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DE COMER COM OS OLHOS
Na Capital, interior ou Baixada não faltam opções 
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10 restaurantes com vistas de tirar o fôlego. ESTADO/A3
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GRUPO 
GAZETA DE S. PAULO

Defesa da Democracia. A divulgação oficial do manifes-
to em defesa da democracia organizado pela Faculdade de 
Direito da USP e assinado por três mil pessoas, incluindo 
banqueiros, economistas e personalidades de diversos se-
tores, motivou entidades empresariais a se manifestarem. 
A Fiesp informou que está organizando com sindicatos e 
organizações patronais um segundo manifesto, a ser di-
vulgado no próximo dia 11 e que vai participar na mesma 
data de um ato organizado pela USP de apoio ao sistema 
eleitoral. Porta-voz do manifesto da Faculdade de Direito, o 
ex-decano do STF Celso de Mello defendeu uma reação da 
sociedade aos ataques do presidente Jair Bolsonaro (PL), a 
quem chamou de “um político menor e medíocre”.

Privatização da educação. A Comissão de Educação, Cul-
tura e Esportes da Câmara Municipal de SP marcou para 9 
de agosto uma audiência pública que vai discutir projeto 
de lei que autoriza as organizações sociais a assumirem a 
gestão de escolas públicas municipais na cidade. O polêmi-
co projeto de autoria dos vereadores Cris Monteiro (Novo) 
e Rubinho Nunes (União Brasil) quer implementar uma 
sistema de gestão compartilhada em escolas de ensino 
fundamental e médio da rede pública municipal de ensino 
em parceria com organizações da sociedade civil sem fins 
lucrativos. A audiência será às 11h, no Salão Nobre da Câma-
ra, no 8º andar, e haverá transmissão on-line.

Semáforos da Capital. Em meio a diversos faróis apaga-
dos pela cidade, o prefeito Ricardo Nunes (MDB) admitiu 
que a implementação do sistema de modernização dos se-
máforos vai atrasar. “A data que eu falei de final de julho fica 
prorrogada por conta dessa questão do Tribunal de Con-
tas para agosto. E eu espero verdadeiramente que eu não 
volte em agosto e dê uma nova data pra vocês por conta de 
alguma ação externa”, disse. A modernização do sistema 
de semáforos da cidade está para sair desde 2019, quando a 
Prefeitura anunciou uma licitação de R$ 900 milhões para 
contratar uma empresa que deveria instalar semáforos in-
teligentes e fazer a manutenção dos equipamentos.

IBGE: Novo concurso. O IBGE abriu mais um processo 
seletivo para a contratação de trabalhadores temporários 
para o Censo Demográfico 2022. São 15.075 vagas para re-
censeador, que exige nível fundamental completo. A pre-
visão de duração do contrato é de até três meses, podendo 
ser prorrogado. As inscrições, gratuitas, começaram nesta 
quinta-feira (28) e se encerram na segunda-feira, 1º de agos-
to, mas as informações não estavam disponíveis no site do 
instituto. A jornada de trabalho recomendável para a fun-
ção é de, no mínimo, 25 horas semanais, além da participa-
ção integral e obrigatória no treinamento.

EM 
DESTAQUE

Por Pedro Nastri 

Não caiu bem para parte das lideranças políticas da Capital a venda de cadei-
ras do histórico estádio do Pacaembu, na zona oeste de São Paulo, pela loja 
de decoração Tok&Stok. A Allegra Pacaembu, concessionária do complexo 

esportivo, fez uma parceria com a Tok&Stok para começar a vender nesta semana 
as peças em valores entre R$ 1.499 e R$ 1.799. O vereador Celso Giannazi (PSOL) 
acionou o Ministério Público e o Tribunal de Contas do Município para que a con-
cessionária esclareça a medida. “Os responsáveis pela venda ilegal desse patrimônio 
público devem ser punidos”, disse à coluna. A concessionária se defendeu dizendo 
que buscou evitar o descarte das cadeiras, e que todo o lucro da comercialização 
será revertido para a Fundaçao Gol de Letra. “Ressaltamos, ainda, que não há qual-
quer restrição legal ou contratual à iniciativa”, finalizou a nota.

CADEIRAS DO PACAEMBU
Vereador fala em ‘venda ilegal’

Você não sabe nem 
para onde vai, fica 

sem chão
Toninho Paiva, em 2021, sobre não ter 

sido reeleito à Câmara de São Paulo 
depois de quase 30 consecutivos no 

cargo. Ele morreu na última terça-feira 
(26), aos 80 anos.

‘Equívocos’. O arquiteto e urba-
nista Nabil Bonduki, relator do atual 
Plano Diretor da cidade, também 
criticou a decisão da Allegra Pacaem-
bu. “Isso finaliza uma série de equí-
vocos que foi feita nesse processo de 
concessão. É uma coisa estranhíssima 
começar a vender ou doar pedaços 
do Pacaembu, seja para quem for”, 
disse ele à coluna. “Estão pegando 
recursos públicos e passando para 
uma entidade privada. Por que a Gol 
de Letra? Por que a Tok&Stok?”, ques-
tionou. “Essas cadeiras fazem parte 
da história e da memória afetiva das 
pessoas”, completou o urbanista.

Histórico. Consultado pela 
coluna, o vereador Eduardo Suplicy 
(PT) lamentou a descaracterização do 
Pacaembu. Ele recordou partidas que 
assistiu no estádio e disse ter sido 
testemunha de exibições de lendas 
do esporte brasileiro no complexo, 
como Maria Esther Bueno e Eder Jo-
frer. O vereador pediu respeito à his-
tória da arena esportiva. “Os órgãos 
do patrimônio histórico deveriam ter 
uma atenção maior com o Pacaem-
bu’, afirmou

Taxistas. Após pressão de 
lideranças políticas, o auxílio mensal 
de até R$ 1 mil para taxistas de todo 
o País poderá ser pago também a 
profissionais que atuem na área mas 
não sejam os proprietários do alvará 
que permite a atividade. A decisão 
deve beneficiar cerca de 7 mil taxis-
tas a mais só na cidade de São Paulo, 
de acordo com apuração da coluna. 
Inicialmente, a previsão era que 33 
mil profissionais receberiam o valor 
na Capital. Agora, esse número deve 
passar de 40 mil.

DIVULGAÇÃO DIVULGAÇÃO/GOVERNO DE SP

Bye, bye, Brasil. O PSDB vai 
realizar a convenção para oficializar 
o governador Rodrigo Garcia como 
candidato à reeleição neste sábado, 
em São Paulo. O evento terá uma 
série de homenagens ao ex-gover-
nador João Doria (PSDB), exaltado 
como “o pai da vacina”. Só que Doria 
viajou aos EUA e não vai participar 
do encontro dos tucanos. Na conven-
ção, também deverá ser anunciado o 
vice de Garcia, e ainda há a possibili-
dade de lançarem o nome ao Senado. 
O favorito, de acordo com apuração 
da coluna, é o deputado estadual 
Professor HOC, do Podemos.

De olho no Poder
Por Bruno Ho� mann
bruno@gazetasp.com.br 
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AMANHÃ: SEGUNDA:

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.

TERÇA:

12° 26°
10° 22°

13° 20°

10° 18°

7° 20°

10° 23°

7° 25°

11° 27°
Sol Poucas nuvens Nublado Chuva rápida Chuva

Dia de sol, com 
nevoeiro ao 
amanhecer.

Dia de sol com 
algumas nuvens 
e névoa ao 
amanhecer.

Sol com algumas 
nuvens.
Não chove.
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SEGUNDA-FEIRA:

1 e 2



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
SÁBADO, 30 DE JULHO A SEGUNDA-FEIRA, 

1º DE AGOSTO 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

Defesa da Democracia. A divulgação oficial do manifes-
to em defesa da democracia organizado pela Faculdade de 
Direito da USP e assinado por três mil pessoas, incluindo 
banqueiros, economistas e personalidades de diversos se-
tores, motivou entidades empresariais a se manifestarem. 
A Fiesp informou que está organizando com sindicatos e 
organizações patronais um segundo manifesto, a ser di-
vulgado no próximo dia 11 e que vai participar na mesma 
data de um ato organizado pela USP de apoio ao sistema 
eleitoral. Porta-voz do manifesto da Faculdade de Direito, o 
ex-decano do STF Celso de Mello defendeu uma reação da 
sociedade aos ataques do presidente Jair Bolsonaro (PL), a 
quem chamou de “um político menor e medíocre”.

Privatização da educação. A Comissão de Educação, Cul-
tura e Esportes da Câmara Municipal de SP marcou para 9 
de agosto uma audiência pública que vai discutir projeto 
de lei que autoriza as organizações sociais a assumirem a 
gestão de escolas públicas municipais na cidade. O polêmi-
co projeto de autoria dos vereadores Cris Monteiro (Novo) 
e Rubinho Nunes (União Brasil) quer implementar uma 
sistema de gestão compartilhada em escolas de ensino 
fundamental e médio da rede pública municipal de ensino 
em parceria com organizações da sociedade civil sem fins 
lucrativos. A audiência será às 11h, no Salão Nobre da Câma-
ra, no 8º andar, e haverá transmissão on-line.

Semáforos da Capital. Em meio a diversos faróis apaga-
dos pela cidade, o prefeito Ricardo Nunes (MDB) admitiu 
que a implementação do sistema de modernização dos se-
máforos vai atrasar. “A data que eu falei de final de julho fica 
prorrogada por conta dessa questão do Tribunal de Con-
tas para agosto. E eu espero verdadeiramente que eu não 
volte em agosto e dê uma nova data pra vocês por conta de 
alguma ação externa”, disse. A modernização do sistema 
de semáforos da cidade está para sair desde 2019, quando a 
Prefeitura anunciou uma licitação de R$ 900 milhões para 
contratar uma empresa que deveria instalar semáforos in-
teligentes e fazer a manutenção dos equipamentos.

IBGE: Novo concurso. O IBGE abriu mais um processo 
seletivo para a contratação de trabalhadores temporários 
para o Censo Demográfico 2022. São 15.075 vagas para re-
censeador, que exige nível fundamental completo. A pre-
visão de duração do contrato é de até três meses, podendo 
ser prorrogado. As inscrições, gratuitas, começaram nesta 
quinta-feira (28) e se encerram na segunda-feira, 1º de agos-
to, mas as informações não estavam disponíveis no site do 
instituto. A jornada de trabalho recomendável para a fun-
ção é de, no mínimo, 25 horas semanais, além da participa-
ção integral e obrigatória no treinamento.

EM 
DESTAQUE

Por Pedro Nastri 

Não caiu bem para parte das lideranças políticas da Capital a venda de cadei-
ras do histórico estádio do Pacaembu, na zona oeste de São Paulo, pela loja 
de decoração Tok&Stok. A Allegra Pacaembu, concessionária do complexo 

esportivo, fez uma parceria com a Tok&Stok para começar a vender nesta semana 
as peças em valores entre R$ 1.499 e R$ 1.799. O vereador Celso Giannazi (PSOL) 
acionou o Ministério Público e o Tribunal de Contas do Município para que a con-
cessionária esclareça a medida. “Os responsáveis pela venda ilegal desse patrimônio 
público devem ser punidos”, disse à coluna. A concessionária se defendeu dizendo 
que buscou evitar o descarte das cadeiras, e que todo o lucro da comercialização 
será revertido para a Fundaçao Gol de Letra. “Ressaltamos, ainda, que não há qual-
quer restrição legal ou contratual à iniciativa”, finalizou a nota.

