no valor da arrematação (artigo 130, Código Tributário Nacional). Débito Exequendo: 
R$ 912.769,00 (Jul/2022). 02 - A 1ª praça terá início em 02 de setembro de 2022, às 14 horas e 30 minutos, e se encerrará no dia 05 de setembro 
de 2022, às 14 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 14 horas e 30 minutos, e se encerrará em 27 de setembro de 2022, às 
14 horas e 30 minutos. Será considerado arrematante aquele que ofertar o maior lance, sendo que serão aceitos lances iguais ou superiores a 60% do 
valor da avaliação (artigo 891, parágrafo único do CPC). 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 pro-
posta 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, artigo 843, e artigo 895, §§ 1º ao 8º, todos do CPC). 03 - O leilão 
será realizado pelo Leiloeiro Público Ofi cial, Davi Borges de Aquino, matriculado na Junta Comercial de São Paulo sob n° 1.070, através da plataforma 
Alfa Leilões - Especialista em Imóveis (www.alfaleiloes.com). Todas as regras e condições aplicáveis estão disponíveis no Portal http://www.alfaleiloes.
com (artigos 12 e 13 da Resolução n° 236/2016, CNJ).  04 - O arrematante deverá pagar a título de comissão,  3% (três por cento) do valor da venda ou 
caso a arrematação supere o valor de avaliação, a comissão será majorada para 6% (seis por cento), conforme decisão de fl s. 371/372. São Paulo, 23 de 
julho de 2022. DR. TALES NOVAES FRANCIS DICLER - JUIZ DE DIREITO

30ª VARA CÍVEL - FORO CENTRAL CÍVEL
EDITAL DE HASTA PÚBLICA (1ª e 2ª praça) do bem imóvel abaixo descrito, para conhecimento de eventuais interessados e para inti-
mação do executado: ALEXANDRE DE SOUZA HERNANDES (CPF/MF Nº 143.835.958-63); bem como dos credores: HSBC BRASIL/
KIRTON ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA (CNPJ/MF Nº 60.241.809/0001-37) incorporado por BRADESCO ADMINISTRA-
DORA DE CONSÓRCIOS LTDA (CNPJ/MF Nº 52.568.821/0001-22) e DANIEL DUBRET (CPF/MF Nº 518.886.538-68).  O MM. Juiz 

de Direito Dr. Guilherme Santini Teodoro, da 30ª Vara Cível do Foro Central Cível, 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 
Despejo por Falta de Pagamento Cumulada com Cobrança em fase de Cumprimento de Sentença, ajuizada por ANNE LUIZA DIAZ TOLEDO MARTINS 
(CPF/MF Nº 091.773.688-51), em face de ALEXANDRE DE SOUZA HERNANDES (CPF/MF Nº 143.835.958-63), nos autos do Processo nº 0038740-
57.2019.8.26.0100, tendo como Processo Principal nº 1093226-09.2018.8.26.0100, e foi designada a venda do bem descrito abaixo, nos termos dos arti-
gos 246 a 280 dos Provimentos nº 50/1989 e 30/2013 da Corregedoria Geral de Justiça/SP que disciplina a Alienação em Leilão Judicial, assim como os 
artigos 879, II, 886 e 887 do CPC, e de acordo com as regras expostas a seguir: 01 - IMÓVEL - Localização do Imóvel: Alameda das Figueiras, s/n, Lote 
nº 13, Quadra 40, Condomínio Vista Verde, Itapevi/SP – CEP: 06670-140 - Descrição do Imóvel: Um terreno urbano designado por lote n.º 13, da quadra 
nº 40, do loteamento denominado “TRANSURB” situado no distrito e município de Itapevi, na Comarca de Cotia, que assim se descreve, caracteriza e 
confronta: mede 13,00m em reta de frente para a Rua 23, pelo lado direito mede 30,00m em reta, onde confronta o lote de nº 12 da mesma quadra; pelo 
lado esquerdo mede 26,50m em reta onde confronta com o lote de nº 14 da mesma quadra e pelos fundos tem a largura em linha quebrada de 9,00m e 
4,50m e reta, onde confronta com o sistema de lazer, encerrando uma área de 374,50m².

Dados do Imóvel
Inscrição Municipal n° 23.151.32.92.0391.00.000

Matrícula Imobiliária n° 16.672 Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de 
Cotia/SP

Ônus

Registro Data Ato Processo/Origem Benefi ciário / Observações

Av. 12 22/09/2003 Termo de Responsabilidade de 
Preservação de área Verde - Secretaria do Meio Ambiente do Estado de São 

Paulo

Av. 13 06/07/2018 Caução Proc. nº 0186428-56.2018.8.21.7000 HSBC Brasil Administradora de Consórcios LTDA

Av. 14 06/07/2018 Indisponibilidade de Bens - -

Av. 15 15/10/2019 Penhora Exequenda Proc. nº 0038740-57.2019.8.26.0100 Anne Luiza Diaz Toledo

PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS:

Requerimento Anotação da penhora Valor Processo/Origem Benefi ciário / Observações
Fls. 406 Fls. 439 R$ 57.616,29 (Fev/2022) Proc. nº 0034987-24.2021.8.26.0100 Daniel Dubret

OBS 01: Há o comprometimento por parte do proprietário em preservar e recuperar, quando necessário, a área verde compreendida nos limites indicados 
e perfeitamente delimitada na planta e no local da propriedade, não podendo nela ser feita qualquer intervenção na vegetação, a não ser com autorização 
do órgão competente (Av. 12 da Matrícula Imobiliária). OBS 02: A Associação dos Amigos do Vila Verde ajuizou uma ação em face do Sr. Alexandre de 
Souza Hernandes (Processo nº 0000118-12.2018.8.26.0271), acerca das mensalidades/taxas de investimentos correspondentes segurança, limpeza, 
captação, tratamento e distribuição de água do loteamento. Valor de Avaliação do imóvel: R$ 150.000,00 (Jun/2021 – Avaliação Fls. 351/352). Valor de 
avaliação atualizado: R$ 168.886,66 (Jul/2022). O valor de avaliação será atualizado à época das praças. Débitos Tributários: R$ 8.828,34 (Jul/2022), 
sendo R$ 8.146,22 referente aos Débitos inscritos na Dívida Ativa dos exercícios de 2016 a 2021 e R$ 682,12 referente ao débito tributário de 2022 não 
inscrito na Dívida Ativa. Os débitos tributários são sub-rogados no valor da arrematação (artigo 130, Código Tributário Nacional). Débitos Condominiais: 
R$ 70.891,75 referente aos débitos condominiais e R$23.602,03 referente aos honorários. (Mai/2022 – Fls. 483/485). Débito Exequendo: R$ 50.453,75 
(Nov/2019 - Fls. 274/278). 02 - A 1ª praça terá início em A 1ª praça terá início em 26 de agosto de 2022, às 15 horas, e se encerrará no dia 29 de 
agosto de 2022, às 15 horas. Não havendo lance igual ou superior à avaliação nos 3 (três) dias subsequentes ao início da 1ª Praça, a 2ª Praça 
seguir-se-á sem interrupção, iniciando-se em 29 de agosto de 2022, às 15 horas, e se encerrará em 19 de setembro de 2022, às 15 horas. Será 
considerado arrematante aquele que ofertar o maior lance, sendo que serão aceitos lances iguais ou superiores a 50% do valor da avaliação (artigo 
891, parágrafo único do CPC). Caso não haja propostas para pagamento à vista, serão admitidas propostas de arrematação parcelada exclusivamente 
eletrônicas pelo sítio eletrônico da gestora (www.alfaleiloes.com), sendo necessário sinal não inferior a 25% do valor da proposta e o restante em até 30 
meses. O saldo devedor (parcelado) sofrerá correção mensal pelo índice do E. TJ/SP. Havendo mais de uma proposta todas serão apresentadas para 
apreciação pelo MM. Juiz da causa, que decidirá pela de maior valor, caso estejam em diferentes condições ou, decidirá pela formulada em primeiro lugar, 
caso tenham iguais condições. 03 - O leilão será realizado pelo Leiloeiro Público Ofi cial, Davi Borges de Aquino, matriculado na Junta Comercial de São 
Paulo sob n° 1.070, através da plataforma Alfa Leilões - Especialista em Imóveis (www.alfaleiloes.com). Todas as regras e condições aplicáveis estão 
disponíveis no Portal http://www.alfaleiloes.com (artigos 12 e 13 da Resolução n° 236/2016, CNJ).  04 - O arrematante deverá pagar a título de comissão, 
o valor correspondente a 5% (cinco por cento) sobre o preço de arrematação do bem. São Paulo, 25 de julho de 2022. DR. GUILHERME SANTINI TEO-
DORO - JUIZ DE DIREITO

13ª VARA CÍVEL - FORO CENTRAL CÍVEL
EDITAL DE HASTA PÚBLICA (1ª e 2ª praça) direitos do bem imóvel abaixo descrito, para conhecimento de eventuais interessados e 
para intimação dos executados: ESPÓLIO DE DAVILSON MALAR LANÇA (CPF/MF Nº 530.767.888-68), e sua única herdeira HÉLI-
DA BALARDINI LANÇA (CPF/MF 118.792.178-56), MARIA IVONE BALARDINI LANÇA (CPF/MF Nº 530.767.988-68), bem como da 
COHAB1SP — COMPANHIA METROPOLITANA DE HABITAÇÃO DE SÃO PAULO —SP (CNPJ/MF: 60.850.57510001-25) do credor 

hipotecário CAIXA ECONÔMICA FEDERAL — CEF (CNPJ/MF: 00.360.305/0001-0), e da terceira interessada SABINA DIAS DE OLIVEIRA (CPF/MF Nº 
222.727.981-87). O MM. Juiz de Direito Dr. Luiz Antonio Carrer, da 13ª Vara Cível da Comarca de São Paulo/SP – 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, ajuizada por CONDOMÍNIO EDIFÍCIO MONTE BELLUNA (CNPJ/MF Nº 64.913.825/0001-80), nos autos do Processo nº 
0056829-27.2002.8.26.0100, e foi designada a venda dos direitos do bem descrito abaixo, nos termos dos artigos 246 a 280 dos Provimentos nº 50/1989 
e 30/2013 da Corregedoria Geral de Justiça/SP que disciplina a Alienação em Leilão Judicial, assim como os artigos 879, II, 886 e 887 do CPC, e de 
acordo com as regras expostas a seguir: 01 - IMÓVEL - Localização do Imóvel: Rua Campos Sales, nº 31 - Apartamento 34 - Bloco 02 - Condomínio 
Monte Belluna - Brás - São Paulo, SP - CEP: 03041-090. Descrição do imóvel: O apartamento son nº 34, localizado no 3º andar do Bloco “02” do Con-
domínio Monte Belluna, situado à rua Campos Sales, nº 31, esquina com a rua Caetano Pinto e rua André Scoppetta, no 6º Subdistrito - Brás, contendo 
a área privativa de 48,4498m2 , área comum de 13,0646m2 e a área total de 61,5144m2 , correspondendo-lhe a fração ideal no terreno de 0,43859% 
ou 43,7577m2 , cabendo-lhe o direito de utilizar uma vaga individual e indeterminada, no estacionamento localizado no pavimento térreo do condomínio.

Dados do Imóvel
Inscrição Municipal n° 003.069.0088-2

Matrícula Imobiliária n° 118.617 3° Ofi cial de Registro de Imóveis de São Paulo — SP

Ônus

Registro Data Ato Processo/Origem Benefi ciário / Observações
Av. 1 13/04/2006 Hipoteca e cessão fi duciária - Caixa Econômica Federal

OBS 01: O apartamento é composto por 2 dormitórios, 1 banheiro, sala para 2 ambientes, cozinha e lavanderia conjugadas. Já o condomínio é servido 
por portaria com portões social e do pátio de vagas, eletrônicos, circuito de câmeras, sistema de coleta seletiva de lixo, áreas de jardim, playground, 
quadra poliesportiva e 3 vagas de estacionamento para visitantes. No térreo do bloco 1 há salão de jogos e “espaço baby”, no bloco 2 há o escritório da 
administração do condomínio e academia. No bloco 3 há o salão de festas (fl s. 468/508) OBS 02: O fi nanciamento do apartamento encontra-se parcial-
mente quitado pela Seguradora, conforme manifestação de fl s. 124, havendo um saldo anterior ao falecimento do proprietário Davilson Malar Lança de R$ 
164.588,81 (Jun/2018 – fl s. 575/581). OBS 03: foi deferida a penhora dos Direitos às fl s. 404, todavia, ainda se encontra pendente de registro na matrícula. 
Valor de Avaliação do imóvel: R$ 295.632,60 - (Jul/2022 – Avaliação às fl s. 755/759 – Homologação às fl s. 774). Débitos Tributários: Não há débitos 
tributários até a data de confecção deste edital. Os débitos tributários são sub-rogados no valor da arrematação (artigo 130, Código Tributário Nacional). 
Débito Exequendo/Condominial: R$ 238.736,66 de débitos condominiais e R$ 23.319,53 de honorários advocatícios (Abr/2022 – Fls. 726/745). 02 - A 
1ª praça terá início em 02 de setembro de 2022, às 14 horas, e se encerrará no dia 05 de setembro de 2022, às 14 horas. Não havendo lance igual 
ou superior à avaliação nos 3 (três) dias subsequentes ao início da 1ª Praça, a 2ª Praça seguir-se-á sem interrupção, iniciando-se em 05 de setembro 
de 2022, às 14 horas, e se encerrará em 28 de setembro de 2022, às 14 horas. 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, a qual deverá ser submetida ao crivo do MM. Juízo. 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 Ofi cial, Davi Borges de Aquino, matriculado na Junta 
Comercial de São Paulo sob n° 1.070, através da plataforma Alfa Leilões - Especialista em Imóveis (www.alfaleiloes.com). Todas as regras e condições 
aplicáveis estão disponíveis no Portal http://www.alfaleiloes.com (artigos 12 e 13 da Resolução n° 236/2016, CNJ).  04 - O arrematante deverá pagar a 
título de comissão, o valor correspondente a 5% (cinco por cento) sobre o preço de arrematação do bem. São Paulo, 25 de julho de 2022. Eu, escrevente, 
digitei. Eu, Escrivão(ã) – Diretor(a), subscrevi. DR. LUIZ ANTONIO CARRER - JUIZ DE DIREITO

 

 
Ficam os requerido(s) MERCEDIESEL COMÉRCIO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA CAMINHÕES - EIRELI, MARIA APARECIDA FERNANDES ZAMARIONI, JOÃO MARCOS 
POZZETTI, bem como seu cônjuge, se casado(a)(s) for(em), bem como os credores PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJÁ, compromissário(a) vendedor(a) JOÃO MIGUEL 
FALGUEIRO, LILIA LAGANA, terceiro(a) interessado LUIZ ANTONIO DE ARAÚJO, FORT INVEST FOMENTO MERCANTIL LTDA, TSA HOLDING S.A - ANTIGA DENOMINAÇÃO 
TAMBORÉ IMOBILIÁRIA S/A, MYONG HO LEE, HAE SUNG PARK LEE, HYUN SOOK LEE, YOO KYONG LEE, JAE HO LEE, WZI - 1 INCORPORAÇÃO LTDA e demais interessados, 
INTIMADOS das designações supra, caso não seja(m) localizado(a)(s) para a intimação pessoal, bem como das Penhoras realizadas em 27/06/2018 e 17/01/2022 
respectivamente. 

 
  

 

 

 

 

EDITAL DE LEILÃO JUDICIAL ONLINE – VERSÃO RESUMIDA PARA PUBLICAÇÃO - Art. 887, § 3º/CPC 
EDITAL DE PRAÇA JUDICIAL ONLINE. Dora Plat - Leiloeira Oficial - JUCESP 744. 13ª VARA CÍVEL DO FORO CENTRAL DA COMARCA DA CAPITAL. Processo: nº 0049526-
68.2016.8.26.0100. requerido(s): MERCEDIESEL COMÉRCIO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA CAMINHÕES - EIRELI, MARIA APARECIDA FERNANDES ZAMARIONI, JOÃO 
MARCOS POZZETTI – LOTE 001 - Apartamento nº 101, localizado no 10º andar do EDIFÍCIO BOSQUE DE FONTENEBLEU, situado à Rua Mário Ribeiro nº 04, nesta cidade, 
encerrando a área total construída de 279,50ms2, Município e Comarca de Guarujá/SP. Rua Mário Ribeiro, nº04, Guarujá/SP - Contribuinte nº 0-0023-019-010. Descrição 
completa na Matrícula nº 44.921 do 01ª CRI de Guarujá/SP. Lance mínimo na 1ª praça: R$ 930.000,00 - Lance mínimo na 2ª praça: R$ 465.000,00 (50% do valor de 
avaliação) (sujeitos à atualização). LOTE 002 - O Domínio Útil de 50% imóvel por aforamento da União, de um terreno urbano, designado como lote 07, da quadra 4, do 
loteamento denominado Fazenda Tamboré Residencial, coma área total de 1.464,76 mts2.  BENFEITORIAS: Conforme pesquisa realizada no site da Prefeitura de Barueri, 
sobre o terreno a uma edificação de 430.62mts2, sendo que sua regularização junto a matrícula ficará por conta do arrematante.  Avenida São Paulo, nº54, Barueri/SP - 
Contribuinte nº 24454.54.39.0424.00.000.3. Descrição completa na Matrícula nº 38.252 do 01ª CRI de Barueri/SP. Lance mínimo na 1ª praça: R$ 1.660.000,00 - Lance 
mínimo na 2ª praça: R$ 830.000,00 (50% do valor de avaliação) (sujeitos à atualização). DATAS DAS PRAÇAS - 1ª Praça começa em 26/08/2022 às 10h00min, e termina 
em 31/08/2022 às 10h00min; 2ª Praça começa em 31/08/2022 às 10h01min, e termina em 20/09/2022 às 10h00min. 

PARA MAIS INFORMAÇÕES: 3003-0677 | WWW.ZUKERMAN.COM.BR 

 

 

“COMUNICADO N.º 162/2022”
PREGÃO PRESENCIAL N.º 028/2022

PROCESSO LICITATÓRIO N.º 050/2022
O Prefeito do Município de Matão, Sr. Aparecido Ferrari, no uso das atribuições que lhe são conferidas 
por Lei, torna público, para o conhecimento dos interessados, que o Departamento de Compras e Supri-
mentos da PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÃO, pessoa jurídica de direito público interno, com 
sede nesta cidade de Matão – Estado de São Paulo, sito à Rua Oreste Bozelli, n.º 1.165 – Centro, inscrita 
no C.N.P.J.-M.F. sob o n.º 45.270.188/0001-26, realizará no dia e hora abaixo indicados, licitação na 
modalidade PREGÃO PRESENCIAL, do tipo “MENOR VALOR GLOBAL” objetivando a “Con-
tratação De Empresa Especializada Para Fornecimento De Equipes Para Manutenção Através De 
Pequenos Reparos De Alvenaria, Serralheria, Pintura, Hidráulica E Elétrica Em Praças, Parques, 
Jardins, Rotatórias Da Cidade, INCLUINDO FERRAMENTAS, Equipamentos, Material Esti-
mado E Mão De Obra Necessária À Sua Execução”, para a Secretaria Municipal de Saneamento e 
Desenvolvimento Sustentável da Prefeitura de Matão.
Os envelopes de n.º 01 (contendo a Proposta Comercial) e de n.º 02 (contendo os Documentos para 
Habilitação) deverão ser entregues na data, local e horário abaixo especificados, quando se fará realizar 
a abertura do certame:
LOCAL DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO: Departamento de Compras e Suprimentos, sito à 
Rua Orestes Bozelli, n.º 1.165 – Centro – Matão – Estado de São Paulo.
DATA: 11 de agosto de 2022
HORÁRIO PARA ENTREGA E PROTOCOLO DOS ENVELOPES: até as 08h30min no Departa-
mento de Compras e Suprimentos no endereço acima citado.
INÍCIO DO PREGÃO: 08h30min.
O edital estará disponível a partir de segunda-feira, 1º de agosto de 2022, no site da Prefeitura (www.
matao.sp.gov.br) ou no Departamento de Compras e Suprimentos no endereço acima citado.

Palácio da Independência, aos 28 de julho de 2022.
SR. APARECIDO FERRARI

Prefeito de Matão

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÃO
“COMUNICADO N.º 163/2022”

PREGÃO PRESENCIAL N.º 029/2022
PROCESSO LICITATÓRIO N.º 051/2022

O Prefeito do Município de Matão, Sr. Aparecido Ferrari, no uso das atribuições que lhe são confe-
ridas por Lei, torna público, para o conhecimento dos interessados, que o Departamento de Compras e 
Suprimentos da PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÃO, pessoa jurídica de direito público interno, 
com sede nesta cidade de Matão – Estado de São Paulo, sito à Rua Oreste Bozelli, n.º 1.165 – Centro, 
inscrita no C.N.P.J.-M.F. sob o n.º 45.270.188/0001-26, realizará no dia e hora abaixo indicados, lici-
tação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, do tipo “MENOR VALOR GLOBAL” objetivando 
a “Contratação De Empresa Especializada Para Fornecimento De Equipes Para Manutenção De 
Banheiros Em Locais Públicos, Incluindo Ferramentas, Equipamentos, Material Estimados E Mão 
De Obra Necessárias À Sua Execução, Tudo Conforme Disposto No ANEXO I – TERMO DE RE-
FERENCIA,” para a Secretaria Municipal de Saneamento e Desenvolvimento Sustentável da Prefeitura 
de Matão.
Os envelopes de n.º 01 (contendo a Proposta Comercial) e de n.º 02 (contendo os Documentos para 
Habilitação) deverão ser entregues na data, local e horário abaixo especificados, quando se fará realizar 
a abertura do certame:
LOCAL DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO: Departamento de Compras e Suprimentos, sito à 
Rua Orestes Bozelli, n.º 1.165 – Centro – Matão – Estado de São Paulo.
DATA: 12 de agosto de 2022
HORÁRIO PARA ENTREGA E PROTOCOLO DOS ENVELOPES: até as 08h30min no Departa-
mento de Compras e Suprimentos no endereço acima citado.
INÍCIO DO PREGÃO: 08h30min.
O edital estará disponível a partir de segunda-feira, 1º de agosto de 2022, no site da Prefeitura (www.
matao.sp.gov.br) ou no Departamento de Compras e Suprimentos no endereço acima citado.

Palácio da Independência, aos 28 de julho de 2022.
SR. APARECIDO FERRARI

Prefeito de Matão

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÃO
“COMUNICADO N.º 164/2022”

CHAMADA PÚBLICA N.º 001/2022
PROCESSO LICITATÓRIO N.º 052/2022

O Prefeito do Município de Matão, Sr. Aparecido Ferrari, no uso das atribuições que lhe são confe-
ridas por Lei, torna público, para o conhecimento dos interessados, que o Departamento de Compras e 
Suprimentos da PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÃO, pessoa jurídica de direito público interno, 
com sede nesta cidade de Matão – Estado de São Paulo, sito à Rua Oreste Bozelli, n.º 1.165 – Centro, 
inscrita no C.N.P.J.-M.F. sob o n.º 45.270.188/0001-26, realizará no dia e hora abaixo indicados, o 
procedimento de Licitação na modalidade Chamada Pública n.º 001/2022, atendendo a Lei n.º 11.947 
de 16 de Junho de 2009 e a Resolução/CD/FNDE N.º 038, de 16 de Julho de 2009, levado a efeito 
pelo Processo Licitatório n.º 051/2022, visando a “Chamada Pública De Produtores Informais E De 
Grupos Formais Composto Por Associações Ou Cooperativas Da Agricultura Familiar Visando O 
Fornecimento Posterior De Frutas, Verduras e legumes Provenientes Da Agricultura Familiar Para 
Atender Aos Alunos Matriculados Na Rede Pública De Ensino, Em Conformidade Com O Programa 
Nacional De Alimentação Escolar – PNAE Para a Prefeitura Municipal De Matão, Tudo Conforme 
Descrito No Edital E Anexos”, para a Secretaria Municipal de Educação e Cultura – Departamento de 
Alimentação Municipal da Prefeitura Municipal de Matão.
Comunica que, o Edital de Chamada Pública, poderá ser retirado no Departamento de Compras e Su-
primentos, localizado no Paço Municipal, sito à Rua Oreste Bozelli, n.º 1.165 – Centro, nesta cidade de 
Matão, no Estado de São Paulo, a partir do dia 1º de agosto de 2022 até o dia 17 de agosto de 2022, 
no horário comercial (segunda a sexta-feira) das 08h00min às 17h00min, ou através do site da Prefeitura 
(www.matao.sp.gov.br).
E, finalmente, comunica que os Envelopes contendo a Documentação para Habilitação e o Projeto de 
Venda serão recebidos e protocolizados, no Departamento de Compras e Suprimentos, até as 08h30min 
do dia 17 de agosto de 2022.
Demais informações no Departamento de Compras e Suprimentos através dos telefones: (16) 3383-
4035, (16) 3383-4070, (16) 3383-4056, (16) 3383-4067 e (16) 3383-4068, de segunda a sexta-feira, das 
08h00min às 17h00min.

Palácio da Independência, aos 28 de julho de 2022.
SR. APARECIDO FERRARI

Prefeito de Matão

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÃO

Anuncie: 
11. 3729-6600
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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 preno-
tado 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, oferece-
rem 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.

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 1.346.101, em 26 de março de 2021, neste Serviço Registral, REQUERIMENTO DE RECO-
NHECIMENTO EXTRAJUDICIAL DE USUCAPIÃO (Usucapião Extraordinária – artigo nº 1.238 do Có-
digo Civil), instruído com a Ata Notarial e demais documentos elencados no referido dispositivo legal, 
apresentados por JOÃO BATISTA ARAGÃO, brasileiro, solteiro, fotógrafo, residente e domiciliado 
nesta Capital, o qual alega deter a posse mansa e pacífica, com animus domini, desde 04 de julho de 
1975 (data do recibo de pagamento), que adquiriu através do Instrumento Particular (extraviado) cele-
brado com FRANCISCO RODRIGUES PINTO, e que Francisco adquiriu por Instrumento particular de 
20 de novembro de 1.964, não registrado, celebrado com  os compromissário compradores da área 
maior, ANSELMO VESSONI, THEREZA NOGUEIRA VESSONI e SALIM NUNES KHEDI; posse essa 
que se refere ao IMÓVEL correspondente ao TERRENO situado na Rua Manuel de Oliveira Lima, s/
nº, antiga Rua Quatro, com área de superfície de 152,600m², correspondente ao lote nº 34 da quadra 
“C”, do loteamento denominado “JARDIM ELEDY”, no 29º Subdistrito – Santo Amaro, cadastrado na 
Municipalidade de São Paulo pelo contribuinte sob o nº 184.081.0064-4; imóvel esse que se acha 
registrado em área maior, conforme a inscrição nº 16.186, deste cartório,  oriunda da transcrição 
nº 32.701, feita em 03 de agosto de 1949 neste Cartório de Registro de Imóveis, sob a titularidade 
dominial de ICHIJI ARATA, que também assina ITIJI ARATA e sua mulher MITSU ARATA. Esta publi-
cação 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, 
ICHIJI ARATA, que também assina ITIJI ARATA, MITSU ARATA, ANSELMO VESSONI, THEREZA 
NOGUEIRA VESSONI, SALIM NUNES KHEDI, FRANCISCO RODRIGUES PINTO, BENEDITO RO-
BERTO REBELLO ROMA, VALDELICE MARQUES BARRETO, NELSON FERREIRA, SEVERINA 
BESERRA SILVA FERREIRA, LUIZ JUSTINO DE MELO e LAURA DOS SANTOS MELO, oferece-
rem 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 27 de julho de 2.022. O Oficial.

4ª Vara Cível do Foro da Comarca de Mauá/SP
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 30 DIAS. PROCESSO Nº 4004177-11.2013.8.26.0348. O MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível,
do Foro de Mauá, Estado de São Paulo, Dr. José Wellington Bezerra da Costa Neto, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a SIDNEI
BURIOLLA, Brasileiro, Separado judicialmente, Diretor de Empresas, CPF 296.540.198-92, que lhe foi proposta uma ação de
Execução de Título Extrajudicial por parte de BANCO BRADESCO S/A, alegando em síntese: o exequente ajuizou ação de Execução
de Título Extrajudicial (Contratos Bancários), objetivando a cobrança da quantia de R$ 88.106,39 (maio/2020), que será atualizado
até a data do efetivo pagamento, correspondente ao saldo devido pela Cédula de Crédito Bancário - Empréstimo Pessoal, sob o
número 348/6123756, firmada em 22/04/2013. Ocorre que o réu não honrou com os pagamentos, tornando-se inadimplente.
Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para o executado em 03 (três)
dias efetuar o pagamento da dívida, ou querendo, oferecer embargos no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do prazo
do presente edital. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será
o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei.

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1013226-91.2019.8.26.0001. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 7ª Vara Cível, 
do Foro Regional I - Santana, Estado de São Paulo, Dr(a). Carina Bandeira Margarido Paes Leme, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a 
IGUATEMI DOS SANTOS SIQUEIRA, CPF n.º 563.786.968-53 que por parte de BANCO BRADESCO CARTÕES S/A foi ajuizada ação 
de Cobrança pelo procedimento comum, objetivando a quantia de R$46.525,39 (Maio/2019) referente débitos relativos ao cartão n.º 
4444440098037413 Estando o réu em local ignorado, expediu-se o presente edital de CITAÇÃO, para que no prazo de 15 dias úteis, após 
fluir o prazo de 20 dias úteis supra, pague o debito devidamente atualizado e acrescido das demais cominações legais ou querendo 
ofereçam 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, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado 
nesta cidade de São Paulo, aos 11 de julho de 2022. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0009740-81.2020.8.26.0001. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara 
Cível, do Foro Regional I - Santana, Estado de São Paulo, Dr(a). DANIELA CLAUDIA HERRERA XIMENES, na forma da Lei, etc. FAZ 
SABER a MICHEL DE SANTANA COELHO HORTIFRUTI - EPP, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob nº 
17.522.041/0001-40, com endereço ignorado, que lhe foi proposta Ação Monitória por parte de MARKBEM CITRUS LTDA, alegando em 
síntese: a Requerente é credora do Requerido na importância de R$ 148.743,62 (cento e quarenta e oito mil, setecentos e quarenta e três 
reais e sessenta e dois centavos), representados pelos cheques não quitados, quais sejam: Encontrando-se o Requerido em lugar incerto e 
não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 (quinze) dias 
uteis, efetue o pagamento da quantia especificada na inicial no valor de R$205.996,97 (duzentos e cinco mil novecentos e noventa e seis 
reais e noventa e sete centavos) devidamente atualizada. No caso do executado, regularmente intimado, permanecer inerte, decorrido o 
prazo legal, o débito será acrescido de multa de dez por cento, bem como de honorários de advogado de dez por cento (art. 513, §1º, CPC), 
expedindo-se, desde logo, mandado de penhora e avaliação Transcorrido o prazo sem pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 dias 
para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação (art. 525, CPC). 
Com o transcurso do prazo, sem pagamento e sem manifestação nos autos, após certificado pela Serventia, deverá este incidente ser 
remetido à Defensoria Pública, para atuação como curadora especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. 
NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 18 de fevereiro de 2021. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1020076-32.2017.8.26.0196. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara Cível, 
do Foro de Franca, Estado de São Paulo, Dr(a). João Sartori Pires, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) GABRIELLE APARECIDA 
LAMARCA FOLHA VERDE, Brasileira, Solteira, RG 40.825.299-6, CPF 370.734.268-96, com endereço à Rua Aniz Nassif, 2770, Jardim 
Barao, CEP 14409-009, Franca - SP, que lhe foi proposta uma ação de Procedimento Comum Cível por parte de BANCO BRADESCO 
S/A, objetivando a quantia de R$ 54.866,91 (Agosto/2017) referente a débitos relativos ao cartão n.º 3764421201810033. Encontrando-se o 
réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para que, no 
prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, apresente resposta. Não sendo contestada a ação, o réu será 
considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. 
NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Franca, aos 15 de julho de 2022. 
 

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1052320-69.2021.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 3ª Vara Cível, 
do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). MONICA DI STASI, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) BRUNO MALFI CORREIA 
CIGARRO, CPF 28128232835, que lhe foi proposta ação de COBRANÇA pelo Procedimento Comum Cível por parte de ANTONIO 
RODRIGUES RAMOS FILHO, objetivando a quantia de R$127.947,86 (Maio/2021). Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi 
determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o 
decurso do prazo do presente edital, apresente resposta. Não sendo contestada a ação, presumir-se-ão aceitos, pela parte ré, como 
verdadeiros, os fatos articulados pela parte autora. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado 
e passado nesta cidade de São Paulo, aos 19 de julho de 2022. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1050751-67.2020.8.26.0100. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 11ª Vara 
Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Luiz Gustavo Esteves, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) UNITBANK 
INVESTIMENTOS FINANCEIROS EIRELI - EPP e LEONARDO VICTOR VALE, CNPJ: 26.118.492/0001-08, CPF: 418.746.368-26, RG: 
43.268.452-9, que lhe foi proposta Procedimento Comum Cível por parte de GENILDA ARAUJO DOS SANTOS, CPF: 140.701.738-11, 
RG: 23.236.513-1, ação de Rescisão Contratual Cumulada com o Pedido de Restituição de quantias pagas e indenização pelo procedi-
mento comum, objetivando a procedência da ação, sendo declarada a rescisão do Contrato realizado entre a requerente e a ré, com a 
condenação da ré na quantia total de R$ 39.215,00 (Junho/2020). Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua 
CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do prazo do 
presente edital,apresente resposta.Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador 
especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, 
aos 15 de junho de 2022. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 30 DIAS. Processo nº 1025276-04.2019.8.26.0405. A MMª Juíza de Direito da 7ª Vara Cível do Foro 
de Osasco/SP, Dra Liege Gueldini de Moraes, na forma da Lei, etc... Faz Saber a JOSE ESPEDITO DE ANDRADE (JATOBA PNEUS), 
CNPJ 15.118.720/0001-23, que lhe foi proposta ação Monitória por parte de Tyre Eco Comércio de Pneus Ltda alegando em síntese ser 
credor de quantia em razão da venda de pneus. Estando o réu em lugar ignorado, foi determinada a Citação por EDITAL, para os atos e 
termos da ação proposta e para que, no prazo de quinze (15) dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, efetue o pagamento 
do débito, no valor de R$ 18.947,57 (válida p/ out/19), devidamente atualizado ou ofereça embargos, ficando advertida que o não 
oferecimento de embargos constituir-se-á de pleno direito em mandado executivo, prosseguindo-se nos termos da lei, conforme determina 
os artigos 700 a 702 e parágrafos do C.P.C. Será o presente edital, afixado e publicado na forma da Lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta 
cidade de Osasco, aos 21 de julho de 2022. 
 
Edital de Citação com Prazo de 20 dias. Processo nº 1081641-96.2014.8.26.0100. A Dra. DANIELA DEJUSTE DE PAULA, MMª Juíza 
de Direito da 29ª Vara Cível do Foro Central da Capital/SP. Faz Saber a EMPRENDIMENTOS MASTER S/A, CNPJ. 07.417.348-0001-28, 
na pessoa de seu representante legal, que por parte de CONJUNTO HABITACIONAL PARQUE ELDORADO, foi ajuizada Ação de 
Cobrança de Condomínio, onde o réu é proprietário do Apartamento nº 32 do Edifício Safira – Bloco 03, Matricula nº 125.708, integrante do 
condomínio Autor, e encontra-se em atraso com várias parcelas de conservação e manutenção do condomínio, que perfaz o valor de R$ 
28.301,33 (Agosto/2014). Estando o réu em local ignorado, expediu-se o presente edital de CITAÇÃO, para que no prazo de 15 dias após 
fluir o prazo de 20 dias supra, querendo ofereça defesa, sendo advertido dos artigos 344 e 355, II do NCPC, sendo que presumirse- ão 
verdadeiros os fatos alegados pelo autor 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 São Paulo, aos 20 de julho de 2022. 
 