CADEIRAS DO PACAEMBU
Vereador fala em ‘venda ilegal’

Você não sabe nem 
para onde vai, fica 

sem chão
Toninho Paiva, em 2021, sobre não ter 

sido reeleito à Câmara de São Paulo 
depois de quase 30 consecutivos no 

cargo. Ele morreu na última terça-feira 
(26), aos 80 anos.

‘Equívocos’. O arquiteto e urba-
nista Nabil Bonduki, relator do atual 
Plano Diretor da cidade, também 
criticou a decisão da Allegra Pacaem-
bu. “Isso finaliza uma série de equí-
vocos que foi feita nesse processo de 
concessão. É uma coisa estranhíssima 
começar a vender ou doar pedaços 
do Pacaembu, seja para quem for”, 
disse ele à coluna. “Estão pegando 
recursos públicos e passando para 
uma entidade privada. Por que a Gol 
de Letra? Por que a Tok&Stok?”, ques-
tionou. “Essas cadeiras fazem parte 
da história e da memória afetiva das 
pessoas”, completou o urbanista.

Histórico. Consultado pela 
coluna, o vereador Eduardo Suplicy 
(PT) lamentou a descaracterização do 
Pacaembu. Ele recordou partidas que 
assistiu no estádio e disse ter sido 
testemunha de exibições de lendas 
do esporte brasileiro no complexo, 
como Maria Esther Bueno e Eder Jo-
frer. O vereador pediu respeito à his-
tória da arena esportiva. “Os órgãos 
do patrimônio histórico deveriam ter 
uma atenção maior com o Pacaem-
bu’, afirmou

Taxistas. Após pressão de 
lideranças políticas, o auxílio mensal 
de até R$ 1 mil para taxistas de todo 
o País poderá ser pago também a 
profissionais que atuem na área mas 
não sejam os proprietários do alvará 
que permite a atividade. A decisão 
deve beneficiar cerca de 7 mil taxis-
tas a mais só na cidade de São Paulo, 
de acordo com apuração da coluna. 
Inicialmente, a previsão era que 33 
mil profissionais receberiam o valor 
na Capital. Agora, esse número deve 
passar de 40 mil.

DIVULGAÇÃO DIVULGAÇÃO/GOVERNO DE SP

Bye, bye, Brasil. O PSDB vai 
realizar a convenção para oficializar 
o governador Rodrigo Garcia como 
candidato à reeleição neste sábado, 
em São Paulo. O evento terá uma 
série de homenagens ao ex-gover-
nador João Doria (PSDB), exaltado 
como “o pai da vacina”. Só que Doria 
viajou aos EUA e não vai participar 
do encontro dos tucanos. Na conven-
ção, também deverá ser anunciado o 
vice de Garcia, e ainda há a possibili-
dade de lançarem o nome ao Senado. 
O favorito, de acordo com apuração 
da coluna, é o deputado estadual 
Professor HOC, do Podemos.

De olho no Poder
Por Bruno Ho� mann
bruno@gazetasp.com.br 
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 A Que São Paulo é conside-
rada a capital da gastronomia 
no Brasil já é fato consuma-
do. Contudo, não só a capital 
paulista, como o litoral e o 
interior do Estado, reservam 
boas (e deliciosas) surpresas 
quando o assunto envolve 
boa comida e vista estontean-
te. Confira:

TERRAÇO ITÁLIA
Qualquer lista de restaurante 
com vista que se preze pre-
cisa conter o Terraço Itália. 
Com 50 anos de história, o 
restaurante, que serve mas-
sas, risotos, assados, pesca-
dos e pratos típicos da culiná-
ria italiana, está a 165 metros 
de altura e tem visibilidade 
em 360 graus, o que propor-
ciona uma vista privilegiada 
de todo o centro da cidade 
de São Paulo e seus edifícios 
mais icônicos, além da Serra 
da Cantareira ao fundo. 

O Terraço Itália fica na ave-
nida Ipiranga, n°344 - 41° e 42º 
anda no centro de São Paulo. 
O preço médio de uma refei-
ção é de R$ 250 a R$ 300 por 
pessoa. O espaço exige reser-
va, que deve ser feita por tele-
fone, no  (11) 2189-2929.

LASSÙ
Próximo ao Campo de Mar-
te e com uma visão ampla da 
capital paulista, o Lassú abriu 
suas portas em 2019 e é ou-
tra opção para quem apre-
cia a culinária italiana. Além 
da gastronomia de alta qua-
lidade, o restaurante chama 
a atenção pelo piso girató-
rio, que possibilita aproveitar 
a ampla vista de diferentes  
ângulos.

O estabelecimento, cujo 
tíquete médio é de R$ 150 a  
R$ 250, também possui servi-
ço de espera no Lassù rooftop 
club no 29° andar, onde even-
tualmente acontece shows de 
música ao vivo. 

O Lassù fica na rua Conse-
lheiro Saraiva, 207, 28º andar, 
em Santana. A reserva não é 
obrigatória, mas é aconselhá-
vel e pode ser feita em www.
lassurestaurante.com.br

SEEN SÃO PAULO
Localizado no 23º andar do 
hotel Tivoli Mofarrej, próxi-
mo à avenida Paulista, e com 
um bar 360 graus, o estabele-
cimento apresenta um espa-
ço aberto que se mescla com 
a vista urbana.

Inaugurado em 2017, o res-
taurante tem a assinatura do 
chefpreneur franco-portu-
guês Olivier da Costa e ofe-
rece gastronomia variada de 
alta qualidade, com valor mé-
dio de R$ 226 a R$ 395 por 
pessoa. 

O Seen São Paulo funcio-
na de segunda a sábado, das 
19h às 1h e fica na alameda 

Próximo ao Campo de Marte, na zona norte, e com uma visão ampla da capital paulista, o Lassù abriu suas portas em 2019 

 DIVULGAÇÃO

Capital, litoral e interior: veja 
restaurantes com vistas belíssimas 

DE COMER COM OS OLHOS. Da Capital ao interior, não faltam opções para apreciar boa comida e belas vistas no Estado

sorveteria, depois veio a fo-
cacceira, a cafeteria, e há cin-
co anos surgiu o restaurante . 

Localizado em um dos 
pontos mais altos do centro 
comercial Igapó, na Serra da 
Cantareira, e com uma arqui-
tetura toda de vidro, a vista 
faz parte da experiência do 
Frutta e Crema, que hoje tem 
o café da manhã, servido até 
às 11h30 todos os dias, como 
carro-chefe.  No almoço e jan-
tar, a especialidade é a culiná-
ria italiana. 

Pet friendly e com eleva-
dor para garantir a acessibi-
lidade de todos, o espaço fica 
na avenida José Gianesella, 
500, no Centro Igapó, na Serra 
da Cantareira.  Não é preciso 
reserva. (Gladys Magalhães)

O tradicionalíssimo Terraço Itália está a 165 metros de altura e 
tem vista privilegiada de todo o centro da cidade de São Paulo 

Localizado no 23º andar do hotel Tivoli Mofarrej, o Seen São 
Paulo apresenta espaço aberto que se mescla com a vista urbana

 DIVULGAÇÃO DIVULGAÇÃO/RICARDO BASSETTI 

O Esther Rooftop é comandado por Benoit Mathurin, que entrega 
uma cozinha variada, influenciada pela culinária oriental e brasileira

Com vista para um dos cartões postais da cidade de São Paulo, a 
Ponte Estaiada, o Greem foi inaugurado em abril deste ano

CARLOS ALKMIN / DIVULGAÇÃO DIVULGAÇÃO

A vista do Jacaré Grill contempla a região arborizada da Vila 
Madalena; pratos da casa na zona oeste saem a partir de R$ 36

Queridinho das redes sociais, o Frutta e Crema surgiu como 
sorveteria e só há cinco anos inaugurou o restaurante

 DIVULGAÇÃO DIVULGAÇÃO

Santos, 1437, no bairro Jardim 
Paulista. O atendimento é por 
ordem de chegada e median-
te disponibilidade. 

ESTHER ROOFTOP
O Edifício Eiffel, projetado 
pelo arquiteto Oscar Niema-
yer, faz parte da vista privile-
giada do centro de São Paulo 
que se tem a partir do Esther 
Rooftop, que fica dentro do 
histórico Edifício Esther. 

Aberto em 2016, o restau-
rante é comandado pelo chef 
francês Benoit Mathurin, que 
entrega uma cozinha varia-
da, influenciada pela culinária 
oriental e brasileira. O gasto 
médio é de R$ 150 a R$ 200 
por pessoa.

A casa fica na rua Basíli de 

Gama, 29, na República. A re-
serva não é obrigatória, mas 
é recomendada (www.esther-
rooftop.com.br). Animais de 
pequeno porte são aceitos na 
varanda do restaurante.

GREEM RESTAURANTE
Com vista para um dos car-
tões postais da cidade, a Ponte 
Estaiada, o Greem foi aberto 
em abril de 2022 e tem como 
especialidade toasts, bowls e 
pescados. Pet friendly, o res-
taurante possui um ambiente 
agradável para diversas oca-
siões, o que inclui desde um 
almoço de negócios a come-
morações em família. 

Com pratos entre R$ 48 
e R$ 95, o Greem fica na rua 
Ministro Nelson Hungria, 577, 

dentro do Novotel Morumbi, 
na Vila Tramontano. 

JACARÉ GRILL
Inaugurado durante a Copa 
do Mundo de 1990, a vista 
do Jacaré Grill contempla a 
região arborizada da Vila Ma-
dalena e aposta na dupla gre-
lhado e bebida gelada para ca-
tivar os frequentadores.

Pet friendly, a casa pos-
sui pratos que variam de  
R$ 36 a R$ 264 e está locali-
zada na rua Harmonia, 305, 
Vila Madalena. Reservas po-
dem ser feitas pelo whatsapp  
(11) 94745-8186)

FRUTTA E CREMA
Queridinho das redes sociais, 
o Frutta e Crema surgiu como 

 A Litoral

Se o desejo é comer com 
vista para o mar, o Thai é 
sucesso garantido.  Pé na 
areia, o restaurante abriu em 
2000, e oferece uma relei-
tura dos pratos da culinária 
do sudeste asiático, além 
dos clássicos tradicionais 
tailandeses. 
Com pratos que variam de 
R$ 28 a R$ 165, o Thai fica 
na avenida Miguel Stéfano, 
1001, Enseada, em Guarujá, 
dentro do Casa Grande Hotel 
Resort & Spa. Devido à alta 
procura, é recomendado 

Comer com vista para o mar

Inaugurado em 2015, o 
restaurante da Vinícola 
Terrassos, que fica na 
cidade de Amparo, cerca 
de 130 quilômetros da 
Capital, é especializado 
na culinária italiana. 
Quem vai ao local, além 
de comer bem, ainda 
se encanta com a vista 
aberta e ampla da Serra 
da Mantiqueira. 
O espaço é pet friendly 
e tem preços a partir de 
R$ 85. Na visita ainda 
é possível conhecer os 
vinhedos e os jardins. 
Ainda que não seja obri-
gatório, o agendamento 
é recomendável (www.
terrassos.com.br). A 
Vinícola Terrassos fica na 
Rodovia SP 352, km 137, 
Amparo- SP.
Já o Pontremoli, que fica 
dentro da Pousada Alto 
da Boa Vista em Campos 
do Jordão, remete a uma 
Vila Toscana, além de 
possuir uma vista ampla 
para a Serra da Manti-
queira.
Inaugurada em 2016, o 
bistrô trabalha com o 
conceito de cozinha slow 
food, que preza pelo pre-
paro único de cada prato, 
respeitando o tempo de 
cada um dos ingredien-
tes. O menu é fechado e 
conta com couvert, prato 
principal e sobremesa, 
a partir de R$ 685, sem 
bebida.
O Pontremoli fica na rua 
das Hortências, 605, Alto 
Boa Vista, Campos do 
Jordão. As reservas devem 
ser feitas de terça a do-
mingo, das 13h às 21h, no 
telefone (12) 9.9794-1213 

Interior

Serra da 
Mantiqueira 
garante 
cenário 

 Na Vinícola Terrassos 
é possível conhecer os 
vinhedos e os jardins

DIVULGAÇÃO

Se o desejo é comer com 
vista para o mar, o Thai é 
sucesso garantido

 DIVULGAÇÃO

fazer reserva  no site:  
www.restaurantethai.com.br 
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 A A capital paulista registrou 
três casos de crianças com 
varíola dos macacos (mon-
keypox), informou a Secretaria 
Municipal de Saúde. Segundo 
a pasta, todas estão em mo-
nitoramento e sem sinais de 
agravamento. Esse foi o pri-
meiro anúncio oficial de casos 
da doença em crianças no País.

A secretaria também afir-
ma que a rede municipal de 
saúde -como as UBSs (Uni-
dades Básicas de Saúde)- 
está apta para atender ca-
sos suspeitos de varíola dos  
macacos.

Os casos em crianças preo-
cupam porque elas são mais 
vulneráveis a complicações da 
doença. Outro país que já con-
firmou diagnósticos em me-
nores foram os Estados Uni-
dos, com dois casos.

O Brasil já registra 1.066 
diagnósticos confirmados da 

SP registra 3 casos de varíola 
dos macacos em crianças

doença, conforme o Ministé-
rio da Saúde. A pasta também 
anunciou, nesta quinta (28), a 
criação de um comitê de emer-
gência para a varíola dos ma-
cacos.

A doença é disseminada 
principalmente ao tocar as le-
sões na pele que os pacientes 
apresentam. No surto atual, 

pesquisas já mostram que a 
propagação da doença ocor-
re durante atividades sexuais.

No entanto, casos em crian-
ças, onde não ocorre atividade 
sexual, demonstram que qual-
quer pessoa pode se infectar 
ao ter contato próximo com 
as lesões dos pacientes.

Outra forma de infecção 
é por gotículas respiratórias, 
como tosses e espirros. Nesse 
caso, é necessário contato mui-
to próximo e prolongado com 
a pessoa infectada.

A principal forma de pre-
venção é o isolamento de 
pacientes para evitar que 
outras pessoas tenham con-
tato com os doentes. A vaci-
nação também é uma medi-
da importante para prevenir 
o contágio pela doença, mas 
até o momento, o Brasil não 
conta com os imunizantes.  
(Samuel Fernandes, da FP)

 Segundo a pasta, 
todas estão em 
monitoramento 
e sem sinais de 
agravamento; esse 
foi o primeiro 
anúncio oficial de 
casos da doença 
em crianças no 
País

 A A renovação antecipada 
por mais 30 anos da conces-
são ferroviária da MRS Logís-
tica, que seria assinada na 
sexta-feira (29), prevê que, em 
até dez anos, os trilhos entre 
São Paulo e Jundiaí estejam 
segregados, com linhas espe-
cíficas para o transporte de 
passageiros e de cargas.

Com os trilhos hoje com-
partilhados pela concessioná-
ria e pela CPTM (Companhia 
Paulista de Trens Metropo-
litanos), o crescimento das 
opções de tráfego no entor-
no da Capital é essencial para 
permitir a ampliação do es-
coamento de cargas rumo ao 
Porto de Santos e, também, 
do transporte de passageiros.

A proposta é uma das 
constantes nas obrigações 
definidas entre a MRS e a 
ANTT (Agência Nacional de 
Transportes Terrestres) para 

Concessão ferroviária vai separar 
linhas de passageiros e de cargas

prorrogar antecipadamente o 
contrato até 2056 -ele vence-
ria em 2026. O atual, com va-
lidade também de 30 anos, foi 
assinado em 1996, no primei-
ro governo do ex-presidente 
Fernando Henrique Cardoso 
(PSDB).

“Ao separar em 8 ou 10 
anos as linhas, isso permiti-
rá o crescimento de ambos. 
Hoje os trens da MRS basi-
camente andam de madru-
gada, fora de horário de pico, 
e precisam ser trens mais le-
ves, menores. A partir do mo-
mento que separar, as duas 
empresas [CPTM e MRS] ga-
nham, pois poderão fazer 
seus investimentos”, disse o 
presidente da MRS, Guilher-
me Segalla de Mello.

A concessionária admi-
nistra 1.643 quilômetros de 
trilhos em São Paulo, Rio de 
Janeiro e Minas Gerais, entre 
eles o trecho que leva ao Por-
to de Santos, o mais impor-
tante da América Latina.

De acordo com informa-
ções da ANTT, 30% da carga 
ferroviária brasileira passa pe-
los trilhos operados pela MRS. 
(Marcelo Toledo, da FP)

A renovação por 
mais 30 anos 
da concessão 
ferroviária da 
MRS Logística 
prevê que, em 
até dez anos, 
os trilhos entre 
São Paulo e 
Jundiaí estejam 
segregados

 A O Residencial Casa do Sol, 
no Morro da Nova Cintra,  
em Santos, no litoral de São 
Paulo, foi a primeira insti-
tuição a ganhar a visita de 
Óreo, um cachorro sem raça 
definida que vive na Codevi-
da. Os idosos puderam fazer 
carinho no animal, oferecer 
petiscos e pedir para que ele 
fizesse truques como sen-
tar e dar a pata - atividades 
acompanhadas por um pro-
fissional da Codevida e pela 
parceira do projeto, a ades-
tradora de cães De Dalmaso.

“A De já desempenhava 
esse trabalho com a gente, 
há cinco anos, com a ou-
tra cachorra dela. Mas, em 
razão da pandemia, nós ti-
vemos que dar uma pausa. 
Agora que as coisas estão 
um pouco mais tranquilas, 
estamos retomando”, ex-
plicou a psicóloga da Casa 
do Sol, Renata Mariano  
Marques.

ATENDIMENTO. 
Para iniciar o atendimento, O Residencial Casa do Sol, na cidade de Santos, foi a primeira instituição a ganhar a visita de Óreo

CARLOS NOGUEIRA/PMS

Santos oferece serviço de 
coterapia com cães aos asilos

MORRO DA NOVA CINTRA. Além da interação com os internos, os cães ainda podem auxiliar em outras atividades

Óreo passou a ser treinado 
pela profissional em feve-
reiro deste ano, e segue com 
aulas duas vezes por sema-
na, de forma bem discipli-
nada. Ele foi escolhido em 
razão do temperamento dó-
cil e tranquilo, o que facilita 
a coterapia. Porém, de acor-
do com a coordenadora da 
Codevida, Karoline Castro, 
qualquer cachorro pode de-

sempenhar a função realiza-
da pelo cãozinho sem raça 
definida.

“Esse contato possibilita 
bem-estar e descontração. 
A gente observa que alguns 
idosos ficam até mais so-
ciáveis, começam a contar 
mais da própria vida, das 
suas histórias, das lembran-
ças envolvendo animais de 
estimação. É um momen-
to de alegria que pode con-
tribuir até na marcha e na 
movimentação de mem-
bros superiores”, explicou a  
psicóloga.

Para garantir a seguran-
ça sanitária dos internados, 
o cachorro toma banho e 
escova os dentes antes de 
comparecer ao asilo. Quan-
do a visita é a algum acama-
do, as patas são limpas com 
quaternário de amônia e a 
boca com higienizador bu-
cal a base de digluconato 
de clorexidina, pois o ani-
mal coloca as patas na cama 
e, em alguns casos, pode 
até mesmo deitar junto ao  
internado.

AGENDAR VISITA. 
Para agendar a visita do cão 
coterapeuta, os responsáveis 
pelos asilos devem ligar para 
a Codevida por meio dos te-
lefones (13) 3203-5593 e (13) 
3203-5075, de segunda a sex-
ta-feira, das 8h às 16h. 
O serviço é ofertado gra-
tuitamente para unida-
des públicas e privadas do  
do município. (DL)

Para agendar 
a visita do cão 
coterapeuta, os 
responsáveis 
pelos asilos 
devem ligar 
para a Codevida 
por meio dos 
telefones (13) 
3203-5593 e (13) 
3203-5075

 A A Prefeitura de Igaratá 
anunciou na última sexta-fei-
ra (22) que abriu inscrições 
para o processo seletivo da 
empresa Integri Brasil - que 
tem como objetivo formar 
cadastro reserva para contra-
tação de candidatos de nível 
fundamental, médio e supe-
rior, por tempo determina-
do. O período de inscrição vai 
de 23 de julho a 11 de agosto 
de 2022.

As vagas são para: Ope-
rador de Máquinas Rodoviá-
rias; Motorista “A”; Monitor 
Escolar; Assistente Social e; 
Fonoaudiólogo e Psicopeda-
gogo. Caso contratados, os 
profissionais deverão exer-

Igaratá abre processo seletivo para diversas vagas

Interessados podem se candidatar as oportunidades oferecidas em Igaratá, no interior de São Paulo

AGÊNCIA BRASÍLIA

cer suas atividades em jorna-
das de 30 a 40 horas sema-
nais, referente remuneração 
mensal no valor que varia de 
R$1.315,77 a R$3.042,95

Os interessados devem 
realizar a inscrição pelo site 
www.integribrasil.com.br., 
que só será validada median-
te pagamento de taxa no valor 
que varia entre R$ 25 e R$ 45.

As provas objetivas estão 
previstas para serem aplica-
das em 4 de setembro, no mu-
nicípio de Igaratá.

O Processo Seletivo terá 
validade de um ano, poden-
do ser prorrogado por igual 
período, nos termos da legis-
lação vigente. (GSP) 

Inscrições para cargos de operador de 
máquinas, motorista ‘A’ e monitor escolar, 
entre outros, vão até o dia 11 de agosto

Mulher é 
presa por 
embriaguez

 A Uma mulher de 44 anos foi 
presa por embriaguez ao vo-
lante na madrugada de sexta- 
feira (29) em Taubaté. Ela foi 
presa depois de causar um aci-
dente em que o outro veículo 
capotou.

De acordo com a polícia, o 
acidente aconteceu na aveni-
da Prefeito Moacyr Freire, no 
bairro Vila Iapi. Ao chegarem 
ao local, o motorista de 42 anos 
contou que a motorista do ou-
tro veículo desobedeceu a si-
nalização, bateu em seu carro, 
que capotou.