 
 

EDITAL DE CITAÇÃO – PRAZO DE 30 DIAS. PROCESSO Nº. 1006051-22.2020.8.26.0127. O(A)
MM. Juiz(a) de Direito da 4ª Vara Cível, do Foro de Carapicuíba, Estado de São Paulo, Dr(a). Rossana
Luíza Mazzoni de Faria, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a Ennio George Elias Camarano, RG
11.000.682-3, CPF 022.548.638-51, que lhe foi proposta uma ação Monitória por parte de Sistema
Integrado de Educação e Cultura Sinec Ltda., objetivando a cobrança de R$ 35.569,60 (outubro/2019),
oriunda do inadimplemento dos serviços educacionais prestados no ano letivo de 2016. Encontrando-
se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para que, no
prazo de 15 (quinze) dias úteis, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, pague o débito
atualizado (isento de custas processuais) e os honorários advocatícios de 5% do valor atribuído à
causa, ou oponha embargos, sob pena de constitui-se de pleno direito o título executivo judicial,
convertendo-se o mandado inicial em executivo. Em caso de revelia, será nomeado curador especial.
Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado
nesta cidade de Carapicuíba, aos 07 de julho de 2022.

AGCS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA
NIRE.: 35.226.144.347 - CNPJ/MF.: 15.199.462/0001-57

ATA DE REUNIÃO DE SÓCIAS REALIZADA EM 19 DE JULHO DE 2022
1. DATA, HORA E LOCAL: 19/07/2022, às 10h00min, na Av. Dr. Cardoso de Melo, 1470, cj 903, 
9º andar, sl 2, Vila Olímpia, São Paulo – SP CEP: 04548-005. 2. CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: 
dispensadas as formalidades de convocação prévia previstas no § 3º do art. 1.152 do Código Civil, 
tendo em vista o comparecimento de todas as sócias da Sociedade na reunião, a saber: (I) ÂNGELA 
SCHONBURG, RG nº 13.554.895-0 SSP/SP e CPF nº 118.847.028-05; (II) GLORIA MARIA AUGUS-
TA ELEONORA ÂNGELA SCHONBURG, RG nº 38.569.000-9 SSP/SP e CPF nº 467.853.478-40; 
e (III) CAROLINA MARIA AGATHE VICTORIA ÂNGELA SCHONBURG, RG nº 38.570.000-3 SSP/
SP e CPF nº 467.853.658-21. 3. MESA: Presidente: Ângela Schonburg; e Secretária: Gloria Ma-
ria Augusta Eleonora Ângela Schonburg. 4. ORDEM DO DIA: discutir e deliberar sobre a redução 
do capital social da Sociedade. 5. DELIBERAÇÕES: as sócias deliberaram, por unanimidade, sem 
quaisquer restrições e/ou ressalvas, da seguinte forma: 5.1. Redução do capital social da Sociedade 
por considerá-lo excessivo para a consecução dos objetivos sociais, nos termos do artigo 1.082, 
inciso II, do Código Civil. Desta forma, o capital social passará de 1.918.855,00 para R$ 1.000,00, 
com uma redução efetiva de R$ 1.917.855,00. 5.2. Em decorrência da redução de capital social, as 
sócias, por unanimidade, aprovaram o cancelamento de 1.917.855 quotas sociais, no valor de R$ 
1,00 (um real) cada, de titularidade unicamente da sócia Ângela Schonburg, totalizando o valor de R$ 
1.917.855,00, conforme quadro abaixo: Sócios – Quotas pré redução – Quotas canceladas – Quo-
tas pós redução: Ângela Schonburg – 1.918.845 – 1.917.855 – 990; Gloria Maria Augusta Eleonora 
Ângela Schonburg – 5 – 0 – 5; Carolina Maria Agathe Victoria Ângela Schonburg – 5 – 0 – 5; TOTAL 
– 1.918.855 – 1.917.855 – 1.000. 5.3. Em virtude do cancelamento de 1.917.855 quotas sociais, a 
Sociedade pagará o valor de R$ 1.917.855,00 à sócia Ângela Schonburg, mediante a transferência/
entrega de bens e moeda corrente nacional, conforme relação abaixo. 5.3.1. Imóveis Registrados no 
11º Cartório de Registro de Imóveis de São Paulo, a saber: Matrículas – Imóveis – Valor contábil 
em R$: (i) 129.953 – TERRENO na Av Jacarandá, lote 32, quadra H, Riviera Paulista, conhecido 
por “Chácaras 3 Caravelas”, 32º Subdistrito - Capela do Socorro. Contribuinte 09401300021. – R$ 
343.354,00; (ii) 129.954 – TERRENO na Av Jacarandá, lote 33, quadra H, Riviera Paulista, conhecido 
por Chácara 3 Caravellas, no 32º Subdistrito - Capela do Socorro. Contribuinte 09401300038. – R$ 
343.354,00; (iii) 145.536 – TERRENO na Rua Benedito Damásio dos Santos, lote 36, quadra H, Santo 
Amaro, Riviera Paulista, conhecido como Chácaras Três Caravelas, no 32º Subdistrito - Capela do 
Socorro. Contribuinte 09401300097. – R$ 455.000,00; (iv) 220.328 – TERRENO na Rua Benedito Da-
másio dos Santos, lote 37, quadra H, Riviera Paulista, conhecido como Chácaras Três Caravelas, 32º 
subdistrito - Capela do Socorro. Contribuinte 09401300089. – R$ 60.000,00; (v) 261.145 – TERRENO 
na Rua Benedito Damásio dos Santos, lote 38, quadra H, conhecido como Chácara Três Caravelas, 
Riviera Paulista, no 32º Subdistrito - Capela do Socorro. Contribuinte 09401300070. – R$ 308.814,50; 
(vi) 419.175 – APARTAMENTO nº 82, no 8° andar do “CONDOMÍNIO QUALITY PLACE”, na Rua 
Marie Nader Calfat, sem numeração oficial, Jardim dos Colégios, 29º Subdistrito - Santo Amaro. Con-
tribuinte 17018903601. – R$ 300.000,00. 5.3.2. Imóvel Registrado no Cartório de Registro de Imóveis 
da Comarca de Porto Seguro – Bahia, a saber: Matrículas – Imóveis – Valor contábil em R$: (i) 
32.341 – UNIDADES AUTONOMAS nºs 01 e 02, quadra B, no condomínio Outeiro das Brisas - Gleba 
II, entre os Distritos de Trancoso e Caraíva, Porto Seguro-Bahia. Contribuinte 02010230062001. – R$ 
107.331,88 5.3.3. Entrega de R$ 0,62 em moeda corrente nacional. 5.4. As sócias, por unanimidade, 
autorizam os administradores a praticarem todos os atos complementares e/ou decorrentes da redu-
ção ora aprovada. 6. ENCERRAMENTO: nada mais havendo a deliberar, foi lavrado a presente ata, a 
qual foi lida, aprovada e assinada por todos os presentes, de modo que foram encerrados os trabalhos 
pela Sra. Presidente à mesa. São Paulo, 19 de julho de 2022.

Coletores Brasil Industria e Comercio Ltda.
CNPJ/MF nº 61.479.358/0001-33 - NIRE 3520099125-5

Ata da Reunião Geral Extraordinária Realizada em 24/02/2022
Data, Hora e Local de Realização: Em 24/02/2022, às 10:00hs, na sede da sociedade Coletores Brasil Industria 
e Comercio Ltda., localizada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Av. Santo Amaro nº 2230, Vila 
Olimpia, CEP: 04506-003. Convocação e Presença: Conforme o artigo 1.072, parágrafos 2º e 6º, da Lei nº 10.406, 
de 10/01/2002 (Código Civil Brasileiro), foi dispensada a convocação tendo em vista a presença dos sócios 
representando a totalidade do capital social da Sociedade. Composição da Mesa: Os sócios indicaram para 
presidir a mesa o Sr. Dyjalma Ady Basile, o qual convidou o Sra. Angela Bernardes Basile para ser a Secretária, 
neste ato representada pelo seu bastante Procurador Sr. Dyjalma Ady Basile. Ordem do Dia: Analisar e deliberar 
sobre a redução do Capital Social da empresa referente à parte do Ativo imobilizado ao qual consiste em dois 
imóveis no valor contábil de R$ 420.000,00 (quatrocentos e vinte mil reais), sendo eles: Imóvel 1 - Um terreno 
situado na Avenida Santo Amaro, localizado entre os prédios nºs 2180 e 2222, no 28º Sub-distrito - Jardim Paulista, 
com a área de mais ou menos 300,00ms2., medindo na frente 10,08ms., nos fundos 10,00ms., de um lado da frente 
aos fundos 30,35ms e de outro lado 29,10ms., correndo as divisas laterais em paralelo sempre distanciadas 
10,00ms. uma da outra, e confronta na frente com a mencionada Avenida Santo Amaro, de um lado com terreno de 
propriedade de Ingrid Jurema Riepenhoff, de outro lado e fundos com propriedade de Irmgard Helena Gertrud 
Riepenhoff. Imóvel devidamente cadastrado como contribuinte PMSP sob nº 299.114.0089-1, no valor de R$ 
210.000,00 (duzentos e dez mil reais), adquirido em 28/02/1994, conforme escritura no 16° Cartório de Notas desta 
Capital, Livro nº 1897, Fls. 37 - Matricula: 103.373, Ficha 01, Livro nº 02, no 4º Cartório de Registro de Imóveis de 
SP ; e Imóvel 2 - Um terreno situado na Avenida Santo Amaro, localizado entre os prédios nºs 2180 e 2222, no 28º 
Sub-distrito - Jardim Paulista, com a área de mais ou menos 300,00ms2., medindo na frente 10,08ms., nos fundos 
10,00ms., de um lado 31,60ms. da frente aos fundos e de outro lado 30,35ms. da frente aos fundos, sendo que as 
divisas laterais correm em paralelo sempre distanciada 10,00ms. uma de outra, e divide pela frente com a referida 
Avenida Santo amaro, de um lado com o prédio nº 2222 da mesma avenida, de outro lado com terreno de 
propriedade de Erica Iracy Riepenhoff e pelos fundos com propriedade de Irmgard Helena Gertrud Riepenhoff. 
Imóvel devidamente cadastrado como contribuinte PMSP sob nº 299.114.0090-3, no valor de R$ 210.000,00 
(duzentos e dez mil reais), adquirido em 28/02/1994, conforme escritura no 16° Cartório de Notas desta Capital, 
Livro nº 1897, Fls. 35 - Matricula: 103.372, Ficha 01,Livro nº 02, no 4º Cartório de Registro de Imóveis de SP. 
Deliberações Tomadas por Unanimidade: Após a leitura dos documentos citados acima, o Presidente submeteu 
os mesmos, seus termos e informações à discussão e aprovação dos sócios presentes. Após as discussões, 
relativamente ao impedimento constante no artigo 1074, § 2º, da Lei 10.406/2002, entenderam todos os sócios que, 
de sorte a evitar que esta Sociedade, formalmente, descumpra os dispositivos legais, torna-se imperativo que todos 
os sócios, independente de suas funções sociais, consignem seus votos, sem que isso represente violação ou 
macula aos direitos dos sócios desta Sociedade e desproteção e falta de transparência com o mercado de capitais, 
assim, os sócios decidiram aprovar, sem restrições, a redução do Capital Social conforme definido na Ordem do 
Dia, tudo referente ao exercício social findo em 31/12/2021, os quais se encontravam regularmente arquivados na 
sede social. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos e lavrada a presente ATA 
que traz anexa a Lista de Presença de Sócios nessa reunião geral extraordinária, que aqui segue impressa em 03 
(três) vias para os devidos fins e efeitos. Dyjalma Ady Basile - Presidente da Mesa; Angela Bernardes Basile - 
Secretário da Mesa. Coletores Brasil Industria e Comercio Ltda. Lista de Presença de Sócios na Reunião Geral 
Extraordinária Realizada em 24/02/2022. Sócios - Quotas - Assinaturas: Dyjalma Ady Basile, brasileiro, maior, 
viúvo, nascido em 16/03/1932, empresário, portador da CIRG n° 1234591-X SSP/SP, inscrito no CPF sob n° 
027.783.948-34, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo. - 503.364 - Dyjalma Ady 
Basile; Angela Bernardes Basile, brasileira, maior, casada sob comunhão parcial de bens, nascida em 
15/10/1965, empresária, portadora da CIRG n° 17004869 SSP/SP, inscrita no CPF sob n° 082.074.728-98, 
representada por Dyjalma Ady Basile, brasileiro, maior, viúvo, nascido em 16/03/1932, empresário, portador da 
CIRG n° 1234591-X SSP/SP, inscrito no CPF sob n° 027.783.948-34, conforme arquivamento de procuração em 
sessão de 21/02/2022. - 3.107.190 - Angela Bernardes Basile; Total - 3.610.554. São Paulo, 24/02/2022. Dyjalma 
Ady Basile - Presidente da Mesa; Angela Bernardes Basile - Secretária da Mesa.

1ª Vara Cível - Foro de São Caetano do Sul. 1º Ofício. Citação - Prazo 20 dias - Proc. 1008346-76.2020.8.26.0565. A Dra. Érika Ricci, Juíza de 
Direito da 1ª Vara Cível - Foro de São Caetano do Sul. Faz Saber a Agencia Convergência Consultoria e Negócios Ltda, CNPJ 11.581.409/0001-
65, na pessoa de seu representante legal, que Banco Santander (Brasil) S.A., ajuizou uma Ação pelo Procedimento Comum, objetivando 
condenar a ré ao pagamento de R$ 190.742,74 (nov/2020), referente ao saldo devedor da contratação de empréstimo Giro Solução Parcelado, 
sob nº 1688000001320300424, junto a conta corrente nº 13.000402-5. Estando a requerida em lugar ignorado, foi deferida a citação por edital, 
para que em 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, conteste, sob pena de ser considerada revel, ocasião que será nomeado curador especial  
(art. 257, inciso IV, do CPC), presumindo-se verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor (Art. 344 do NCPC). Será o presente, afixado 
e publicado na forma da lei. São Caetano do Sul, 29 de junho de 2022. Érika Ricci - Juíza de Direito.

1ª VARA CÍVEL - FORO DE ITAPECERICA DA SERRA
EDITAL DE HASTA PÚBLICA (1ª e 2ª praça) bem imóvel abaixo descrito, para conhecimento de eventuais interessados e para intimação 
do executado: ESPÓLIO DE WALTER CREM WEISHAUPT (CPF/MF Nº 016.772.768-00) representado por YARA ABDO WEISHAUPT 
(CPF/MF Nº 063.209.048-01); bem como os terceiros DANIEL ABDO WEISHAUPT (CPF/MF Nº 148.181.478-85), JUAREZ ARAUJO AL-
MEIDA (CPF/MF Nº 006.322.008-39), MARIA HELENA VIEIRA ALMEIDA (CPF/MF Nº 855.414.438-49) e MARIA DE CAMARGO ABDO 

(CPF/MF Nº 661.308.248-15).  O MM. Juiz de Direito Dr. Tales Novaes Francis Dicler, da 1ª Vara Cível – Foro de Itapecerica da Serra, 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 Carta Precatória da Ação de Execução por Quantia Certa, ajuizada por KLAUS PETER HERRMAN (PASSAPORTE Nº  
922.004.120) em face do ESPÓLIO DE WALTER CREM WEISHAUPT (CPF/MF Nº 016.772.768-00), representado por YARA ABDO WEISHAUPT (CPF/
MF Nº 063.209.048-01), nos autos da Carta Precatória nº 0008133-81.2015.8.26.0268 (Processo de Execução nº 0040566-15.2005.8.26.0002), e foi 
designada a venda do bem descrito abaixo, nos termos dos artigos 246 a 280 dos Provimentos nº 50/1989 e 30/2013 da Corregedoria Geral de Justiça/SP 
que disciplina a Alienação em Leilão Judicial, assim como os artigos 879, II, 886 e 887 do CPC, e de acordo com as regras expostas a seguir: 01 - IMÓ-
VEL - Localização do Imóvel: Rua Regina Célia de Oliveira Bertoni (esquina com a Rua José Bonifácio Pedroso) – Bairro Jardim Paraiso, Itapecerica da 
Serra/SP, CEP: 06851-150 - Descrição do Imóvel: Um terreno situado na Rua José Bonifácio Pedroso, antiga Rua Coqueiro Seco, Bairro do Engenho, 
em zona urbana, distrito, município e Comarca de Itapecerica da Serra. A presente descrição perimetral encerra uma área total de 16.056,40ms2

Dados do Imóvel
Inscrição Municipal n° 23451-24-37-0525-00-000-02

Matrícula Imobiliária n° 96.171 Registro de Imóveis da Comarca de 
Itapecerica da Serra/SP

Ônus

Registro Data Ato Processo/Origem Benefi ciário / Observações
Av. 01 25/08/2014 Penhora Exequenda Proc. nº 0040566-15.2005.8.26.0002 (principal) Klaus Peter Hermann

OBS 01: Foi deferida a penhora de 50% do imóvel, no entanto, será realizado o leilão do imóvel em sua integralidade, nos termos do artigo 843 do CPC. 
OBS 02: Nos autos de processo nº 1041199-23.2016.8.26.0002 – 5ª Vara Cível do Foro Regional II – Santo Amaro, foi reconhecida que a área correspon-
dente a 14,02% do imóvel é de propriedade de Juarez Araujo Almeida e Maria Helena Vieira Almeida. Essa parcela reconhecida não será objeto do leilão, 
de modo que poderá ser desmembrada pelo interessado. OBS 03: O valor de avaliação corresponde a 85,98% do imóvel, sendo excluída a parcela de 
14,02% não pertencente ao Executado, conforme fl s. 220 do Laudo de Avaliação. Valor de avaliação do Imóvel: R$ 2.198.114,60 (Ago/2021 – Laudo 
de Avaliação às fl s. 218/242) Valor de avaliação atualizado: R$ 2.435.280,75 (Jul/2022). O valor de avaliação será atualizado à época das praças. Dé-
bitos Tributários: Eventuais débitos tributários são sub-rogados no valor da arrematação (artigo 130, Código Tributário Nacional). Débito Exequendo: 
R$ 912.769,00 (Jul/2022). 02 - A 1ª praça terá início em 02 de setembro de 2022, às 14 horas e 30 minutos, e se encerrará no dia 05 de setembro 
de 2022, às 14 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 14 horas e 30 minutos, e se encerrará em 27 de setembro de 2022, às 
14 horas e 30 minutos. Será considerado arrematante aquele que ofertar o maior lance, sendo que serão aceitos lances iguais ou superiores a 60% do 
valor da avaliação (artigo 891, parágrafo único do CPC). 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 pro-
posta 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, artigo 843, e artigo 895, §§ 1º ao 8º, todos do CPC). 03 - O leilão 
será realizado pelo Leiloeiro Público Ofi cial, Davi Borges de Aquino, matriculado na Junta Comercial de São Paulo sob n° 1.070, através da plataforma 
Alfa Leilões - Especialista em Imóveis (www.alfaleiloes.com). Todas as regras e condições aplicáveis estão disponíveis no Portal http://www.alfaleiloes.
com (artigos 12 e 13 da Resolução n° 236/2016, CNJ).  04 - O arrematante deverá pagar a título de comissão,  3% (três por cento) do valor da venda ou 
caso a arrematação supere o valor de avaliação, a comissão será majorada para 6% (seis por cento), conforme decisão de fl s. 371/372. São Paulo, 23 de 
julho de 2022. DR. TALES NOVAES FRANCIS DICLER - JUIZ DE DIREITO

30ª VARA CÍVEL - FORO CENTRAL CÍVEL
EDITAL DE HASTA PÚBLICA (1ª e 2ª praça) do bem imóvel abaixo descrito, para conhecimento de eventuais interessados e para inti-
mação do executado: ALEXANDRE DE SOUZA HERNANDES (CPF/MF Nº 143.835.958-63); bem como dos credores: HSBC BRASIL/
KIRTON ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA (CNPJ/MF Nº 60.241.809/0001-37) incorporado por BRADESCO ADMINISTRA-
DORA DE CONSÓRCIOS LTDA (CNPJ/MF Nº 52.568.821/0001-22) e DANIEL DUBRET (CPF/MF Nº 518.886.538-68).  O MM. Juiz 

de Direito Dr. Guilherme Santini Teodoro, da 30ª Vara Cível do Foro Central Cível, 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 
Despejo por Falta de Pagamento Cumulada com Cobrança em fase de Cumprimento de Sentença, ajuizada por ANNE LUIZA DIAZ TOLEDO MARTINS 
(CPF/MF Nº 091.773.688-51), em face de ALEXANDRE DE SOUZA HERNANDES (CPF/MF Nº 143.835.958-63), nos autos do Processo nº 0038740-
57.2019.8.26.0100, tendo como Processo Principal nº 1093226-09.2018.8.26.0100, e foi designada a venda do bem descrito abaixo, nos termos dos arti-
gos 246 a 280 dos Provimentos nº 50/1989 e 30/2013 da Corregedoria Geral de Justiça/SP que disciplina a Alienação em Leilão Judicial, assim como os 
artigos 879, II, 886 e 887 do CPC, e de acordo com as regras expostas a seguir: 01 - IMÓVEL - Localização do Imóvel: Alameda das Figueiras, s/n, Lote 
nº 13, Quadra 40, Condomínio Vista Verde, Itapevi/SP – CEP: 06670-140 - Descrição do Imóvel: Um terreno urbano designado por lote n.º 13, da quadra 
nº 40, do loteamento denominado “TRANSURB” situado no distrito e município de Itapevi, na Comarca de Cotia, que assim se descreve, caracteriza e 
confronta: mede 13,00m em reta de frente para a Rua 23, pelo lado direito mede 30,00m em reta, onde confronta o lote de nº 12 da mesma quadra; pelo 
lado esquerdo mede 26,50m em reta onde confronta com o lote de nº 14 da mesma quadra e pelos fundos tem a largura em linha quebrada de 9,00m e 
4,50m e reta, onde confronta com o sistema de lazer, encerrando uma área de 374,50m².

Dados do Imóvel
Inscrição Municipal n° 23.151.32.92.0391.00.000

Matrícula Imobiliária n° 16.672 Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de 
Cotia/SP

Ônus

Registro Data Ato Processo/Origem Benefi ciário / Observações

Av. 12 22/09/2003 Termo de Responsabilidade de 
Preservação de área Verde - Secretaria do Meio Ambiente do Estado de São 

Paulo

Av. 13 06/07/2018 Caução Proc. nº 0186428-56.2018.8.21.7000 HSBC Brasil Administradora de Consórcios LTDA

Av. 14 06/07/2018 Indisponibilidade de Bens - -

Av. 15 15/10/2019 Penhora Exequenda Proc. nº 0038740-57.2019.8.26.0100 Anne Luiza Diaz Toledo

PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS:

Requerimento Anotação da penhora Valor Processo/Origem Benefi ciário / Observações
Fls. 406 Fls. 439 R$ 57.616,29 (Fev/2022) Proc. nº 0034987-24.2021.8.26.0100 Daniel Dubret

OBS 01: Há o comprometimento por parte do proprietário em preservar e recuperar, quando necessário, a área verde compreendida nos limites indicados 
e perfeitamente delimitada na planta e no local da propriedade, não podendo nela ser feita qualquer intervenção na vegetação, a não ser com autorização 
do órgão competente (Av. 12 da Matrícula Imobiliária). OBS 02: A Associação dos Amigos do Vila Verde ajuizou uma ação em face do Sr. Alexandre de 
Souza Hernandes (Processo nº 0000118-12.2018.8.26.0271), acerca das mensalidades/taxas de investimentos correspondentes segurança, limpeza, 
captação, tratamento e distribuição de água do loteamento. Valor de Avaliação do imóvel: R$ 150.000,00 (Jun/2021 – Avaliação Fls. 351/352). Valor de 
avaliação atualizado: R$ 168.886,66 (Jul/2022). O valor de avaliação será atualizado à época das praças. Débitos Tributários: R$ 8.828,34 (Jul/2022), 
sendo R$ 8.146,22 referente aos Débitos inscritos na Dívida Ativa dos exercícios de 2016 a 2021 e R$ 682,12 referente ao débito tributário de 2022 não 
inscrito na Dívida Ativa. Os débitos tributários são sub-rogados no valor da arrematação (artigo 130, Código Tributário Nacional). Débitos Condominiais: 
R$ 70.891,75 referente aos débitos condominiais e R$23.602,03 referente aos honorários. (Mai/2022 – Fls. 483/485). Débito Exequendo: R$ 50.453,75 
(Nov/2019 - Fls. 274/278). 02 - A 1ª praça terá início em A 1ª praça terá início em 26 de agosto de 2022, às 15 horas, e se encerrará no dia 29 de 
agosto de 2022, às 15 horas. Não havendo lance igual ou superior à avaliação nos 3 (três) dias subsequentes ao início da 1ª Praça, a 2ª Praça 
seguir-se-á sem interrupção, iniciando-se em 29 de agosto de 2022, às 15 horas, e se encerrará em 19 de setembro de 2022, às 15 horas. Será 
considerado arrematante aquele que ofertar o maior lance, sendo que serão aceitos lances iguais ou superiores a 50% do valor da avaliação (artigo 
891, parágrafo único do CPC). Caso não haja propostas para pagamento à vista, serão admitidas propostas de arrematação parcelada exclusivamente 
eletrônicas pelo sítio eletrônico da gestora (www.alfaleiloes.com), sendo necessário sinal não inferior a 25% do valor da proposta e o restante em até 30 
meses. O saldo devedor (parcelado) sofrerá correção mensal pelo índice do E. TJ/SP. Havendo mais de uma proposta todas serão apresentadas para 
apreciação pelo MM. Juiz da causa, que decidirá pela de maior valor, caso estejam em diferentes condições ou, decidirá pela formulada em primeiro lugar, 
caso tenham iguais condições. 03 - O leilão será realizado pelo Leiloeiro Público Ofi cial, Davi Borges de Aquino, matriculado na Junta Comercial de São 
Paulo sob n° 1.070, através da plataforma Alfa Leilões - Especialista em Imóveis (www.alfaleiloes.com). Todas as regras e condições aplicáveis estão 
disponíveis no Portal http://www.alfaleiloes.com (artigos 12 e 13 da Resolução n° 236/2016, CNJ).  04 - O arrematante deverá pagar a título de comissão, 
o valor correspondente a 5% (cinco por cento) sobre o preço de arrematação do bem. São Paulo, 25 de julho de 2022. DR. GUILHERME SANTINI TEO-
DORO - JUIZ DE DIREITO

13ª VARA CÍVEL - FORO CENTRAL CÍVEL
EDITAL DE HASTA PÚBLICA (1ª e 2ª praça) direitos do bem imóvel abaixo descrito, para conhecimento de eventuais interessados e 
para intimação dos executados: ESPÓLIO DE DAVILSON MALAR LANÇA (CPF/MF Nº 530.767.888-68), e sua única herdeira HÉLI-
DA BALARDINI LANÇA (CPF/MF 118.792.178-56), MARIA IVONE BALARDINI LANÇA (CPF/MF Nº 530.767.988-68), bem como da 
COHAB1SP — COMPANHIA METROPOLITANA DE HABITAÇÃO DE SÃO PAULO —SP (CNPJ/MF: 60.850.57510001-25) do credor 

hipotecário CAIXA ECONÔMICA FEDERAL — CEF (CNPJ/MF: 00.360.305/0001-0), e da terceira interessada SABINA DIAS DE OLIVEIRA (CPF/MF Nº 
222.727.981-87). O MM. Juiz de Direito Dr. Luiz Antonio Carrer, da 13ª Vara Cível da Comarca de São Paulo/SP – 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, ajuizada por CONDOMÍNIO EDIFÍCIO MONTE BELLUNA (CNPJ/MF Nº 64.913.825/0001-80), nos autos do Processo nº 
0056829-27.2002.8.26.0100, e foi designada a venda dos direitos do bem descrito abaixo, nos termos dos artigos 246 a 280 dos Provimentos nº 50/1989 
e 30/2013 da Corregedoria Geral de Justiça/SP que disciplina a Alienação em Leilão Judicial, assim como os artigos 879, II, 886 e 887 do CPC, e de 
acordo com as regras expostas a seguir: 01 - IMÓVEL - Localização do Imóvel: Rua Campos Sales, nº 31 - Apartamento 34 - Bloco 02 - Condomínio 
Monte Belluna - Brás - São Paulo, SP - CEP: 03041-090. Descrição do imóvel: O apartamento son nº 34, localizado no 3º andar do Bloco “02” do Con-
domínio Monte Belluna, situado à rua Campos Sales, nº 31, esquina com a rua Caetano Pinto e rua André Scoppetta, no 6º Subdistrito - Brás, contendo 
a área privativa de 48,4498m2 , área comum de 13,0646m2 e a área total de 61,5144m2 , correspondendo-lhe a fração ideal no terreno de 0,43859% 
ou 43,7577m2 , cabendo-lhe o direito de utilizar uma vaga individual e indeterminada, no estacionamento localizado no pavimento térreo do condomínio.

Dados do Imóvel
Inscrição Municipal n° 003.069.0088-2

Matrícula Imobiliária n° 118.617 3° Ofi cial de Registro de Imóveis de São Paulo — SP

Ônus

Registro Data Ato Processo/Origem Benefi ciário / Observações
Av. 1 13/04/2006 Hipoteca e cessão fi duciária - Caixa Econômica Federal

OBS 01: O apartamento é composto por 2 dormitórios, 1 banheiro, sala para 2 ambientes, cozinha e lavanderia conjugadas. Já o condomínio é servido 
por portaria com portões social e do pátio de vagas, eletrônicos, circuito de câmeras, sistema de coleta seletiva de lixo, áreas de jardim, playground, 
quadra poliesportiva e 3 vagas de estacionamento para visitantes. No térreo do bloco 1 há salão de jogos e “espaço baby”, no bloco 2 há o escritório da 
administração do condomínio e academia. No bloco 3 há o salão de festas (fl s. 468/508) OBS 02: O fi nanciamento do apartamento encontra-se parcial-
mente quitado pela Seguradora, conforme manifestação de fl s. 124, havendo um saldo anterior ao falecimento do proprietário Davilson Malar Lança de R$ 
164.588,81 (Jun/2018 – fl s. 575/581). OBS 03: foi deferida a penhora dos Direitos às fl s. 404, todavia, ainda se encontra pendente de registro na matrícula. 
Valor de Avaliação do imóvel: R$ 295.632,60 - (Jul/2022 – Avaliação às fl s. 755/759 – Homologação às fl s. 774). Débitos Tributários: Não há débitos 
tributários até a data de confecção deste edital. Os débitos tributários são sub-rogados no valor da arrematação (artigo 130, Código Tributário Nacional). 
Débito Exequendo/Condominial: R$ 238.736,66 de débitos condominiais e R$ 23.319,53 de honorários advocatícios (Abr/2022 – Fls. 726/745). 02 - A 
1ª praça terá início em 02 de setembro de 2022, às 14 horas, e se encerrará no dia 05 de setembro de 2022, às 14 horas. Não havendo lance igual 
ou superior à avaliação nos 3 (três) dias subsequentes ao início da 1ª Praça, a 2ª Praça seguir-se-á sem interrupção, iniciando-se em 05 de setembro 
de 2022, às 14 horas, e se encerrará em 28 de setembro de 2022, às 14 horas. 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, a qual deverá ser submetida ao crivo do MM. Juízo. 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 Ofi cial, Davi Borges de Aquino, matriculado na Junta 
Comercial de São Paulo sob n° 1.070, através da plataforma Alfa Leilões - Especialista em Imóveis (www.alfaleiloes.com). Todas as regras e condições 
aplicáveis estão disponíveis no Portal http://www.alfaleiloes.com (artigos 12 e 13 da Resolução n° 236/2016, CNJ).  04 - O arrematante deverá pagar a 
título de comissão, o valor correspondente a 5% (cinco por cento) sobre o preço de arrematação do bem. São Paulo, 25 de julho de 2022. Eu, escrevente, 
digitei. Eu, Escrivão(ã) – Diretor(a), subscrevi. DR. LUIZ ANTONIO CARRER - JUIZ DE DIREITO

 

 
Ficam os requerido(s) MERCEDIESEL COMÉRCIO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA CAMINHÕES - EIRELI, MARIA APARECIDA FERNANDES ZAMARIONI, JOÃO MARCOS 
POZZETTI, bem como seu cônjuge, se casado(a)(s) for(em), bem como os credores PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJÁ, compromissário(a) vendedor(a) JOÃO MIGUEL 
FALGUEIRO, LILIA LAGANA, terceiro(a) interessado LUIZ ANTONIO DE ARAÚJO, FORT INVEST FOMENTO MERCANTIL LTDA, TSA HOLDING S.A - ANTIGA DENOMINAÇÃO 
TAMBORÉ IMOBILIÁRIA S/A, MYONG HO LEE, HAE SUNG PARK LEE, HYUN SOOK LEE, YOO KYONG LEE, JAE HO LEE, WZI - 1 INCORPORAÇÃO LTDA e demais interessados, 
INTIMADOS das designações supra, caso não seja(m) localizado(a)(s) para a intimação pessoal, bem como das Penhoras realizadas em 27/06/2018 e 17/01/2022 
respectivamente. 
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EDITAL DE PRAÇA JUDICIAL ONLINE. Dora Plat - Leiloeira Oficial - JUCESP 744. 13ª VARA CÍVEL DO FORO CENTRAL DA COMARCA DA CAPITAL. Processo: nº 0049526-
68.2016.8.26.0100. requerido(s): MERCEDIESEL COMÉRCIO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA CAMINHÕES - EIRELI, MARIA APARECIDA FERNANDES ZAMARIONI, JOÃO 
MARCOS POZZETTI – LOTE 001 - Apartamento nº 101, localizado no 10º andar do EDIFÍCIO BOSQUE DE FONTENEBLEU, situado à Rua Mário Ribeiro nº 04, nesta cidade, 
encerrando a área total construída de 279,50ms2, Município e Comarca de Guarujá/SP. Rua Mário Ribeiro, nº04, Guarujá/SP - Contribuinte nº 0-0023-019-010. Descrição 
completa na Matrícula nº 44.921 do 01ª CRI de Guarujá/SP. Lance mínimo na 1ª praça: R$ 930.000,00 - Lance mínimo na 2ª praça: R$ 465.000,00 (50% do valor de 
avaliação) (sujeitos à atualização). LOTE 002 - O Domínio Útil de 50% imóvel por aforamento da União, de um terreno urbano, designado como lote 07, da quadra 4, do 
loteamento denominado Fazenda Tamboré Residencial, coma área total de 1.464,76 mts2.  BENFEITORIAS: Conforme pesquisa realizada no site da Prefeitura de Barueri, 
sobre o terreno a uma edificação de 430.62mts2, sendo que sua regularização junto a matrícula ficará por conta do arrematante.  Avenida São Paulo, nº54, Barueri/SP - 
Contribuinte nº 24454.54.39.0424.00.000.3. Descrição completa na Matrícula nº 38.252 do 01ª CRI de Barueri/SP. Lance mínimo na 1ª praça: R$ 1.660.000,00 - Lance 
mínimo na 2ª praça: R$ 830.000,00 (50% do valor de avaliação) (sujeitos à atualização). DATAS DAS PRAÇAS - 1ª Praça começa em 26/08/2022 às 10h00min, e termina 
em 31/08/2022 às 10h00min; 2ª Praça começa em 31/08/2022 às 10h01min, e termina em 20/09/2022 às 10h00min. 
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“COMUNICADO N.º 162/2022”
PREGÃO PRESENCIAL N.º 028/2022

PROCESSO LICITATÓRIO N.º 050/2022
O Prefeito do Município de Matão, Sr. Aparecido Ferrari, no uso das atribuições que lhe são conferidas 
por Lei, torna público, para o conhecimento dos interessados, que o Departamento de Compras e Supri-
mentos da PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÃO, pessoa jurídica de direito público interno, com 
sede nesta cidade de Matão – Estado de São Paulo, sito à Rua Oreste Bozelli, n.º 1.165 – Centro, inscrita 
no C.N.P.J.-M.F. sob o n.º 45.270.188/0001-26, realizará no dia e hora abaixo indicados, licitação na 
modalidade PREGÃO PRESENCIAL, do tipo “MENOR VALOR GLOBAL” objetivando a “Con-
tratação De Empresa Especializada Para Fornecimento De Equipes Para Manutenção Através De 
Pequenos Reparos De Alvenaria, Serralheria, Pintura, Hidráulica E Elétrica Em Praças, Parques, 
Jardins, Rotatórias Da Cidade, INCLUINDO FERRAMENTAS, Equipamentos, Material Esti-
mado E Mão De Obra Necessária À Sua Execução”, para a Secretaria Municipal de Saneamento e 
Desenvolvimento Sustentável da Prefeitura de Matão.
Os envelopes de n.º 01 (contendo a Proposta Comercial) e de n.º 02 (contendo os Documentos para 
Habilitação) deverão ser entregues na data, local e horário abaixo especificados, quando se fará realizar 
a abertura do certame:
LOCAL DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO: Departamento de Compras e Suprimentos, sito à 
Rua Orestes Bozelli, n.º 1.165 – Centro – Matão – Estado de São Paulo.
DATA: 11 de agosto de 2022
HORÁRIO PARA ENTREGA E PROTOCOLO DOS ENVELOPES: até as 08h30min no Departa-
mento de Compras e Suprimentos no endereço acima citado.
INÍCIO DO PREGÃO: 08h30min.
O edital estará disponível a partir de segunda-feira, 1º de agosto de 2022, no site da Prefeitura (www.
matao.sp.gov.br) ou no Departamento de Compras e Suprimentos no endereço acima citado.

Palácio da Independência, aos 28 de julho de 2022.
SR. APARECIDO FERRARI

Prefeito de Matão

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÃO
“COMUNICADO N.º 163/2022”

PREGÃO PRESENCIAL N.º 029/2022
PROCESSO LICITATÓRIO N.º 051/2022

O Prefeito do Município de Matão, Sr. Aparecido Ferrari, no uso das atribuições que lhe são confe-
ridas por Lei, torna público, para o conhecimento dos interessados, que o Departamento de Compras e 
Suprimentos da PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÃO, pessoa jurídica de direito público interno, 
com sede nesta cidade de Matão – Estado de São Paulo, sito à Rua Oreste Bozelli, n.º 1.165 – Centro, 
inscrita no C.N.P.J.-M.F. sob o n.º 45.270.188/0001-26, realizará no dia e hora abaixo indicados, lici-
tação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, do tipo “MENOR VALOR GLOBAL” objetivando 
a “Contratação De Empresa Especializada Para Fornecimento De Equipes Para Manutenção De 
Banheiros Em Locais Públicos, Incluindo Ferramentas, Equipamentos, Material Estimados E Mão 
De Obra Necessárias À Sua Execução, Tudo Conforme Disposto No ANEXO I – TERMO DE RE-
FERENCIA,” para a Secretaria Municipal de Saneamento e Desenvolvimento Sustentável da Prefeitura 
de Matão.
Os envelopes de n.º 01 (contendo a Proposta Comercial) e de n.º 02 (contendo os Documentos para 
Habilitação) deverão ser entregues na data, local e horário abaixo especificados, quando se fará realizar 
a abertura do certame:
LOCAL DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO: Departamento de Compras e Suprimentos, sito à 
Rua Orestes Bozelli, n.º 1.165 – Centro – Matão – Estado de São Paulo.
DATA: 12 de agosto de 2022
HORÁRIO PARA ENTREGA E PROTOCOLO DOS ENVELOPES: até as 08h30min no Departa-
mento de Compras e Suprimentos no endereço acima citado.
INÍCIO DO PREGÃO: 08h30min.
O edital estará disponível a partir de segunda-feira, 1º de agosto de 2022, no site da Prefeitura (www.
matao.sp.gov.br) ou no Departamento de Compras e Suprimentos no endereço acima citado.

Palácio da Independência, aos 28 de julho de 2022.
SR. APARECIDO FERRARI

Prefeito de Matão

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÃO
“COMUNICADO N.º 164/2022”

CHAMADA PÚBLICA N.º 001/2022
PROCESSO LICITATÓRIO N.º 052/2022

O Prefeito do Município de Matão, Sr. Aparecido Ferrari, no uso das atribuições que lhe são confe-
ridas por Lei, torna público, para o conhecimento dos interessados, que o Departamento de Compras e 
Suprimentos da PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÃO, pessoa jurídica de direito público interno, 
com sede nesta cidade de Matão – Estado de São Paulo, sito à Rua Oreste Bozelli, n.º 1.165 – Centro, 
inscrita no C.N.P.J.-M.F. sob o n.º 45.270.188/0001-26, realizará no dia e hora abaixo indicados, o 
procedimento de Licitação na modalidade Chamada Pública n.º 001/2022, atendendo a Lei n.º 11.947 
de 16 de Junho de 2009 e a Resolução/CD/FNDE N.º 038, de 16 de Julho de 2009, levado a efeito 
pelo Processo Licitatório n.º 051/2022, visando a “Chamada Pública De Produtores Informais E De 
Grupos Formais Composto Por Associações Ou Cooperativas Da Agricultura Familiar Visando O 
Fornecimento Posterior De Frutas, Verduras e legumes Provenientes Da Agricultura Familiar Para 
Atender Aos Alunos Matriculados Na Rede Pública De Ensino, Em Conformidade Com O Programa 
Nacional De Alimentação Escolar – PNAE Para a Prefeitura Municipal De Matão, Tudo Conforme 
Descrito No Edital E Anexos”, para a Secretaria Municipal de Educação e Cultura – Departamento de 
Alimentação Municipal da Prefeitura Municipal de Matão.
Comunica que, o Edital de Chamada Pública, poderá ser retirado no Departamento de Compras e Su-
primentos, localizado no Paço Municipal, sito à Rua Oreste Bozelli, n.º 1.165 – Centro, nesta cidade de 
Matão, no Estado de São Paulo, a partir do dia 1º de agosto de 2022 até o dia 17 de agosto de 2022, 
no horário comercial (segunda a sexta-feira) das 08h00min às 17h00min, ou através do site da Prefeitura 
(www.matao.sp.gov.br).
E, finalmente, comunica que os Envelopes contendo a Documentação para Habilitação e o Projeto de 
Venda serão recebidos e protocolizados, no Departamento de Compras e Suprimentos, até as 08h30min 
do dia 17 de agosto de 2022.
Demais informações no Departamento de Compras e Suprimentos através dos telefones: (16) 3383-
4035, (16) 3383-4070, (16) 3383-4056, (16) 3383-4067 e (16) 3383-4068, de segunda a sexta-feira, das 
08h00min às 17h00min.

Palácio da Independência, aos 28 de julho de 2022.
SR. APARECIDO FERRARI

Prefeito de Matão

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÃO

Anuncie: 
11. 3729-6600
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A 
opinião é de al-
guém que, desde os 
primórdios da vida 
esteve envolvido 
com a realização de 

debates políticos. Toda noite 
tinha que colocar um no ar. 
Uma honra ter participado 
do primeiro em rede nacio-
nal, em 1981, no SBT, entre 
os candidatos ao Governo de 
São Paulo, Franco Montoro 
e Reinaldo de Barros, media-
do pelo Ferreira Netto. Foi 
uma epopeia a sua realiza-
ção, porque Silvio Santos não 
queria de jeito nenhum. Até 
apareceu na Vila Guilherme, 
à noite, primeira vez que foi 
lá, então sede da emissora, 
dizendo que se alguma coisa 
saísse contra a sua vontade, 
apertaria o botão e tiraria o 
programa do ar. Olha o clima. 
Mas tudo correu maravilho-
samente bem. Teve debate. 
Debate direto. Inclusive com 

Perigas de não ter debate direito a um “cala boca”, en-
tre outras as amenidades. 
Mas depois deste, porque 
os partidos, coordenadores 
de campanhas e os próprios 
contendores entenderam 
assim, as muitas regras que 
vieram e ainda são criadas, só 
serviram para engessar todo 
e qualquer confronto. “Ação 
entre amigos” perde. 2022 e 
perigas de não acontecer ne-
nhum, entre presidenciáveis, 
neste primeiro turno. Só no 
segundo. Quer saber? Nada 
mais lógico e natural, até por-
que debate só existe com no 
mínimo dois e no máximo 
quatro participantes. Mais 
que isso não funciona. Então 
por que realizar? Record, de 
cara, não quis fazer. CNN can-
celou e Band transferiu. As 
outras continuam resistin-
do heroicamente. Resta saber 
até quando.

TV Tudo
Alternativa. No primeiro 
turno das eleições, em se tra-
tando dos presidenciáveis, a 

realização de entrevistas ou 
sabatinas com os candida-
tos será a melhor saída para 
todas as TVs. Aliás, algo que a 
GloboNews já vem realizan-
do todas as noites.

A propósito. Na próxima se-
mana inteirinha, o “Balanço 
Geral”, da Record, na hora do 
almoço, vai realizar sabatinas 
com os candidatos ao Gover-
no de São Paulo, com apre-
sentação do Reinaldo Gotti-
no. Pela ordem: Elvis César, 
do PDT, na segunda; Vinícius 
Poit (Novo) na terça; Rodri-
go Garcia (PSDB), na quarta; 
Tarcísio de Freitas, na quinta 
e Fernando Haddad (PT) na 
sexta.

Cuidado. Ainda em se tra-
tando deste período eleitoral, 
a TV Jovem Pan promoveu 
uma reunião dos principais 
comentaristas com represen-
tantes do seu departamen-
to jurídico. Apenas para que 
exista o cuidado de se evitar 
os “direitos de respostas”.

DIVULGAÇÃO SBT

HORÓSCOPO

Por Flávio Ricco
Colaboração:  José Carlos Nery

ÁRIES. 
Simpatia e alto-astral 
serão seus trunfos 

para conseguir tudo que quiser 
nesta sexta-feira. use seu entu-
siasmo para motivar os colegas 
e deixar o ambiente de trabalho 
mais leve e descontraído. 

TOURO. 
a lua na Casa 4 incen-
tivará você a priorizar 
as tarefas que você já 

domina e sabe fazer bem. use 
todos os seus dons e sua expe-
riência para agilizar as tarefas e 
se destacar no que faz.

GÊMEOS. 
Criatividade e bons 
argumentos serão os 
maiores aliados do 

seu trabalho hoje. Comunicativa, 
você vai usar as palavras certas 
para agradar as pessoas e pode 
fechar ótimos acordos.

CÂNCER. 
Seu foco continua nas 
finanças e você vai 
querer buscar outras 

fontes de renda para melhorar 
de vida. Cuidado com propostas 
de grana fácil e rápida, mesmo 
que venha de amigos.

LEÃO. 
Você vai usar toda 
sua energia para 

conquistar as coisas que deseja 
e sabe que merece. Confiante e 
determinada, vai explorar todo 
seu talento para se destacar no 
trabalho e buscar o sucesso. 

VIRGEM. 
Procure fugir de 
ambientes agitados e 
escolha lugares tran-

quilos para cumprir suas tarefas 
mais focada. os estudos vão 
exigir mais sacrifícios de você, 
foque em seus ideais 

LIBRA. 
o trabalho em equipe 
será mais produtivo 
para você no período 

da manhã. Depois, poderá ter 
alguns conflitos de interesses 
com colegas, aja sozinha, sem 
depender dos outros.

ESCORPIÃO. 
Carreira e trabalho 
terão prioridade e tudo 
indica que você não vai 

medir esforços para conquistar 
o seu lugar ao sol. fique atenta, 
pois pode surgir uma boa chance 
de promoção no emprego.

SAGITÁRIO. 
No trabalho, você vai 
mostrar mais curiosi-

dade e interesse por tudo que 
acontece ao seu redor. Procure 
se aproximar de colegas mais 
experientes e aprenda tudo que 
puder com eles.

CAPRICÓRNIO. 
Mudanças que você 
iniciou ontem podem 
ter repercussões em 

sua vida nesta sexta-feira É 
uma boa fase para exercitar o 
desapego e descartar coisas que 
você guarda por guardar.

AQUÁRIO. 
unir-se aos colegas e 
trabalhar em grupo 
pelas metas em 

comum é uma ótima opção para 
você. a lua estimula a coopera-
ção e você deve focar na união 
para se dar melhor no emprego. 

PEIXES. 
Seu pique para o 
trabalho continua 
acentuado e você 

pode aproveitar o estímulo dos 
astros para colocar o serviço em 
dia e fechar a semana com a 
sensação de dever cumprido.

CRUZADAS

O jornalista Ferreira Netto, morto em agosto de 2002
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Curtas

ESPETÁCULO. Comemo-
rando 40 anos de carrei-
ra, a atriz Iara Jamra es-
treia o espetáculo ‘Feliz 
Dia da Mães’, no Teatro 
Morumbi Shopping, na 
Capital, em que interpre-
ta sua primeira prota-
gonista. A peça, que fica 
em cartaz até o dia 28 de 
agosto, tem texto e di-
reção de Dan Rosseto e 
conta a história de Dona 
Alma, uma mulher de 
quase 80 anos que mora 
sozinha e passa as noites 
vendo leilão de joias pela 
televisão.

LUVA DE PEDREIRO. 
Terminou sem acordo 
a audiência de concilia-
ção realizada nesta ter-
ça-feira (26), como parte 
do processo movido por 
Iran Santana Alves, o 
Luva de Pedreiro, e o ex- 
empresário do influen-
ciador, Allan Jesus. Luva 
quer romper o vínculo 
pagando 50% dos valo-
res dos acordos fecha-
dos no período em que 
estava ligado a Allan dos 
Santos.

FEIRA. A UcconX surgiu 
entre os assuntos mais 
comentados das redes 
sociais nesta quarta-feira 
(27) depois que visitantes 
começaram a compar-
tilhar sua revolta diante 
de um centro de conven-
ções vazio e dos cancela-
mentos de Millie Bobby 
Brown e George Takei, 
que anunciaram que 
não viriam mais ao Bra-
sil por causa da Covid-19.

“Ninguém vai 
contar a minha 
história”
Madonna fala sobre a 
decisão de dirigir seu 
próprio filme em entre-
vista ao site Variety.

A 
cantora Anitta, 29, 
anunciou em seu 
Twitter na manhã 
desta quinta- 
feira (28) que irá 

comercializar um perfume 
íntimo no Brasil. A decisão 
de vender o produto surgiu, 
segundo a artista, devido à 
polêmica de sua tatuagem 
feita no ânus, em fevereiro de 
2021. “Chega de tanta gente 
lucrar e ganhar palco atra-
vés do meu ‘polemicú’. Che-
gou a minha hora. Em breve 
meu perfume íntimo a venda 
nesse Brasil todo. A pepeca 
de milhões, o piu piu de mi-
lhões, as bolas de milhões, o 
‘polemicú’ de milhões. Chei-
roso para o resto da vida”, 
escreveu ela, que ainda se re-
cupera após sua cirurgia de 
endometriose.

ANITTA
Perfume íntimo na área 
 A decisão de vender 
o produto surgiu 
devido à polêmica 
de sua tatuagem 
feita no ânus, em 
fevereiro de 2021

Retorno
A cantora e instrumentista 
Fernanda Porto retorna com o 
trabalho intitulado “Contem-
porâne@”, uma experiência 
bem sucedida em mapear com 
um olhar fino a produção con-
temporânea. Estão reunidas 
ali 11 músicas assinadas pelos 
jovens compositores Jão, Pau-
lo Vieira, César Lacerda, Bemti, 
Nina Oliveira, Mallu Magahães, 
Castello Branco e outros.

Atwood
A escritora Margaret Atwood 
anunciou que seu próximo li-
vro, “Old Babes in the Wood”, 
será lançado em março do 
ano que vem e é composto de 
uma coleção de 15 contos. A 
obra é descrita por sua editora, 
Publisher Vintage, como um 
dos trabalhos mais pessoais já 
feitos pela autora de “O Conto 
da Aia”. Ainda não há previsão 
de lançamento no Brasil.

Deolane manda indireta para ator
Deolane Bezerra, 34, mandou uma indireta nesta quarta-feira (27) ao ator Caio Castro, 33, após 
ele assumir que não gosta da ideia de sair com uma mulher e ela não se oferecer para dividir a 
conta de um restaurante. Para o galã da Globo, arcar com todas as despesas não é uma obriga-
ção. “Se tá ruim ‘para mim’, imagina para quem pensa que pagar um jantar é sustentar uma 
mulher”, escreveu a influenciadora no Twitter, sem citar o nome do ator. A postagem dela divi-
diu internautas que a defendem e outros que disseram que ela não soube interpretar o ator.

REPRODUÇÃO/INSTAGRAM DIVULGAÇÃO

MARCO RIBAS/ DIVULGAÇÃO

REPRODUÇÃO/INSTAGRAM

Frase

REPRODUÇÃO/INSTAGRAM

 LEO FRANCO / AGNEWS  

AGNEWS

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
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ra, a atriz Iara Jamra es-
treia o espetáculo ‘Feliz 
Dia da Mães’, no Teatro 
Morumbi Shopping, na 
Capital, em que interpre-
ta sua primeira prota-
gonista. A peça, que fica 
em cartaz até o dia 28 de 
agosto, tem texto e di-
reção de Dan Rosseto e 
conta a história de Dona 
Alma, uma mulher de 
quase 80 anos que mora 
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vendo leilão de joias pela 
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Luva de Pedreiro, e o ex- 
empresário do influen-
ciador, Allan Jesus. Luva 
quer romper o vínculo 
pagando 50% dos valo-
res dos acordos fecha-
dos no período em que 
estava ligado a Allan dos 
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FEIRA. A UcconX surgiu 
entre os assuntos mais 
comentados das redes 
sociais nesta quarta-feira 
(27) depois que visitantes 
começaram a compar-
tilhar sua revolta diante 
de um centro de conven-
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mentos de Millie Bobby 
Brown e George Takei, 
que anunciaram que 
não viriam mais ao Bra-
sil por causa da Covid-19.
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Madonna fala sobre a 
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feira (28) que irá 

comercializar um perfume 
íntimo no Brasil. A decisão 
de vender o produto surgiu, 
segundo a artista, devido à 
polêmica de sua tatuagem 
feita no ânus, em fevereiro de 
2021. “Chega de tanta gente 
lucrar e ganhar palco atra-
vés do meu ‘polemicú’. Che-
gou a minha hora. Em breve 
meu perfume íntimo a venda 
nesse Brasil todo. A pepeca 
de milhões, o piu piu de mi-
lhões, as bolas de milhões, o 
‘polemicú’ de milhões. Chei-
roso para o resto da vida”, 
escreveu ela, que ainda se re-
cupera após sua cirurgia de 
endometriose.

ANITTA
Perfume íntimo na área 
 A decisão de vender 
o produto surgiu 
devido à polêmica 
de sua tatuagem 
feita no ânus, em 
fevereiro de 2021

Retorno
A cantora e instrumentista 
Fernanda Porto retorna com o 
trabalho intitulado “Contem-
porâne@”, uma experiência 
bem sucedida em mapear com 
um olhar fino a produção con-
temporânea. Estão reunidas 
ali 11 músicas assinadas pelos 
jovens compositores Jão, Pau-
lo Vieira, César Lacerda, Bemti, 
Nina Oliveira, Mallu Magahães, 
Castello Branco e outros.

Atwood
A escritora Margaret Atwood 
anunciou que seu próximo li-
vro, “Old Babes in the Wood”, 
será lançado em março do 
ano que vem e é composto de 
uma coleção de 15 contos. A 
obra é descrita por sua editora, 
Publisher Vintage, como um 
dos trabalhos mais pessoais já 
feitos pela autora de “O Conto 
da Aia”. Ainda não há previsão 
de lançamento no Brasil.

Deolane manda indireta para ator
Deolane Bezerra, 34, mandou uma indireta nesta quarta-feira (27) ao ator Caio Castro, 33, após 
ele assumir que não gosta da ideia de sair com uma mulher e ela não se oferecer para dividir a 
conta de um restaurante. Para o galã da Globo, arcar com todas as despesas não é uma obriga-
ção. “Se tá ruim ‘para mim’, imagina para quem pensa que pagar um jantar é sustentar uma 
mulher”, escreveu a influenciadora no Twitter, sem citar o nome do ator. A postagem dela divi-
diu internautas que a defendem e outros que disseram que ela não soube interpretar o ator.
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 D O produto que teve o maior crescimento da presença no carrinho de compras foi o biscoito, com alta de 22,6%

RODRIGO MONTALDI/DIÁRIO DO LITORAL

Além do aumento na deman-
da pelo ovo para substituir 
a carne bovina que subiu 
de preço, o consumidor das 
classes mais baixas também 

elevou as compras de produtos como 
biscoitos, salgadinhos e refrigerantes, se-
gundo o monitoramento da empresa de 
inteligência de mercado Horus.

O produto que teve o maior cresci-
mento da presença no carrinho de com-
pras foi o biscoito, com alta de 22,6% no 
primeiro semestre de 2022 em relação ao 
mesmo período do ano passado. O avanço 
também foi alto nos refrigerantes (17,9%) e 
nos snacks e salgadinhos (9,2%). Nas clas-
ses D e E, a média desses itens na compra 
foi superior às demais.

Chamados de itens de indulgência no 
jargão do varejo de alimentos, o consumo 
desses produtos costuma estar associado 
a uma busca pela sensação de recompen-

sa em momentos de dificuldade.
Para Luiza Zacharia, diretora da Horus, 

outra possibilidade é que essa categoria 
de baixo valor nutritivo, que reúne um 
grupo grande de produtos de menor de-
sembolso, esteja sendo usada para saciar 
a fome de famílias de baixa renda, espe-
cialmente as crianças.

Segundo a pesquisa da Horus, o au-
mento do consumo desses produtos ga-
nhou destaque entra as classes sociais de 
menor poder aquisitivo. Frutas, legumes e 
verduras, por sua vez, perderam presença 
na cesta de compras.

“Isso pode indicar uma procura por 
itens mais baratos para enganar a fome, 
porque snacks, salgadinhos, biscoitos e re-
frigerantes têm produtos de baixo valor, 
que custam R$ 1, R$ 2. Então, por um mo-
mento de necessidade, serve para enganar 
a fome e até vir a ser a próxima refeição”, 
diz Zacharia. (FP)

O consumidor 
das classes mais 
baixas também 
elevou as compras 
de produtos 
como biscoitos, 
salgadinhos e 
refrigerantes para 
substituir a carne 
bovina

Famílias compram salgadinhos 
para substituir a carne bovina

Fique 
ligado 

 A O baixo volume de venci-
mentos e a alta dos juros e do 
dólar fizeram a Dívida Pública 
Federal (DPF) subir em junho. 
Segundo números divulgados 
pelo Tesouro Nacional, a DPF 
passou de R$ 5,702 trilhões em 
maio para R$ 5,846 trilhões no 
mês passado, alta de 2,51%.

O Tesouro prevê que a DPF 
subirá nos próximos meses. De 
acordo com o Plano Anual de Fi-
nanciamento (PAF), apresenta-
do no fim de janeiro, o estoque 
da DPF deve encerrar 2022 entre 
R$ 6 trilhões e R$ 6,4 trilhões.

A Dívida Pública Mobiliária 
(em títulos) interna (DPMFi) su-
biu 2,18%, passando de R$ 5,476 
trilhões em maio para R$ 5,595 
trilhões em junho. No mês pas-
sado, o Tesouro emitiu R$ 67,33 
bilhões em títulos a mais do 
que resgatou, principalmente 
em papéis prefixados (com ju-
ros fixos) e em papéis corrigidos 
pela taxa Selic (juros básicos da 

economia).
Além da emissão líquida, 

houve a apropriação de R$ 52,09 
bilhões em juros. Por meio da 
apropriação de juros, o governo 
reconhece, mês a mês, a corre-
ção dos juros que incide sobre 
os títulos e incorpora o valor 
ao estoque da dívida pública. 
Com a taxa Selic (juros básicos 
da economia) subindo desde 
agosto do ano passado, a apro-
priação de juros aumenta.

No mês passado, o Tesouro 
emitiu R$ 71,33 bilhões em títu-
los da DPMFi. Com o baixo volu-
me de vencimentos em junho, 
os resgates somaram apenas R$ 
4 bilhões.

A disparada do dólar em ju-
nho também contribuiu para 
aumentar o endividamento do 
governo. A Dívida Pública Fede-
ral externa (DPFe) subiu 10,56%, 
passando de R$ 226,27 bilhões 
em maio para R$ 250,17 bilhões 
em junho. (AB)

Dívida Pública sobe 
2,51% em junho

 D O empresário foi obrigado pelos bandidos a criar uma chave do Pix para fazer as transações

DIVULGAÇÃO

Bradesco indenizará 
vítima de sequestro

SÃO PAULO. O banco terá que pagar R$ 31,7 mil, considerando uma indenização 
de R$ 26,7 mil por danos materiais, após a vítima sofrer o ‘sequestro do Pix’

O TJ-SP (Tribu-
nal de Justiça 
de São Pau-
lo) condenou 
o Bradesco a 

ressarcir um cliente que foi 
vítima do ‘sequestro do Pix’ 
em São Paulo. O banco terá 
que pagar R$ 31,7 mil, consi-
derando uma indenização 
de R$ 26,7 mil por danos 
materiais, referente ao valor 
que não foi devolvido, mais 
R$ 5.000 por danos morais.

O empresário de 25 anos 
que entrou com a ação es-
tava com um amigo dentro 
de um veículo estacionado 
no bairro Campo Limpo, na 
zona sul da capital paulis-
ta, quando foram abordados 
por dois homens armados 
em maio de 2021. Um dos 
criminosos assumiu a dire-
ção do carro e eles foram le-
vados para uma praça com 
pouca iluminação.

Refém dos assaltantes 
por cerca de 1 hora e meia, 
o empresário foi obrigado 
a fornecer as senhas de seu 
aplicativo bancário e a fazer 
transferências, além de en-
tregar seu cartão para os cri-
minosos. Ao todo, as transa-
ções somaram cerca de R$ 35 
mil, mas a vítima conseguiu 
recuperar apenas R$ 8.605 
dois dias depois do crime.

Segundo o advogado Fadi 

Georges Assy, o empresário 
foi obrigado a criar uma cha-
ve do Pix para fazer as tran-
sações, já que ele ainda não 
utilizava o serviço de trans-
ferências instantâneas. Ele 
também teve o cartão bancá-
rio utilizado na máquina de 
cartão dos assaltantes.

Procurada pela reporta-
gem, a assessoria de impren-
sa do Bradesco informou 

que não comenta casos que 
tramitam na Justiça. Ainda 
cabe recurso.

Na ação, a defesa do Bra-
desco argumentou que não 
poderia se responsabilizar 
pelas transferências, já que 
o crime ocorreu fora das de-
pendências das agências. O 
Tribunal de Justiça, no en-
tanto, negou recurso do ban-
co por considerar que seu 

sistema falhou ao não iden-
tificar as fraudes.

O desembargador Jairo 
Brazil, da 15ª Câmara de Di-
reito Privado do TJ-SP, man-
teve o entendimento da 
primeira instância, que ga-
rantiu responsabilidade efe-
tiva do banco e entendeu 
que a “má prestação nos ser-
viços bancários” contribuiu 
para o crime. (FP)

Caro(a) Leitor(a), recentemente você deve ter 
visto ou mesmo tido conhecimento, sobre um 
vídeo que repercutiu em todo Brasil, onde a 
presidente do conselho de uma grande rede de 
lojas de varejo, “apela” para que seus clientes 

compareçam o mais rápido possível à uma de suas lo-
jas, pois os mesmos já teriam crédito pré aprovado para 
comprar. Ela ainda deixa muito claro, que o parcelamen-
to será realizado no “carnezinho gostoso” e “em presta-
ções que você pode pagar.”

Em minha posição de educador financeiro, tenho a obri-
gação de informar que este a exibição deste vídeo prestou 
um grande desserviço à educação financeira dos brasilei-
ros, com poder de gerar enorme impacto negativo no bol-
so do consumidor, além de desequilibrar ainda mais as fi-
nanças familiares, já comprometidas pela atual situação 
financeira que atravessa o Brasil e o Mundo.

Quem acompanha minha coluna semanal, sabe que já 
escrevi sobre o quanto custa, em termos de juros, realizar 
uma compra parcelada nestas lojas. Dependendo do prazo 
do carnê, você compra uma geladeira, mas paga quase três!

Situações semelhantes a esta, vídeos como este e pro-
pagandas estimulando  compras parceladas, só existem 
e, infelizmente acabam dando certo no Brasil, porque as 
pessoas não têm conceitos básicos de educação financeira. 

As propagandas e apelos de marketing induzem apenas, 
a saber, se o valor da parcela “cabe” no orçamento domés-
tico, não importa o prazo e muito menos quanto será de-
sembolsado ao final. Não caia nessa, por favor!

Calcule o montante final que será pago, quando se as-
sume uma determinada parcela, independente do que es-
teja sendo comprado.

Por exemplo: Se você for comprar uma TV que tem o 
preço à vista de R$ 3.500,00, porém, parcelada no carnê, 
a mesma TV lhe custará, em nosso exemplo, aproxima-
damente, 12 parcelas de R$ 488,77, sem contar IOF, taxa 
de abertura de crédito e outros encargos que se juntam 
ao preço. 

Agora, caro(a) leitor(a), multiplique por 12, os R$ 488,77 
do valor de sua parcela. Assustou com o resultado? Pois é, 
sua TV, que a vista custa R$ 3.500,00, custará ao final de um 
ano, a bagatela de R$ 5.865,32, ou seja, você levou para sua 
casa uma TV, mas pagou à loja, aproximadamente 1,67 TV’s. 
Viu que ótimo negócio você proporcionou ao dono da loja!

Portanto, mesmo que haja uma enorme vontade de tro-
car de TV ou mesmo comprar qualquer coisa, faça um es-
forço guardando o dinheiro até conseguir comprar a vista 
ou, em último caso, compre parcelado no cartão de crédito, 
sempre fazendo conta de quanto realmente será pago ao fi-
nal e qual o impacto da parcela em seu orçamento mensal.

“Carnezinho gostoso” não existe!!! Não embarque nesta.
Boa sorte!   
Ficou com alguma dúvida? Me envie um e-mail que 

eu esclareço.

Tire suas dúvidas: falandofacil123@gmail.com
Instagram: @academia nanceira123 

Sérgio Biagioni Junior trabalhou mais de 25 anos no 
mercado  nanceiro, é formado em Adm de Empresas, 
Pós Graduado em Banking, MBA em Controladoria e 
Custos. Cursa Pós Graduação na PUC-RS em Planejamento 
Financeiro e Finanças Comportamentais. Atualmente 
é Mentor e Planejador Financeiro especializado em  
Pro ssionais Liberais, Pessoas Físicas e Finanças Familiares.
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Stefanini Consultoria e Assessoria em Informática S.A.