Ao ser abordada, a mulher 
foi submetida ao bafômetro 
que deu positivo com 0,96 mi-
ligramas de álcool por litro de 
sangue. A condutora foi presa, 
mas liberada após pagamen-
to de fiança de R$ 1,2 mil. (GSP)
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 A A capital paulista registrou 
três casos de crianças com 
varíola dos macacos (mon-
keypox), informou a Secretaria 
Municipal de Saúde. Segundo 
a pasta, todas estão em mo-
nitoramento e sem sinais de 
agravamento. Esse foi o pri-
meiro anúncio oficial de casos 
da doença em crianças no País.

A secretaria também afir-
ma que a rede municipal de 
saúde -como as UBSs (Uni-
dades Básicas de Saúde)- 
está apta para atender ca-
sos suspeitos de varíola dos  
macacos.

Os casos em crianças preo-
cupam porque elas são mais 
vulneráveis a complicações da 
doença. Outro país que já con-
firmou diagnósticos em me-
nores foram os Estados Uni-
dos, com dois casos.

O Brasil já registra 1.066 
diagnósticos confirmados da 

SP registra 3 casos de varíola 
dos macacos em crianças

doença, conforme o Ministé-
rio da Saúde. A pasta também 
anunciou, nesta quinta (28), a 
criação de um comitê de emer-
gência para a varíola dos ma-
cacos.

A doença é disseminada 
principalmente ao tocar as le-
sões na pele que os pacientes 
apresentam. No surto atual, 

pesquisas já mostram que a 
propagação da doença ocor-
re durante atividades sexuais.

No entanto, casos em crian-
ças, onde não ocorre atividade 
sexual, demonstram que qual-
quer pessoa pode se infectar 
ao ter contato próximo com 
as lesões dos pacientes.

Outra forma de infecção 
é por gotículas respiratórias, 
como tosses e espirros. Nesse 
caso, é necessário contato mui-
to próximo e prolongado com 
a pessoa infectada.

A principal forma de pre-
venção é o isolamento de 
pacientes para evitar que 
outras pessoas tenham con-
tato com os doentes. A vaci-
nação também é uma medi-
da importante para prevenir 
o contágio pela doença, mas 
até o momento, o Brasil não 
conta com os imunizantes.  
(Samuel Fernandes, da FP)

 Segundo a pasta, 
todas estão em 
monitoramento 
e sem sinais de 
agravamento; esse 
foi o primeiro 
anúncio oficial de 
casos da doença 
em crianças no 
País

 A A renovação antecipada 
por mais 30 anos da conces-
são ferroviária da MRS Logís-
tica, que seria assinada na 
sexta-feira (29), prevê que, em 
até dez anos, os trilhos entre 
São Paulo e Jundiaí estejam 
segregados, com linhas espe-
cíficas para o transporte de 
passageiros e de cargas.

Com os trilhos hoje com-
partilhados pela concessioná-
ria e pela CPTM (Companhia 
Paulista de Trens Metropo-
litanos), o crescimento das 
opções de tráfego no entor-
no da Capital é essencial para 
permitir a ampliação do es-
coamento de cargas rumo ao 
Porto de Santos e, também, 
do transporte de passageiros.

A proposta é uma das 
constantes nas obrigações 
definidas entre a MRS e a 
ANTT (Agência Nacional de 
Transportes Terrestres) para 

Concessão ferroviária vai separar 
linhas de passageiros e de cargas

prorrogar antecipadamente o 
contrato até 2056 -ele vence-
ria em 2026. O atual, com va-
lidade também de 30 anos, foi 
assinado em 1996, no primei-
ro governo do ex-presidente 
Fernando Henrique Cardoso 
(PSDB).

“Ao separar em 8 ou 10 
anos as linhas, isso permiti-
rá o crescimento de ambos. 
Hoje os trens da MRS basi-
camente andam de madru-
gada, fora de horário de pico, 
e precisam ser trens mais le-
ves, menores. A partir do mo-
mento que separar, as duas 
empresas [CPTM e MRS] ga-
nham, pois poderão fazer 
seus investimentos”, disse o 
presidente da MRS, Guilher-
me Segalla de Mello.

A concessionária admi-
nistra 1.643 quilômetros de 
trilhos em São Paulo, Rio de 
Janeiro e Minas Gerais, entre 
eles o trecho que leva ao Por-
to de Santos, o mais impor-
tante da América Latina.

De acordo com informa-
ções da ANTT, 30% da carga 
ferroviária brasileira passa pe-
los trilhos operados pela MRS. 
(Marcelo Toledo, da FP)

A renovação por 
mais 30 anos 
da concessão 
ferroviária da 
MRS Logística 
prevê que, em 
até dez anos, 
os trilhos entre 
São Paulo e 
Jundiaí estejam 
segregados

 A O Residencial Casa do Sol, 
no Morro da Nova Cintra,  
em Santos, no litoral de São 
Paulo, foi a primeira insti-
tuição a ganhar a visita de 
Óreo, um cachorro sem raça 
definida que vive na Codevi-
da. Os idosos puderam fazer 
carinho no animal, oferecer 
petiscos e pedir para que ele 
fizesse truques como sen-
tar e dar a pata - atividades 
acompanhadas por um pro-
fissional da Codevida e pela 
parceira do projeto, a ades-
tradora de cães De Dalmaso.

“A De já desempenhava 
esse trabalho com a gente, 
há cinco anos, com a ou-
tra cachorra dela. Mas, em 
razão da pandemia, nós ti-
vemos que dar uma pausa. 
Agora que as coisas estão 
um pouco mais tranquilas, 
estamos retomando”, ex-
plicou a psicóloga da Casa 
do Sol, Renata Mariano  
Marques.

ATENDIMENTO. 
Para iniciar o atendimento, O Residencial Casa do Sol, na cidade de Santos, foi a primeira instituição a ganhar a visita de Óreo

CARLOS NOGUEIRA/PMS

Santos oferece serviço de 
coterapia com cães aos asilos

MORRO DA NOVA CINTRA. Além da interação com os internos, os cães ainda podem auxiliar em outras atividades

Óreo passou a ser treinado 
pela profissional em feve-
reiro deste ano, e segue com 
aulas duas vezes por sema-
na, de forma bem discipli-
nada. Ele foi escolhido em 
razão do temperamento dó-
cil e tranquilo, o que facilita 
a coterapia. Porém, de acor-
do com a coordenadora da 
Codevida, Karoline Castro, 
qualquer cachorro pode de-

sempenhar a função realiza-
da pelo cãozinho sem raça 
definida.

“Esse contato possibilita 
bem-estar e descontração. 
A gente observa que alguns 
idosos ficam até mais so-
ciáveis, começam a contar 
mais da própria vida, das 
suas histórias, das lembran-
ças envolvendo animais de 
estimação. É um momen-
to de alegria que pode con-
tribuir até na marcha e na 
movimentação de mem-
bros superiores”, explicou a  
psicóloga.

Para garantir a seguran-
ça sanitária dos internados, 
o cachorro toma banho e 
escova os dentes antes de 
comparecer ao asilo. Quan-
do a visita é a algum acama-
do, as patas são limpas com 
quaternário de amônia e a 
boca com higienizador bu-
cal a base de digluconato 
de clorexidina, pois o ani-
mal coloca as patas na cama 
e, em alguns casos, pode 
até mesmo deitar junto ao  
internado.

AGENDAR VISITA. 
Para agendar a visita do cão 
coterapeuta, os responsáveis 
pelos asilos devem ligar para 
a Codevida por meio dos te-
lefones (13) 3203-5593 e (13) 
3203-5075, de segunda a sex-
ta-feira, das 8h às 16h. 
O serviço é ofertado gra-
tuitamente para unida-
des públicas e privadas do  
do município. (DL)

Para agendar 
a visita do cão 
coterapeuta, os 
responsáveis 
pelos asilos 
devem ligar 
para a Codevida 
por meio dos 
telefones (13) 
3203-5593 e (13) 
3203-5075

 A A Prefeitura de Igaratá 
anunciou na última sexta-fei-
ra (22) que abriu inscrições 
para o processo seletivo da 
empresa Integri Brasil - que 
tem como objetivo formar 
cadastro reserva para contra-
tação de candidatos de nível 
fundamental, médio e supe-
rior, por tempo determina-
do. O período de inscrição vai 
de 23 de julho a 11 de agosto 
de 2022.

As vagas são para: Ope-
rador de Máquinas Rodoviá-
rias; Motorista “A”; Monitor 
Escolar; Assistente Social e; 
Fonoaudiólogo e Psicopeda-
gogo. Caso contratados, os 
profissionais deverão exer-

Igaratá abre processo seletivo para diversas vagas

Interessados podem se candidatar as oportunidades oferecidas em Igaratá, no interior de São Paulo

AGÊNCIA BRASÍLIA

cer suas atividades em jorna-
das de 30 a 40 horas sema-
nais, referente remuneração 
mensal no valor que varia de 
R$1.315,77 a R$3.042,95

Os interessados devem 
realizar a inscrição pelo site 
www.integribrasil.com.br., 
que só será validada median-
te pagamento de taxa no valor 
que varia entre R$ 25 e R$ 45.

As provas objetivas estão 
previstas para serem aplica-
das em 4 de setembro, no mu-
nicípio de Igaratá.

O Processo Seletivo terá 
validade de um ano, poden-
do ser prorrogado por igual 
período, nos termos da legis-
lação vigente. (GSP) 

Inscrições para cargos de operador de 
máquinas, motorista ‘A’ e monitor escolar, 
entre outros, vão até o dia 11 de agosto

Mulher é 
presa por 
embriaguez

 A Uma mulher de 44 anos foi 
presa por embriaguez ao vo-
lante na madrugada de sexta- 
feira (29) em Taubaté. Ela foi 
presa depois de causar um aci-
dente em que o outro veículo 
capotou.

De acordo com a polícia, o 
acidente aconteceu na aveni-
da Prefeito Moacyr Freire, no 
bairro Vila Iapi. Ao chegarem 
ao local, o motorista de 42 anos 
contou que a motorista do ou-
tro veículo desobedeceu a si-
nalização, bateu em seu carro, 
que capotou.

Ao ser abordada, a mulher 
foi submetida ao bafômetro 
que deu positivo com 0,96 mi-
ligramas de álcool por litro de 
sangue. A condutora foi presa, 
mas liberada após pagamen-
to de fiança de R$ 1,2 mil. (GSP)

A5gazetasp.com.br
SÁBADO, 30 DE JULHO A SEGUNDA-FEIRA, 1º DE AGOSTO DE 2022 

MUNICÍPIO DE DOIS CÓRREGOS
SECRETARIA DE GOVERNO

• Aviso de Licitação - Pregão Eletrônico - Processo: 184-2022 - Pregão Eletrônico nº 86-2022
Objeto: Aquisição de um veículo tipo furgão adaptado para consultório médico itinerante; uma ambulân-
cia pick-up tipo A; e uma Van adaptada para a Secretaria de Saúde. Início do cadastro das propostas: 
02/08/2022, às 09:00 horas. Início da disputa de preços: 12/08/2022, às 09:00 horas. Local: www.bll.org.
br. Edital na íntegra: À disposição dos interessados no site www.doiscorregos.sp.gov.br. Informações pelo 
e-mail pregao@doiscorregos.sp.gov.br em dias de expediente. Ruy Diomedes Favaro - Prefeito Municipal
• Aviso de Licitação - Pregão Eletrônico - Processo: 185-2022 - Pregão Eletrônico nº 87-2022

Objeto: Registro de preços para futura e eventual aquisição de testes psicológicos e recursos psicopeda-
gógicos, de acordo com a necessidade do Município, pelo período de 12(doze) meses. Início do cadastro 
das propostas: 02/08/2022, às 09:00 horas. Início da disputa de preços: 15 /08/2022, às 09:00 horas. 
Local: www.bll.org.br. Edital na íntegra: À disposição dos interessados no site www.doiscorregos.
sp.gov.br. Informações pelo e-mail pregao@doiscorregos.sp.gov.br em dias de expediente.