CNPJ 58.069.360/0001-20
Demonstrativo da Posição Financeira e Patrimonial Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2021 e 2020 (Em milhares de Reais)

Balanços Patrimoniais
Demonstrações das Mutações do Patrimônio LíquidoAtivos Nota 31/12/2021 31/12/2020

Circulante  232.686 206.143
Caixa e equivalentes de caixa 5 50.236 66.459
Contas a receber de clientes 6 143.168 99.294
Tributos a compensar 7 19.337 23.326
Partes relacionadas 8 6.366 1.501
Outros ativos 9 13.579 15.563
Não circulante  104.673 160.670
Contas a receber de clientes 6 8.384 10.795
Tributos a compensar 7 - 1.797
Imposto de renda e contribuição social diferidos 15 35.054 34.192
Partes relacionadas 8 16.625 67.557
Outros ativos 9 16.080 10.533
Direito de uso 12 2.823 12.916
Imobilizado 10 19.977 17.629
Intangível 11 5.730 5.251
Total do ativo  337.359 366.813

Demonstrações do Resultado
 Nota 31/12/2021 31/12/2020
   (reapresentado)
Receita operacional líquida 20 1.111.197 986.796
Custo dos serviços prestados 21 (768.248) (723.642)
Resultado bruto  342.949 263.154
Despesas operacionais: 
Gerais e administrativas 21 (165.212) (147.301)
Vendas e comerciais 21 (30.949) (38.340)
Outras receitas/despesas 21 7.831 8.717
Resultado antes das receitas (despesas)
 � nanceiras e impostos  154.619 86.230
Resultado � nanceiro líquido 22 (2.543) 2.310
Resultado antes do IR e da CS  152.076 88.540
IR e contribuição social correntes 15 (33.070) (16.332)
IR e contribuição social diferidos 15 862 7.244
Lucro líquido do exercício  119.868 79.452

Passivos Nota 31/12/2021 31/12/2020
Passivos Circulante  193.925 177.955
Fornecedores  14.617 8.434
Partes relacionadas 8 20.618 6.829
Salários, benefícios e encargos sociais 14 114.766 127.752
Tributos a pagar 16 18.613 12.627
Empréstimos e � nanciamentos 13 165 645
Passivo de arrendamento 12 1.071 5.680
Outras passivos 17 24.075 15.988
Não circulante  81.517 88.289
Provisão p/demandas judiciais e administrativas 19 70.512 69.679
Tributos a pagar 16 4.423 2.407
Empréstimos e � nanciamentos 13 123 1.043
Passivo de arrendamento 12 2.365 8.175
Outros passivos 17 4.094 6.985
Patrimônio líquido  61.917 100.569
Capital social 18 10.000 10.000
Reserva de capital 18 11 11
Reserva legal 18 2.000 2.000
Reservas de lucros 18 49.906 88.558
Total do passivo e patrimônio líquido  337.359 366.813

Demonstrações dos Fluxos de Caixa
 Nota 31/12/2021 31/12/2020
Lucro antes do IR e da contribuição social  152.076 88.540
Ajustes no resultado do exercício com recursos
 provenientes de atividades operacionais:
Depreciação do imobilizado 10 4.752 5.108
Amortização do intangível 11 5.906 4.836
Amortização do direito de uso 12 2.215 6.669
Juros por passivo de arrendamento 12 271 1.803
Baixa de imobilizado 10 792 82
Baixa de intangível 11 57 -
Provisão/(reversão) de perda para crédito
 liquidação duvidosa 6 (822) 57
Baixa � nanciamento 13 (971) -
Juros sobre empréstimos 13 162 176
Contingências 19 2.173 8.900
Provisão para contratos onerosos  - 1.704
Variação cambial, líquida 22 (236) (1.681)
Atualização monetária tributos  (861) (1.035)
Provisão ou reversão para bônus  3.442 8.291
Provisão parcelamentos tributários  5.864 -
Redução (aumento) nos ativos circulantes
 e não circulantes:
Contas a receber de clientes  (40.641) 7.247
Tributos a recuperar  783 20.003
Outros ativos  42.740 (14.035)
Aumento (redução) nos passivos circulantes
 e não circulantes Fornecedores  6.183 5.230
Salários e encargos sociais  (16.428) 14.313
Tributos a pagar  (14.854) (14.330)
Outros passivos  18.985 (59)
Pagamento de IR e contribuição social  (11.554) -
Caixa líquido provenientes das atividades
 operacionais  160.034 141.819
Fluxo de caixa das atividades de investimento
Pagamento pela aquisição de ativo imobilizado 10 (7.892) (3.802)
Pagamento pela aquisição de ativo intangível 11 (6.442) (3.603)
Caixa líquido utilizado nas atividades
 de investimento  (14.334) (7.405)
Fluxo de caixa das atividades de � nanciamentos
Pagamento de principal sobre empréstimos 13 (429) (689)
Pagamento de juros sobre empréstimos 13 (162) (176)
Pagamento de principal de passivo
 por arrendamento 12 (2.541) (6.402)
Pagamento de juros de passivo
 por arrendamento 12 (271) (1.803)
Pagamento de dividendos 18 (158.520) (96.571)
Caixa líquido utilizado nas atividades
 de � nanciamentos  (161.923) (105.641)
Redução no caixa e equivalentes de caixa  (16.223) 28.773
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício  66.459 37.686
Caixa e equivalentes de caixa no � nal do exercício  50.236 66.459
Redução no caixa e equivalentes de caixa  (16.223) 28.773

 Capital Reserva Reserva Reserva
 social de capital legal de lucros Total
Saldos em 31/12/2019 10.000 11 2.000 105.677 117.688
Lucro líquido do exercício - - - 79.452 79.452
Distribuição de dividendos - - - (96.571) (96.571)
Saldos em 31/12/2020 10.000 11 2.000 88.558 100.569
Lucro líquido do exercício - - - 119.868 119.868
Distribuição de dividendos - - - (158.520) (158.520)
Saldos em 31/12/2021 10.000 11 2.000 49.906 61.917

Notas Explicativas às Demonstrações � nanceiras
(Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)

1. Contexto operacional: Stefanini Consultoria e Assessoria em Informática S.A., fun-
dada em 1987 e com sede na Avenida Marginal, 156, Jaguariuna - SP, é uma multina-
cional brasileira que tem por objeto a prestação de serviços na área de computação, 
manutenção, aulas, conferências, palestras, consultoria e assessoria, assistência técni-
ca, desenvolvimento e programação de softwares e de sistemas aplicativos, locação e 
fornecimentos de mão de obra, pesquisa e inovação tecnológicas e telecomunica-
ções. (a) Pandemia Coronavírus - COVID-19: A propagação da Covid-19, no início de 
2020, tem afetado os negócios e atividades econômicas em escala global. Desde o 
anúncio e evolução da situação de pandemia do coronavírus (“COVID-19”) a Adminis-
tração vem acompanhando os impactos e possíveis incertezas relevantes relaciona-
das a eventos ou condições que possam impactar as operações e, em contraste aos 
impactos negativos constatados na maioria dos segmentos da economia, o segmento 
de tecnologia, onde a companhia está inserida, percebeu um efeito positivo nos indi-
cadores operacionais e econômicos. Apesar deste cenário positivo, a Companhia ana-
lisou os principais possíveis riscos e incertezas advindos pela Covid-19, frente às suas 
informações � nanceiras, como por exemplo: risco de impairment, risco de provisão 
para perda de crédito esperada, risco de continuidade operacional, redução de recei-
tas, e constatou que as estimativas e provisões adotadas continuavam sendo adequa-
das. Não obstante, a Administração da Companhia segue monitorando de forma dili-
gente toda e qualquer informação a respeito do tema, e avaliará, de acordo com a 
evolução do mesmo, a necessidade de alteração das projeções e estimativas relacio-
nados aos riscos identi� cados, de forma a deixar seus acionistas e demais usuários 
dessas informações acerca de mudanças de avaliação que tragam efeitos relevantes. 
2. Base de preparação e apresentação das demonstrações � nanceiras: 2.1. Decla-
ração de conformidade - As demonstrações � nanceiras foram preparadas e estão 
sendo apresentadas conforme as práticas contábeis adotadas no Brasil, incluindo os 
pronunciamentos emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC), que 
evidenciam todas as informações relevantes próprias das demonstrações � nanceiras, 
e somente elas, as quais estão evidenciadas, e que correspondem às utilizadas pela 
Administração na sua gestão. 2.2. Base de preparação e apresentação: As demons-
trações � nanceiras foram preparadas utilizando o custo histórico como base de valor, 
exceto pela valorização de certos ativos e passivos como aqueles advindos de combi-
nações de negócios e instrumentos � nanceiros, os quais são mensurados pelo valor 
justo. As demonstrações � nanceiras apresentam informações comparativas em rela-
ção ao período anterior e foram elaboradas com base no Real (“R$”) como moeda 
funcional e de apresentação, estão expressas em milhares de Reais, exceto quando 
indicado de outra forma. As demonstrações � nanceiras foram elaboradas com apoio 
de bases de avaliação utilizadas nas estimativas contábeis. As estimativas contábeis 
envolvidas na preparação das demonstrações � nanceiras foram apoiadas em fatores 
objetivos e subjetivos, com base no julgamento da Administração para determinação 
do valor adequado a ser registrado nas demonstrações � nanceiras. Itens signi� cativos 
sujeitos a essas estimativas e premissas incluem a seleção de vidas úteis do ativo imo-
bilizado e do intangível e de sua recuperabilidade nas operações, recuperabilidade de 
tributos diferidos, avaliação dos ativos � nanceiros pelo valor justo, análise do risco de 
crédito para determinação da provisão para perdas estimadas em créditos de liquida-
ção duvidosa, assim como a análise dos demais riscos para determinação de outras 
provisões, inclusive para contingências. A liquidação e incertezas das transações en-
volvendo julgamento e premissas dessas estimativas poderá resultar em valores signi-
� cativamente divergentes dos registrados nas demonstrações � nanceiras devido ao 
tratamento probabilístico inerente ao processo de estimativa. Estimativas e premissas 
são revistas pelo menos anualmente pela Companhia. A emissão das demonstrações 
� nanceiras foram aprovadas pela Administração em 12 de julho de 2022. 3. Resumo 
das principais políticas contábeis: As políticas contábeis têm sido aplicadas de ma-
neira consistente a todos os períodos apresentados nessas demonstrações � nancei-
ras. A seguir, apresentaremos um resumo das principais políticas contábeis adotadas 
pela Companhia, deixando em evidência somente as informações consideradas rele-
vantes pela Administração. 3.1. Mensuração do valor justo: A Companhia mensura 
instrumentos � nanceiros a valor justo em cada data de fechamento do balanço patri-
monial. Valor justo é o preço que seria recebido pela venda de um ativo ou pago pela 
transferência de um passivo em uma transação não forçada entre participantes do 
mercado na data de mensuração. A mensuração do valor justo é baseada na presun-
ção de que a transação para vender o ativo ou transferir o passivo ocorrerá: (i) no 
mercado principal para o ativo ou passivo; ou (ii) na ausência de um mercado princi-
pal, no mercado mais vantajoso para o ativo ou o passivo. Todos os ativos e passivos 
para os quais o valor justo seja mensurado ou divulgado nas demonstrações � nancei-
ras são categorizados dentro da hierarquia de valor justo descrita abaixo, com base na 
informação de nível mais baixo que seja signi� cativa à mensuração do valor justo 
como um todo: • Nível 1 - Preços cotados (não ajustados) em mercados ativos para 
ativos ou passivos idênticos a que a entidade possa ter acesso na data de mensuração; 
• Nível 2 - Técnicas de avaliação para as quais a informação de nível mais baixo e signi-
� cativa para mensuração do valor justo seja direta ou indiretamente observável; • Ní-
vel 3 - Técnicas de avaliação para as quais a informação de nível mais baixo e signi� ca-
tiva para mensuração do valor justo não esteja disponível. Para ativos e passivos reco-
nhecidos nas demonstrações � nanceiras ao valor justo de forma recorrente, a Compa-
nhia determina se ocorrera transferência entre níveis da hierarquia, reavaliando a ca-
tegorização (com base na informação de nível mais baixo e signi� cativa para mensu-
ração do valor justo como um todo) no � m de cada período de divulgação. 3.2. Ins-
trumentos � nanceiros - reconhecimento inicial e mensuração subsequente: A 
Companhia adota o CPC 48 - instrumentos � nanceiros em substituição ao CPC 38 em 
1º de janeiro de 2018. As alterações relacionadas a essas políticas contábeis estão des-
critas a seguir: Um instrumento � nanceiro é um contrato que dá origem a um ativo 
� nanceiro de uma entidade e a um passivo � nanceiro ou instrumento patrimonial de 
outra entidade. i) Ativos � nanceiros - Reconhecimento inicial e mensuração - Ativos � -
nanceiros são classi� cados, no reconhecimento inicial, como subsequentemente 
mensurados ao custo amortizado, ao valor justo por meio de outros resultados abran-
gentes ou ao valor justo por meio do resultado. A classi� cação dos ativos � nanceiros 
no reconhecimento inicial depende das características dos � uxos de caixa contratuais 
do ativo � nanceiro e do modelo de negócios da Companhia para a gestão destes ati-
vos � nanceiros. Com exceção das contas a receber de clientes que não contenham um 
componente de � nanciamento signi� cativo ou para as quais a Companhia e suas con-
troladas tenham aplicado o expediente prático, a Companhia e suas controladas ini-
cialmente mensuram um ativo � nanceiro ao seu valor justo acrescido dos custos de 
transação, no caso de um ativo � nanceiro não mensurado ao valor justo por meio do 
resultado. As contas a receber de clientes que não contenham um componente de � -
nanciamento signi� cativo são mensuradas pelo preço de transação determinado de 
acordo com o CPC 47. Reconhecimento inicial e mensuração - Para que um ativo � nan-
ceiro seja classi� cado e mensurado pelo custo amortizado ou pelo valor justo por 
meio de outros resultados abrangentes, ele precisa gerar � uxos de caixa sobre o valor 
do principal em aberto. Esta avaliação é executada em nível de instrumento. Ativos 
� nanceiros com � uxos de caixa que não sejam exclusivamente pagamentos de princi-
pal e de juros são classi� cados e mensurados ao valor justo por meio do resultado, 
independentemente do modelo de negócio adotado. O modelo de negócios da Com-
panhia para administrar ativos � nanceiros se refere a como ela gerencia seus ativos 
� nanceiros para gerar � uxos de caixa. O modelo de negócios determina se os � uxos 
de caixa resultarão da cobrança de � uxos de caixa contratuais, da venda dos ativos � -
nanceiros ou de ambos. As compras ou vendas de ativos � nanceiros que exigem a 
entrega de ativos dentro de um prazo estabelecido por regulamento ou convenção 
no mercado (negociações regulares) são reconhecidas na data da negociação, ou seja, 
a data em que a Companhia se compromete a comprar ou vender o ativo. Mensuração 
subsequente - Para � ns de mensuração subsequente, os ativos � nanceiros são classi� -
cados em quatro categorias: • Ativos � nanceiros ao custo amortizado (instrumentos 
de dívida); • Ativos � nanceiros ao valor justo por meio de outros resultados abrangen-
tes com reclassi� cação de ganhos e perdas acumulados (instrumentos de dívida); • 
Ativos � nanceiros designados ao valor justo por meio de outros resultados abrangen-
tes, sem reclassi� cação de ganhos e perdas acumulados no momento de seu desreco-
nhecimento (instrumentos patrimoniais); • Ativos � nanceiros ao valor justo por meio 
do resultado. Ativos � nanceiros ao custo amortizado - Esta categoria é a mais relevante 
para a Companhia. A Companhia mensura os ativos � nanceiros ao custo amortizado 
se ambas as seguintes condições forem atendidas: • O ativo � nanceiro for mantido 
dentro de modelo de negócios cujo objetivo seja manter ativos � nanceiros com o � m 
de receber � uxos de caixa contratuais; • Os termos contratuais do ativo � nanceiro de-
rem origem, em datas especi� cadas, a � uxos de caixa que constituam, exclusivamen-
te, pagamentos de principal e juros sobre o valor do principal em aberto. Os ativos � -
nanceiros ao custo amortizado são subsequentemente mensurados usando o méto-
do de juros efetivos e estão sujeitos a redução ao valor recuperável. Ganhos e perdas 
são reconhecidos no resultado quando o ativo é baixado, modi� cado ou apresenta 
redução ao valor recuperável. Os ativos � nanceiros da Companhia ao custo amortiza-
do incluem principalmente, contas a receber de clientes, caixa e equivalentes de caixa 
e demais contas a receber, além de fornecedores e outras contas a pagar. Ativos � nan-
ceiros ao valor justo por meio do resultado - Ativos � nanceiros ao valor justo por meio 
do resultado são apresentados no balanço patrimonial pelo valor justo, com as varia-
ções líquidas do valor justo reconhecidas na demonstração do resultado. Esta catego-
ria contempla instrumentos derivativos e investimentos patrimoniais listados, os 
quais a Companhia não tenha classi� cado de forma irrevogável pelo valor justo por 
meio de outros resultados abrangentes. Dividendos sobre investimentos patrimoniais 
listados também são reconhecidos como outras receitas na demonstração do resulta-
do quando houver sido constituído o direito ao pagamento. Desreconhecimento - Um 
ativo � nanceiro (ou, quando aplicável, uma parte de um ativo � nanceiro ou parte de 
um grupo de ativos � nanceiros semelhantes) é desreconhecido quando: • Os direitos 
de receber � uxos de caixa do ativo expiraram; ou • A Companhia transferiu seus direi-
tos de receber � uxos de caixa do ativo ou assumiu obrigação de pagar integralmente 
os � uxos de caixa recebidos sem atraso signi� cativo a um terceiro nos termos de um 
contrato de repasse e (i) a Companhia transferiu substancialmente todos os riscos e 
benefícios do ativo, ou (ii) a Companhia não transferiu nem reteve substancialmente 
todos os riscos e benefícios do ativo, mas transferiu o controle do ativo. Quando a 
Companhia transfere seus direitos de receber � uxos de caixa de um ativo ou celebra 
um acordo de repasses, ela avalia se, e em quais medidas, reteve os riscos e benefícios 
da propriedade. Quando não transferiu nem reteve substancialmente todos os riscos 
e benefícios do ativo, nem transferiu o controle do ativo, a Companhia continua a re-
conhecer o ativo transferido na medida de seu envolvimento continuado. Neste caso, 
a Companhia também reconhece um passivo associado. O ativo transferido e o passi-
vo associado são mensurados em uma base que re� ita os direitos e as obrigações re-
tidas pela Companhia. O envolvimento contínuo sob a forma de garantia sobre o ativo 
transferido é mensurado pelo menor valor entre (i) o valor do ativo e (ii) o valor máxi-
mo da contraprestação recebida que a entidade pode ser obrigada a restituir (valor da 
garantia). Redução ao valor recuperável de ativos � nanceiros - A Companhia reconhece 
uma provisão para perdas de crédito esperadas para todos os instrumentos de dívida 
não detidos pelo valor justo por meio do resultado. As perdas de crédito esperadas 
baseiam-se na diferença entre os � uxos de caixa contratuais devidos e todos os � uxos 
de caixa que a Companhia espera receber, descontados a uma taxa de juros efetiva 
que se aproxime da taxa original da transação. Os � uxos de caixa esperados incluirão 
� uxos de caixa da venda de garantias detidas ou outras melhorias de crédito que se-
jam integrantes dos termos contratuais. As perdas de crédito esperadas são reconhe-
cidas em duas etapas. Para as exposições de crédito para as quais não houve aumento 
signi� cativo no risco de crédito desde o reconhecimento inicial, as perdas de crédito 
esperadas são provisionadas para perdas de crédito resultantes de eventos de inadim-
plência possíveis nos próximos 12 meses (perda de crédito esperada de 12 meses). 
Para contas a receber de clientes e ativos de contrato, a Companhia aplica uma abor-
dagem simpli� cada no cálculo das perdas de crédito esperadas. Portanto, a Compa-
nhia não acompanha as alterações no risco de crédito, mas reconheceu uma provisão 
para perdas com base em perdas de crédito esperadas vitalícias em cada data-base. A 
Companhia estabeleceu uma matriz de provisões que se baseia em sua experiência 
histórica de perdas de crédito, ajustada para fatores prospectivos especí� cos para os 
devedores e para o ambiente econômico. ii) Passivos � nanceiros - Reconhecimento 
inicial e mensuração - Os passivos � nanceiros são classi� cados, no reconhecimento 
inicial, como passivos � nanceiros ao valor justo por meio do resultado, passivos � nan-
ceiros ao custo amortizado ou como derivativos designados como instrumentos de 
hedge efetivo, conforme apropriado. Todos os passivos � nanceiros são mensurados 
inicialmente ao seu valor justo, mais ou menos, no caso de passivo � nanceiro que não 
seja ao valor justo por meio do resultado, os custos de transação que sejam direta-
mente atribuíveis à emissão do passivo � nanceiro. Os passivos � nanceiros da Compa-
nhia incluem fornecedores, empréstimos e � nanciamentos, arrendamento a pagar e 
outros passivos. Mensuração subsequente - A mensuração de passivos � nanceiros de-
pende de sua classi� cação, conforme descrito abaixo: • Passivos � nanceiros ao valor 
justo por meio do resultado incluem passivos � nanceiros para negociação e passivos 
� nanceiros designados no reconhecimento inicial ao valor justo por meio do resulta-
do. • Passivos � nanceiros são classi� cados como mantidos para negociação se forem 
incorridos para � ns de recompra no curto prazo. Ganhos ou perdas em passivos para 
negociação são reconhecidos na demonstração do resultado. Os passivos � nanceiros 
designados no reconhecimento inicial ao valor justo por meio do resultado são desig-
nados na data inicial de reconhecimento, e somente se os critérios do CPC 48 forem 
atendidos. A Companhia não designaram nenhum passivo � nanceiro ao valor justo 
por meio do resultado. Passivos � nanceiros ao custo amortizado (empréstimos e � nan-
ciamentos) - Esta é a categoria mais relevante para a Companhia. Após o reconheci-
mento inicial, empréstimos e � nanciamentos contraídos e concedidos sujeitos a juros 
são mensurados subsequentemente pelo custo amortizado, utilizando o método da 
taxa de juros efetiva. Ganhos e perdas são reconhecidos no resultado quando os pas-
sivos são baixados, bem como pelo processo de amortização da taxa de juros efetiva. 
O custo amortizado é calculado levando em consideração qualquer deságio ou ágio 
na aquisição e taxas ou custos que são parte integrante do método da taxa de juros 
efetiva. A amortização pelo método da taxa de juros efetiva é incluída como despesa 
� nanceira na demonstração do resultado. Essa categoria geralmente se aplica a em-
préstimos e � nanciamentos concedidos e contraídos, sujeitos a juros. Desreconheci-
mento - Um passivo � nanceiro é baixado quando a obrigação sob o passivo é extinta, 
ou seja, quando a obrigação especi� cada no contrato for liquidada, cancelada ou ex-
pirar. Quando um passivo � nanceiro existente é substituído por outro do mesmo mu-
tuante em termos substancialmente diferentes, ou os termos de um passivo existente 
são substancialmente modi� cados, tal troca ou modi� cação é tratada como o desre-
conhecimento do passivo original e o reconhecimento de um novo passivo. A diferen-
ça nos respectivos valores contábeis é reconhecida no resultado. iii) Compensação de 
instrumentos � nanceiros - Os ativos � nanceiros e passivos � nanceiros são compensa-
dos e o valor líquido é apresentado no balanço patrimonial se houver um direito legal 
atualmente aplicável de compensação dos valores reconhecidos e se houver a inten-
ção de liquidar em bases líquidas, realizar os ativos e liquidar os passivos simultanea-
mente. 3.3. Caixa e equivalentes de caixa: Os equivalentes de caixa são mantidos 
com a � nalidade de atender compromissos de caixa de curto prazo, e não para inves-
timento ou outros � ns. A Companhia considera equivalentes de caixa uma aplicação 
� nanceira de conversibilidade imediata em um montante conhecido de caixa e estan-
do sujeita a um insigni� cante risco de mudança de valor. Por conseguinte, um investi-
mento, normalmente, se quali� ca como equivalente de caixa quando tem vencimen-
to de curto prazo, a contar da data da contratação. 3.4. Contas a receber de clientes: 
Um recebível representa o direito da Companhia a um valor de contraprestação in-
condicional (ou seja, faz-se necessário somente o transcorrer do tempo para que o 
pagamento da contraprestação seja devido). 3.5. Imposto de renda e contribuição 
social: O imposto de renda e a contribuição social do exercício corrente e diferido são 
calculados com base nas alíquotas de 15%, acrescidas do adicional de 10% sobre o 

lucro tributável excedente de R$240 (base anual) para imposto de renda e 9% sobre o 
lucro tributável para contribuição social sobre o lucro líquido, e consideram a com-
pensação de prejuízos � scais e base negativa de contribuição social, limitada a 30% 
do lucro real. A despesa com imposto de renda e contribuição social compreende os 
impostos de renda correntes e diferidos. O imposto corrente e o imposto diferido são 
reconhecidos no resultado a menos que estejam relacionados à combinação de negó-
cios ou itens diretamente reconhecidos no patrimônio líquido ou em outros resulta-
dos abrangentes. O imposto corrente é o imposto a pagar esperado sobre o lucro tri-
butável do período, as taxas de impostos decretadas ou substantivamente decretadas 
na data de apresentação das demonstrações � nanceiras e qualquer ajuste aos impos-
tos a pagar com relação aos períodos anteriores. O imposto diferido é reconhecido 
com relação às diferenças temporárias entre os valores contábeis de ativos e passivos 
para � ns contábeis e os correspondentes valores usados para � ns de tributação. Os 
ativos e passivos � scais diferidos são compensados caso haja um direito legal de com-
pensar passivos e ativos � scais correntes, e eles se relacionam a impostos de renda 
lançados pela mesma autoridade tributária sobre a mesma entidade sujeita à tributa-
ção. Um ativo de imposto de renda e contribuição social diferido é reconhecido por 
perdas � scais, créditos � scais e diferenças temporárias dedutíveis não utilizadas quan-
do é provável que lucros futuros sujeitos à tributação estarão disponíveis e contra os 
quais serão utilizados. Ativos de imposto de renda e contribuição social diferido são 
revisados a cada data de relatório e serão reduzidos na medida em que sua realização 
não seja mais provável. Tributo diferido relacionado a itens reconhecidos diretamente 
no patrimônio líquido também é reconhecido no patrimônio líquido, e não na de-
monstração do resultado. Itens de tributos diferidos são reconhecidos de acordo com 
a transação que originou o tributo diferido, no resultado abrangente ou diretamente 
no patrimônio líquido. Exposições � scais - Na determinação do imposto de renda cor-
rente e diferido a Companhia leva em consideração o impacto de incertezas relativas 
a posições � scais tomadas e se o pagamento adicional de imposto de renda e juros 
tenha que ser realizado. A Companhia acredita que a provisão para imposto de renda 
no ativo está adequada para com relação a todos os períodos � scais em aberto basea-
da em sua avaliação de diversos fatores, incluindo interpretações das leis � scais e ex-
periência passada. Essa avaliação é baseada em estimativas e premissas que podem 
envolver uma série de julgamentos sobre eventos futuros. Novas informações podem 
ser disponibilizadas o que levariam a Companhia e suas controladas a mudar o seu 
julgamento quanto à adequação da provisão existente. Tais alterações impactarão a 
despesa com imposto de renda no ano em que forem realizadas. 3.6. Imobilizado - 
Reconhecimento e mensuração - Itens do imobilizado são mensurados pelo custo 
histórico de aquisição, formação ou construção, deduzido de depreciação acumulada. 
O custo inclui gastos que são diretamente atribuíveis à aquisição de um ativo. O soft-
ware comprado, que seja parte integrante da funcionalidade de um equipamento, é 
capitalizado como parte daquele equipamento. Quando partes de um item do imobi-
lizado têm diferentes vidas úteis, elas são registradas como itens individuais (compo-
nentes principais) de imobilizado. Ganhos e perdas na alienação de um item do imo-
bilizado são apurados pela comparação entre os recursos advindos da alienação com 
o valor contábil do imobilizado e são reconhecidos líquidos dentro de outras receitas 
na demonstração do resultado. Custos subsequentes - O custo de reposição de um 
componente do imobilizado é reconhecido no valor contábil do item, caso seja prová-
vel que os benefícios econômicos incorporados dentro do componente irão � uir para 
a Companhia e que o seu custo pode ser medido de forma con� ável. O valor contábil 
do componente que tenha sido reposto por outro é baixado. Os custos de manuten-
ção no dia-a-dia do imobilizado são reconhecidos no resultado conforme incorridos. 
Depreciação - A depreciação é calculada sobre o valor depreciável, que é o custo de 
um ativo, ou outro valor substituto do custo, deduzido do valor residual. O valor resi-
dual e a vida útil dos ativos e os métodos de depreciação são revistos no encerramen-
to de cada exercício, e ajustados de forma prospectiva, quando for o caso. A deprecia-
ção é reconhecida no resultado, baseando-se no método linear com relação às vidas 
úteis estimadas de cada parte de um item do imobilizado, já que esse método é o que 
mais re� ete o padrão de consumo de benefícios econômicos futuros incorporados no 
ativo. As vidas úteis estimadas para os exercícios correntes e comparativos estão di-
vulgadas na Nota Explicativa nº 10. 3.7. Ativos intangíveis: Ativos intangíveis adqui-
ridos separadamente são mensurados ao custo no momento do seu reconhecimento 
inicial. Após o reconhecimento inicial, os ativos intangíveis são apresentados ao custo, 
menos amortização acumulada e perdas acumuladas de valor recuperável. Ativos in-
tangíveis gerados internamente, excluindo custos de desenvolvimento capitalizados, 
não são capitalizados, e o gasto é re� etido na demonstração do resultado no exercício 
em que for incorrido. A vida útil de ativo intangível é avaliada como de� nida. A Com-
panhia não possui ativos intangíveis com vida útil inde� nida. Ativos intangíveis com 
vida de� nida são amortizados ao longo da vida útil econômica e avaliados em relação 
à perda por redução ao valor recuperável sempre que houver indicação de perda de 
valor econômico do ativo. O período e o método de amortização para um ativo intan-
gível com vida de� nida são revisados no mínimo no � m de cada exercício social. Mu-
danças na vida útil estimada ou no consumo esperado dos benefícios econômicos 
futuros destes ativos são contabilizadas por meio de mudanças no período ou méto-
do de amortização, conforme o caso, sendo tratadas como mudanças de estimativas 
contábeis. A amortização de ativos intangíveis com vida de� nida é reconhecida na 
demonstração do resultado na categoria de despesa consistente com a utilização do 
ativo intangível. Um ativo intangível é desreconhecido quando da sua venda (ou seja, 
a data em que o bene� ciário obtém o controle do ativo relacionado) ou quando não 
são esperados benefícios econômicos futuros a partir de sua utilização ou venda. 
Eventuais ganhos ou perdas resultantes do desreconhecimento do ativo (a diferença 
entre o valor líquido da venda e o valor contábil do ativo) são reconhecidos na de-
monstração do resultado do exercício. Pesquisa e desenvolvimento - Os gastos com 
pesquisas são registrados como despesas quando incorridos, e os gastos com desen-
volvimento vinculados a inovações tecnológicas dos produtos existentes são capitali-
zados, se tiverem viabilidade tecnológica e econômica, e amortizados pelo período 
esperado de benefícios dentro do grupo de despesas operacionais. As atividades de 
desenvolvimento envolvem um plano ou projeto visando à produção de produtos 
novos. Os gastos com desenvolvimento são capitalizados somente quando todos os 
seguintes elementos estiverem presentes: (i) viabilidade técnica para concluir o ativo 
intangível de forma que ele seja disponibilizado para uso ou venda; (ii) intenção de 
concluir o ativo intangível e de usá-lo ou vendê-lo; (iii) o ativo intangível deverá gerar 
benefício econômico futuro; (iv) disponibilidade de recursos técnicos, � nanceiros e 
outros recursos adequados para concluir o seu desenvolvimento e usar o ativo intan-
gível; e (v) capacidade de mensurar com segurança os gastos atribuíveis ao ativo in-
tangível durante o seu desenvolvimento. Os gastos capitalizados incluem o custo de 
mão de obra e materiais que são diretamente atribuíveis à preparação desse ativo. 
Outros gastos de desenvolvimento são reconhecidos no resultado conforme incorri-
dos. Após o reconhecimento inicial, o ativo é apresentado ao custo menos amortiza-
ção acumulada e perdas de seu valor recuperável. A amortização é iniciada quando o 
desenvolvimento é concluído e o ativo encontra-se disponível para uso, pelo período 
dos benefícios econômicos futuros. Durante o período de desenvolvimento, o valor 
recuperável do ativo é testado anualmente. Outros ativos intangíveis - Outros ativos 
intangíveis que são adquiridos e que tem vidas úteis de� nidas são mensurados pelo 
custo, deduzido da amortização acumulada e quaisquer perdas por redução do valor 
recuperável. Os gastos subsequentes são capitalizados somente quando eles aumen-
tam os futuros benefícios econômicos incorporados no ativo especí� co aos quais se 
relacionam. Todos os outros gastos, incluindo gastos com ágio gerado internamente 
e marcas, são reconhecidos no resultado conforme incorridos. A amortização é reco-
nhecida no resultado baseando-se no método linear com relação às vidas úteis esti-
madas de ativos intangíveis, que não ágio, a partir da data em que estes estão dispo-
níveis para uso, já que esse método é o que mais perto re� ete o padrão de consumo 
de benefícios econômicos futuros incorporados no ativo. 3.8. Perda por redução ao 
valor recuperável de ativos não � nanceiros: A Administração revisa anualmente o 
valor recuperável dos ativos com o objetivo de avaliar eventos ou mudanças nas cir-
cunstâncias econômicas, operacionais ou tecnológicas que possam indicar deteriora-
ção ou perda de seu valor recuperável. Sendo tais evidências identi� cadas e tendo o 
valor contábil líquido excedido o valor recuperável, é constituída provisão para desva-
lorização ajustando o valor contábil líquido ao valor recuperável. O valor recuperável 
de um ativo ou de determinada unidade geradora de caixa é de� nido como sendo o 
maior entre o valor em uso e o valor líquido de venda. Na estimativa do valor em uso 
do ativo, os � uxos de caixa futuros estimados são descontados ao seu valor presente, 
utilizando uma taxa de desconto antes dos tributos que re� ita o custo médio ponde-
rado de capital para a indústria em que opera a unidade geradora de caixa. O valor 
justo líquido das despesas de venda é determinado, sempre que possível, com base 
em transações recentes de mercado entre partes conhecedoras e interessadas com 
ativos semelhantes. Na ausência de transações observáveis neste sentido, uma meto-
dologia de avaliação apropriada é utilizada. Os cálculos dispostos neste modelo são 
corroborados por indicadores disponíveis de valor justo, como preços cotados para 
entidades listadas, entre outros indicadores disponíveis. A Companhia baseia sua ava-
liação de redução ao valor recuperável com base nas previsões e orçamentos � nancei-
ros mais recentes, os quais são elaborados separadamente pela Administração para 
cada unidade geradora de caixa às quais os ativos estejam alocados. As projeções 
baseadas nestas previsões e orçamentos geralmente abrangem o período de cinco 
anos. Uma taxa média de crescimento de longo prazo é calculada e aplicada aos � uxos 
de caixa futuros após o quinto ano. A perda por desvalorização do ativo é reconhecida 
no resultado de forma consistente com a função do ativo sujeito à perda. Para ativos 
que não sejam ágio, é efetuada uma avaliação em cada data de reporte para determi-
nar se existe um indicativo de que as perdas por redução ao valor recuperável reco-
nhecidas anteriormente já não existem ou diminuíram. Se tal indicativo existir, a Com-
panhia estima o valor recuperável do ativo ou da unidade geradora de caixa. Uma 
perda por redução ao valor recuperável de um ativo previamente reconhecida é rever-
tida apenas se tiver havido mudança nas estimativas utilizadas para determinar o va-
lor recuperável do ativo desde a última perda por desvalorização que foi reconhecida. 
A reversão é limitada para que o valor contábil do ativo não exceda o valor contábil 
que teria sido determinado (líquido de depreciação, amortização ou exaustão), caso 
nenhuma perda por desvalorização tivesse sido reconhecida para o ativo em anos 
anteriores. Essa reversão é reconhecida no resultado. 3.9. Contas a pagar aos forne-
cedores: As contas a pagar aos fornecedores são obrigações a pagar por bens ou ser-
viços que foram adquiridos no curso normal dos negócios, sendo classi� cadas como 
passivos circulantes se o pagamento for devido no período de até um ano. Caso con-
trário, as contas a pagar são apresentadas como passivo não circulante. Elas são, ini-
cialmente, reconhecidas pelo valor justo e, subsequentemente, mensuradas pelo 
custo amortizado com o uso do método de taxa efetiva de juros. 3.10. Empréstimos 
e � nanciamentos: Os empréstimos e � nanciamentos são reconhecidos inicialmente 
pelo valor justo deduzidos de quaisquer custos de transação diretamente atribuíveis. 
Após o reconhecimento inicial, esses passivos � nanceiros são mensurados pelo custo 
amortizado utilizando o método dos juros efetivos. 3.11. Provisões: Provisões são 
reconhecidas quando a Companhia tem uma obrigação presente (legal ou não forma-
lizada) em consequência de um evento passado. É provável que benefícios econômi-
cos sejam requeridos para liquidar a obrigação, e uma estimativa con� ável do valor da 
obrigação possa ser feita. Quando a Companhia espera que o valor de uma provisão 
seja reembolsado, no todo ou em parte, por exemplo, por força de um contrato de 
seguro, o reembolso é reconhecido como um ativo separado, mas apenas quando o 
reembolso for praticamente certo. A despesa relativa a qualquer provisão é apresen-
tada na demonstração do resultado, líquida de qualquer reembolso. Se o efeito do 
valor temporal do dinheiro for signi� cativo, as provisões são descontadas utilizando 
uma taxa corrente antes dos tributos que re� ete, quando adequado, os riscos especí-
� cos ao passivo. Quando for adotado desconto, o aumento na provisão devido à pas-
sagem do tempo é reconhecido como custo de � nanciamento. Provisões para riscos 
tributários, cíveis e trabalhistas - A Companhia é parte de diversos processos judiciais 
e administrativos. Provisões são constituídas para todas as contingências referentes a 
processos judiciais para os quais é provável que uma saída de recursos seja feita para 
liquidar a contingência/obrigação e uma estimativa razoável possa ser feita. A avalia-
ção da probabilidade de perda inclui a avaliação das evidências disponíveis, a hierar-
quia das leis, as jurisprudências disponíveis, as decisões mais recentes nos tribunais e 
sua relevância no ordenamento jurídico bem como a avaliação dos advogados exter-
nos. As provisões são revisadas e ajustadas para levar em conta alterações nas circuns-
tâncias, tais como prazo de prescrição aplicável, conclusões de inspeções � scais ou 
exposições adicionais identi� cadas com base em novos assuntos ou decisões de tri-
bunais. 3.12. Ajuste a valor presente de ativos e passivos: Os ativos e passivos mo-
netários de longo prazo são atualizados monetariamente e, portanto, estão ajustados 
pelo seu valor presente. O ajuste a valor presente de ativos e passivos monetários de 
curto prazo é calculado, e somente registrado, se considerado relevante em relação às 
demonstrações � nanceiras tomadas em conjunto. Para � ns de registro e determina-
ção de relevância, o ajuste a valor presente é calculado levando em consideração os 
� uxos de caixa contratuais e a taxa de juros explícita, e em certos casos implícita, dos 
respectivos ativos e passivos. Com base nas análises efetuadas e na melhor estimativa 
da Administração. 3.13. Receita de contrato com cliente: A Companhia reconhece 
receitas à medida que as obrigações de desempenho são satisfeitas, operacionalizado 
por um modelo de 5 passos para reconhecimento e mensuração: (1) Identi� cação de 
contratos com os clientes; (2) identi� cação das obrigações de desempenho previstas 
nos contratos; (3) determinação do preço da transação; (4) alocação do preço da tran-
sação de obrigação de desempenho prevista nos contratos e (5) reconhecimento da 
receita quando (ou à medida que) a entidade atender uma obrigação de desempe-
nho. A Companhia é uma prestadora de serviços de informática e atende aos critérios 
de reconhecimento e mensuração das receitas de contrato com clientes conforme 
regras contábeis vigentes. Suas receitas são reconhecidas à medida em que a Compa-
nhia atende suas obrigações de desempenho. Do mesmo modo, as receitas com con-
tratos com clientes já são igualmente mensuradas pelo preço da transação. Caso ocor-
ram adiantamento de valores pelo cliente, eles são apresentados como receita diferi-
da (passivo circulante e não circulante) no balanço patrimonial. 3.14. Capital social - 
Ações ordinárias - Custos adicionais diretamente atribuíveis à emissão de ações e op-
ções de ações são reconhecidos como redutores do patrimônio líquido. Efeitos de 
impostos relacionados aos custos dessas transações estão contabilizadas conforme o 
CPC 32. O capital social é composto por 10.000 ações e está totalmente subscrito e 
integralizado. Os dividendos são de� nidos em reunião dos acionistas, conforme esta-
belecido no estatuto social. 3.15. Benefícios a empregados: Obrigações de benefí-
cios a empregados são mensurados em uma base não descontada e são incorridas 
como despesas conforme o serviço relacionado seja prestado. O passivo é reconheci-
do pelo valor esperado a ser pago sob os planos de boni� cação em dinheiro ou parti-
cipação de lucros de curto prazo se a Companhia tem uma obrigação legal ou cons-
trutiva de pagar esse valor em função de serviço passado prestado pelo empregado, 
e a obrigação possa ser estimada de maneira con� ável. a) Previdência privada: A Com-
panhia não mantêm planos de previdência privada ou qualquer plano de aposenta-
doria para seus funcionários e dirigentes. b) Participação nos lucros: A Companhia 
possue plano de benefícios a dirigentes e funcionários, na forma de participação nos 
lucros e planos de bônus. A expectativa é de que a participação nos lucros e planos de 
bônus seja liquidada em até doze meses e encontram-se apresentados pelo valor que 
se espera ser quitado. c) Benefício pós-emprego - planos de saúde: A Companhia ofe-
rece a seus colaboradores planos de saúde compatíveis com o mercado, onde a Com-
panhia é co-patrocinadora do plano e seus colaboradores contribuem com uma par-
cela � xa mensal, podendo ser estendido aos seus cônjuges e dependentes. Os custos 
com contribuições mensais de� nidas feitas pela Companhia são reconhecidos men-
salmente no resultado respeitando o regime de competência. 3.16. Receitas e des-
pesas � nanceiras: Receitas � nanceiras compreendem basicamente os juros ativos de 
aplicações � nanceiras, descontos obtidos e variações monetárias. As despesas � nan-