Ruy Diomedes Favaro - Prefeito Municipal

GOVERNO DO MUNICÍPIO DE BURITAMA
“Processo Licitatório da Tomada de Preços Nº 10/2022”

HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO
No uso das atribuições legais a mim conferidas e em conformidade com o disposto no In-
ciso VI do Artigo 43 da Lei Federal nº 8.666, de 21.06.1993 e suas posteriores alterações, 

HOMOLOGO E ADJUDICO o procedimento licitatório referente à Tomada de Preços nº 10/2022, que 
tem por objeto “CONTRATAÇÃO DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL PARA EXECUÇÃO DE 
OBRAS DE CONSTRUÇÃO / REFORMA / ADEQUAÇÃO NO CANIL MUNICIPAL DE BURITAMA-
-S.P”., com a empresa: ELTEC CONSTRUÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP, inscrita 
no CNPJ N.º 05.284.378/0001-88, no valor total de R$ 66.831,21 (sessenta e seis mil, oitocentos 
e trinta e um reais e vinte e um centavos). Ante as competências a mim conferidas, AUTORIZO 
à assinatura do Contrato e despesas decorrentes, observadas as normas legais e regulamentadas, 
bem como a emissão das Autorizações de Fornecimentos/Ordens de Serviços e das respectivas 
Notas de Empenho e/ou Sub-Empenhos conforme Artigo 61 da Lei Federal n° 4.320, de 17-03-1964. 
Ao responsável do setor competente para as devidas providências sequenciais necessárias. Ciência 
aos interessados, observadas as prescrições legais pertinentes.
Fica a empresa acima devidamente convocada para em até 03 (três) dias úteis assinar o contrato, nos 
termos do Edital de Licitação da Tomada de Preços nº 10/2022.
 Publica-se.

Buritama – SP, 29 de julho de 2022.
RODRIGO ZACARIAS DOS SANTOS

Prefeito 

-A PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAMPOS 
DE JORDÃO faz saber a quem possa interes-
sar que: às 10:00 horas do dia 31/08/2022, 
realizará a abertura dos envelopes (entrega 
até às 09:30 hrs do mesmo dia) referentes à 
abertura da CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 
003/2022, que tem como objeto a CONTRA-
TAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE 
OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA - 
PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E RECAPEA-
MENTO ASFALTICO EM DIVERSAS RUAS DO 
MUNICÍPIO. O valor do Edital é de R$ 20,00 
(vinte reais) cada, mediante recolhimento ao 
Tesouro Municipal, ou gratuitamente através do 
site oficial ou através de solicitação por e-mail: 
licitacoes@ camposdojordao.sp.gov.br. O Edital 
e maiores informações poderão ser obtidas no 
Departamento de Licitações, situado a Rua Frei 
Orestes Girardi, nº 893, Vila Abernéssia, neste 
Município, de segunda à sexta feira, no horá-
rio das 11:00 às 16:00 hrs, ou pelo tel: (0xx12) 
3662-3685. Campos do Jordão, 29 de julho de 
2022. Lucineia Gomes da Silva - Presidente da 
Comissão Permanente de Licitações

-A PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAMPOS 
DE JORDÃO faz saber a quem possa interes-
sar que: às 10:00 horas do dia 12/08/2022, 
realizará a abertura dos envelopes referen-
tes à Abertura do PREGÃO PRESENCIAL 
Nº 013/2022, que tem como objeto a “CON-
TRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA 
EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPORTE 
E MANUTENÇÃO CONTINUADA DE SISTE-
MA DE INFORMAÇÕES GEOGRÁFICAS E 
CADASTRO TÉCNICO MULTIFINALITÁRIO 
NA WEB E MOBILE, POR PRAZO DETERMI-
NADO, COM ATUALIZAÇÕES E SUPORTE 
MENSAL, QUE GARANTA AS ALTERAÇÕES 
LEGAIS, CORRETIVAS E EVOLUTIVAS, IN-
CLUINDO HOSPEDAGEM EM NUVEM, TREI-
NAMENTO, SUPORTE E ATENDIMENTO TÉC-
NICO E ADMINISTRATIVO VIA TELEFONE, 
ACESSO REMOTO, VISITA IN LOCO, E-MAIL 
E APLICATIVOS DE MENSAGENS E DEMAIS 
SERVIÇOS NECESSÁRIOS, OBSERVADAS 
AS CONDIÇÕES, CARACTERÍSTICAS E ES-
PECIFICAÇÕES TÉCNICAS DETERMINADAS 
NO RESPECTIVO EDITAL, EM SEU TERMO 
DE REFERÊNCIA”. O valor do Edital é de R$ 
20,00 (vinte reais) cada, mediante recolhi-
mento ao Tesouro Municipal, ou gratuitamente 
através de solicitação por e-mail: licitacoes@
camposdojordao.sp.gov.br ou pelo site: http://
camposdojordao.sp.gov.br/Licitacoes/; O Edital 
e maiores informações poderão ser obtidas no 
Departamento de Licitações, situado a Rua Frei 
Orestes Girardi, nº 893, Vila Abernéssia, neste 
Município, de segunda à sexta feira, no horá-
rio das 11:00 às 16:00 hrs, ou pelo tel: (0xx12) 
3662-3685. Campos do Jordão, 29 de julho de 
2022. Lucineia Gomes da Silva - Presidente 
da Comissão Permanente de Licitações - Pre-
goeira

A PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAMPOS 
DE JORDÃO faz saber a quem possa interessar 
que:  às 10:00 horas do dia 11/08/2022, realiza-
rá a abertura dos envelopes referentes à Aber-
tura do PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2022, 
que tem como objeto a “REGISTRO DE PRE-
ÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS 
DE PODA, REMOÇÃO, PICAGEM E DESCAR-
TE DE ÁRVORES LOCALIZADAS EM VIAS 
PÚBLICAS NO MUNICÍPIO DE CAMPOS DO 
JORDÃO”. O valor do Edital é de R$ 20,00 (vin-
te reais) cada, mediante recolhimento ao Tesou-
ro Municipal, ou gratuitamente através de solici-
tação por e-mail: licitacoes@camposdojordao.
sp.gov.br ou pelo site: http://camposdojordao.
sp.gov.br/Licitacoes/; O Edital e maiores infor-
mações poderão ser obtidas no Departamento 
de Licitações, situado a Rua Frei Orestes Gi-
rardi, nº 893, Vila Abernéssia, neste Município, 
de segunda à sexta feira, no horário das 11:00 
às 16:00 hrs, ou pelo tel: (0xx12) 3662-3685. 
Campos do Jordão, 29 de julho de 2022. Luci-
neia Gomes da Silva - Presidente da Comissão 
Permanente de Licitações - Pregoeira

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO EXTREMO NOROESTE DE SÃO PAULO - CIENSP
CNPJ 07.309.266/0001-60

PREGÃO PRESENCIAL N.º 09/2022
OBJETO: Aquisição de suprimentos de informática, materiais de enfermagem, materiais de escritório, 
materiais de limpeza, combustível e prestação de serviços terceirizados para limpeza e manutenção 
em aparelhos de ar condicionado constantes do Anexo I - Termo de Referência, referente ao convenio 
nº 000352/2022.
Encerramento: 12 de agosto de 2022 às 09:30 hs, na sala de Reuniões do Ciensp, situado a Rua 
Floriano Peixoto, 1291, Centro, Andradina/SP. Retirada do Edital: O edital com os respectivos anexos 
poderá ser adquirido no horário de expediente do CIENSP, através do email licitacao@ciensp.sp.gov.
br ou no site www.ciensp.sp.gov.br. Informações: pelo telefone 018 3702 3150/3158 – Horário de aten-
dimento 08:00 hs às 17:00 hs. Andradina/SP, 29 julho de 2022. OTÁVIO AUGUSTO GIANTOMASSI 
GOMES – PRESIDENTE 

ABERTURA DE LICITAÇÃO
A PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FRANCO DA ROCHA, com sede 
na Avenida da Liberdade, N° 250, Centro, torna público que fará rea-
lizar a Licitação Pública, na modalidade CONCORRÊNCIA PÚBLI-
CA sob Nº 005/2022 do tipo MENOR PREÇO GLOBAL, visando o 
contratação de empresa especializada para prestação de serviços de 
assistência a saúde correspondente a realização de exames de análises 
clínicas, citologia, anátomo patologia de baixa, média e alta complexi-
dade. Os envelopes contendo a documentação, respectivamente, serão 
recebidos na Diretoria de Gestão de Suprimentos localizada na Rua cin-
co de maio, n° 97 – Vila Maggi, até as 10h00min do dia 31/08/2022, pro-
cedendo-se à abertura dos envelopes de documentação às 10h15min. 
Será regida pela Lei Federal Nº 8.666, de 21 de junho de 1993, com 
suas alterações. Os interessados poderão adquirir a pasta comple-
ta contendo o Edital Completo, gratuitamente, no endereço eletrôni-
co http://www.francodarocha.sp.gov.br (Acesso à informação / Lici-
tações e Contratos / Licitações / Editais de Licitação). Informações: 
Fone: 11 4800-1740.

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AVISO DE REVOGAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 025/2022 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº 
057/2022. A Prefeitura Municipal de Herculândia, Comarca de Tupã, Estado de São Paulo, no uso de 
suas atribuições legais, com fundamento no disposto no artigo 49 da Lei nº 8.666/93 e justificativa 
que consta nos autos, resolve: REVOGAR O PREGÃO PRESENCIAL Nº 025/2022 - PROCESSO 
LICITATÓRIO Nº 057/2022, cujo objeto é a contratação de empresa especializada para fornecimento 
de solução integrada para gestão de saúde, constituída em linguagem nativa para WEB, incluindo 
serviços de licenciamento, implantação, treinamento, suporte técnico remoto e local, locação e manu-
tenção da solução de software no âmbito ambulatorial e treinamento, destinada a secretaria municipal 
de saúde do município de Herculândia – SP. 