ceiras compreendem, basicamente, as tarifas bancárias, descontos comerciais, varia-
ção cambial e juros sobre empréstimos. Os juros são reconhecidos no resultado do 
período utilizando-se a metodologia de taxa efetiva de juros. 3.17. Conversão de 
moeda estrangeira: As transações em moeda estrangeira são convertidas para a res-
pectiva moeda funcional da Companhia pelas taxas de câmbio nas datas das transa-
ções. Ativos e passivos monetários denominados e apurados em moedas estrangeiras 
na data do balanço são reconvertidos para a moeda funcional à taxa de câmbio apu-
rada naquela data. O ganho ou perda cambial em itens monetários é a diferença entre 
o custo amortizado na moeda funcional no começo do exercício, ajustado por juros 
efetivos e pagamentos durante o exercício, e o custo amortizado em moeda estran-
geira à taxa de câmbio no � nal do exercício de apresentação. As diferenças de moedas 
estrangeiras resultantes da reconversão são geralmente reconhecidas no resultado. 
3.18. Demonstração do � uxo de caixa: As demonstrações dos � uxos de caixa foram 
preparadas e estão apresentadas de acordo com o pronunciamento técnico CPC 03 
(R2) - Demonstração dos Fluxos de Caixa. Os juros pagos são classi� cados como � uxo 
de caixa de � nanciamento na Demonstração dos Fluxos de Caixa pois representam 
custos de obtenção de recursos � nanceiros. 3.19. Pronunciamentos novos ou revi-
sados aplicados pela primeira vez em 2021: O Companhia aplicou pela primeira vez 
certas normas e alterações, que são válidas para períodos anuais iniciados em, ou 
após, 1º de janeiro de 2021 (exceto quando indicado de outra forma). O Companhia 
decidiu não adotar antecipadamente nenhuma outra norma, interpretação ou altera-
ção que tenham sido emitidas, mas ainda não estejam vigentes. Alterações no CPC 06 
(R2), CPC 11, CPC 38, CPC 40 (R1) e CPC 48: Reforma da Taxa de Juros de Referência - As 
alterações aos Pronunciamentos CPC 38 e 48 fornecem exceções temporárias que en-
dereçam os efeitos das demonstrações � nanceiras quando uma taxa de certi� cado de 
depósito interbancário é substituída com uma alternativa por uma taxa quase que li-
vre de risco. As alterações incluem os seguintes expedientes práticos: • Um expediente 
prático que requer mudanças contratuais, ou mudanças nos � uxos de caixa que são 
diretamente requeridas pela reforma, a serem tratadas como mudanças na taxa de 
juros � utuante, equivalente ao movimento numa taxa de mercado. • Permite mudan-
ças requeridas pela reforma a serem feitas nas designações e documentações de hed-
ge, sem que o relacionamento de hedge seja descontinuado. • Fornece exceção tem-
porária para entidades estarem de acordo com o requerimento de separadamente 
identi� cável quando um instrumento com taxa livre de risco é designado como hedge 
de um componente de risco. Essas alterações não impactaram as demonstrações � -
nanceiras Companhia. A Companhia pretende usar os expedientes práticos nos perío-
dos futuros se eles se tornarem aplicáveis. Alterações no CPC 06 (R2): Benefícios Rela-
cionados à Covid-19 Concedidos para Arrendatários em Contratos de Arrendamento 
que vão além de 30 de junho de 2021. As alterações preveem concessão aos arrenda-
tários na aplicação das orientações do CPC 06 (R2) sobre a modi� cação do contrato de 
arrendamento, ao contabilizar os benefícios relacionados como consequência direta 
da pandemia Covid-19. Como um expediente prático, um arrendatário pode optar por 
não avaliar se um benefício relacionado à Covid-19 concedido pelo arrendador é uma 
modi� cação do contrato de arrendamento. O arrendatário que � zer essa opção deve 
contabilizar qualquer mudança no pagamento do arrendamento resultante do bene-
fício concedido no contrato de arrendamento relacionada ao Covid-19 da mesma 
forma que contabilizaria a mudança aplicando o CPC 06 (R2) se a mudança não fosse 
uma modi� cação do contrato de arrendamento. A alteração pretendia a ser aplicada 
até 30 de junho de 2021, mas como o impacto da pandemia do Covid-19 pode conti-
nuar, em 31 de março de 2021, o CPC estendeu o período da aplicação deste expe-
diente prático para de 30 junho de 2022. Essa alteração entra em vigor para exercícios 
sociais iniciados em, ou após, 1º de janeiro de 2021. No entanto, a Companhia não re-
cebeu benefícios concedidos para arrendatários relacionados à Covid-19, mas planeja 
aplicar o expediente prático quando disponível dentro do período da norma, caso 
aplicável às suas operações. 3.20. Novas normas, alterações e interpretações de 
normas emitidas recentemente: Na data de elaboração destas demonstrações � -
nanceiras, as seguintes emissões e alterações haviam sido publicadas, porém não 
eram de aplicação obrigatória. A Companhia não adotara antecipadamente qualquer 
pronunciamento, interpretação que tenha sido emitido, cuja aplicação não é obriga-
tória. As normas e interpretações emitidas, mas ainda não vigentes, até a data de emis-
são das demonstrações � nanceiras são divulgadas abaixo:
  Data efetiva
   (períodos anuais
Normas e emendas a normas  iniciados em ou após)
CPC 06 (R2) Benefícios relacionados a Covid-19 1º de janeiro de 2021
IFRS 17 Contrato de seguros 1º de janeiro de 2023
 Classi� cação de passivos 
 como circulante e não
Alterações ao IAS 1 circulante 1º de janeiro de 2023
Alterações ao IAS 8 De� nição de
  estimativas contábeis 1º de janeiro de 2023
Alterações ao IAS 1 e IFRS Divulgação de
Practice Statement 2 políticas contábeis
A Companhia não espera impactos relevantes em decorrência das normas e inter-
pretações emitidas, mas ainda não vigentes. 4. Reclassi� cação das demonstrações 
� nanceiras do exercício anterior: A Companhia está reapresentando as demonstra-
ções de resultado do exercício � ndo em 31 de dezembro de 2020, devido a mudança 
da classi� cação de alguns gastos, sendo: 1) Reclassi� cação dos gastos de pesquisa e 
desenvolvimento, no montante de R$76.834, originalmente registrados na rubrica de 
”Custos dos serviços prestados” para a rubrica de ”Despesas gerais e administrativas”. 
2) Reclassi� cação do saldo de depreciação e amortização, no montante de R$16.605, 
originalmente registrados em rubrica especí� ca de ”Depreciação e Amortização” para 
as rubricas de ”Custo dos serviços prestados” no valor de R$14.507 e de “Despesas 
gerais e administrativas” no valor de R$2.098. A tabela abaixo apresenta um sumário 
do impacto dessas reclassi� cações:
 31/12/2020  31/12/2020
 (Apresentado Reclas-
 originalmente) si� cações (Reclassi� cado)
Receita operacional líquida 986.796 - 986.796
Custo dos serviços prestados (785.969) 62.327 (723.642)
Resultado bruto 200.827 62.327 263.154
Despesas operacionais: Gerais
 e administrativas (68.369) (78.932) (147.301)
Vendas e comerciais (38.340) - (38.340)
Depreciação e amortização (16.605) 16.605 -
Outras receitas/despesas 8.717 - 8.717
Resultado antes das receitas
 (despesas) � nanceiras e impostos 86.230 - 86.230
Resultado � nanceiro líquido 2.310 - 2.310
Resultado antes do imposto de renda
 e da contribuição social 88.540 - 88.540
Imposto de renda e contribuição
 social correntes (16.332) - (16.332)
Imposto de renda e contribuição
 social diferidos 7.244 - 7.244
Lucro líquido do exercício 79.453 - 79.453
A Companhia reclassi� cou ainda, alguns saldos comparativos para melhor apresen-
tação e comparabilidade com o exercício corrente, sem qualquer impacto em seu 
resultado.
5. Caixa e equivalentes de caixa 31/12/2021 31/12/2020
Caixa e bancos - em moeda nacional 3.030 5.425
Aplicações � nanceiras de curto prazo 47.206 61.034
 50.236 66.459
As aplicações � nanceiras de curto prazo, de alta liquidez, são prontamente conversí-
veis em um montante conhecido de caixa e estão sujeitas a um insigni� cante risco de 
mudança de valor. As aplicações � nanceiras de curto prazo referem-se substancial-
mente a Fundo de Renda Fixa remunerado pela taxas que variam entre 83% e 101% 
do Certi� cado de Depósito Interbancário (CDI). A exposição da Companhia a risco e a 
análise de sensibilidade são divulgadas na Nota Explicativa nº 22.
6. Contas a receber de clientes 31/12/2021 31/12/2020
Duplicatas a receber: 
A vencer 136.444 102.671
Vencidos 20.520 13.432
 156.964 116.103
Duplicatas a receber exterior:
A vencer 2.883 2.952
Vencidos - 151
 2.883 3.103
(-) Perdas estimadas em créditos
 de liquidação duvidosa (8.295) (9.117)
 (8.295) (9.117)
Total 151.552 110.089
Ativo circulante 143.168 99.294
Ativo não circulante (a) 8.384 10.795
Total 151.552 110.089
(a) Retenções contratuais feitas por clientes, para assegurar o pagamento das verbas 
trabalhistas da contratada, a expectativa para recebimento é acima de 12 meses. Os 
títulos líquidos de provisão têm a seguinte composição:
 31/12/2021 31/12/2020
A vencer Vencidos: 139.327 105.623
De 1 a 30 dias 3.816 4.387
De 31 a 60 dias 547 449
De 61 a 90 dias 515 566
De 91 a 180 dias 1.148 1.571
Acima de 180 dias 14.494 6.610
 159.847 119.206
PECLD (8.295) (9.117)
 151.552 110.089
A Companhia constitui a PECLD (perdas estimadas em créditos de liquidação duvido-
sa) considerando o histórico de perdas por faixa de vencimento, sendo considerada 
su� ciente pela Companhia para cobrir eventuais perdas. A Companhia também cons-
titui provisão de perdas esperadas para os títulos a receber de clientes que compõem 
a base de contas a receber em aberto. A Administração acredita que o risco relativo 
às contas a receber de clientes em geral é minimizado pelo fato de a composição de 
clientes da Companhia ser diluída.
A movimentação desta provisão está demonstrada a seguir:
Mapa de movimentação da PECLD 31/12/2021 31/12/2020
Saldo inicial (9.117) (9.060)
(Provisão)/reversão 822 (57)
Saldo � nal (8.295) (9.117)
7. Tributos a recuperar 31/12/2021 31/12/2020
Impostos e contribuições retidos na fonte 19.207 22.593
INSS a recuperar 130 123
Parcelamentos tributários - 2.406
Outros - 1
 19.337 25.123
Ativo circulante 19.337 23.326
Ativo não circulante - 1.797
8. Partes relacionadas - 8.1. Partes relacionadas - ativo: O saldo de ativos em 31 de 
dezembro dos respectivos anos são relativos as operações com partes relacionadas 
que decorrem de transações com as Companhias do Grupo abaixo:
 31/12/2021 31/12/2020
Orbitall Serviços e procemento (i) 11.570 14.460
Stefanini Inc 4.999 1.034
IHM Engenharia 2.500 -
Uztech Soluções e Informática S.A. 2.000 -
Stefanini Mexico 1.303 -
Stefanini It Solutuins Peru SAC 524 488
Stefanini NV/AS 65 83
Callere Soluções e Com. Informática 30 -
Stefanini Itália - 236
Stefanini UK - 101
Stefanini Hungary KFT. - 47
Stefanini Participações S.A - 52.609
 22.991 69.058
Ativo circulante 6.366 1.501
Ativo não circulante 16.625 67.557
(i) Orbitall Serviços - Saldo a receber decorrente do convênio de cooperação técnica 
para processamento de folha de pagamento juto à instituição � nanceira, com início 
em junho de 2019 a ser amortizado pelo período de cinco anos. Os grupos de contas 
impactadas foram: Contas a receber com partes relacionadas - visto que o recebimen-
to ocorreu monetariamente numa coligada do grupo, Orbitall Serviços, no montante 
de R$ 14.460.
8.2. Partes relacionadas - passivo 31/12/2021 31/12/2020
STF Rafael Segurança e Defesa 5.917 4.027
Stefanini NV 1.642 1.322
Stefanini Networking Consult. Informática (a) 12.840 1.293
Stefanini Chile 219 187
 20.618 6.829
(a) Este aumento se refere a uma liquidação feita pela Stefanini Networking, de uma 
dívida com uma operadora de saúde que incluía todo o Grupo Stefanini (incluindo 
Stefanini Consultoria). Para registro deste saldo, a Stefanini Consultoria baixou o seu 
saldo com esta operadora de saúde através de um débito contábil no passivo que se 
encontrava registrado , vide nota Explicativa 14, sob a rubrica “Assistência médica e 
odontológica”, e creditou a conta acima com a Stefanini Networking.
8.3. Partes relacionadas - resultado
Resultado  31/12/2021 31/12/2020
Stefanini EUA Receita 21.731 10.575
Stefanini México Receita 4.528 2.276
Stefanini Itália Receita 1.086 2.025
Stefanini Hungary Receita 579 527
Stefanini NV/SA Receita 524 116
Stefanini UK Receita - 1.030
Stefanini Netherlands Receita 28 -
Stefanini NV Custo 247 2.733
Stefanini Chile Custo 17 2.298
  28.740 21.580
9. Outros ativos 31/12/2021 31/12/2020
Depósitos judiciais 12.367 8.232
Garantias e cauções (*) 11.786 13.716
Adiantamento a funcionários, férias e 13° salário 2.800 3.075
Despesas antecipadas - serviços 2.037 382
Adiantamento para fornecedores 190 332
Outros (**) 479 359
 29.659 26.096
Ativo circulante 13.579 15.563
Ativo não circulante 16.080 10.533
(*) Garantias e cauções são retenções para assegurar o pagamento das verbas traba-
lhistas da contratada (**) Refere-se a adiantamentos de viagens, aluguéis a receber e 
outros créditos.

Demonstrações dos Resultados Abrangentes
 31/12/2021 31/12/2020
Lucro líquido do exercício 119.868 79.452
Outros resultados abrangentes - -
Resultado abrangente do exercício 119.868 79.452

10. Imobilizado 31/12/2021 31/12/2020
  Depreciação Valor Valor
 Custo acumulada líquido líquido
Computadores e eletrônicos 39.708 (27.426) 12.282 8.584
Veículos 178 (175) 3 11
Móveis e utensílios 7.006 (4.911) 2.095 2.671
Instalações, máquinas e equiptos 8.368 (6.894) 1.474 2.028
Benfeitorias em imóveis de terceiros 5.335 (1.212) 4.123 4.335
Total 60.595 (40.618) 19.977 17.629
As movimentações nos saldos do imobilizado estão descritas a seguir:
 Saldo em Adição  Saldo em
Custo 31/12/2020 (a) Baixas 31/12/2021
Computadores e eletrônicos 34.198 7.858 (2.348) 39.708
Veículos 287 - (109) 178
Móveis e utensílios 7.097 25 (116) 7.006
Instalações, máquinas e equipamentos 8.474 8 (114) 8.368
Benfeitorias em imóveis de terceiros 5.334 1 - 5.335
Total 55.390 7.892 (2.687) 60.595
Depreciação Taxa anual Saldo em   Saldo em
Computadores e depreciação 31/12/2020 Adição Baixas 31/12/2021
 eletrônicos 20% (25.614) (3.476) 1.664 (27.426)
Veículos 20% (276) (8) 109 (175)
Móveis e utensílios 10% (4.425) (525) 39 (4.911)
Instalações, máquinas
 e equipamentos 10% (6.447) (530) 83 (6.894)
Benfeitorias em imóveis
 de terceiros 10% (999) (213) - (1.212)
Total  (37.761) (4.752) 1.895 (40.618)
a) Na demonstração de � uxo de caixa, estão sendo consideradas como atividades de 
investimentos apenas as adições que tiveram desembolso de caixa.
11. Intangível 31/12/2021 31/12/2020
  Amortização Valor Valor
 Custo acumulada líquido líquido
Software (c) 26.715 (20.985) 5.730 5.251
Total 26.715 (20.985) 5.730 5.251
As movimentações nos saldos do ativo intangível estão descritas a seguir:
 Saldo em   Saldo em
Custo 31/12/2020 Adição (a) Baixas 31/12/2021
Software 20.415 6.443 (143) 26.715
Total 20.415 6.443 (143) 26.715
 Taxa anual Saldo em   Saldo em
Amortização amortização 31/12/2020 Adição Baixa 31/12/2021
Software 10 a 20% (15.164) (5.906) 85 (20.985)
Total  (15.164) (5.906) 85 (20.985)
(a) Na demonstração de � uxo de caixa, estão sendo consideradas como atividades de in-
vestimentos apenas as adições que tiveram desembolso de caixa. Revisão da vida útil - A 
Companhia avaliou a vida útil-econômica de todos os itens que compõem seu ativo intan-
gível e concluiu que não existem ajustes ou mudanças relevantes a serem reconhecidos 
em 31 de dezembro de 2021 e 2020, uma vez que não ocorreu qualquer alteração nas 
estimativas e premissas adotadas no exercício anterior. Revisão do impairment - A Compa-
nhia não identi� cou indicadores de não recuperação para seu ativo intangível. 12. Direito 
de uso e passivo por arrendamento - 12.1. Direito de uso: Abaixo, os valores contábeis 
dos ativos de direito de uso e os movimentos durante o período:
 Ativo de direito de uso
 Arrendamento Máquinas e Outros  Passivo de
 de propriedade equiptos (*) Total arrendamento
Em 1º/01/2021 12.082 648 186 12.916 13.855
Adição - - - - -
Baixa (7.784) - (94) (7.878) (7.878)
Amortização (**) (1.759) (364) (92) (2.215) -
Despesa de juros
 e variação cambial - - - - 271
Liquidação principal - - - - (2.541)
Liquidação de juros - - - - (271)
Em 31/12/2021 2.539 284 - 2.823 3.436

continuação... Ativo de direito de uso
 Arrendamento Máquinas e Outros  Passivo de
 de propriedade equiptos (*) Total arrendamento
Ativo circulante - - - 2.823 -
Passivo circulante - - - - 1.071
Passivo não circulante - - - - 2.365
(*) Locação de veículos. (**) Taxa média de depreciação anual 10 a 33%. Baseando-se 
no teste anual de recuperação dos ativos, elaborado com as projeções realizadas so-
bre as demonstrações � nanceiras de 31 de dezembro de 2021 e 2020, perspectivas de 
crescimento e resultados operacionais durante os exercícios � ndos em 31 de dezem-
bro de 2021 e 2020, não foram identi� cadas perdas ou indicativos de perdas, visto que 
o valor em uso é superior ao valor líquido contábil na data da avaliação. 12.2. Passivo 
por arrendamento: Abaixo, os valores contábeis dos passivos por arrendamento e os 
movimentos durante o período:
 Taxa 31/12/2021 31/12/2020
Arrendamento de propriedade 9,50% a 11,51% 2.978 13.033
Arrendamento de equipamentos 2,41% a 2,55% 458 754
Arrendamento de veículos 10,22% a 11,20% - 68
  3.436 13.855
Passivo circulante  1.071 5.680
Passivo não circulante  2.365 8.175

As movimentações nos passivos de arrendamento a pagar são:
 1º de janeiro  Pagamentos Pagamentos Atualização  31 de dezembro
 de 2021 Baixas principal Juros de juros Reajuste de 2021
Arrendamento de propriedade 13.033 (7.784) (2.168) (95) 95 (103) 2.978
Arrendamento de equipamentos 754 - (296) (174) 174 - 458
Arrendamento de veículos 68 (94) (77) (2) 2 103 -
Total dos passivos de atividades de � nanciamento 13.855 (7.878) (2.541) (271) 271 - 3.436
Em 31 de dezembro de 2021, os arrendamentos possuem prazo médio de pagamento de 5,4 anos (1º de janeiro de 2021 - 5,3 anos). Os pagamentos futuros e o valor presente 
dos pagamentos de arrendamento a pagar são apresentados a seguir:
Período 31/12/2021
2022 1.663
2023 993
2024 566
2025 346
2026 334
2027 418
Pagamento de arrendamento 4.320
Encargos � nanceiros (884)
Valor presente dos pagamentos de arrendamento 3.436
13. Empréstimos e � nanciamentos
  Taxa
Tipo Encargos efetiva Vencimento 31/12/2021 31/12/2020
 TJLP + 7,397%
Daycoval (a)  14,27% a.a. a.a. 10/06/2024 288 1.688
    288 1.688
Passivo circulante    165 645
Passivo não circulante    123 1.043
Os � nanciamentos não possuem cláusulas de covenant. A amortização do saldo ocor-
rerá conforme cronograma abaixo:
Período 31/12/2021
2022 137
2023 149
2024 75
Total pagamentos futuros dos empréstimos 361
Encargos � nanceiros (73)
Valor presente do passivo de empréstimos 288
(*) Difere do valor contábil, pois refere-se ao valor estimado de desembolso
A movimentação está demonstrada a seguir:
 31/12/2021 31/12/2020
Saldo anterior 1.688 2.377
Encargos � nanceiros 162 176
Encargos � nanceiros pagos (162) (176)
Baixa (971) -
Pagamentos de empréstimos e � nanciamentos (429) (689)
Total 288 1.688
14. Obrigações trabalhistas 31/12/2021 31/12/2020
Provisão férias, 13º salário e encargos 52.295 50.290
Salários a pagar 25.146 21.758
Provisão para dissídio 8.021 3.923
Assistência médica e odontológica (a) 2.786 18.672
Vale refeição e alimentação (b) - 6.540
Provisão para bônus 9.277 10.054
INSS a recolher 6.113 5.291
FGTS a pagar 4.605 4.172
Contribuição previdenciária sobre receita bruta 5.178 4.884
Outros 1.345 2.168
 114.766 127.752
(a) Até o exercício de 2020, a Companhia possuía um saldo em negociação junto a 
operadora de plano de saúde, o qual foi regularizado durante o exercício. Vide nota 
explicativa 8. (b) Durante o exercício de 2021, a Companhia alterou a forma de liquida-
ção (pagamento) aos gastos com vale refeição, sendo que o pagamento era realizado 
no mês seguinte ao evento, e passou a ser liquidado dentro do próprio mês do evento.
15. Imposto de renda e contribuição social
a) Despesa de imposto de renda e contribuição social
 31/12/2021 31/12/2020
Imposto corrente sobre o lucro do exercício (33.070) (16.332)
Imposto diferido sobre o lucro do exercício 862 7.244
Despesa de imposto de renda e contribuição social (32.208) (9.088)
A conciliação da despesa calculada pela aplicação das alíquotas � scais nominais com-
binadas e da despesa de imposto de renda e contribuição social registrada no resul-
tado está demonstrada abaixo:
 31/12/2021 31/12/2020
Resultado antes do IR e contribuição social 152.076 88.540
Alíquota de imposto de renda e contribuição social 34% 34%
IR e contribuição social pela alíquota de 34% (51.706) (30.104)
Diferenças permanentes Pesquisa e Desenvolvimento 20.899 20.345
Doações, multas e outras despesas (1.531) (865)
Outras adições/exclusões (96) 1.412
Efeito do IR adicional/ PAT 226 124
Despesa de imposto de renda para taxa efetiva (32.208) (9.088)
Alíquota efetiva (21,18%) (10,26%)
b) Impostos diferidos: O imposto de renda e a contribuição social diferidos são regis-
trados para re� etir os efeitos � scais futuros atribuíveis às diferenças temporárias entre 
a base � scal de ativos e passivos e o seu respectivo valor contábil. O imposto de renda 
e a contribuição social diferidos em situação temporária são demonstrados a seguir:
 31/12/2021 31/12/2020
Provisões (demandas judiciais e contratos onerosos) 28.872 27.354
Provisão para bônus 3.154 3.418
Perdas estimadas em créditos de liquidação duvidosa 2.820 3.100
Direito de uso 208 320
Total do IR e contribuição social
 diferidos líquidos (ativo) 35.054 34.192
16. Tributos a pagar 31/12/2021 31/12/2020
IR retido na fonte 9.547 7.982
Impostos Parcelados 5.950 2.640
COFINS 1.832 1.397
ISS 2.711 1.225
IOF 610 610
PIS 396 303
Outros 1.990 877
 23.036 15.034
Passivo circulante 18.613 12.627
Passivo não circulante 4.423 2.407
17. Outros passivos 31/12/2021 31/12/2020
Receita diferida (a) 19.878 14.998
Provisão para contratos onerosos 5.737 4.417
Antecipações de clientes - créditos 776 1.945
Aluguéis a pagar 152 445
Outros (b) 1.626 1.168
 28.169 22.973
Passivo circulante 24.075 15.988
Passivo não circulante 4.094 6.985
(a) Refere-se a: i) antecipação de clientes no montante de R$ 13.066 ii) receita diferi-
da referente ao convênio de cooperação técnica com instituição � nanceira técnica 
para processamento de folha de pagamento, no montante total de R$ 6.984, sendo 
R$ 2.890 no passivo circulante e R$ 4.094 no passivo não circulante. (b) Valores a 
pagar referente energia elétrica, telefones e outras contas a pagar. 18. Patrimônio 
líquido: a) Capital social - Em 31 de dezembro de 2021 o capital integralizado era de 
R$10.000 (R$10.000 em 2020) representado por 10.000 ações ordinárias (10.000 ações 
ordinárias em 2021). O capital social é representado por ações autorizadas, subscritas 
e inteiramente integralizadas, sem valor nominal e está dividido da seguinte forma: 
Stefanini Participações S.A, 9.999 ações (9.999 ações em 2021) e, Marco Antônio Silva 
Stefanini, 0.001 ações (0.001 ações em 2021). b) Reservas de capital - A reserva de 
capital é de R$ 11 em 31 de dezembro de 2021 e 2020. c) Reserva legal - É constituída 
mediante a apropriação de 5% do lucro líquido do exercício social, em conformidade 
com o art. 193 da Lei nº 6.404/76, até o limite de 20% do capital social. Para o exercício 
� ndo em 31 de dezembro de 2021, em conformidade com parágrafo 1º do artigo 193 
da Lei nº 6.404/76, a Companhia não constituiu a reserva legal pois o montante das 
reservas legais, acrescidas das reservas de capital excederam o percentual de 30% do 
capital social. d) Dividendos: Conforme previsto em contrato social, é facultada aos 
acionistas a determinação e distribuição de dividendos. Em 2021 foram distribuídos 
dividendos no montante de R$158.520. e) Reserva para retenção de lucros
Fonte dos recursos:
Reserva de lucros 49.906 88.558
Total das fontes 49.906 88.558
19. Provisão para demandas judiciais e administrativas: Em 31 de dezembro de 
2021, a Administração, com base em informações de seus assessores jurídicos man-
tém a provisão constituída no total de R$69.268 (R$69.679 em 31 de dezembro de 
2020). Existem outros processos avaliados pelos assessores jurídicos como sendo de 
risco possível, no montante de R$ 17.821 em 31 de dezembro de 2021 (R$26.362 em 
31 de dezembro de 2020), para os quais nenhuma provisão foi constituída uma vez 
que a Administração avalia que não seja mais provável do que não uma obrigação 
presente na data-base.
Movimentação Trabalhista Tributário Cível Total
Saldo em 31/12/2020 64.292 4.067 1.320 69.679
Provisão (b) 1.527 1.432 - 2.959
Reversões (145) (516) (145) (806)
Reclassi� cação contratos onerosos - - (1.320) (1.320)
Reclassi� cação entre grupo (a) (10.317) 8.230 2.087 -
Saldo em 31/12/2021 55.357 13.213 1.942 70.512
(a) Durante o exercício de 2021, a Companhia reclassi� cou o montante dos proces-
sos cíveis, anteriormente considerados como “trabalhistas” para um grupo especí� co 
“cível”, de forma a apresentar adequadamente os saldos de contingências de acordo 
com sua natureza. (b) O montante de R$1.432 se refere a contingência de créditos 
sobre o pedido de medida liminar para suspender a exigibilidade do crédito tributário 
referente a inclusão dos valores recolhidos a título de ISS na base de cálculo do PIS e 
da COFINS. O montante refere-se a transferência do grupo de PIS e COFINS a recolher. 
20. Receita operacional líquida: Abaixo apresentamos a conciliação entre a receita 
bruta e a receita líquida apresentada na demonstração de resultado do período:
 31/12/2021 31/12/2020
Receita bruta operacional
Receita de serviços 1.216.887 1.061.878
Receita locação de equipamentos 25.831 45.717
Receitas e licenças de Softwares 7.805 4.441
 1.250.523 1.112.036
Deduções sobre vendas
PIS (9.368) (8.895)
COFINS (45.131) (41.022)
ISS (31.332) (28.223)
Contribuição previdenciária sobre a receita bruta (49.957) (44.240)
Cancelamentos (3.538) (2.859)
 (139.326) (125.239)
Receita operacional líquida 1.111.197 986.797