HERCULANDIA/SP, 29 de julho de 2022.
PAULO SERGIO DE OLIVEIRA

PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE HERCULÂNDIA

Pregão Presencial Registro De Preços Nº 14/2022 - Edital Nº 40/2022 
– Processo Administrativo Nº P6248/2022 - A Prefeitura da Estância 

Turística de Ibiúna, estado de São Paulo, através do Departamento de 
Licitações e Contratos, por autorização do Senhor Prefeito, torna-se público 
que se acha aberta licitação cujo objeto: Contratação de empresa para futura 
aquisição de frutas para suprir as necessidades da Secretaria Municipal De 
Educação, conforme estabelecido no anexo I, termo de referência do edital. 
Data/Hora/Local Da Sessão Pública: Dia 15/08/2022 às 09h00min, na Sala de 
Abertura de Processos Licitatórios, Paço Municipal, sito à Avenida Capitão 
Manoel de Oliveira Carvalho nº51 - Centro – Ibiúna/SP - Informações pelo 
telefone (15) 3248-1825– Ramal 210. Edson Luiz Soares – Pregoeiro

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBIÚNA
Estado de São Paulo

 PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULICÉIA
Extrato de Edital de Pregão Eletrônico n° 015/2022 – Processo nº 087/2022 - Objeto: A Prefeitura 
de Paulicéia, Estado de São Paulo, em cumprimento as Leis Federais n° 8.666/93, 10.520/02 e Decreto 
nº 5.504/2005 e 10.024/2019, torna público, que realizará Pregão Eletrônico, por meio de Registro de 
Preço, visando a aquisição de 01 (um) CAMINHÃO NOVO, SEM USO ANTERIOR, ANO E MODELO 
2022 OU SUPERIOR, TRAÇÃO 4X2, EQUIPADO COM CARROCERIA EM AÇO E GAIOLA PARA 
COLETA SELETIVA, para ser utilizado no Almoxarifado Municipal, conforme Emenda Parlamentar 
nº 202219970016 - Programa nº 09032022 do Governo Federal e o Município de Paulicéia/SP. A 
sessão se dará no dia 11 de agosto de 2022 às 09:00 horas, no sítio http://186.208.139.83:5656/
comprasedital/, o edital na íntegra encontra-se neste mesmo sítio. Quaisquer esclarecimentos e 
informações serão prestados pelo Pregoeiro, de segunda à sexta-feira, nos horários das 08h00 às 
11h00 e das 13h00 às 16h30, na Avenida Paulista, n° 1.649, ou através do telefone (18) 3876-1240. 
Paulicéia/SP, 29 de julho de 2022 – Antonio Simonato – Prefeito Municipal

 PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULICÉIA
Extrato de Edital de Pregão Eletrônico n° 016/2022 – Processo nº 088/2022 - Objeto: A Prefeitura 
de Paulicéia, Estado de São Paulo, em cumprimento as Leis Federais n° 8.666/93, 10.520/02 e 
Decreto nº 5.504/2005 e 10.024/2019, torna público, que realizará Pregão Eletrônico, por meio de 
Registro de Preço, visando a aquisição de VEÍCULO AUTOMOTOR, NOVO, ZERO KM, data de 
fabricação/modelo igual ou posterior à assinatura do contrato, no mínimo 05 (cinco) lugares, com 
todos os acessórios e equipamentos obrigatórios de acordo com o código nacional de trânsito para o 
Setor de Saúde do Município de Paulicéia, por intermédio do Ministério da Saúde, conforme Proposta 
nº 14002.965000/1220-03. A sessão se dará no dia 11 de agosto de 2022 às 13:30 horas, no 
sítio http://186.208.139.83:5656/comprasedital/, o edital na íntegra encontra-se neste mesmo sítio. 
Quaisquer esclarecimentos e informações serão prestados pelo Pregoeiro, de segunda à sexta-feira, 
nos horários das 08h00 às 11h00 e das 13h00 às 16h30, na Avenida Paulista, n° 1.649, ou através do 
telefone (18) 3876-1240. Paulicéia/SP, 29 de julho de 2022 – Antonio Simonato – Prefeito Municipal

 PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULICÉIA
TOMADA DE PREÇOS N.º 011/2022- PROCESSO Nº 089/2022 – REPETIÇÃO – Objeto: contratação 
de empresa especializada, para prestação de serviços de mão-de-obra com fornecimento de 
equipamentos e materiais para a execução de obras de RECAPEAMENTO ASFÁLTICO, no Conjunto 
Habitacional Maria Rodrigues de Oliveira, denominado Paulicéia “C”,  tendo em vista o Convênio nº 
SP doc nº SH - 1208843/2021, firmado entre o Estado de São Paulo, por meio de sua Secretaria da 
Habitação e o Município de Paulicéia/SP. Encerramento: 16 de agosto de 2022 às 09:00 horas. O 
Edital da presente Tomada de Preços, em sua integra e anexos, poderão ser retirados através do site 
www.pauliceia.sp.gov.br, ou na sede da Prefeitura Municipal de Paulicéia de segunda à sexta-feira, 
no horário das 8h00 às 11h00 e das 13h00 às 16h30. Quaisquer esclarecimentos e informações 
serão prestados pela Comissão Municipal Permanente de Licitação, nos dias e horários acima 
mencionados, na Avenida Paulista, n.º 1.649, Paulicéia, Estado de São Paulo, ou através do telefone 
(0xx18) 3876-1240. Paulicéia/SP, 29 de julho de 2022 –Antonio Simonato – Prefeito.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITINGA
TOMADA DE PREÇOS Nº 022/2022  ABERTURA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NECESSÁRIOS PARA INSTALAÇÕES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM 
PRAÇAS, ASSIM COMO O REPARO EM PONTOS EXISTENTES. ENCERRAMENTO: 17 de agosto de 2022, às 
09h30min. Maiores informações e/ou edital completo poderão ser ob  dos no Departamento de Compras 
desta Prefeitura Municipal, sito à Rua Miguel Landim, 333, Centro, Ibi  nga, no horário das 09h00min às 
11h00min e das 13h00min às 17h00min ou pelo site www.ibi  nga.sp.gov.br.

Ibi  nga, 28 de julho de2022. Cris  na Maria Kalil Arantes - Prefeita Municipal. 

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

O Município de Pontal torna público que promoveu a retifi cação dos itens “b2” e “c1”, da cláusula “4.1.4.” do presente edital. Considerando 
que a referida retifi cação, inquestionavelmente, não afeta a formulação das propostas, fi cam mantidos e inalterados data e horário do certame, 
tal qual inicialmente estabelecido. Tipo: menor preço global. Objeto: Contratação de empresa especializada para execução de construção de 
creche custeada integralmente com recursos próprios. Data e horário limite para protocolo dos envelopes: 23/8/2022, às 08h45min. Data 
e horário de início sessão: 23/8/2022, às 09h00min. Local de protocolo dos envelopes e de realização da sessão da licitação: Paço 
Municipal, situado à Rua Guilherme Silva nº. 337, Centro, CEP 14.180-000, Pontal/SP. Local e horário para retirada do Edital: Departamento 
de Licitações da Prefeitura de Pontal, sito à Rua Guilherme Silva nº. 337, Centro, das 08h00min às 11h30min e das 13h00min às 17h00min 
e através do site ofi cial do Município de Pontal www.pontal.sp.gov.br. Observação: A sessão será transmitida em tempo real pelo canal do 
Departamento de Licitações do Município de Pontal no YouTube (http://www.youtube.com/channel/UCuuMBsprXv6OwAIcaBmhVhw), nos 
termos do art. 7º. da Lei Municipal nº. 2.986, de 20/8/2018. Pontal/SP, 27/7/2022. José Carlos Neves Silva - Prefeito Municipal

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 020/2022 - PROCESSO LICITATÓRIO 
Nº 070/2022 (RESUMIDO). Objeto: CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO BANCÁRIA PARA 
OPERAR OS SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO E GERENCIAMENTO DE CRÉDITOS 

PROVENIENTES DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS ATIVOS, INATIVOS 
E PENSIONISTAS DO MUNICIPIO DE ORIENTE – SP. Abertura: 16/08//2022, às 13h30min. TIPO 
DE LICITAÇÃO: Maior Oferta. O edital e seus anexos encontram-se disponíveis no Depto de Licita-
ção, no Paço Municipal, localizado na Rua Thomaz Martins Parra n.º 80 – Oriente (SP), de segunda 
a sexta-feira, das 09h00min às 16h00min ou através do telefone (0XX14) 3456-2043, de segunda 
a sexta-feira, no site WWW.oriente.sp.gov.br  ORIENTE/SP, 29 de julho de 2022. - GERALDO MA-
THEUS MORIS

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ORIENTE

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 048/2022 - PROCESSO Nº 200.783/2022

OBJETO: Aquisição de graxa e óleo lubrificantes. 
O texto integral do edital e todas as informações sobre a licitação estarão disponí-
veis para download no endereço http://licitacao-mgcon.mogidascruzes.sp.gov.br/. As 
propostas serão recebidas até às 08h00min do dia 11 de agosto de 2022, exclu-
sivamente em ambiente eletrônico, no endereço http://www.bbmnetlicitacoes.com.br/. 
Mogi das Cruzes, 29 de julho de 2022. MICHEL RECHE BERALDO - Diretor Geral 
Adjunto. 

RATIFICAÇÃO
Ratifico o parecer jurídico, bem como as demais informações constantes do proces-
so nº 201.057/2022, declarando inexigível de licitação, com fundamento no art. 25, 
inciso I da Lei nº 8.666/93, a favor da empresa LINE CONTROL COMÉRCIO IMPOR-
TAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA., para a execução de serviços de manutenção 
preventiva e  calibração em colorímetro Policontrol, no valor de R$ 5.829,00 (cinco 
mil oitocentos e vinte e nove reais), face ao disposto no art. 26 da Lei nº 8.666/93, uma 
vez que o processo se encontra devidamente instruído. Mogi das Cruzes, em 29 de 
julho de 2022. JOÃO JORGE DA COSTA - Diretor Geral do SEMAE.

SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUAS E ESGOTOS 
DE MOGI DAS CRUZES - SEMAE

PREGÃO PRESENCIAL N.º 077/2022 - PROCESSO N.º 2075/2022
PROCESSO LICITATÓRIO COM RESERVA DE COTA PARA MICROEMPRESA E EM-
PRESA DE PEQUENO PORTE.
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE CONEXÕES DE 
FERRO FUNDIDO NODULAR. Início da sessão pública para entrega e abertura dos 
envelopes: 12/08/2022 às 08h30min, na Sala de Licitações do SEMAE. Aquisição de 
edital: www.semaepiracicaba.sp.gov.br (sem custo) ou Setor de Protocolo (recolhimen-
to de R$ 10,00 (dez reais)), de 2ª a 6ª feira, das 08 às 16 horas - SEMAE - Rua XV 
de Novembro, 2.200 - Fone (19) 3403-9614/9623. Piracicaba/SP, 29 de julho de 2022. 
Maurício André Marques de Oliveira - Presidente do Semae

SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO 
DE PIRACICABA

AVISO DE SUSPENSÃO DO EDITAL
PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL 12/2022

A PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUPÁ, Estado de São Paulo, faz saber que se acha aberta a lici-
tação na modalidade Pregão Presencial - preferencialmente para participação de ME/EPP; tipo menor 
preço por item. A sessão pública presencial, prevista para o dia 02 de Agosto de 2022 às 08:30 (oito 
horas e trinta minutos), na sala da CPL (Setor de Licitação) da Prefeitura Municipal de Tejupá, Rua Ale-
xandre Absy, n. 585, Centro, Tejupá/SP. Torna público para conhecimento dos interessados a decisão 
de SUSPENSÃO POR PRAZO INDETERMINADO do referido procedimento licitatório Pregão Presen-
cial. nº 12/2022, visando a contratação de empresa para Aquisições de pneus, protetores e câmaras, 
para manutenção de frota municipal, da Prefeitura Municipal de Tejupá, a vigorar pelo período de 12 
meses. Cumpri a salientar que a justificativa da suspensão do Processo Licitatório – Edital Pregão 
Presencial n. 12/2022, se dá em virtude de uma representação realizada por uma Pessoa Física junto 
ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, afim da espera do julgamento desse órgão TC/SP, fica 
suspenso o processo por sua lisura. Informações referente ao devido edital: Setor de Licitações da Pre-
feitura – Rua Alexandre Absy, 585, Tejupá-SP – telefone: 1433853200 ou através do e-mail: licitacao@
tejupa.sp.gov.br ou site www.tejupa.sp.gov.br Tejupá/SP, 29 de Julho de 2022. VALTER BORANELLI 
- PREFEITO MUNICIPAL 

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUPÁ

Aviso de Licitação
Tomada de Preços nº 004/2022 - Processo nº 224/2021-DG/MP

Acha-se aberto no Ministério Público do Estado de São Paulo a Tomada de Preços nº 
004/2022 - Processo nº 224/2021-DG/MP, que tem por objeto a contratação de 
empresa especializada na execução de obras e serviços, com o fornecimento integral 
de mão de obra e materiais, para a reforma do imóvel que abrigará a sede da 
Promotoria de Justiça de Lorena, com endereço na Avenida São José, nº 357, Vila 
Ivonete, Cidade de Lorena, SP. O Edital da presente licitação encontra-se à 
disposição dos interessados, gratuitamente, na Comissão Julgadora de Licitações, 
podendo ser retirados via e-mail, qual seja: cjl@mpsp.mp.br, ou pelos websites 
www.mpsp.mp.br e www.e-negociospublicos.com.br. Os envelopes serão 
recebidos impreterivelmente até às 11:15h do dia 17/08/2022, na Rua Senador 
Feijó, 176 - 8º andar, sala 813, e sua abertura dar-se-á às 11:30h do mesmo dia na 
Rua Senador Feijó, n.º 176 – 11º andar – sala 1105. Será imperioso apresentar-se 
vestindo máscara de proteção e munido(a) de caneta esferográfica de uso 
próprio. Comissão Julgadora de Licitações, em 28 de julho de 2022.

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA
AVISO DE LICITAÇÃO

A Prefeitura Municipal de Louveira informa que realizará o Pregão Eletrônico nº 070/2022, 
objetivando o registro de preços de toners e cilindros para impressoras utilizadas nos 
consultórios das unidades de saúde, no dia 11 de agosto de 2022, às 09:00 horas. O edital em 
inteiro teor estará à disposição dos interessados na internet, nos endereços eletrônicos 
www.bbmnetlicitacoes.com.br e www.louveira.sp.gov.br. Outras informações pelo telefone 
(19) 3878-9700. Louveira, 29 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 
077/2022, objetivando o registro de preços para fornecimento de gás GLP em botijões 
P13, no dia 11 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, 
29 de julho de 2022. MARCELO SILVA SOUZA - Secretário de Administração.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJURU
JUSTIFICATIVA QUEBRA ORDEM CRONOLÓGICA

EMPRESA: ANA VALÉRIA TONELOTTO
CNPJ: 13.331.317/0001-52

NOTA FISCAL DATA  VALOR 
34671 14/04/2022 R$ 84,00

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

Cajuru, 29 de Julho de 2022. Alex Moretini - Prefeito Municipal

AVISO DE RETIFICAÇÃO DE EDITAL 
A Comissão Permanente de Contratações da Câmara Municipal de Suzano, torna público a reti-
fi cação do edital do Pregão Presencial 009/2022, cujo objeto é: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
PRESTADORA DE SERVIÇO DE DECORAÇÃO DO PLENÁRIO COM ARRANJOS FLORAIS PARA 
AS SESSÕES SOLENES, EVENTOS ESPECIAIS E HOMENAGENS DA CÂMARA MUNICIPAL DE 
SUZANO.
Ficam alterados os itens 4.1 e 5.9 do Edital em epígrafe. 

Suzano, 29 de julho de 2022. 
Taiane Kelly Fernandes Silva

Presidente da Comissão Permanente de Contratações.

DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
LICITAÇÃO

ABERTURA DE LICITAÇÃO
AVISO DE EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO

Acha-se publicado no portal de compras des-
ta prefeitura, https://compras.empro.com.br/
WBC6/, o pregão eletrônico n° 452/2022, pro-
cesso 13.822/2022 objetivando o Registro de 
Preços para aquisição de material e jogos de uso 
pedagógico em atendimento a Coordenadoria 
Pedagógica. Secretaria Municipal de Educação. 
O recebimento das propostas dar-se-á até o dia 
12/08/2022. às 08h30min e abertura a partir das 
08h32min. O edital, na íntegra, e demais informa-
ções, encontram-se à disposição dos interessados, 
no Portal de Compras.

LICITAÇÃO
ABERTURA DE LICITAÇÃO

AVISO DE EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO
Acha-se publicado no portal de compras des-
ta prefeitura, https://compras.empro.com.br/
WBC6/, o pregão eletrônico n.° 448/2022, proces-
so 13.783/2022 objetivando Registro de Preços 
para aquisição de uniforme escolar (bermudas) 
em atendimento as unidades escolares. Secretaria 
Municipal de Educação. O recebimento das pro-
postas dar-se-á até o dia 12/08/2022. às 08h30min 
e abertura a partir das 08h32min. O edital, na ín-
tegra, e demais informações, encontram-se à dis-
posição dos interessados, no Portal de Compras.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO-SP

O Município de Socorro comunica a todos os interessados que se encontra aberto na 
Supervisão de Licitação o seguinte processo:

PROCESSO Nº 079/2022/PMES - PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE 
PREÇOS Nº 036/2022 - Objeto: Registro de preços para Aquisição de cascalho 
britado reciclado proveniente do benefício de resíduos de construções, posto 
em Socorro, pelo período de 12 (doze) meses, conforme especificações constan-
tes no Termo de Referência do edital. LICITAÇÃO DIFERENCIADA: COM COTA 
RESERVADA PARA MICROEMPRESA/EMPRESA DE PEQUENO PORTE. Tipo: 
Menor preço por item. Início da sessão às 09h30min do dia 22/08/2022. Período 
de Disponibilização do Edital: De 01/08/2022 até 21/08/2022. Socorro, 28 de julho 
de 2022.

O Edital completo será disponibilizado no site www.socorro.sp.gov.br e maiores infor-
mações poderão ser obtidas junto à Supervisão de Licitação do Município de Socorro, 
pessoalmente, à Avenida José Maria de Faria, nº 71, centro, Socorro, São Paulo, ou 
pelo telefone (19) 3855-9655, no horário comercial, exceto aos sábados, domingos, 
feriados e pontos facultativos, no horário das 8h 30min às 16h.

Paulo Reinaldo de Faria – Chefe de Supervisão de Licitação

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE SOCORRO
ESTADO DE SÃO PAULO

Av. José Maria de Faria, 71 - CEP 13960-000 - Socorro - SP
www.socorro.sp.gov.br - Tel.: (19) 3855-9610 - e-mail: licitacao@socorro.sp.gov.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAQUIM DA BARRA
AVISO DE LICITAÇÃO - REPUBLICAÇÃO. MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL N.º 097/2022 PROC. ADM. N.º 1660/2022. Tipo da 
Licitação: Menor Preço Global. Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS 
LUMINOTÉCNICOS, PARA SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE RUAS E AVENIDAS DE TODO O MUNICÍPIO, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) 
MESES, CONFORME ANEXO I DO EDITAL. Abertura da Sessão com o Credenciamento e entrega dos envelopes PROPOSTA; HABILITAÇÃO: 
dia 15/AGOSTO/2022 – ÀS 14h00. Cópias do Edital completo poderão ser retiradas, junto ao Departamento de Licitação da Prefeitura nos 
dias úteis no horário das 12:00h às 16h30min ou pelo site oficial da Prefeitura – www.saojoaquimdabarra.sp.gov.br. Maiores informações 
poderão ser obtidas pelo telefone (16) 3810-9010. São Joaquim da Barra, 29 de Julho de 2022. Dr. Wagner José Schmidt - Prefeito.

AVISO DE ABERTURA DO PREGÃO ELETRÔNICO N. 091/2022
OBJETO: Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de gêneros alimentícios 
não perecíveis, destinados para a Secretaria de Educação e Secretaria de Assistência So-
cial do município de Mogi Mirim/SP. DATA DE ABERTURA: 12 de agosto de 2022, às 09 
horas.

AVISO DE ABERTURA DO PREGÃO ELETRÔNICO N. 092/2022
OBJETO: Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de ferramentas, destina-
dos a diversas Secretarias do Município de Mogi Mirim/SP, por um período estimado de 12 
(doze) meses. DATA DE ABERTURA: 15 de agosto de 2022, às 09 horas.

AVISO DE ABERTURA DO PREGÃO ELETRÔNICO N. 093/2022
OBJETO: registro de preços para futuras e eventuais aquisições de materiais de higiene 
pessoal, cama, mesa e banho, destinados para aos CEMPI’s da Secretaria de Educação 
do município de Mogi Mirim/SP. DATA DE ABERTURA: 16 de agosto de 2022, às 09 horas.

Os editais estarão disponíveis aos interessados, através dos sites: www.licitacoes-e.com.
br e www.mogimirim.sp.gov.br. Demais esclarecimentos poderão ser obtidos junto a Se-
cretaria de Suprimentos e Qualidade, das 8h às 17h, no endereço acima citado ou pelos 
telefones: (19) 3814.1044/3814.1049/3814.1054/3814.1060 ou via e-mail licitacoesmm1@
gmail.com. Mogi Mirim, 29 de julho de 2022

Antonio Claudio da Rocha Salgado
Secretário de Suprimentos e Qualidade 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM
ESTADO DE SÃO PAULO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 72/2022
EDITAL Nº 77/2022 - PROCESSO Nº 82/2022
Objeto: Registro de preços para eventual aqui-
sição de cloro gasoso. O Edital está disponível 
gratuitamente através dos sites: www.bbmnetli-
citacoes.com.br e www.saae.sp.gov.br. Este 
Pregão será realizado de forma ELETRÔNICA, 
através do BBM – Bolsa Brasileira de Mercado-
ria, na data de 12 de agosto de 2022, às 09h00. 
Maiores informações, na Gerência de Compras, 
Licitações e Contratos do SAAE, através do te-
lefone: (19) 3834-9435. Indaiatuba, 29 de julho 
de 2022. ENGº PEDRO CLAUDIO SALLA - Su-
perintendente

PREGÃO ELETRÔNICO N

SERVIÇO AUTÔNOMO DE 
ÁGUA E ESGOTOS

AVISO DE LICITAÇÃO
Acha-se aberto, nesta Prefeitura, a Tomada de Preços n° 014/2022, Processo 110/2022 – Vi-
sando a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE RECAPEAMEN-

TO ASFÁLTICO EM DIVERSOS TRECHOS DO DISTRITO DE FRUTAL DO CAMPO COM FOR-
NECIMENTO DE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA. O recebimento dos envelopes 01 e 02, contendo 
respectivamente a documentação e proposta de preço, se encerrará no dia 17 de agosto de 2022 
ás 08h45m, tendo sua abertura marcada para as 09h01min, do mesmo dia. Os Editais na íntegra 
serão fornecidos aos interessados na Rua Henrique Vasques, nº. 180, das 9h00 às 11h00 e das 
14h00 às 16h00, ou pelo site www.candidomota.sp.gov.br. Cândido Mota, 29/07/2022 - Eraldo José 
Pereira – Prefeito.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÂNDIDO MOTA

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO 
SECRETARIA DE ESTADO 

DA EDUCAÇÃO 
DIRETORIA DE ENSINO DA 

REGIÃO DE MOGI DAS CRUZES
Encontra-se aberta na Diretoria de Ensino Re-
gião de Mogi das Cruzes, pregão do tipo Menor 
Preço, Pregão Eletrônico nº 08/2022 destinado 
a contratação de empresa para a prestação de 
serviços de transporte escolar, oferta de compra 
080283000012022OC00037. A realização da ses-
são será no dia 11/08/2022 às 09h30, sendo as pro-
postas enviadas pelo site http://www.bec.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 354/2022

OBJETO: Registro de Preços para fornecimento de material labo-
ratorial
ABERTURA DAS PROPOSTAS: 23/08/2022, às 8h.
INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: 23/08/2022 às 9h.