A Companhia não possui clientes que representam individualmente mais que 10% da 
receita dos exercícios � ndos em 31 de dezembro de 2021 e 2020.
21. Custos, despesas e outras despesas / receitas
 31/12/2021 31/12/2020
Natureza  (reapresentado)
Pessoal (686.174) (631.041)
Encargos trabalhistas (98.253) (84.803)
Serviços de terceiros (84.446) (68.776)
Custo com materiais, licenças, entre outros (49.147) (63.459)
Depreciação e amortização (10.659) (9.936)
Acordos trabalhistas (9.002) (13.665)
Despesas tributárias (5.709) (2.066)
Depreciação direito de uso (2.215) (6.669)
Manutenção e conservação (2.081) (1.999)
Propaganda e publicidade (1.573) (844)
Provisão para contingências (2.173) (8.909)
Viagens e estadias (907) (2.098)
Perdas eventuais 822 (57)
Provisão para contratos onerosos - 1.704
Outros (5.061) (7.948)
 (956.578) (900.566)
Função
Custo dos serviços prestados (768.248) (723.642)
Despesas administrativas e gerais (165.212) (147.301)
Despesas de vendas (30.949) (38.340)
Outras receitas (despesas) operacionais 7.831 8.717
Total (956.578) (900.566)
22. Resultado � nanceiro 31/12/2021 31/12/2020
Receitas � nanceiras
Variação cambial ativa 1.387 2.555
Juros ativos 404 668
Descontos obtidos 350 1.151
Variação monetária ativa 861 1.045
Receita de aplicações � nanceiras 1.987 1.141
Despesas � nanceiras 4.989 6.560
Variação cambial passiva (1.151) (875)
Juros passivos (3.217) (214)
Desconto concedido (1.727) (268)
Juros sobre empréstimos e � nanciamentos (390) (1.978)
Outras despesas (353) (374)
Despesas bancárias 141 (432)
Multas e moras (835) (109)
 (7.532) (4.250)
Resultado � nanceiro (2.543) 2.310
23. Gestão de riscos � nanceiros: a) Risco de crédito - Risco de crédito é o risco de 
prejuízo � nanceiro da Companhia caso um cliente ou contraparte em um instrumento 
� nanceiro falhe em cumprir com suas obrigações contratuais, que surgem principal-
mente dos recebíveis de suas controladas de clientes. A exposição da Companhia ao 
risco de crédito é in� uenciada, principalmente, pelas características individuais de 
cada cliente. A Companhia estabeleceu uma política de crédito sob a qual todo o novo 
cliente tem sua capacidade de crédito analisada individualmente antes dos termos e 
das condições padrão de pagamento. A Companhia possui uma carteira de clientes 
muito diversi� cada com baixo nível de concentração, onde o maior cliente representa 
apenas 9,39% da receita recorrente. Em 31 de dezembro de 2021, a exposição máxima 
referente ao caixa e equivalentes de caixa, aplicações � nanceiras e as contas a receber 
está representada abaixo:
 31/12/2021 31/12/2020
Caixa e equivalentes de caixa (Nota 5) 3.030 5.425
Aplicações � nanceiras 47.206 61.034
Contas a receber de clientes (Nota 6) 151.552 110.089
 201.788 176.548
b) Risco de liquidez - Risco de liquidez é o risco em que a Companhia irá encontrar 
di� culdades em cumprir com as obrigações associadas com seus passivos � nanceiros 
que são liquidados com pagamentos à vista ou com outro ativo � nanceiro. A aborda-
gem da Companhia na administração de liquidez são de garantir, o máximo possível, 
que sempre tenha liquidez su� ciente para cumprir com suas obrigações ao vencerem, 
sob condições normais, sem causar perdas inaceitáveis ou com risco de prejudicar a 
reputação da Companhia. A tabela a seguir demonstra em detalhes o vencimento dos 
passivos � nanceiros contratados:
 Até  Até 2 De 3 a Acima de
Operação 1 ano anos 5 anos 5 anos Total
Fornecedores 14.617 - - - 14.617
Empréstimos e
 � nanciamentos (Nota 13) 137 149 2 - 288
Arrendamento a pagar (Nota 12) 1.663 993 1.664 - 4.320
Outros passivos (Nota 17) 24.075 4.094 - - 28.169
 40.492 5.236 1.666 - 47.394
Como os valores incluídos na tabela são os � uxos de caixa não descontados, esses 
valores não serão conciliados com os valores divulgados no balanço patrimonial para 
arrendamento a pagar e contas a pagar por aquisição de controladas. Tipicamente, 
a Companhia garante que possui caixa à vista su� ciente para cumprir com despe-
sas operacionais esperadas, incluindo o cumprimento de obrigações � nanceiras, isto 
exclui o impacto potencial de circunstâncias extremas que não podem ser razoavel-
mente previstas, como desastres naturais. c) Risco de mercado - Risco de taxas de juros 
e in� ação: o risco de taxas de juros decorre da parcela da dívida referenciada ao TJLP 
e CDI e aplicações � nanceiras em CDI, que podem afetar negativamente as receitas 
ou despesas � nanceiras caso ocorra um movimento desfavorável nas taxas de juros e 
in� ação. A exposição deste risco está demonstrada abaixo na análise da sensibilidade. 
d) Risco operacional - Risco operacional é o risco de prejuízos diretos ou indiretos 
decorrentes de uma variedade de causas associadas a processos, pessoal, tecnologia e 
infraestrutura da Companhia e de fatores externos, exceto riscos de crédito, mercado 
e liquidez, como aqueles decorrentes de exigências legais e regulatórias e de padrões 
geralmente aceitos de comportamento empresarial. O objetivo da Companhia é ad-
ministrar o risco operacional e risco na qualidade de serviços para evitar a ocorrência 
de prejuízos � nanceiros e danos à sua reputação. e) Gestão de capital - A Companhia 
gerencia seu capital com o objetivo de proteger a sua capacidade operacional, man-
tendo uma estrutura de capital que possa oferecer o maior retorno possível aos seus 
acionistas, no entanto sem que isto a onere. De forma similar ao mercado, a Com-
panhia monitora seu capital com base no índice de alavancagem � nanceira, o qual 
corresponde à dívida líquida, incluindo empréstimos de curto e longo prazo, dividida 
pelo capital total. f ) Análise dos instrumentos � nanceiros - É apresentada a seguir uma 
tabela de comparação por classe de valor contábil e do valor justo dos instrumentos 
� nanceiros da Companhia.
 31/12/2021 31/12/2020
 Valor justo  Valor justo
 por meio Custo por meio do Custo
 do resultado amortizado resultado amortizado
Ativos � nanceiros
Caixa e equivalentes
 de caixa (Nota 5) 3.030 N/A 5.425 N/A
Aplicações � nanceiras 47.206 47.205 61.034 61.034
Contas a receber de
 clientes (Nota 6) 151.552 151.552 110.089 110.090
Outros ativos (Nota 9) 29.659 29.659 26.096 26.096
 231.447 228.416 202.643 197.219
Passivos � nanceiros
Fornecedores 14.617 14.617 8.434 8.434
Empréstimos e
 � nanciamentos (Nota 13) 288 288 1.688 1.688
Arrendamento a
 pagar (Nota 12) 3.436 3.436 13.855 13.855
Outros passivos (Nota 17) 28.169 28.169 22.973 22.973
 46.510 46.510 46.950 46.950
Os valores desses instrumentos reconhecidos no balanço patrimonial não diferem 
signi� cativamente dos valores justos. • Contas a receber de clientes e fornecedores se 
aproximam de seu respectivo valor contábil em grande parte devido ao vencimento 
no curto prazo destes instrumentos. • Empréstimos e � nanciamentos, arrendamentos 
mercantis e contas a pagar por aquisições são corrigidos conforme contrato e repre-
sentam o saldo a ser liquidado na data do encerramento das obrigações contratuais. A 
Companhia utiliza técnicas de avaliação apropriadas com o auxílio de dados su� cien-
tes disponíveis para mensurar o valor justo, maximizando o uso de dados observáveis 
relevantes e minimizando o uso de dados não observáveis. Não houve transferências 
entre níveis de mensuração na hierarquia do valor justo no exercício � ndo em 31 de 
dezembro de 2021 e 2020 para esses ativos. g) Análise da sensibilidade dos ativos e 
passivos � nanceiros: Os principais riscos atrelados às operações da Companhia está 
ligado a variação de indicadores de in� ação para reajuste de contas de clientes e 
CDI para aplicações � nanceiras. As aplicações com CDI estão registradas a valor de 
mercado, conforme cotações divulgadas pelas respectivas instituições � nanceiras e 
os demais se referem, em sua maioria, a certi� cado de depósito bancário, portanto, 
o valor registrado desses títulos não apresenta diferença para o valor de mercado. 
Com a � nalidade de veri� car a sensibilidade do indexador nas aplicações � nanceiras 
as quais a Companhia estava exposta na data base de 31 de dezembro de 2021, foram 
de� nidos 3 cenários para risco de diminuição do CDI. Com base no índice de dezem-
bro de 2021 e 2020, de 2,78% e 4,40%, respectivamente, e este de� nido como cenário 
provável; a partir deste, foram simuladas variações de 25% e 50%.
Operação Saldo em Inde-  Cenário I - Cenário Cenário
Aplicações 31/12/2021 xador Risco Provável (a) II III
 � nanceiras 47.206 CDI Diminuição 1.312 986 656
   do CDI 2,78% 2,09% 1,39%
(a) Fonte: Bacen - Banco Central do Brasil. Com o objetivo de veri� car a sensibilidade 
do indexador nas dívidas da Companhia em 31 de dezembro de 2021, foram de� ni-
dos 3 cenários diferentes para risco de aumento aos indexadores. Desta maneira foi 
de� nido o cenário provável para o ano de 2021 e a partir deste, calculadas variações 
de 25% e 50%.
Operação Saldo em Inde-  Cenário I Cenário Cenário
Aplicações 31/12/2021 xador Risco (Provável) II III
Financiamentos  TJLP+
 - Daycoval 288  14,27% Aumento 41 51 62
   da TJLP 14,27% 17,84% 21,41%
Fonte: BNDES - Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social

Aos Diretores e Acionistas da
Stefanini Consultoria e Assessoria em Informática S.A. - São Paulo - SP
Opinião - Examinamos as demonstrações � nanceiras da Stefanini Consultoria e As-
sessoria em Informática S.A. (“Companhia”), que compreendem o balanço patrimonial 
em 31 de dezembro de 2021 e as respectivas demonstrações do resultado, do resulta-
do abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos � uxos de caixa para o exer-
cício � ndo nessa data, bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo o 
resumo das principais políticas contábeis. Em nossa opinião, as demonstrações � nan-
ceiras acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, 
a posição patrimonial e � nanceira, da Companhia em 31 de dezembro de 2021, o de-
sempenho de suas operações e os seus respectivos � uxos de caixa para o exercício 
� ndo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil.
Base para opinião - Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasi-
leiras e internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com 
tais normas, estão descritas na seção a seguir, intitulada “Responsabilidades do audi-
tor pela auditoria das demonstrações � nanceiras”. Somos independentes em relação 
à Companhia, de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código de 

Ética Pro� ssional do Contador e nas normas pro� ssionais emitidas pelo Conselho Fe-
deral de Contabilidade, e cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acor-
do com essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é su� ciente e 
apropriada para fundamentar nossa opinião.Ênfase - Reapresentação dos valores 
correspondentes - Conforme mencionado na nota explicativa 04, em decorrência de 
correção de erros, os valores correspondentes referentes ao exercício anterior, apre-
sentados para � ns de comparação, foram ajustados e estão sendo reapresentados 
como previsto na NBC TG 23 - Políticas Contábeis, Mudança de Estimativa e Reti� cação 
de Erro. Nossa opinião não contém modi� cação relacionada a esse assunto.
Responsabilidades da diretoria e da governança pelas demonstrações � nancei-
ras - A diretoria é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demons-
trações � nanceiras de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, e pelos 
controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração 
de demonstrações � nanceiras livres de distorção relevante, independentemente se 
causada por fraude ou erro. Na elaboração das demonstrações � nanceiras, a direto-
ria é responsável pela avaliação da capacidade de a Companhia continuar operando, 
divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade ope-

racional e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações � nanceiras, a 
não ser que a diretoria pretenda liquidar a Companhia ou cessar suas operações, ou 
não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações. Os 
responsáveis pela governança da Companhia são aqueles com responsabilidade pela 
supervisão do processo de elaboração das demonstrações � nanceiras.
Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações � nanceiras - 
Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações � nanceiras, 
tomadas em conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemente se 
causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. 
Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas não uma garantia de que a 
auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria 
sempre detecta as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem 
ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, individual-
mente ou em conjunto, possam in� uenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as 
decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações 
� nanceiras. Como parte da auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras 
e internacionais de auditoria, exercemos julgamento pro� ssional e mantemos ceti-

cismo pro� ssional ao longo da auditoria. Além disso: • Identi� camos e avaliamos os 
riscos de distorção relevante nas demonstrações � nanceiras, independentemente se 
causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria 
em resposta a tais riscos, bem como obtivemos evidência de auditoria apropriada e 
su� ciente para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção rele-
vante resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode 
envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, falsi� cação, omissão ou repre-
sentações falsas intencionais. • Obtivemos entendimento dos controles internos rele-
vantes para a auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados às 
circunstâncias, mas, não, com o objetivo de expressarmos opinião sobre a e� cácia dos 
controles internos da Companhia. • Avaliamos a adequação das políticas contábeis 
utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas 
pela diretoria. • Concluímos sobre a adequação do uso, pela diretoria, da base contábil 
de continuidade operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se exis-
te incerteza relevante em relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida 
signi� cativa em relação à capacidade de continuidade operacional da Companhia. Se 
concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso rela-

tório de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações � nanceiras ou 
incluir modi� cação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas 
conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de 
nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a Companhia a 
não mais se manter em continuidade operacional. • Avaliamos a apresentação geral, a 
estrutura e o conteúdo das demonstrações � nanceiras, inclusive as divulgações e se as 
demonstrações � nanceiras representam as correspondentes transações e os eventos 
de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada. Comunicamo-nos 
com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, do alcance 
planejado, da época da auditoria e das constatações signi� cativas de auditoria, inclu-
sive as eventuais de� ciências signi� cativas nos controles internos que identi� camos 
durante nossos trabalhos.

São Paulo, 14 de julho de 2022.

 ERNST & YOUNG
 Auditores Independentes S.S. Anderson Pascoal Constantino
 CRC-2SP034519/O-6 CRC-1SP190451/O-5

Relatório dos Auditores Independentes Sobre as Demonstrações Financeiras

 ERNST & YOUNG
 Auditores Independentes S.S. Anderson Pascoal Constantino
 CRC-2SP034519/O-6 CRC-1SP190451/O-5

Marco Antônio Silva Stefanini - Diretor-Presidente Luiz Carlos de Marques Aguiar - Diretor Financeiro Leonardo Lopes dos Santos - Contador - CRC: SP302798/O-5
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A UNIVERSIDADE MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DO SUL - USCS, no uso das atribuições que lhe são conferidas, torna público a CLASSIFICAÇÃO FINAL e a HOMOLOGAÇÃO do 
CONCURSO PÚBLICO OBJETIVANDO O PREENCHIMENTO DE VAGAS E FORMAÇÃO DE CADASTRO RESERVA PARA O COLÉGIO UNIVERSITÁRIO – USCS – Edital 05/2022.

001 - PROFESSOR DE MATEMÁTICA
INSCRIÇÃO NOME CÓDIGO OBJETIVA DIDATICA TÍTULOS NOTA_FINAL CLASSIFICAÇÃO

000081 LUCAS RICARDO DE SOUZA 001 64,00 100,00 15,00 179,00 1
000074 IGOR DIAZ RODRIGUES 001 60,00 95,00 10,00 165,00 2
000021 FELIPE BUGARIN GUERRA 001 70,00 85,00 155,00 3
000200 FILIPE DE OLIVEIRA NASCIMENTO 001 64,00 80,00 10,00 154,00 4
000157 CINTHIA BERGAMO BIANCARDI 001 72,00 80,00 0,00 152,00 5
000095 ISABELA ERLACHER STERN ALVES 001 62,00 85,00 147,00 6
000151 JOSE LUIS VIANA 001 52,00 70,00 15,00 137,00 7
000203 PAULO CAMANHES VECHINI 001 56,00 75,00 131,00 8
000208 RAFAEL CERQUEIRA BARBOZA 001 56,00 65,00 0,00 121,00 9

002 - PROFESSOR DE LÍNGUA PORTUGUESA
INSCRIÇÃO NOME CÓDIGO OBJETIVA DIDATICA TÍTULOS NOTA FINAL CLASSIFICAÇÃO

000159 PEDRO AUGUSTO DE OLIVEIRA CUADRADO PROENCA 002 76,00 85,00 25,00 186,00 1
000121 WALLYSSON FRANCIS SOARES 002 70,00 86,00 15,00 171,00 2
000119 ALESSANDRA NAVARRO FERNANDES 002 56,00 88,00 25,00 169,00 3
000130 ADRIANA APARECIDA DE CASTRO ASSUMPCAO 002 56,00 90,00 146,00 4
000128 OLGA RIBEIRO DEFAVARI THIEGHI 002 60,00 84,00 0,00 144,00 5
000190 ROGERIO DA COSTA 002 56,00 65,00 15,00 136,00 6

003 - PROFESSOR DE FÍSICA
INSCRIÇÃO NOME CÓDIGO OBJETIVA DIDATICA TÍTULOS NOTA FINAL CLASSIFICAÇÃO

000072 MARCOS STRASSACAPA RODRIGUES 003 68,00 100,00 15,00 183,00 1
000162 CLEIDINEIA CAVALCANTE DA COSTA 003 54,00 65,00 25,00 144,00 2

004 - PROFESSOR DE INGLÊS
INSCRIÇÃO NOME CÓDIGO OBJETIVA DIDATICA TÍTULOS NOTA FINAL CLASSIFICAÇÃO

000189 ADRIANE VILAGGIO DEL RUSSO 004 60,00 70,00 10,00 140,00 1

008 - PROFESSOR: FUNDAMENTAÇÃO DO CONHECIMENTO NA ENFERMAGEM
INSCRIÇÃO NOME CÓDIGO OBJETIVA DIDATICA TÍTULOS NOTA FINAL CLASSIFICAÇÃO

000061 LUCAS FERREIRA DA ANUNCIACAO 008 54,00 75,00 0,00 129,00 1

015 - PROFESSOR: QUÍMICA
INSCRIÇÃO NOME CÓDIGO OBJETIVA DIDATICA TÍTULOS NOTA FINAL CLASSIFICAÇÃO

000198 LIZE LOPES SILVERIO STAMPONE 015 62,00 100,00 15,00 177,00 1
000055 THIAGO RAMALHO DO BONFIM 015 64,00 85,00 15,00 164,00 2
000211 NATHALIA SANCHEZ BARBOSA 015 66,00 85,00 10,00 161,00 3
000115 DIEGO DE OLIVEIRA ROGERIO 015 74,00 72,00 15,00 161,00 4
000075 NAILMA DE JESUS MARTINS 015 56,00 83,00 15,00 154,00 5
000022 ALINE DE FATIMA SANTOS BUGARIN 015 60,00 60,00 15,00 135,00 6

017 - PROFESSOR: ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
INSCRIÇÃO NOME CÓDIGO OBJETIVA DIDATICA TÍTULOS NOTA FINAL CLASSIFICAÇÃO

000213 MARCELLO ROSA DE RESENDE 017 70,00 100,00 15,00 185,00 1

018 - PROFESSOR: CIÊNCIAS BÁSICAS
INSCRIÇÃO NOME CÓDIGO OBJETIVA DIDATICA TÍTULOS NOTA FINAL CLASSIFICAÇÃO

000215 NAYARA UGEDA SILVA 018 64,00 70,00 15,00 149,00 1
000029 MARCIA MARIA BEVILAQUA 018 64,00 75,00 0,00 139,00 2
000216 MAYTE UGEDA SILVA 018 62,00 53,00 15,00 130,00 3

019 - PROFESSOR: PESQUISA CLÍNICA E FARMACOLÓGICA
INSCRIÇÃO NOME CÓDIGO OBJETIVA DIDATICA TÍTULOS NOTA FINAL CLASSIFICAÇÃO

000201 FABIANA ANDRIELLI 019 72,00 96,00 25,00 193,00 1
000126 GUILHERME DA SILVA FERREIRA 019 76,00 85,00 25,00 186,00 2
000217 NAYARA UGEDA SILVA 019 60,00 70,00 15,00 145,00 3

020 - PROFESSOR: GESTÃO FARMACÊUTICA
INSCRIÇÃO NOME CÓDIGO OBJETIVA DIDATICA TÍTULOS NOTA_FINAL CLASSIFICAÇÃO

000214 MARCELLO ROSA DE RESENDE 020 66,00 100,00 15,00 181,00 1

São Caetano do Sul, 28 de julho de 2022

Prof. Dr. Leandro Campi Prearo
Reitor

UNIVERSIDADE MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DO SUL

A UNIVERSIDADE MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DO SUL - USCS, no uso das atribuições que lhe são conferidas, torna público a CLASSIFICAÇÃO FINAL e a HOMOLOGAÇÃO para os cargos 003 – PROFESSOR: ANÁLISES AM-
BIENTAIS, 016 - PROFESSOR: PROCESSOS QUÍMICOS E BIOQUÍMICOS e 089 - PROFESSOR: DIAGNÓSTICO POR IMAGEM I, do Concurso Público de Provas e Títulos para ingresso e formação de CADASTRO RESERVA para a 
função de PROFESSOR – DIVERSAS ESCOLAS - Edital 006/2022.

003 - PROFESSOR: ANÁLISES AMBIENTAIS
INSCRIÇÃO NOME DOCUMENTO CÓDIGO NOTA OBJETIVA NOTA DIDATICA NOTA TÍTULOS NOTA FINAL CLASSIFICAÇÃO

000600 PAULA VALENCA BERTACINI 00000198175474 003 90,00 100,00 29,00 219,00 1
000547 JULIANA IMENIS BARRADAS 00000276249859 003 86,00 80,00 29,50 195,50 2
000603 LIGIA MARIA SALVO MORALES 00000020443800 003 70,00 80,00 30,50 180,50 3
000246 LUANA LORCA SARTORIS GIMENES 00000652385990 003 68,00 57,00 27,50 152,50 4
000271 LEONARDO ZANATA 00000337153395 003 72,00 70,00 7,00 149,00 5
000599 DANIELA FELTRIM 00000338674159 003 72,00 23,00 25,00 120,00 6

016 - PROFESSOR: PROCESSOS QUÍMICOS E BIOQUÍMICOS
INSCRIÇÃO NOME DOCUMENTO CÓDIGO NOTA OBJETIVA NOTA DIDATICA NOTA TÍTULOS NOTA FINAL CLASSIFICAÇÃO

000604 TANIA MATSUI 00000211739625 016 74,00 100,00 31,00 205,00 1
000456 LUCIANE DE LIRA TEIXEIRA 00000569888621 016 80,00 95,00 26,10 201,10 2
000602 MAYSA COSTA ALVES 00000015303117 016 68,00 100,00 23,30 191,30 3
000608 DENY ANDERSON DOS SANTOS 00000459148679 016 66,00 86,00 25,00 177,00 4
000601 SIMONE GARCIA DE AVILA 00000345646071 016 66,00 82,00 23,00 171,00 5

089 - PROFESSOR: DIAGNÓSTICO POR IMAGEM I
INSCRIÇÃO NOME DOCUMENTO CÓDIGO NOTA OBJETIVA NOTA DIDATICA NOTA TÍTULOS NOTA FINAL CLASSIFICAÇÃO

000607 THAIS FERNANDES SCHMIDT 00000443364023 089 84,00 100,00 25,30 209,30 1

São Caetano do Sul, 28 de julho de 2022.

Prof. Dr. Leandro Campi Prearo
REITOR

UNIVERSIDADE MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DO SUL

PREFEITURA DO MUNICIPIO 
DE SÃO MIGUEL ARCANJO

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 02/2022 
PROCESSO N.º 525/2022

A Prefeitura do Município de São Miguel Arcanjo, atra-
vés do Setor de Compras, faz saber o quanto possa 
interessar que, se acha aberta licitação na Modalidade 
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 02/2022, do tipo ME-
NOR PREÇO GLOBAL, destinada a seleção de pro-
posta mais vantajosa para Contratação de Empresa 
para execução de “PAVIMENTAÇÃO PARA ATENDER 
AO DISTRITO INDUSTRIAL II – TRECHO 01, Estrada 
Vicinal Roque José Matias, Bairro Distrito Industrial 
II, COORDENADAS: 23°53’23,65”S, 47°58’45,38”O; 
SÃO MIGUEL ARCANJO-SP”, Convênio Estadual 
- Termo de Convênio n.º 100639 / 2022 / SECRETA-
RIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL, conforme 
especificações e quantitativos contidos no ANEXO I.  
Edital: Através de correspondência eletrônica (e-mail), 
encaminhados para compras1@saomiguelarcanjo.
sp.gov.br, compras3@saomiguelarcanjo.sp.gov.br ou 
através do site http://www.saomiguelarcanjo.sp.gov.br, 
sem ônus aos interessados solicitante. Encerramento: 
às 09:15 horas do dia 16 de setembro de 2022. Infor-
mações: das 9:00 às 17:00 horas, Endereço: Praça 
Antonio Ferreira Leme, n.º 53, Centro, Telefax: (15) 
3279-8000. São Miguel Arcanjo, 28 de julho de 2022. 
Paulo Ricardo da Silva – Prefeito Municipal. 

A V I S O  D E  L I C I T A Ç Ã O
Pregão Eletrônico nº. E-058/2022. Processo 
licitatório: 19.157/2022. Objeto: Registro 
de preços para a “Aquisição de  Fraldas 
Geriátrica – para Atendimento de Mandado 
Judicial”-2° CADERNO- Sessão pública de 
processamento: dia 12/08/2022 às 14:15 
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, 28 de julho de 2022. Wagner Luiz 
Eckstein Junior – Secretário Municipal de 
Administração.

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE TABOÃO DA SERRA

ESTADO DE SÃO PAULO
DELICO - Depto. de Licitações e Contratos

A V I S O  D E  L I C I T A Ç Ã O
Pregão Eletrônico nº. E-073/2022. Proces-
so licitatório: 20021/2022. Objeto: Registro 
de preços para a “Aquisição de acessórios 
e equipamentos hospitalares”. Sessão pú-
blica de processamento: dia 17/08/2022 às 
09:00 horas. Da sessão pública: O proces-
samento eletrônico será realizado através 
do endereço eletrônico comprasbr.com.br, 
no dia e hora mencionados e será condu-
zida pelo pregoeiro com o auxílio da equi-
pe de apoio. O edital está disponível no 
site: www.ts.sp.gov.br e comprasbr.com.
br. Taboão da Serra, 28 de julho de 2022. 
Wagner Luiz Eckstein Junior – Secretário 
Municipal de Administração.

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE TABOÃO DA SERRA

ESTADO DE SÃO PAULO
DELICO - Depto. de Licitações e Contratos

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE CARAGUATATUBA

ESTADO DE SÃO PAULO
ABERTURA DE LICITAÇÃO

Pregão Eletrônico nº 99/2022 – Processo 
Interno nº 20.473/2022  - Processo de 
Compra nº 4.403 – Edital nº 141/2022
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS DE GÊ-
NEROS PERECÍVEIS PARA ALIMENTA-
ÇÃO ESCOLAR.
Abertura: 11/08/2022 às 09h00min.
Edital e informações: https://
portaldatransparencia.caraguatatuba.
sp.gov.br/licitacoes/licitacoes
Assinatura: 28/07/2022. MARCIA REGINA 
PAIVA SILVA, Secretária Adjunta Municipal 
de Educação.

CÂMARA MUNICIPAL 
DE TABOÃO DA SERRA

ESTADO DE SÃO PAULO
A Câmara Municipal de Taboão da Serra, 
faz saber que encontra-se aberta a seguinte 
licitação:

PREGÃO PRESENCIAL N°04/2022 
PROCESSO 27/2022

Objeto: “AQUISIÇÃO PARCELADA E ES-
TIMADA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE 
PARA USO DA CÂMARA MUNICIPAL DE TA-
BOÃO DA SERRA”. Data e horário de entre-
ga e abertura dos envelopes, 11/08/2022 às 
09h30min. O edital poderá ser obtido através 
do site: www.camarataboao.sp.gov.br 
Informações pelo telefone (11) 4788-9300.

Taboão da Serra, 29 de julho de 2022.
Reinaldo da Silva Borges 

Chefe de Compras, Licitações e Contratos

Processo SUPRI 248/2022 – PREGÃO 
PRESENCIAL nº 17/2022 – Registro de preços para 
eventual confecção de placas de inauguração, 
fabricadas em aço inox escovado. (Licitação destinada 
exclusivamente a Micro-Empresas, Empresas de Pequeno 
Porte e Micro-Empreendedores Individuais, nos termos do 
Art. 48, I, da Lei Complementar nº 123/2006). Recebimento 
e abertura dos Envelopes às 09h00 do dia 12/08/2022. 
Local: Rua Agostinho Ferreira Campos, nº 675 – 2º 
andar – Vila Nova Itapevi – Itapevi/SP. – Retirar o edital 
gratuitamente na página da Internet http://www.itapevi.
sp.gov.br/licitacoes/ – Maiores Informações: Fone: (11) 
4143-7600. E-mail: licitacoes@itapevi.sp.gov.br. Itapevi, 
28/07/2022 – Departamento de Compras e Licitações.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO 
DE ITAPEVI

AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão Presencial nº 056/2022. Proces-
sos 2.918/2022. Tipo: Menor Preço por 
Item. Objeto: REGISTRO DE PREÇO 
PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE BA-
LANÇAS PARA ATENDER AS NECES-
SIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL 
DE EDUCAÇÃO. A sessão será aberta às 
09:00 horas do dia 10 de agosto de 2022, 
na sala de licitações da Prefeitura Municipal 
de Mairiporã/SP, situada no térreo do Paço 
Municipal, na Alameda Tibiriçá, nº 374, Vila 
Nova, CEP 07.600-084, Mairiporã/SP. O 
edital na integra poderá ser obtido a partir 
do dia 01/08/2022 junto à Coordenadoria de 
Compras, Licitações e Contratos, ou pelo 
site www.mairipora.sp.gov.br. Maiores 
informações através do telefone: (11) 4419-
8019 ou pelo e-mail: licitacao@mairipora.
sp.gov.br. Rafael Barbieri Pimentel da 
Silva – Autoridade Competente.

ESTADO DE SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL
DE MAIRIPORÃ

AVISO DE LICITAÇÃO
Tomada de Preços nº 011/2022 - Processo 
nº 11.425/2022. Tipo: Menor Preço Global. 
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DE 
OBRAS DE REFORMA NA UNIDADE ES-
COLAR C.E.M. ERMELINDA DA SILVA, 
LOCALIZADA NA RUA IDENI TAMPELINI 
FORTI, Nº 15, COLINAS I – MAIRIPORÃ/
SP. A sessão será aberta às 09:00 do dia 16 
de agosto de 2022, na sala de licitações da 
Prefeitura Municipal de Mairiporã/SP, situa-
da no térreo do Paço Municipal, na Alameda 
Tibiriçá, nº 374, Vila Nova, CEP 07.600-000, 
Mairiporã/SP. O edital da Tomada de Preços 
nº 011/2022 na integra, juntamente dos seus 
Anexos, poderão ser obtidos a partir do dia 
01/08/2022 junto à Coordenadoria de Com-
pras, Licitações e Contratos, ou pelo site 
www.mairipora.sp.gov.br. Maiores infor-
mações através do telefone: (11) 4419-8019 
ou pelo e-mail licitacao@mairipora.sp.gov.
br, Rafael Barbieri Pimentel da Silva, Au-
toridade Competente.

ESTADO DE SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL
DE MAIRIPORÃ

A comissão Permanente de Licitações da Prefeitura 
Municipal de São Lourenço da Serra- São Paulo torna 
público para o conhecimento dos interessados a SUS-
PENSÃO do PREGÃO PRESENCIAL n°15/2022, re-
ferente à Aquisição de Hortifrutigranjeiros para Meren-
da Escolar. A nova data será 11.08.2022 – Ás 10:00hrs 
São Lourenço da Serra, 28 de julho de 2022.

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE SÃO LOURENÇO DA SERRA

ESTADO DE SÃO PAULO

A comissão Permanente de Licitações da Prefeitura 
Municipal de São Lourenço da Serra- São Paulo torna 
público para o conhecimento dos interessados a SUS-
PENSÃO do PREGÃO PRESENCIAL n°15/2022, re-
ferente à Aquisição de Materiais de Limpeza, Higieni-
zação, Copa e Cozinha para os Diversos Departamen-
tos do Município de São Lourenço da Serra. A nova 
data será 12.08.2022 – Ás 10:00hrs São Lourenço da 
Serra, 28 de julho de 2022.

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE SÃO LOURENÇO DA SERRA

ESTADO DE SÃO PAULO
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A UNIVERSIDADE MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DO SUL - USCS, no uso das atribuições que lhe são conferidas, torna público a CLASSIFICAÇÃO FINAL e a HOMOLOGAÇÃO do 
CONCURSO PÚBLICO OBJETIVANDO O PREENCHIMENTO DE VAGAS E FORMAÇÃO DE CADASTRO RESERVA PARA O COLÉGIO UNIVERSITÁRIO – USCS – Edital 05/2022.

001 - PROFESSOR DE MATEMÁTICA
INSCRIÇÃO NOME CÓDIGO OBJETIVA DIDATICA TÍTULOS NOTA_FINAL CLASSIFICAÇÃO

000081 LUCAS RICARDO DE SOUZA 001 64,00 100,00 15,00 179,00 1
000074 IGOR DIAZ RODRIGUES 001 60,00 95,00 10,00 165,00 2
000021 FELIPE BUGARIN GUERRA 001 70,00 85,00 155,00 3
000200 FILIPE DE OLIVEIRA NASCIMENTO 001 64,00 80,00 10,00 154,00 4
000157 CINTHIA BERGAMO BIANCARDI 001 72,00 80,00 0,00 152,00 5
000095 ISABELA ERLACHER STERN ALVES 001 62,00 85,00 147,00 6
000151 JOSE LUIS VIANA 001 52,00 70,00 15,00 137,00 7
000203 PAULO CAMANHES VECHINI 001 56,00 75,00 131,00 8
000208 RAFAEL CERQUEIRA BARBOZA 001 56,00 65,00 0,00 121,00 9

002 - PROFESSOR DE LÍNGUA PORTUGUESA
INSCRIÇÃO NOME CÓDIGO OBJETIVA DIDATICA TÍTULOS NOTA FINAL CLASSIFICAÇÃO

000159 PEDRO AUGUSTO DE OLIVEIRA CUADRADO PROENCA 002 76,00 85,00 25,00 186,00 1
000121 WALLYSSON FRANCIS SOARES 002 70,00 86,00 15,00 171,00 2
000119 ALESSANDRA NAVARRO FERNANDES 002 56,00 88,00 25,00 169,00 3
000130 ADRIANA APARECIDA DE CASTRO ASSUMPCAO 002 56,00 90,00 146,00 4
000128 OLGA RIBEIRO DEFAVARI THIEGHI 002 60,00 84,00 0,00 144,00 5
000190 ROGERIO DA COSTA 002 56,00 65,00 15,00 136,00 6

003 - PROFESSOR DE FÍSICA
INSCRIÇÃO NOME CÓDIGO OBJETIVA DIDATICA TÍTULOS NOTA FINAL CLASSIFICAÇÃO

000072 MARCOS STRASSACAPA RODRIGUES 003 68,00 100,00 15,00 183,00 1
000162 CLEIDINEIA CAVALCANTE DA COSTA 003 54,00 65,00 25,00 144,00 2

004 - PROFESSOR DE INGLÊS
INSCRIÇÃO NOME CÓDIGO OBJETIVA DIDATICA TÍTULOS NOTA FINAL CLASSIFICAÇÃO

000189 ADRIANE VILAGGIO DEL RUSSO 004 60,00 70,00 10,00 140,00 1

008 - PROFESSOR: FUNDAMENTAÇÃO DO CONHECIMENTO NA ENFERMAGEM
INSCRIÇÃO NOME CÓDIGO OBJETIVA DIDATICA TÍTULOS NOTA FINAL CLASSIFICAÇÃO

000061 LUCAS FERREIRA DA ANUNCIACAO 008 54,00 75,00 0,00 129,00 1

015 - PROFESSOR: QUÍMICA
INSCRIÇÃO NOME CÓDIGO OBJETIVA DIDATICA TÍTULOS NOTA FINAL CLASSIFICAÇÃO

000198 LIZE LOPES SILVERIO STAMPONE 015 62,00 100,00 15,00 177,00 1
000055 THIAGO RAMALHO DO BONFIM 015 64,00 85,00 15,00 164,00 2
000211 NATHALIA SANCHEZ BARBOSA 015 66,00 85,00 10,00 161,00 3
000115 DIEGO DE OLIVEIRA ROGERIO 015 74,00 72,00 15,00 161,00 4
000075 NAILMA DE JESUS MARTINS 015 56,00 83,00 15,00 154,00 5
000022 ALINE DE FATIMA SANTOS BUGARIN 015 60,00 60,00 15,00 135,00 6

017 - PROFESSOR: ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
INSCRIÇÃO NOME CÓDIGO OBJETIVA DIDATICA TÍTULOS NOTA FINAL CLASSIFICAÇÃO

000213 MARCELLO ROSA DE RESENDE 017 70,00 100,00 15,00 185,00 1

018 - PROFESSOR: CIÊNCIAS BÁSICAS
INSCRIÇÃO NOME CÓDIGO OBJETIVA DIDATICA TÍTULOS NOTA FINAL CLASSIFICAÇÃO

000215 NAYARA UGEDA SILVA 018 64,00 70,00 15,00 149,00 1
000029 MARCIA MARIA BEVILAQUA 018 64,00 75,00 0,00 139,00 2
000216 MAYTE UGEDA SILVA 018 62,00 53,00 15,00 130,00 3

019 - PROFESSOR: PESQUISA CLÍNICA E FARMACOLÓGICA
INSCRIÇÃO NOME CÓDIGO OBJETIVA DIDATICA TÍTULOS NOTA FINAL CLASSIFICAÇÃO

000201 FABIANA ANDRIELLI 019 72,00 96,00 25,00 193,00 1
000126 GUILHERME DA SILVA FERREIRA 019 76,00 85,00 25,00 186,00 2
000217 NAYARA UGEDA SILVA 019 60,00 70,00 15,00 145,00 3

020 - PROFESSOR: GESTÃO FARMACÊUTICA
INSCRIÇÃO NOME CÓDIGO OBJETIVA DIDATICA TÍTULOS NOTA_FINAL CLASSIFICAÇÃO

000214 MARCELLO ROSA DE RESENDE 020 66,00 100,00 15,00 181,00 1

São Caetano do Sul, 28 de julho de 2022

Prof. Dr. Leandro Campi Prearo
Reitor

UNIVERSIDADE MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DO SUL

A UNIVERSIDADE MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DO SUL - USCS, no uso das atribuições que lhe são conferidas, torna público a CLASSIFICAÇÃO FINAL e a HOMOLOGAÇÃO para os cargos 003 – PROFESSOR: ANÁLISES AM-
BIENTAIS, 016 - PROFESSOR: PROCESSOS QUÍMICOS E BIOQUÍMICOS e 089 - PROFESSOR: DIAGNÓSTICO POR IMAGEM I, do Concurso Público de Provas e Títulos para ingresso e formação de CADASTRO RESERVA para a 
função de PROFESSOR – DIVERSAS ESCOLAS - Edital 006/2022.

003 - PROFESSOR: ANÁLISES AMBIENTAIS
INSCRIÇÃO NOME DOCUMENTO CÓDIGO NOTA OBJETIVA NOTA DIDATICA NOTA TÍTULOS NOTA FINAL CLASSIFICAÇÃO

000600 PAULA VALENCA BERTACINI 00000198175474 003 90,00 100,00 29,00 219,00 1
000547 JULIANA IMENIS BARRADAS 00000276249859 003 86,00 80,00 29,50 195,50 2
000603 LIGIA MARIA SALVO MORALES 00000020443800 003 70,00 80,00 30,50 180,50 3
000246 LUANA LORCA SARTORIS GIMENES 00000652385990 003 68,00 57,00 27,50 152,50 4
000271 LEONARDO ZANATA 00000337153395 003 72,00 70,00 7,00 149,00 5
000599 DANIELA FELTRIM 00000338674159 003 72,00 23,00 25,00 120,00 6

016 - PROFESSOR: PROCESSOS QUÍMICOS E BIOQUÍMICOS
INSCRIÇÃO NOME DOCUMENTO CÓDIGO NOTA OBJETIVA NOTA DIDATICA NOTA TÍTULOS NOTA FINAL CLASSIFICAÇÃO

000604 TANIA MATSUI 00000211739625 016 74,00 100,00 31,00 205,00 1
000456 LUCIANE DE LIRA TEIXEIRA 00000569888621 016 80,00 95,00 26,10 201,10 2
000602 MAYSA COSTA ALVES 00000015303117 016 68,00 100,00 23,30 191,30 3
000608 DENY ANDERSON DOS SANTOS 00000459148679 016 66,00 86,00 25,00 177,00 4
000601 SIMONE GARCIA DE AVILA 00000345646071 016 66,00 82,00 23,00 171,00 5

089 - PROFESSOR: DIAGNÓSTICO POR IMAGEM I
INSCRIÇÃO NOME DOCUMENTO CÓDIGO NOTA OBJETIVA NOTA DIDATICA NOTA TÍTULOS NOTA FINAL CLASSIFICAÇÃO

000607 THAIS FERNANDES SCHMIDT 00000443364023 089 84,00 100,00 25,30 209,30 1

São Caetano do Sul, 28 de julho de 2022.

Prof. Dr. Leandro Campi Prearo
REITOR

UNIVERSIDADE MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DO SUL

PREFEITURA DO MUNICIPIO 
DE SÃO MIGUEL ARCANJO

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 02/2022 
PROCESSO N.º 525/2022

A Prefeitura do Município de São Miguel Arcanjo, atra-
vés do Setor de Compras, faz saber o quanto possa 
interessar que, se acha aberta licitação na Modalidade 
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 02/2022, do tipo ME-
NOR PREÇO GLOBAL, destinada a seleção de pro-
posta mais vantajosa para Contratação de Empresa 
para execução de “PAVIMENTAÇÃO PARA ATENDER 
AO DISTRITO INDUSTRIAL II – TRECHO 01, Estrada 
Vicinal Roque José Matias, Bairro Distrito Industrial 
II, COORDENADAS: 23°53’23,65”S, 47°58’45,38”O; 
SÃO MIGUEL ARCANJO-SP”, Convênio Estadual 
- Termo de Convênio n.º 100639 / 2022 / SECRETA-
RIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL, conforme 
especificações e quantitativos contidos no ANEXO I.  
Edital: Através de correspondência eletrônica (e-mail), 
encaminhados para compras1@saomiguelarcanjo.
sp.gov.br, compras3@saomiguelarcanjo.sp.gov.br ou 
através do site http://www.saomiguelarcanjo.sp.gov.br, 
sem ônus aos interessados solicitante. Encerramento: 
às 09:15 horas do dia 16 de setembro de 2022. Infor-
mações: das 9:00 às 17:00 horas, Endereço: Praça 
Antonio Ferreira Leme, n.º 53, Centro, Telefax: (15) 
3279-8000. São Miguel Arcanjo, 28 de julho de 2022. 
Paulo Ricardo da Silva – Prefeito Municipal. 

A V I S O  D E  L I C I T A Ç Ã O
Pregão Eletrônico nº. E-058/2022. Processo 
licitatório: 19.157/2022. Objeto: Registro 
de preços para a “Aquisição de  Fraldas 
Geriátrica – para Atendimento de Mandado 
Judicial”-2° CADERNO- Sessão pública de 
processamento: dia 12/08/2022 às 14:15 
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, 28 de julho de 2022. Wagner Luiz 
Eckstein Junior – Secretário Municipal de 
Administração.

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE TABOÃO DA SERRA

ESTADO DE SÃO PAULO
DELICO - Depto. de Licitações e Contratos

A V I S O  D E  L I C I T A Ç Ã O
Pregão Eletrônico nº. E-073/2022. Proces-
so licitatório: 20021/2022. Objeto: Registro 
de preços para a “Aquisição de acessórios 
e equipamentos hospitalares”. Sessão pú-
blica de processamento: dia 17/08/2022 às 
09:00 horas. Da sessão pública: O proces-
samento eletrônico será realizado através 
do endereço eletrônico comprasbr.com.br, 
no dia e hora mencionados e será condu-
zida pelo pregoeiro com o auxílio da equi-
pe de apoio. O edital está disponível no 
site: www.ts.sp.gov.br e comprasbr.com.
br. Taboão da Serra, 28 de julho de 2022. 
Wagner Luiz Eckstein Junior – Secretário 
Municipal de Administração.

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE TABOÃO DA SERRA

ESTADO DE SÃO PAULO
DELICO - Depto. de Licitações e Contratos

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE CARAGUATATUBA

ESTADO DE SÃO PAULO
ABERTURA DE LICITAÇÃO

Pregão Eletrônico nº 99/2022 – Processo 
Interno nº 20.473/2022  - Processo de 
Compra nº 4.403 – Edital nº 141/2022
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS DE GÊ-
NEROS PERECÍVEIS PARA ALIMENTA-
ÇÃO ESCOLAR.
Abertura: 11/08/2022 às 09h00min.
Edital e informações: https://
portaldatransparencia.caraguatatuba.
sp.gov.br/licitacoes/licitacoes
Assinatura: 28/07/2022. MARCIA REGINA 
PAIVA SILVA, Secretária Adjunta Municipal 
de Educação.

CÂMARA MUNICIPAL 
DE TABOÃO DA SERRA

ESTADO DE SÃO PAULO
A Câmara Municipal de Taboão da Serra, 
faz saber que encontra-se aberta a seguinte 
licitação:

PREGÃO PRESENCIAL N°04/2022 
PROCESSO 27/2022

Objeto: “AQUISIÇÃO PARCELADA E ES-
TIMADA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE 
PARA USO DA CÂMARA MUNICIPAL DE TA-
BOÃO DA SERRA”. Data e horário de entre-
ga e abertura dos envelopes, 11/08/2022 às 
09h30min. O edital poderá ser obtido através 
do site: www.camarataboao.sp.gov.br 
Informações pelo telefone (11) 4788-9300.

Taboão da Serra, 29 de julho de 2022.
Reinaldo da Silva Borges 

Chefe de Compras, Licitações e Contratos

Processo SUPRI 248/2022 – PREGÃO 
PRESENCIAL nº 17/2022 – Registro de preços para 
eventual confecção de placas de inauguração, 
fabricadas em aço inox escovado. (Licitação destinada 
exclusivamente a Micro-Empresas, Empresas de Pequeno 
Porte e Micro-Empreendedores Individuais, nos termos do 
Art. 48, I, da Lei Complementar nº 123/2006). Recebimento 
e abertura dos Envelopes às 09h00 do dia 12/08/2022. 
Local: Rua Agostinho Ferreira Campos, nº 675 – 2º 
andar – Vila Nova Itapevi – Itapevi/SP. – Retirar o edital 
gratuitamente na página da Internet http://www.itapevi.
sp.gov.br/licitacoes/ – Maiores Informações: Fone: (11) 
4143-7600. E-mail: licitacoes@itapevi.sp.gov.br. Itapevi, 
28/07/2022 – Departamento de Compras e Licitações.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO 
DE ITAPEVI

AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão Presencial nº 056/2022. Proces-
sos 2.918/2022. Tipo: Menor Preço por 
Item. Objeto: REGISTRO DE PREÇO 
PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE BA-
LANÇAS PARA ATENDER AS NECES-
SIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL 
DE EDUCAÇÃO. A sessão será aberta às 
09:00 horas do dia 10 de agosto de 2022, 
na sala de licitações da Prefeitura Municipal 
de Mairiporã/SP, situada no térreo do Paço 
Municipal, na Alameda Tibiriçá, nº 374, Vila 
Nova, CEP 07.600-084, Mairiporã/SP. O 
edital na integra poderá ser obtido a partir 
do dia 01/08/2022 junto à Coordenadoria de 
Compras, Licitações e Contratos, ou pelo 
site www.mairipora.sp.gov.br. Maiores 
informações através do telefone: (11) 4419-
8019 ou pelo e-mail: licitacao@mairipora.
sp.gov.br. Rafael Barbieri Pimentel da 
Silva – Autoridade Competente.

ESTADO DE SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL
DE MAIRIPORÃ

AVISO DE LICITAÇÃO
Tomada de Preços nº 011/2022 - Processo 
nº 11.425/2022. Tipo: Menor Preço Global. 
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DE 
OBRAS DE REFORMA NA UNIDADE ES-
COLAR C.E.M. ERMELINDA DA SILVA, 
LOCALIZADA NA RUA IDENI TAMPELINI 
FORTI, Nº 15, COLINAS I – MAIRIPORÃ/
SP. A sessão será aberta às 09:00 do dia 16 
de agosto de 2022, na sala de licitações da 
Prefeitura Municipal de Mairiporã/SP, situa-
da no térreo do Paço Municipal, na Alameda 
Tibiriçá, nº 374, Vila Nova, CEP 07.600-000, 
Mairiporã/SP. O edital da Tomada de Preços 
nº 011/2022 na integra, juntamente dos seus 
Anexos, poderão ser obtidos a partir do dia 
01/08/2022 junto à Coordenadoria de Com-
pras, Licitações e Contratos, ou pelo site 
www.mairipora.sp.gov.br. Maiores infor-
mações através do telefone: (11) 4419-8019 
ou pelo e-mail licitacao@mairipora.sp.gov.
br, Rafael Barbieri Pimentel da Silva, Au-
toridade Competente.

ESTADO DE SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL
DE MAIRIPORÃ

A comissão Permanente de Licitações da Prefeitura 
Municipal de São Lourenço da Serra- São Paulo torna 
público para o conhecimento dos interessados a SUS-
PENSÃO do PREGÃO PRESENCIAL n°15/2022, re-
ferente à Aquisição de Hortifrutigranjeiros para Meren-
da Escolar. A nova data será 11.08.2022 – Ás 10:00hrs 
São Lourenço da Serra, 28 de julho de 2022.

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE SÃO LOURENÇO DA SERRA

ESTADO DE SÃO PAULO

A comissão Permanente de Licitações da Prefeitura 
Municipal de São Lourenço da Serra- São Paulo torna 
público para o conhecimento dos interessados a SUS-
PENSÃO do PREGÃO PRESENCIAL n°15/2022, re-
ferente à Aquisição de Materiais de Limpeza, Higieni-
zação, Copa e Cozinha para os Diversos Departamen-
tos do Município de São Lourenço da Serra. A nova 
data será 12.08.2022 – Ás 10:00hrs São Lourenço da 
Serra, 28 de julho de 2022.

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE SÃO LOURENÇO DA SERRA

ESTADO DE SÃO PAULO

B5gazetasp.com.br
Sexta-feira, 29 De julho De 2022 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS
ESTÂNCIA BALNEÁRIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO
ATOS DA COORDENADORIA DE LICITAÇÕES – COLIC
AVISO DE EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO N.º 14.039/2022
(COM COTAS DE AMPLA PARTICIPAÇÃO, COTAS RESERVADAS PARA 
ME/EPP/COOP E COTA EXCLUSIVA PARA ME/EPP/COOP)
Acha-se aberto na Secretaria Municipal de Gestão, o Pregão Eletrônico nº 14.039/2022 
– Processo n.º 28646/2022-31, cujo objeto é a seleção de propostas para REGISTRO 
DE PREÇOS visando ao fornecimento de macarrão dos tipos Gravatinha, Parafuso e 
Ave-Maria, para a Secretaria Municipal de Educação, destinado à merenda escolar dos 
alunos das Unidades Municipais de Educação (Creche, Educação Infantil, Ensino 
Fundamental e Educação de Jovens e Adultos), Escolas Estaduais (Ensino Fundamental 
e Ensino Médio) e Entidades Conveniadas, conforme descrição constante no Anexo I, 
deste Edital. O encerramento do recebimento das propostas dar-se-á em 11/08/2022, às 
8h00 e a disputa de lances ocorrerá em 11/08/2022 às 10h00. O edital, na íntegra, 
encontra-se disponível a partir de 01/08/2022, no endereço eletrônico www.santos.sp.-
gov.br, através do aplicativo “Licitações-e”. Para qualquer esclarecimento, entrar em 
contato: telefone (13) 3201-5094 ou e-mail: comlic2@santos.sp.gov.br.
Santos, 28 de julho de 2022.
FLÁVIO INÁCIO DOS SANTOS 
Coordenador de Licitações - COLIC - (Em substituição)
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS
ESTÂNCIA BALNEÁRIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
COMISSÃO MUNICIPAL E PERMANENTE DE LICITAÇÃO - SAÚDE
AVISO DE EDITAL
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 15.251/2022 (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 15.251/2022 – Processo nº 
39.911/2022-51, que tem como objeto a seleção de propostas para REGISTRO DE PREÇOS visando ao 
fornecimento de medicamentos: DIPIRONA SODICA 500 MG / ML AMP 2 ML, METOCLOPRAMIDA 10 MG 
COMP e AMOXICILINA 250 MG / 5 ML SUSP FRASCO 150 ML. O encerramento dar-se-á em 11/08/2022, às 
08:30h. O edital, na íntegra, encontra-se à disposição dos interessados no endereço eletrônico 
www.licitacoes-e.com.br sob o nº: 952768.Para qualquer esclarecimento, entrar em contato: telefone (13) 
3213-5137 e-mail: licitacaosaude@santos.sp.gov.br.  
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 15.252/2022 (COTA EXCLUSIVA PARA ME/EPP/COOP)
Acha-se aberto na Secretaria Municipal de Saúde, o Pregão Eletrônico nº 15.252/2022 – Processo nº 
30.351/2022-70, cujo objeto é a aquisição de AUDIÔMETRO, para a Seção de Vigilância e Referência em Saúde 
do Trabalhador - SEVREST. O encerramento dar-se-á em 11/08/2022, às 08:30 horas. O edital, na íntegra, 
encontra-se à disposição dos interessados no endereço eletrônico www.licitacoes-e.com.br sob o nº: 952783. 
Para qualquer informação, entrar em contato: telefone (13) 3213-5137 e-mail: licitacaosaude@santos.sp.gov.br
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 15.253/2022 (COTAS DE AMPLA PARTICIPAÇÃO e COTAS RESERVADAS 
PARA ME/EPP/COOP)
Acha-se aberto na Secretaria Municipal de Saúde, o Pregão Eletrônico nº 15.253/2022– Processo nº 
31.863/2022-17, que tem como objeto a seleção de propostas para REGISTRO DE PREÇOS visando ao 
fornecimento de material de enfermagem: CURATIVO HIDROFIBRA C/ PRATA 10X10CM, CURATIVO 
HIDROFIBRA C/ PRATA 15X15CM. O encerramento dar-se-á em 11/08/2022 às 08:30h. 
O edital, na íntegra, encontra-se à disposição dos interessados no endereço eletrônico www.licitacoes-e.com.br 
sob o nº: 952789.Para qualquer esclarecimento, entrar em contato: telefone (13) 3213-5133 e-mail: 
licitacaosaude@santos.sp.gov.br.
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 15.254/2022 (COM COTAS EXCLUSIVAS PARA ME/EPP/COOP)
Acha-se aberto na Secretaria Municipal de Saúde, o Pregão Eletrônico nº 15.254/2022 – Processo nº 
38.159/2022-86, que tem como objeto a seleção de propostas para REGISTRO DE PREÇOS visando ao 
fornecimento de soluções:  ÁGUA DESTILADA, SOLUÇÃO DE MANITOL 250 ML, ÁGUA DESTILADA ESTÉRIL 
250 ML, SOL. DE GLICOSE 500 ML, SOL. DE GLICOSE 1000 ML e SOL. DE GLICOSE 100 ML. O encerramen-
to dar-se-á em 11/08/2022, às 08:30h. O edital, na íntegra, encontra-se à disposição dos interessados no 
endereço eletrônico www.licitacoes-e.com.br  sob  o nº: 952801. Para qualquer esclarecimento, entrar em 
contato: telefone (13) 3213-5133 ou e-mail: licitacaosaude@santos.sp.gov.br.
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 15.255/2022 (COTAS EXCLUSIVAS PARA ME/EPP/COOP)
Acha-se aberto na Secretaria Municipal de Saúde, o Pregão Eletrônico nº 15.255/2022 – Processo nº 
18.900/2022-47, que tem como objeto a seleção de propostas para REGISTRO DE PREÇOS visando ao 
fornecimento de material odontológico: CURETA DE GRACEY 5/6, CURETA DE GRACEY 11/12, CURETA DE 
GRACEY 13/14, CURETA MCCALL 17/18, CURETA ODONTOLÓGICA, SERINGA PARA ANESTESIA, PINÇA 
PARA ODONTOLOGIA, PERFURADOR PARA DIQUE DE BORRACHA, ARCO PARA DIQUE DE BORRACHA, 
PORTA MATRIZ TOFFLEMIRE E PORTA MATRIZ TIPO IVORY. O encerramento dar-se-á em 11/08/2022, às 
08:30h. O edital, na íntegra, encontra-se à disposição dos interessados no endereço eletrônico 
www.licitacoes-e.com.br sob o nº: 952862. Para qualquer esclarecimento, entrar em contato: telefone: (13) 
3213-5100 – RAMAL 5339/5137 e-mail: licitacaosaude@santos.sp.gov.br.
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 15.256/2022 (COTAS DE AMPLA PARTICIPAÇÃO, COTAS EXCLUSIVAS PARA 
ME/EPP/COOP E COTAS RESERVADAS PARA ME/EPP/COOP)
Acha-se aberto na Secretaria Municipal de Saúde, o Pregão Eletrônico nº 15.256/2022– Processo nº 
34.488/2022-76, que tem como objeto a seleção de propostas para REGISTRO DE PREÇOS visando ao 
fornecimento de material de enfermagem: AGULHA DESC. P/ RAQUI 25G X 3 ¹/², AGULHA DESC. COLETA 
MULT. 25X7, BISTURI DESCARTÁVEL COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA Nº 15, ABSORVENTE HIGIENI-
CO HOSPITALAR, AVENTAL MANGA CURTA – DESCARTÁVEL e AVENTAL MANGA LONGA – DESCARTÁ-
VEL. O encerramento dar-se-á em 11/08/2022 às 08:30h. O edital, na íntegra, encontra-se à disposição dos 
interessados no endereço eletrônico www.licitacoes-e.com.br sob o nº: 952893.Para qualquer esclarecimento, 
entrar em contato: telefone (13) 3213-5135 e-mail: licitacaosaude@santos.sp.gov.br.
Santos, 27 de julho de 2022.
RENATA AGUILAR RAMIRES LIMA
Presidente da Comissão Municipal e Permanente de Licitação – Saúde
Em substituição

A comissão Permanente de Licitações da Prefeitu-
ra Municipal de São Lourenço da Serra- São Paulo 
torna público para o conhecimento dos interessa-
dos a SUSPENSÃO do PREGÃO PRESENCIAL 
n°14/2022, referente à Aquisição de Carne. A nova 
data será 10.08.2022 – Ás 10:00hrs São Lourenço 
da Serra, 28 de julho de 2022.

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE SÃO LOURENÇO DA SERRA

ESTADO DE SÃO PAULO

Aviso de Licitação - (Registro de Preços)
Órgão Licitante: Município de Tabapuã. Modalidade: Pre-
gão Presencial nº. 032/2022, do tipo “menor preço glo-
bal”. Objeto: Registro de preços para aquisição parcela-
da, eventual e futura de cestas básicas, para atendimento 
às ações do Programa de Proteção Social Básica Muni-
cipal, regulamentado pela Lei nº 2.257 de 23 de junho de 
2010, durante o período de 12 (doze) meses, em conso-
nância com as especificações e quantitativos constantes 
no Anexo I do edital. A entrega dos envelopes se dará 
até às 09h do dia 18 de agosto de 2022 e a realização 
da Sessão Pública do Pregão ocorrerá às 09h15min do 
mesmo dia, nas dependências do Setor de Licitações, 
na Av. Rodolfo Baldi, nº 817, Centro, no prédio do Paço 
Municipal. Edital completo e mais informações poderão 
ser obtidas através do site www.tabapua.sp.gov.br e do 
e-mail: licitacao@tabapua.sp.gov.br. Tabapuã/SP, 28 de 
julho de 2022. SILVIO CESAR SARTORELLO - Prefeito 
Municipal. PUBLIQUE-SE.

PREFEITURA MUNICIPAL DE TABAPUÃ

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BELA
A Prefeitura de Pedra Bela torna público que está aberto 
no setor de licitações Processo Administrativo nº 117/2022 
PREGÃO PRESENCIAL 54/2022. Referente a: REGISTRO 

DE PREÇOS PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SER-
RALHERIA PARA USO DE TODAS AS DIRETORIAS MUNICIPAIS. 
Abertura dia 15/08/2022 às 09:00 HORAS / Local: Sala de Licitações 
da Prefeitura Municipal de Pedra Bela, Sito à Rua Bernardino de Lima 
Paes, nº 45, Centro, Pedra Bela - SP. Informações: www.pedrabela. 
sp.gov.br / (11)4037-1277 - R.119 / pedrabelalicitacoes@gmail. 
com. Álvaro Jesiel de Lima - Prefeito Municipal.

Processo SUPRI 269/2022 – TOMADA DE 
PREÇOS nº 11/2022 – Contratação de empresa 
especializada para adequação da acessibilidade da 
passarela entre os bairros Cidade da Saúde e Vila 
Aparecida. Recebimento e abertura dos Envelopes 
às 09h00 do dia 16/08/2022. Local: Rua Agostinho 
Ferreira Campos, nº 675 – 2º andar – Vila Nova Itapevi 
– Itapevi/SP. – Retirar o edital gratuitamente na página 
da Internet http://www.itapevi.sp.gov.br/licitacoes/ – 
Maiores Informações: Fone: (11) 4143-7600. E-mail: 
licitacoes@itapevi.sp.gov.br. Itapevi, 28/07/2022 – 
Departamento de Compras e Licitações.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO 
DE ITAPEVI

DECISÃO - IMPUGNAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 092/2022

PROCESSO. N. º 2292/2022
BB Nº 949898

Objeto: REGISTRO DE PREÇO 
PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE 
MOBILIÁRIO PARA AS UNIDADES DA 
REDE MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DE 
ARARAQUARA, CONFORME TERMO DE 
REFERÊNCIA 
Vimos esclarecer que se encontra no link 
abaixo do portal da transparência munici-
pal o inteiro teor da decisão referente a im-
pugnação apresentada pela empresa Multi 
Quadros e Vidros Ltda
http://www.araraquara.sp.gov.br/transparen-
cia-secretaria-da-educacao/portal-da-trans-
parencia-educacao.

Araraquara, 27 de julho de 2022.
Subcomissão Permanente de Licitação

Secretaria Municipal da Educação

PREFEITURA DO MUNICÍPIO
DE ARARAQUARA

SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

JULGAMENTO
PARECER Nº 024/2022

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 007/2022
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2172/2022

GUICHÊ Nº 022.780/2022
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPE-
CIALIZADA PARA EXECUÇAO DAS OBRAS DE 
REFORMA DA PISTA DE ATLETISMO ARMANDO 
GARLLIPE, LOCALIZADA NA RUA EXPEDICIO-
NÁRIOS DO BRASIL S/N, NESTA CIDADE, CON-
FORME MEMORIAL DESCRITIVO E DEMAIS 
ANEXOS.
Analisados os Documentos, bem como as Propos-
tas das habilitadas, a Subcomissão de Licitação 
da Administração Geral, respaldada pela Secreta-
ria Municipal de Obras e Serviços Públicos, julga 
conveniente a proposta da empresa PLAYPISO 
PISOS ESPORTIVOS LTDA, conforme consta dos 
autos.

Araraquara, 28 de julho de 2022.
MICHELLE VICENTINE DE ARRUDA GOMES

Subcomissão de Licitação da Administração Geral
Presidente

ARIANE SOARES DE SOUZA
Subcomissão de Licitação da Administração Geral

WILSON ROBERTO FERREIRA LUIZ JUNIOR
Subcomissão de Licitação da Administração Geral

PREFEITURA DO MUNICÍPIO 
DE ARARAQUARA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
GERÊNCIA DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS 
Nº 036/2022 - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 
400/2022 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NO 
RAMO DE ARQUITETURA OU ENGENHARIA 
CIVIL, PARA A CONSTRUÇÃO DE MUROS EM 
PAINÉIS PRÉ-FABRICADOS DE CONCRETO 
ARMADO EM 04 (QUATRO) ESCOLAS DA REDE 
DE ENSINO MUNICIPAL DE TUPÃ/SP (CMEI 
PROF. JOSÉ MÁRIO DE PAULA RIBEIRO / 
EMEIEF PROF. THIAGO ALVES DA SILVA LEAN-
DRO, EMEIEF PROF. ENEDINA BOTTEON, 
EMEIEF PROF. SÔNIA MARIA GOMES JERÔ-
NIMO), COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, 
EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA. Abertura: 
15/08/2022, às 14h30min. REGIME DE EXECU-
ÇÃO: 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 Pra-
ça da Bandeira, nº 800 (centro), nesta cidade de 
Tupã (SP), ou através do telefone (0XX14) 3404-
1000, de segunda a sexta-feira, das 07h30min às 
11h30min e dás 13h00min às 17h00min, no site 
www.tupa.sp.gov.br. Tupã, em 28/07/2022. Caio 
Kanji Pardo Aoqui, Pref. Mun.

PREFEITURA 
DA ESTÂNCIA 

TURÍSTICA DE TUPÃ

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E 
ESGOTO DE SÃO PEDRO - SAAESP

AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão Presencial 10/2022 

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE 
VEÍCULOS TIPO PICK-UP. Data da Sessão Pública: 12 
de agosto de 2022. Horário de Início da Sessão Pública: 
09:00 horas. Local: sede administrativa do SAAESP, sita à 
Rua Malaquias Guerra, nº 37, Centro, São Pedro, Estado 
de São Paulo.
O SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE 
SÃO PEDRO, torna público para conhecimento dos inte-
ressados, que no local, data e horário indicados, realizará 
licitação na modalidade Pregão Presencial, objetivando o 
REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE VEÍCU-
LOS TIPO PICK-UP. O edital completo poderá ser retirado 
no endereço supracitado ou através do site do SAAESP 
(www.saaesp.sp.gov.br), acessando a opção “Licitações” 
na página principal. 
Não serão enviados editais pelo correio ou por e-mail.

São Pedro, 28 de Julho de 2022.
DANILO DE ALBUQUERQUE

Diretor Presidente do SAAESP

AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 16/2022 

PROCESSO DE COMPRA Nº 321/2022
Objeto: Aquisição futura de MATERIAL DE LIMPE-
ZA para os Departamentos da Municipalidade Saú-
de, Assistência Social, Administração, Agricultura, 
Obras, Educação entre outros, além da creche e 
unidades escolares, vigilância sanitária através do 
Sistema de Registro de Preço – SRP. 
Credenciamento, entrega dos envelopes pro-
posta e habilitação: 10/08/2022 A PARTIR DAS 
09H30MIN.
Abertura dos envelopes propostas e habilitação: 
10/08/2022 após o encerramento do credencia-
mento.
O edital completo poderá ser adquirido no Depto. 
de Compras e Licitações, mediante pagamento de 
taxa, e ou pelo site www.pedrodetoledo.sp.gov.br 
e ou pelo e-mail: compras@pedrodetoledo.sp.gov.
br, informações Fone:(13)3419-1599.
Pedro de Toledo, 28 de Julho de 2022. Eleazar Mu-
niz Junior - Prefeito Municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE PEDRO DE TOLEDO/SP

Extrato Trimestral 
De Ata De Registro De Preços

O Consaúde Torna Público O Extrato Da 
Ata Registro De Preços, Referente Ao 
Processo Nº 055/2022 – Pregão Presen-
cial Nº 013/2022,Objeto: Registro de Pre-
ços de Materiais de urologia em consig-
nação  pelo período de 12 (doze) meses. 
Para o H.R.L.B/Consaúde, Assinada Em 
29/04/2022,  Em Seu 2º Trimestre De Vi-
gência, Conforme Segue: (Detentora Da 
Ata, Nº Do Item, Descrição, Unidade De 
Medida, Preço Unitário Em Real)  E D F 
DE SOUZA ME CNPJ: 00.505.976/0001-
16; Lote 01, itens: 01, Agulha Para Puncao, 
Und, 200,00, 02, Bainha Para Dilatacao 
Ureteral, Und, 850,00, 03, Cateter Balao Di-
latador Ureteral, Und,1.000,00, 04, Cateter 
Duplo “J”    Diametro Aproximado 4.7fr,Und, 
250,00, 05, Cateter Duplo J Diametro Apro-
ximado 6fr,Und, 250,00, 06,Cateter Ureteral 
6 Fr, Und,   60,00, 07,Extrator De Calculos 
Urologicos,Und, 1.000,00, 08, Fibra Optica 
Para  Holmium Laser 1000, Und, 1.500,00, 
09, Fibra Optica Para Holmium Laser 270 
E 400, Und, 1.600,00, 10, Fio Guia De Ni-
tinol 035frx150cm, Und, 200,00, 11, Irriga-
dor Para Flexivel Para Ureterorrenoscopio 
Flexivel,Und, 200,00, 12, Kit De Cateter 
Para Nefrostomia Percutanea 10fr, Und, 
800,00, 13, Kit De Cateter Para Nefrosto-
mia Percutanea 12fr, Und, 800,00, 14, Kit 
De Cateter Para Nefrostomia Percutanea 
14fr,Und, 15,Kit De Dilatador Percutanea, 
Kit, 1.600,00, 16, Sonda Extratora Dormia 
Zero Tip, Und, 1.050,00.

José Antonio Antosczezem
Diretor Superintendente

CONSÓRCIO 
INTERMUNICIPAL DE 
SAÚDE DO VALE DO 

RIBEIRA E LITORAL SUL 

Extrato Trimestral 
de Ata de Registro de Preços

O CONSAÚDE torna público o Extrato da 
Ata de Registro de Preços, referentes aos: 
Processo nº 112/2021 – Pregão Presencial 
nº 40/2021, objeto: REGISTRO DE PRE-
ÇOS DE ENXOVAL HOSPITALAR para o 
Hospital Regional “Dr. Leopoldo Bevilac-
qua”/Consaúde, assinada em 29/10/2021, 
prazo de validade de 12 (doze) Meses, em 
seu 4º Trimestre de vigência, conforme 
segue: (Detentora da Ata, nº do Item, Des-
crição, Unidade de Medida, Preço Unitário 
em Real), B.G.F Comércio De Confecções 
E Calçados Ltda. Cnpj 19820891000150, 
Lote 2, 30, Fronha 50x70cm Na Cor Bran-
ca, Und, 8,05 - 31, Lençol De    Cretone 
2,10 M Largura. X 2,30 M De Comprimento, 
Und, 35,97 - Lote 4, 32, Toalha De Banho, 
Und, 32,75 - Lote 5, 10, Conjunto Cirúrgi-
co Tamanho Exg Azul Claro, Und, 75,80 – 
11, Conjunto Cirúrgico Tamanho Exg Azul 
Jeans, Und, 82,80 - 12, Conjunto Cirúrgico 
Tamanho Exg Azul Marinho, Und, 82,80 - 
13, Conjunto Cirúrgico Tamanho Exg Verde 
Piscina, Und, 75,80 - 14, Conjunto Cirúr-
gico Tamanho G Azul Claro, Und, 75,80 
- 15, Conjunto Cirúrgico Tamanho G Azul 
Jeans, Und, 82,80 - 16, Conjunto Cirúrgico 
Tamanho G Azul Marinho, Und, 82,80 - 17, 
Conjunto Cirúrgico Tamanho G Verde Pis-
cina, Und, 75,80 - 18, Conjunto Cirúrgico 
Tamanho Gg Azul Jeans, Und, 82,80 - 19, 
Conjunto Cirúrgico Tamanho Gg Azul Mari-
nho, Und, 82,80 - 20, Conjunto Cirúrgico Ta-
manho Gg Verde Piscina, Und, 75,80 - 21, 
Conjunto Cirúrgico Tamanho M Azul Claro, 
Und, 70,9429 - 22, Conjunto Cirúrgico Ta-
manho M Azul Jeans, Und, 77,85 - 23, Con-
junto Cirúrgico Tamanho M Azul Marinho, 
Und, 77,85 - 24, Conjunto Cirúrgico Tama-
nho M Verde Piscina, Und, 70,95 - 25, Con-
junto Cirúrgico Tamanho P Azul Claro, Und, 
70,95 - 26, Conjunto Cirúrgico Tamanho P 
Azul Jeans, Und, 77,81 - 27, Conjunto Cirúr-
gico Tamanho P Azul Marinho, Und, 77,81 
– 28, Conjunto Cirúrgico Tamanho P Verde 
Piscina, Und, 70,95; Mj Hamuche - Even-
tos Me Cnpj 04707044000107, Lote 1, 01, 
Campo Duplo 100 X 100 Cm, Und, 31,00 
- 02, Campo Duplo 120 X 120 Cm, Und, 
62,00 - 03, Campo Duplo 150 X 150 Cm, 
Und, 82,00 - 04, Campo Duplo 80 X 80 Cm, 
Und, 12,0000 - 05, Campo Fenestrado 150 
X 150 Cm, Und, 81,00 – 06, Campo Fenes-
trado 60 X 60 Cm, Und, 12,01 – 07, Campo 
Simples 120 X 120cm, Und, 27,2629 - Lote 
3, 08, Cobertor Adulto, Und, 85,00 - 09, 
Cobertor Tipo Infantil 1,10m X 0,90m Azul, 
Und, 32,00 - Lote 6, 29, Cueiro De Flanela 
Sarjada 80x80cm, Und, 23,75.

José Antonio Antosczezem
Diretor Superintendente

CONSÓRCIO 
INTERMUNICIPAL DE 
SAÚDE DO VALE DO 

RIBEIRA E LITORAL SUL 

Extrato Trimestral 
De Ata De Registro De Preços 

O Consaúde Torna Público O Extrato Da Ata 
Registro De Preços, Referente Aos: Pro-
cesso Nº 039/2022 – Pregão Presencial Nº 
14/2022, Objetivando O Registro De Preços 
De Gêneros Alimentícios – Estocáveis Para 
Snd/Hrlb, Assinada Em 29/04/2022, Prazo 
De Validade De 12 (Seis) Meses, Com Seu 
2º Trimestre De Vigência, Conforme Segue: 
(Detentora Da Ata/Fornecedor, Nº Do Item, 
Descrição, Unidade De Medida, Preço Uni-
tário Em Real), Conforme Segue: Ronie Pe-
terson Ramponi Me Cnpj:01.861.858/0001-
03, 03, Acucar Refinado, Kg, 4,85, 09, Arroz 
Integral, Kg, 6,24, 10, Arroz Polido, Agulha, 
Longo, Fino, Tipo 1, Kg, 4,70, 11, Aveia 
Em Flocos Integral, Kg, 22,50, 15, Biscoito 
Tipo Agua, Sem Sal, Kg, 13,85, 34, Extrato 
De Tomate, Kg, 6,95, 39,Farinha De Trigo 
Tipo 1, Kg, 4,99, 40, Feijao Carioca  Tipo 
1, Kg, 9,10, 51, Leite Desnatado, L, 5,66, 
52, Leite Uht/Uat Semi Desnatado Zero, % 
Latose, L, 5,52, 55, Margarina Vegetal Com 
Sal, Kg, 15,50, 57, Massa Alimenticia Seca, 
Espaguete, Kg, 5,74, 59, Massa Alimen-
ticia Seca, Parafuso, Kg, 5,74, 61, Massa 
Para Lasanha Pre Cozida,Kg, 16,46, 65, 
Oleo De Soja, L, 11,90, 79, Suco De Nectar 
Da Fruta Light, Cx, 2,46;  Comeder Com. 
Merc. Deriv. Prod. Alim. Ltda Epp, Cnpj/Cpf: 
03.347.228/0001-40, 01, Achocolatado Em 
Po, Merilu, Kg, 12,30, 05, Adocante Dieteti-
co Liquido, Ml, 0,05, 06, Agua De Coco, L, 
9,30, 12,  Biscoito C/Sal Tipo Cream Crac-
ker, Kg, 12,00, 13, Biscoito C/Sal, Integral, 
Kg, 13,90, 14, Biscoito Doce Tipo Maisena, 
Kg, 12,00, 16, Cafe Torrado E Moido, Kg, 
31,50, 20, Cha De Erva Cidreira, Gr, 0,22, 
23, Colorifico Em Po, Kg, 9,89, 29, Doce De 
Goiaba De Corte, Kg, 13,00, 31, Erva Mate, 
Kg,16,80, 32, Ervilha Verde Em Conserva, 
Kg, 14,50, 36, Farinha De Mandioca, Kg, 
6,50, 37, Farinha De Milho, Kg, 5,79, 41, 
Fermento Quimico Em Po, Kg, 27,76, 42, 
Fuba De Milho, Kg, 4,25, 62, Milho Branco 
Para Canjica, Kg, 7,79, 64, Mostarda, Kg, 
5,59, 66, Oregano Seco, Kg, 42,00, 73, Sal 
Refinado, Kg, 1,89, 75, Suco Concentrado 
Sabor Abacaxi, L, 11,00, 76, Suco Concen-
trado Sabor Caju, L, 6,50, 77, Suco Concen-
trado Sabor Maracuja, L, 14,00, 78, Suco 
Concentrado Sabor Uva, L, 13,20, 80, Suco 
Preparado Pronto Para O Consumo, L, 
7,90; Dina Camargo Kletlinger21715533836  
Cnpj/Cpf: 33.807.650/0001-00, 02, Achoco-
latado Em Po Diet, Kg, 72,50, 08, Amido 
De Milho, Kg, 9,40, 17, Canela Em Po,  Gr, 
0,110, 18, Canela Em Rama, Gr, 0,12, 19, 
Catchup, Kg, 5,53, 21, Cha De Hortela, Em-
balagem Sache, Gr, 0,26, 25, Complemen-
to Alimentar A Base De Milho, Kg, 27,50, 
26,Complemento Alimentar A Base De Tri-
go, Cevada E Aveia, Kg, 27,50, 27, Cravo 
Da India, Gr, 0,30, 28, Creme De Leite, Kg, 
20,40, 35, Farinha De Aveia Instantanea, 
Kg, 18,40, 38, Farinha De Rosca, Kg, 8,90, 
43, Gelatina Diet, Sabor Abacaxi, Gr, 0,38, 
44, Gelatina Diet, Sabor Limao, Gr, 0,38,  
45, Gelatina Diet, Sabor Morango, Gr, 0,38, 
46, Gelatina Diet, Sabor Uva, Gr, 0,38, 47, 
Gelatina, Sabor Abacaxi, Kg, 19,83, 48, Ge-
latina, Sabor Limao, Kg,  19,83, 49, Gelati-
na, Sabor Morango, Kg, 19,83,   
50, Gelatina, Sabor Uva, Kg, 19,83, 53, 
Louro Em Folhas Secas, Gr, 0,12, 54, Maio-
nese, Kg, 6,24, 58, Massa Alimenticia Seca, 
Kg, 6,24, 60, Massa Alimenticia, Kg, 6,24, 
67, Polpa De Fruta Congelada Sabor Goia-
ba, Kg, 24,00, 68, Polpa De Fruta Congela-
da, Sabor Abacaxi, Kg, 24,00, 69, Polpa De 
Fruta Congelada, Sabor Acerola, Kg,24,00, 
70, Polpa De Fruta Congelada, Sabor Ma-
racuja,Kg, 27,00, 71, Polvilho Azedo, Kg, 
9,60, 74, Shoyu, L, 7,90, 81, Trigo Integral 
Para Quibe, Kg, 9,40.  

José Antonio Antosczezem
Diretor Superintendente

CONSÓRCIO 
INTERMUNICIPAL DE 
SAÚDE DO VALE DO 

RIBEIRA E LITORAL SUL 

EXTRATO DE ADITAMENTO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 027/2021
PROCESSO Nº 064/2021

EDITAL Nº 044/2021

Referente: Registro de Preço para fu-
tura e eventual aquisição de combus-
tíveis (gasolina comum, etanol, óleo 
diesel S500 e óleo diesel-S10), para 
atender a demanda dos departamentos 
do município de Cananéia, conforme 
condições, quantidades e exigências 
estabelecidas no Anexo I deste Edital, 
pelo período de 12 (doze) meses.

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE CA-
NANÉIA/SP
CONTRATADA: AUTO POSTO RETI-
RO DAS CARAVELAS LTDA – EPP
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 
001/2022

Valores registrados: gasolina – R$ 6,03 
(seis reais e três centavos); gasolina 
para embarcação – R$ 6,17 (seis reais 
e dezessete centavos); etanol – R$ 
4,40 (quatro reais e quarenta centa-
vos); diesel S500 – R$ 8,03 (oito reais 
e três centavos); diesel S10 – R$ 8,07 
(oito reais e sete centavos)

PRAZO DE VALIDADE: 06/04/2023
DATA DA ASSINATURA: 28/07/2022.

Cananéia, 28 de julho de 2022.

Publique-se 

ROBSON DA SILVA LEONEL
Prefeito Municipal

ESTADO DE SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE CANANÉIA

AVISO DE DECISÃO 
DE RECURSO ADMINISTRATIVO

Pregão Eletrônico: n° 01/22. Processo n° 
121/22. Objeto: Elaboração do Plano Re-
gional de Gestão Integrada de Resíduos 
Sólidos para os municípios que integram 
o CONSAÚDE – Consórcio Intermunicipal 
de Saúde do Vale do Ribeira e Litoral Sul 
através do Pregoeiro, comunica aos inte-
ressados que julgou Improcedente o recur-
so interposto pela empresa Felco Faleiros 
Projetos e Consultoria em Engenharia Ltda. 
EPP. O inteiro teor da decisão encontra-se 
disponível no Serviço de Suprimento, à Rua 
Pedro Bonne, nº 508, Centro, Pariquera-A-
çu-SP., podendo, ainda ser obtido através 
do e-mail: licitacoes@consaude.org.br.

CONSÓRCIO 
INTERMUNICIPAL DE 
SAÚDE DO VALE DO 

RIBEIRA E LITORAL SUL 

E D I T A L  D E  C O N V O C A Ç Ã O

LUIZ HENRIQUE KOGA, Prefeito do Município de Cajati, Estado de São Paulo, usando das 
atribuições que lhe são conferidas por Lei, nos termos do artigo 37, Inciso IX, da Constitui-
ção Federal, artigo 117, IX, da Lei Orgânica Municipal e da Lei Municipal nº 282/97, alterada 
pelas Leis 290/97, 435/01 e 760/06 e da LEI MUNICIPAL Nº 1.789 DE 15 DE OUTUBRO 
DE 2020;

R      E      S      O      L      V      E

CONVOCAR os candidatos abaixo relacionados, aprovados no Concurso Público nº 
001/2019, para assumir a vaga abaixo descrita por PRAZO DETERMINADO, sob o Regime 
da Consolidação das Leis do Trabalho (C.L.T.):

PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA
ORD. CLASS. NOME R.G.

112º SILVIA YOSHIE OLIVEIRA ABE 64.561.441-5
113º ELIANE DA SILVA GOMES 30.264.625-5
114º JESSICA DE LARA PINTO 47.178.410-2
115º GIOVANY DIAS PEREIRA 50.078.713-X
116º PAULA CAROLINE FERNANDES MOTTA 46.961.688-X

Os candidatos acima relacionados terão o prazo de 02 (dois) dias úteis, a contar da presente 
publicação, para se apresentarem à Divisão de Gestão de Pessoas da Prefeitura do Muni-
cípio de Cajati/SP, a fim de assumir a vaga temporária, perdendo o direito à vaga se não 
obedecido rigorosamente o prazo estabelecido.
Este Edital entrará em vigor na data de sua Publicação, com afixação em lugar próprio de 
costume, revogadas as disposições em contrário.

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

Cajati/SP, 29 de julho de 2022.

LUIZ HENRIQUE KOGA
Prefeito do Município de Cajati

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
ESTADO DE SÃO PAULO

E D I T A L  D E  C O N V O C A Ç Ã O

LUIZ HENRIQUE KOGA, Prefeito Municipal de Cajati, Estado de São Paulo, usando das 
atribuições que lhe são conferidas por Lei, nos termos da DA LEI MUNICIPAL Nº 1.820 DE 
04 DE MARÇO DE 2021,

R      E      S      O      L      V      E

CONVOCAR para tomar posse no Emprego Público a partir desta data, a candidata abaixo 
relacionada, conforme aprovação no Processo Seletivo nº 006/2021,  para contratação 
temporária em substituição a servidora ANDREIA PEREIRA DA SILVA, que assumiu o car-
go interino de Supervisora do Programa Criança Feliz, pelo período de 3 (três) meses, sob o 
Regime da Consolidação das Leis do Trabalho (C.L.T.):

VISITADOR (Programa Criança Feliz)
ORD. CLASS. NOME R.G.

14º LUCIENE DUARTE DE BRITO MORAIS 42.144.409

O candidato convocado terá o prazo de 02 (dois) dias úteis, a contar da presente publicação, 
para se apresentar à Divisão de Gestão de Pessoas da Prefeitura Municipal de Cajati/SP, a 
fim de tomar posse no Emprego Público, conforme Edital do Processo Seletivo n.º 006/2021, 
perdendo o direito à vaga se não obedecido rigorosamente o prazo estabelecido.
Este Edital entrará em vigor na data de sua Publicação, com afixação em lugar próprio de 
costume, revogadas as disposições em contrário.

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

Cajati/SP, 29 de julho de 2022.

LUIZ HENRIQUE KOGA
Prefeito do Município de Cajati

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
ESTADO DE SÃO PAULO

Ligue já:  
11. 3729-6600

Publique 
em jornal 
de grande 
circulação.
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EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0005959-62.2022.8.26.0007 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara 
Cível, do Foro Regional VII - Itaquera, Estado de São Paulo, Dr(a). Luiz Renato Bariani Pérez, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) J. 
BERNARDINO DA SILVA CONSTRUÇÃO - ME, CNPJ 19.182.759/0001-60, com endereço à Avenida Bezerra de Menezes, 1322, 
São Geraldo, CEP 60325-004, Fortaleza - CE que por este Juízo, tramita de uma ação de Cumprimento de sentença, movida por 
Radial Indústria Metalúrgica Ltda.. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, nos termos do ar�go 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 quan�a de R$ 61.612,91, devidamente atualizada, sob pena de multa de 10% sobre o valor do 
débito e honorários advoca�cios de 10% (ar�go 523 e parágrafos, do Código de Processo Civil). Fica ciente, ainda, que nos 
termos do ar�go 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 in�mação, apresente, nos 
próprios autos, sua impugnação. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS.     P-29/07 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇARIGUAMA
AVISO DE LICITAÇÃO 

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 09/2022
PROCESSO N.º 59/2022

Objeto:  Aquisição de Equipamento de aparelho de GPS com georreferenciamento 
RTK, com acessórios. Sessão Pública do Pregão Eletrônico N.º 09/2022: 
15/08/2022 às 9h, endereço: www.bbmnetlicitacoes.com.br. O edital em seu inteiro 
teor estará à disposição a partir do dia 01/08/2022, das 09h às 16h30 no endereço 
Rua São João, n° 228, Centro - Araçariguama-SP, no endereço eletrônico acima 
mencionado e também no site da Prefeitura www.aracariguama.sp.gov.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇARIGUAMA
AVISO DE LICITAÇÃO 

PREGÃO PRESENCIAL Nº.41/2022 - PROCESSO Nº.92/2022
Objeto: Registro de preços para eventual aquisição de material 

hidráulico, pelo período de 12 (doze) meses. Sessão Pública do Pregão 
Presencial nº41/2022:  12/08/2022 às 9h, na Rua São João, n°228 - Centro - 
Araçariguama – SP. O edital em seu inteiro teor estará à disposição a partir do 
dia 29/07/2022, das 9h às 16h30 no endereço acima mencionado e também no 
site da Prefeitura www.aracariguama.sp.gov.br.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI
EDITAL Nº 156/2.022 – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 81/2.022.

OBJETO: Registro de Preços para aquisição de insumos diabéticos para atendimento de pacientes 
através de Processo Judicial da Secretaria de Saúde. Data da abertura: 11/08/2022, às 08:00 
horas. Melhores informações poderão ser obtidas junto à Divisão de Compras, Licitações e Gestão 
de Contratos na Rua Anhanguera nº 1155, Jardim Morumbi, ou e-mail: andreia.pregoeira@gmail.
com / contrato.pmb@gmail.com . O Edital poderá ser lido naquela Seção e retirado gratuitamente 
no site www.birigui.sp.gov.br, Leandro Maffeis Milani – Prefeito Municipal. Birigui - SP, 28/07/2022.

 PREFEITURA MUNICIPAL DE HORTOLÂNDIA
AVISO - O Município de Hortolândia torna público aos interessados, 
a 4ª Reabertura do Pregão Eletrônico 64/2022, Edital 81/2022, 
PMH 2129/2022, objeto: “Registro de Preços para aquisição de 

fralda infantil e geriátrica descartável e afins, nos termos das especificações 
contidas no ANEXO I – Memorial Descritivo”. INÍCIO DO CADASTRO DAS 
PROPOSTAS (iniciais/documentos de habilitação) 01/08/2022 às 08h00min. 
PRAZO FINAL PARA CADASTRAMENTO (Propostas iniciais/documentos de 
habilitação) 10/08/2022 às 09h00min. INÍCIO DO PREGÃO (fase competitiva) 
10/08/2022 às 09h30min. 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 
www.bbmnetlicitacoes.com.br, o Edital e seus anexos poderão ser obtidos no 
sítio eletrônico oficial da Prefeitura: www.hortolandia.sp.gov.br> Acesso rápido> 
Portal Hortolândia Fácil> ou junto ao Departamento de Suprimentos, localizado 
na Rua José Cláudio Alves dos Santos, 585, Remanso Campineiro, no 
Município de Hortolândia – SP, no horário das 08:00 às 17:00 horas, mediante 
o recolhimento aos cofres públicos da importância do equivalente ao custo por 
folha da Administração. Hortolândia, 25 de julho de 2022. Ieda Manzano de 
Oliveira/Secretária Municipal de Administração e Gestão de Pessoal.

EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0113102-66.2006.8.26.0009 O(A) 
MM. Juiz(a) de Direito da 3ª Vara Cível, do Foro Regional IX - Vila Prudente, Estado de São Paulo, 
Dr(a). Cristiane Sampaio Alves Mascari Bonilha, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a JOSELIA DIAS 
DE SOUZA, RG 2198056, CPF 902.802.101-91, que lhe foi proposta uma ação de Monitória por 
parte de Central Ativo Fomento Comercial Ltda. Encontrando-se a ré em lugar incerto e não 
sabido, foi determinada sua INTIMAÇÃO, por edital, DA PENHORA realizada sobre as quantias 
bloqueadas pelo Sistema BACENJUD, no valor de R$ 499,10 (fls, 326), de conta de sua titularidade, 
e do prazo de 05 dias úteis para comprovar eventual impenhorabilidade, de acordo com o artigo 
854, parágrafo 3º, inciso I, do Código de Processo Civil, iniciando-se a contagem após o decurso do 
prazo de 20 dias deste edital. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. 
NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 08 de junho de 2021. 

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0020598-31.2012.8.26.0009 A MM. 
Juiza de Direito da 3ª Vara Cível, do Foro Regional IX - Vila Prudente, Estado de São Paulo, Dra. 
Claudia Sarmento Monteleone, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a FÁBIO MARINELLI, RG 
17650129, CPF 114.417.968-86 e HMSE COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA 
BARES, RESTAURANTES E SIMILARES LTDA., CNPJ 08.346.511/0001-71, que lhe foi proposta 
uma ação de Monitória por parte de Banco Safra S/A., visando ao recebimento da quantia de R$ 
104.048,68, representada por uma cédula de crédito bancário nº 000186895, assinada em 
15/03/2012, vinculada à agência 2100, conta corrente nº 018689-5, vencida e não paga. 
Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, 
para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso 
do prazo do presente edital, efetue o pagamento da quantia especificada, devidamente atualizada e 
honorários advocatícios correspondentes a 5% do valor da causa ou apresente embargos 
monitórios, nos termos do artigo 701 do Código de Processo Civil, sob pena de constituição de título 
executivo judicial. Não efetuado o pagamento ou apresentado embargos, o réu será considerado revel, 
caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na 
forma da lei NADA MAIS.. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 11 de julho de 2022. 

ATA DA REUNIÃO DE SÓCIOS DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA 
DENOMINADA MMSHKA PARTICIPAÇÕES LTDA

DATA DE 15-01-2022
CNPJ(MF) 20.259.943/0001-40

NIRE 35.2.2843181-5
DATA, HORA E LOCAL: Aos 15 dias do mês de janeiro de 2022, às 10H:00AM, os sócios da sociedade MMSHKA PARTICIPAÇÕES 
LTDA., constituída e registrada na Junta Comercial do Estado de São Paulo - JUCESP sob nº 35.2.2843181-5 e inscrita no 
CNPJ(ME) sob o nº 20.259.943/0001-40, REUNIRAM-SE na sede social da Sociedade situada na cidade de São Paulo, Capital, 
estabelecida no Edifício Capital Corporate Office da Rua Antônio de Oliveira 906, conj. 3107, sala A, 31º andar, Brooklin, CEP 
04718-050. 
PRESENÇA: (a) Philippe Boutaud Sanz, o qual também se assina Philippe Boutaud-Sanz, inscrito no CPF(ME) nº 281.365.218-08 
e, (b) Jasmim Heimpel Sawaya Boutaud Sanz, a qual também se assina Jasmim Heimpel Sawaya Boutaud-Sanz, inscrita no 
CPF(ME) sob o nº 351.575.498-90.
CONVOCAÇÃO: dispensada a comprovação da convocação prévia, considerando a presença dos sócios que representam a 
totalidade do capital social da Sociedade de acordo com o artigo 1.072, §2º, da Lei 10.406/02 (“Código Civil”). 
ORDEM DO DIA: deliberar, nos termos do artigo 1.082, II, do Código Civil, sobre a redução desproporcional do capital social 
da Sociedade por considerarem excessivo em relação ao objeto social e o consequente o cancelamento de parte das quotas 
representativas do capital social.
DELIBERAÇÕES: apreciados os documentos contábeis e discutida a pauta, os sócios aprovaram, por unanimidade de votos, sem 
restrição, a redução do capital da Sociedade passando dos atuais R$ 2.160.911,00 para R$ 375.911,00. Assim sendo, a redução 
efetiva é de R$ 1.785.000,00 e por consequência a redução de 1.785.000 quotas representativas do capital da sociedade. A 
redução de capital, aprovada neste ato, se dá em razão de o capital da Sociedade ser no momento excessivo em relação ao seu 
objeto, nos termos do artigo 1.082, II, do Código Civil. O valor da redução de capital ocorre sobre a participação detida pelo sócio 
PHILIPPE BOUTAUD-SANZ, passado dos atuais R$ 2.160.861,00 para R$ 375.861,00. O capital de R$ 375.911,00 passa a vigorar 
da seguinte forma: (a) O socio PHILIPPE BOUTAUD-SANZ detém 375.861 quotas no valor nominal de R$ 375.861,00  (b) a socia 
JASMIM HEIMPEL SAWAYA BOUTAUD-SANZ detém 50 quotas no valor nominal de R$ 50,00. Os sócios autorizam a administração 
da Sociedade a praticar todos os atos necessários à efetivação da redução do capital social da Sociedade, incluindo, mas não 
limitado, à publicação da presente ata de reunião de sócios para que se inicie a contagem do prazo legal de 90 dias, necessários 
à eficácia das deliberações aqui aprovadas, nos termos do artigo 1.084 do Código Civil e seus parágrafos, bem como, tomar todas 
as providências perante bancos necessárias à remessa correspondente ao valor da redução no capital da sociedade. 
SUSPENSÃO DOS TRABALHOS E LAVRATURA DA ATA: nada mais havendo a ser tratado, foi oferecida a palavra a quem dela 
quisesse fazer uso e, como ninguém se manifestou, foram encerrados os trabalhos pelo tempo necessário à lavratura da presenta 
ata, a qual, reaberta a sessão, foi lida, aprovada e por todos os presentas assinada.
(Presentes)
                                    Philippe Boutaud-Sanz         Jasmim Heimpel Sawaya Boutaud-Sanz
                                    Sócio Administrador                Sócia

MUNICÍPIO DE JAHU
ANULAÇÃO
CONSIDERANDO os autos do Processo Licitatório referente à PREGÃO PRESENCIAL nº 006/2022. 
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MASSA ASFÁLTICA USINADA A 
QUENTE PARA APLICAÇÃO A FRIO;
CONSIDERANDO as manifestações nos autos do processo e por motivo de interesse público;
RESOLVO:
I - ANULAR a sessão de disputa de preços realizada em 16 de maio de 2022 do processo licitatório 
referenciado, com fundamento no artigo 49 da Lei 8.666/93; 
II – DETERMINAR que seja dado conhecimento a todos os interessados;
III - PUBLIQUE-SE como de praxe.
Jahu, 20 de julho de 2022.
FILIPE HERNANDES DIAS CRISTOFARO, 
SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS.

MUNICÍPIO DE JAHU
PUBLICAÇÃO
PROCESSO nº 2982-PG/2022 – MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 053/2022.
OBJETO: AQUISIÇÃO DE PROJETOR DE MULTIMÍDIA.
INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: 11 de agosto de 2022 - HORÁRIO: 09:00 horas.
O Edital estará disponível a partir de 29 de julho de 2022, no Departamento de Licitações situada na Rua 
Paissandu, 444, através de mídia eletrônica, mediante o fornecimento pelo interessado de um pendrive; no site 
da BLL – Bolsa de Licitações e Leilões no endereço eletrônico: www.bll.org.br ou no site www.jau.sp.gov.br – 
GRATUITO – INFORMAÇÕES: fone (14) 3602-1718 ou (14) 3602-1804 das 08:00 às 17:00 horas. 
Jahu, 28 de julho de 2022.
DANIEL ESTEVES DE BARROS,
Departamento de Licitações.

MUNICÍPIO DE JAHU
PUBLICAÇÃO
PROCESSO nº 2982-PG/2022 – MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 054/2022.
OBJETO: AQUISIÇÃO DE PROJETOR DE MULTIMÍDIA.
INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: 11 de agosto de 2022 - HORÁRIO: 10:30 horas.
O Edital estará disponível a partir de 29 de julho de 2022, no Departamento de Licitações situada na Rua 
Paissandu, 444, através de mídia eletrônica, mediante o fornecimento pelo interessado de um pendrive; no site 
da BLL – Bolsa de Licitações e Leilões no endereço eletrônico: www.bll.org.br ou no site www.jau.sp.gov.br – 
GRATUITO – INFORMAÇÕES: fone (14) 3602-1718 ou (14) 3602-1804 das 08:00 às 17:00 horas. 
Jahu, 28 de julho de 2022.
DANIEL ESTEVES DE BARROS,
Departamento de Licitações.

MUNICÍPIO DE JAHU
REPUBLICAÇÃO
PROCESSOS nº 4433-PG/2021– MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL nº 006/2022. Objeto: 
REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MASSA ASFÁLTICA USINADA A QUENTE 
PARA APLICAÇÃO A FRIO;
INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: 12 de agosto de 2022 - HORÁRIO: 09:00 horas.
O Edital estará disponível a partir de 29 de julho de 2022 no Departamento de Licitações situada na Rua 
Paissandu, 444, através de mídia eletrônica, mediante o fornecimento pelo interessado de um pendrive; 
no site da BLL – Bolsa de Licitações e Leilões no endereço eletrônico: www.bll.org.br ou no site www.
jau.sp.gov.br – GRATUITO –
INFORMAÇÕES: fone (14) 3602-1718 ou (14) 3602-1804 das 8:00 às 17:00 horas.
Jahu, 28 de julho  de 2022.
FILIPE HERNANDES DIAS CRISTOFARO,
Secretário de Economia e Finanças.

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Objeto: Empresa especializada para Serviços de Elétrica (LOTE 01) e Serviços de 
Serralheria (LOTE 02) com fornecimento de materiais para fabricação de estruturas 
metálicas leves e coberturas, remoção e instalação de telhas, para manutenção das 
Unidades Escolares e prédios administrativos da Secretaria Municipal de Educação e 
para uso das Secretarias Municipais de Serviços Urbanos e Meio Ambiente, e Obras e 
Vias Públicas, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo 
prazo de 12 (doze) meses, conforme as descrições constantes no Anexo I do processo 
licitatório, com prazo de cada entrega em até 10(dez) dias. O edital está disponível 
gratuitamente, através do “site” da Prefeitura na internet www.indaiatuba.sp.gov.br. 
Os envelopes deverão ser entregues, diretamente à Pregoeira Regiane Freitas de 
Abreu, na sala de reunião do Departamento de Licitações, localizado à Av. Engº. Fábio 
Roberto Barnabé, nº 2.800 - Jardim Esplanada II - Indaiatuba/SP, às 09:00 horas do 
dia 10 de agosto de 2022. Informações através dos telefones nºs.: (19) 3834-9202 / 
(19) 3834-9085.

INDAIATUBA, 28 DE JULHO DE 2022
NILSON ALCIDES GASPAR

PREFEITO MUNICIPAL

PREGÃO PRESENCIAL Nº 066/2022 - EDITAL Nº 151/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Objeto: Contratação de empresa especializada para atender ao programa de 
alimentação escolar nas Unidades Educacionais Municipais e Estaduais no Município 
de Indaiatuba, conforme projetos, memorial descritivo, planilha orçamentária e 
cronograma físico financeiro, que fazem parte integrante do processo licitatório. O 
edital está disponível gratuitamente, através do “site” da Prefeitura na internet www.
indaiatuba.sp.gov.br. Os envelopes, deverão ser entregues no Departamento de 
Protocolo, localizado à Av. Engº Fábio Roberto Barnabé, 2.800 - Jardim Esplanada II - 
Indaiatuba SP, até às 09:00 horas do dia 30 de agosto de 2022, sendo que a abertura 
será na sala do Departamento de Licitações, localizada à Av. Engº Fábio Roberto 
Barnabé, 2.800 Jardim Esplanada II, Indaiatuba/ SP. Informações através dos telefones 
nºs.: (19) 3834-9085 / 3834-9087.

INDAIATUBA, 28 DE JULHO DE 2022
NILSON ALCIDES GASPAR

PREFEITO MUNICIPAL 

CONCORRÊNCIA Nº 009/2022 - EDITAL Nº 152/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMARÉ

Pregão Presencial nº 047/2022
Licitação nº 068/2022
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE UNIFORMES
Licitação Tipo: Menor valor por item 
Regime de Execução: Entrega parcelada (preço unitário).
Data de entrega dos envelopes e início dos trabalhos: 12/08/2022 às 09:00 
horas.
Valor do edital: O edital será fornecido mediante a apresentação de um 
CD virgem pela empresa interessada, através do e-mail licitacao@sumare.
sp.gov.br, mediante solicitação ou pelo site oficial do município: sumare.
atende.net.
Maiores informações e edital completo na Divisão de Licitações e Compras, 
na Rua João Jacob Rohwedder nº 41 - Centro - Sumaré/SP através do tele-
fone (19) 3399-5300 das 08:30 às 16:30 nos dias úteis.

SUMARÉ, 28 DE JULHO DE 2022
MONIS MÁRCIA SOARES

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO

EDITAL DE 1º e 2º LEILÕES PÚBLICOS EXTRAJUDICIAIS E INTIMAÇÃO DAS DATAS 
DOS LEILÕES – ONLINE E PRESENCIAL - Local do Leilão - Travessa Comandante 
Salgado, 75 – Fundação – São Caetano do Sul – SP e online no site 
www.hisaleiloes.com.br. TATIANA HISA SATO, Leiloeira Oficial – mat. Jucesp nº 817, 
autorizada por DEDO DE DEUS DIÁLOGO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS 

SPE LTDA, CNPJ nº 15.706.848/0001-08, venderá em 1º e 2º Público Leilão Extrajudicial – art.26, 27 
e § da Lei Fed. Nº 9.514/97 e suas alterações, o IMÓVEL: Apartamento 44, do edifício “Condomínio 
Momento Boulevard Club”, área privativa edificada de 99,770m2; área de uso comum de 71,855m2; 
perfazendo a área total de 171,625m2. Matrícula nº 304.744 – 9º OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS 
DA CAPITAL DE SÃO PAULO/SP.  1º LEILÃO 11/08/2022 ás 14:00 - VALOR: R$ 988.318,09. 2º 
LEILÃO 12/08/2022 ás 14:00 - VALOR: R$ 911.539,07. 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 
14/07/2022. Os Fiduciantes - CLAUDIO RAMOS DE OLIVEIRA CPF 111.620.558-04 E SAMUEL NUNES DE 
ALMEIDA CPF 271.949.248-54 – comunicados das datas dos leilões, também pelo presente edital, para 
o exercício da preferência. Os interessados deverão tomar conhecimento do Edital completo, 
disponível no portal da Hisa Leilões - www.hisaleiloes.com.br | (11)94886-0334.

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.

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.

A comissão Permanente de Licitações da Prefeitu-
ra Municipal de São Lourenço da Serra- São Paulo 
torna público para o conhecimento dos interessa-
dos a SUSPENSÃO do PREGÃO PRESENCIAL 
n°13/2022, referente à Aquisição de Combustí-
vel. A nova data será 10.08.2022 – Ás 14:00hrs 
São Lourenço da Serra, 28 de julho de 2022.

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE SÃO LOURENÇO DA SERRA

ESTADO DE SÃO PAULO

A comissão Permanente de Licitações da Prefeitura 
Municipal de São Lourenço da Serra- São Paulo torna 
público para o conhecimento dos interessados a SUS-
PENSÃO do PREGÃO PRESENCIAL n°16/2022, re-
ferente à Aquisição de Aquisição de Gêneros Alimen-
tícios Estocáveis. A nova data será 11.08.2022 – Ás 
14:00hrs São Lourenço da Serra, 28 de julho de 2022.

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE SÃO LOURENÇO DA SERRA

ESTADO DE SÃO PAULO

Reabertura - Processo SUPRI 306/2022 – 
CONCORRÊNCIA PÚBLICA nº 13/2022 – Contratação 
de empresa especializada para execução de 
pavimentação asfáltica e drenagem em diversas 
vias do Município de Itapevi. Recebimento e abertura 
dos Envelopes às 09h00 do dia 05/09/2022. Local: Rua 
Agostinho Ferreira Campos, nº 675 – 2º andar – Vila 
Nova Itapevi – Itapevi/SP. – Retirar o edital gratuitamente 
na página da Internet http: //www.itapevi.sp.gov.br/
licitacoes– Maiores Informações: Fone: (11) 4143-7600. 
E-mail: licitacoes@itapevi.sp.gov.br. Itapevi, 28/07/2022 
– Departamento de Compras e Licitações.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO 
DE ITAPEVI

Processo SUPRI 359/2022 – PREGÃO 
ELETRÔNICO nº 84/2022 – Aquisição de necessarie e 
porta comprimidos para atendimento às necessidades 
do setor de Vigilância Epidemiológica. (Licitação 
exclusiva para ME, EPP e MEI, nos termos do Artigo 48, 
I, 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 29/07/2022 até às 09h00min do dia 11/08/2022. 
- ABERTURA DAS PROPOSTAS: às 09h01min 
do dia 11/08/2022. - INÍCIO DO PREGÃO (FASE 
COMPETITIVA): às 09:10min do dia 11/08/2022. - 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, 28/07/2022 – 
Departamento de Compras e Licitações.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO 
DE ITAPEVI

Processo SUPRI 348/2022 – PREGÃO 
ELETRÔNICO nº 85/2022 – Aquisição de protetor 
solar e repelente. (Licitação exclusiva para ME, 
EPP e MEI, nos termos do Artigo 48, I, 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 29/07/2022 até às 14h00min do 
dia 11/08/2022. - ABERTURA DAS PROPOSTAS: 
às 14h01min do dia 11/08/2022. - INÍCIO DO 
PREGÃO (FASE COMPETITIVA): às 14:10min do 
dia 11/08/2022. - 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, 28/07/2022 – Departamento 
de Compras e Licitações.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO 
DE ITAPEVI

A VERDADE 
NAS BANCAS

www.gazetasp.com.br

Ligue já: 
11. 3729-6600

Publique 
em jornal 
de grande 
circulação.
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