PREGÃO ELETRÔNICO nº 359/2022

OBJETO: Registro de preços para fornecimento parcelado de tes-
tes laboratoriais
ABERTURA DAS PROPOSTAS: 24/08/2022  às 08h.
INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS:  24/08/2022 às 
09h.

Os Editais completos poderão ser obtidos pelo endereço eletrônico 
http:/www.licitapira.piracicaba.sp.gov.br. Fone (19) 3403-1020. 

Piracicaba, 29 de julho de 2022.
Leonardo Vicentim Brancalion
Chefe do Setor de Licitações

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE ITU
Aviso de licitação

PRESENCIAL:
O Município da Estância Turística de Itu informa a abertura do Pregão Presencial nº 

59/2022, para CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE CAR-
NÊS DE IPTU, CARTAS DE NOTIFICAÇÃO E CARNÊS DE ISSQN E TAXAS. Os envelopes deverão 
ser entregues até as 13h50min, com abertura as 14h00min do dia 11/08/2022. O Edital completo está 
à disposição para consulta e impressão no site da Prefeitura: www.itu.sp.gov.br, ou diretamente na 
Prefeitura no qual o interessado deverá trazer um CD para cópia junto ao Depto. Central de Compras, 
sito na Av. Itu 400 anos, nº 111, B. Itu Novo Centro, Itu/SP, das 08h00min às 12h00min e das 13h00min 
às 16h00min. Itu, 29/07/2022. Moysés Alberto Leis Pinheiro – Secretário Municipal de Finanças.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIBA
Pregão Presencial Nº92/22, Edital Nº127/22, Tipo Menor Preço por Item. Objeto: 
Contratação de empresa especializada em transporte sanitário de pacientes para 
tratamento de saúde fora do Município de Itatiba. O credenciamento e os envelopes 
de Preços e Habilitação serão recebidos no dia 12/08/22, das 9h às 09h30min., na S. de 
Licitações, Av. Luciano Consoline, 600, Jd de Lucca. O edital fica disponível no endereço 
acima das 9h às 17h ou no site www.itatiba.sp.gov.br. Informações: tel. (11)3183-0655. 
Maria Angela C. C. de Lima – Pregoeira. 

AVISO DE LICITAÇÃO
EDITAL Nº 047/2022

PREGÃO PRESENCIAL Nº 026/2022
PROCESSO Nº 10.688/2022

ÓRGÃO: Prefeitura do Município de Ferraz de Vasconcelos - EDITAL Nº 
047/2022 - PROCESSO Nº 10.688/2022 - OBJETO: CONTRATAÇÃO DE LA-
BORATÓRIO ESPECIALIZADO EM EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS, CI-
TOLOGIA ONCÓTICA E ANATOMIA PATOLÓGICA, EM ATENDIMENTO AO 
SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE FERRAZ DE 
VASCONCELOS – SP. MODALIDADE: Pregão Presencial - DATA DE ABER-
TURA: 16 de agosto de 2022, às 14:00 horas. A Prefeitura Municipal de Ferraz 
de Vasconcelos, FAZ SABER que se acha aberta nesta Prefeitura, situada à 
Av. Rui Barbosa, 315, Vila Romanópolis, o PREGÃO PRESENCIAL 026/2022. 
Os interessados poderão retirar o Edital e seus anexos, sem custo, no sítio da 
Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos – www.ferrazdevasconcelos.
sp.gov.br, ou no Departamento de Compras e Licitações, no horário compreen-
dido entre 09h00 às 16h00, de segunda à sexta-feira, mediante a entrega de 01 
(um) CD – ROM do tipo CDR-80, virgem e lacrado. Maiores informações pelo 
telefone (0xx11) 4674-7877.

Em, 29 de julho de 2022.
Priscila Conceição Gambale Vieira Matos

Prefeita Municipal

LABOR OMNIA VINCIT

PREFEITURA MUNICIPAL
DE FERRAZ DE VASCONCELOS
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AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO
ABERTURA PREGÃO PRESENCIAL Nº 15/2022

Tipo: menor preço unitário. Objetivo: Aquisição de cimento, areia, pedra e podrisco para uti-
lização nas atividades do Departamento de Obras e Serviços. Data: 12/08/2022, às 09:00h, 
à R. João Bento, nº 40. Edital: www.saaegarca.sp.gov.br. Garça, 29/07/2022. 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 ITATIBA
Pregão Presencial Nº 93/22, Edital Nº 128/22, Tipo Menor Preço por Item. Objeto: 
Aquisição de material escolar em forma de KIT ESCOLAR, para entrega imediata. 
O credenciamento e os envelopes de Preços e Habilitação serão recebidos no dia 
15/08/22, das 9h às 09h30min, na S. de Licitações, Av. Luciano Consoline, nº 600, Jd 
de Lucca. O edital fica disponível no endereço acima das 9h às 17h ou no site www.
itatiba.sp.gov.br. Informações: Tel. (11)3183-0655. Adriana Stocco – Pregoeira. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIBA
Pregão Eletrônico Nº94/22, Edital Nº129/22, Tipo Menor Preço por Item. Objeto: Aquisição 
de arma de fogo. O cadastro das Propostas e entrega dos Documentos de Habilitação serão 
recebidos até o dia 15/08/22, às 14h50min, na página eletrônica da Bolsa Brasileira de 
Mercadorias (www.bbmnetlicitacoes.com.br). O edital fica disponível na S. de Licitações - 
Av. Luciano Consoline, 600, Jd de Lucca das 9h às 17h e sites www.itatiba.sp.gov.br e www.
bbmnetlicitacoes.com.br. Informações: tel.(11) 3183-0655.– Adriana Stocco - Pregoeira. 

GOVERNO DO MUNICÍPIO DE BURITAMA
“Processo Licitatório do Pregão Presencial para Registro de Preços N.º 25/2022”

HOMOLOGAÇÃO
No uso das atribuições legais a mim conferidas e em conformidade com o disposto na 
Lei Federal n.º 10.520, de 17.07.2002 e subsidiariamente com o Inciso VI do Artigo 43 da 

Lei Federal n.º 8.666, de 21.06.1993 e suas alterações, com a Lei Complementar Federal n.º 123, 
de 14-12-2006 e suas alterações e com os Decretos Municipais n.º 1.805, de 01.04.2008, 1.852, de 
07.07.2008 e 4.013 de 27.04.2018, HOMOLOGO o procedimento licitatório referente ao Pregão Pre-
sencial para Registro de Preços nº 25/2022, que tem por objeto “AQUISIÇÃO/FORNECIMENTO DE 
MEDICAMENTOS PARA A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA DO GOVERNO DO MUNICÍ-
PIO DE BURITAMA.”, em face da Adjudicação da Pregoeira com as empresas: ACÁCIA COMÉRCIO 
DE MEDICAMENTOS EIRELI, inscrita no CNPJ n.º 03.945.035/0001-91, no valor de R$ 120.018,75 
(cento e vinte mil, dezoito reais e setenta e cinco centavos); AGLON COMÉRCIO E REPRESENTA-
ÇÕES LTDA, inscrita no CNPJ n.º 65.817.900/0001-71, no valor de R$ 79.500,00 (setenta e nove 
mil e quinhentos reais); ALFALAGOS LTDA, inscrita no CNPJ n.º 05.194.502/0004-67, no valor de 
R$ 4.200,00 (quatro mil e duzentos reais); CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, 
inscrita no CNPJ n.º 05.782.733/0001-49, no valor de R$ 25.800,00 (vinte e cinco mil e oitocentos 
reais); CIRÚRGICA OLIMPIO EIRELI- EPP, inscrita no CNPJ n.º 01.140.868/0001-50, no valor de R$ 
37.604,25 (trinta e sete mil, seiscentos e quatro reais e vinte e cinco centavos); CIRÚRGICA ONIX 
EIRELI- EPP, inscrita no CNPJ n.º 20.419.709/0001-33, no valor de R$ 214.276,25 (duzentos e qua-
torze mil, duzentos e setenta e seis reais e vinte e cinco centavos); COMERCIAL CIRÚRGICA RIO-
CLARENSE LTDA, inscrita no CNPJ n.º 67.729.178/0004-91, no valor de R$ 360.330,00 (trezentos 
e sessenta mil, trezentos e trinta reais); DIMASTER - COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 
LTDA, inscrita no CNPJ n.º 02.520.829/0001-40, no valor de R$ 30.603,75 (trinta mil, seiscentos e 
três reais e setenta e cinco centavos); DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA, inscrita no 
CNPJ n.º 76.386.283/0001-13, no valor de R$ 232.080,00 (duzentos e trinta e dois mil e oitenta reais); 
DISTRIBUIDORA MEDICAL EIRELI – ME, inscrita no CNPJ n.º 20.227.692/0001-12, no valor de R$ 
129.789,00 (cento e vinte e nove mil, setecentos e oitenta e nove reais); DROGAFONTE LTDA, ins-
crita no CNPJ n.º 08.778.201/0001-26, no valor de R$ 55.987,50 (cinquenta e cinco mil, novecentos 
e oitenta e sete reais e cinquenta centavos); DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E 
EXPORTAÇÃO LTDA, inscrita no CNPJ n.º 04.027.894/0007-50, no valor de R$ 101.306,25 (cento e 
um mil, trezentos e seis reais e vinte e cinco centavos); FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICA-
MENTOS LTDA, inscrita no CNPJ n.º 14.271.474/0001-82, no valor de R$ 48.200,00 (quarenta e oito 
mil e duzentos reais); INOVAMED HOSPITALAR LTDA, inscrita no CNPJ n.º 12.889.035/0001-02, no 
valor de R$ 146.396,25 (cento e quarenta e seis mil, trezentos e noventa e seis reais e vinte e cinco 
centavos); JOSIANE CRISTINA FUSCO CARRARO- EPP, inscrita no CNPJ n.º 21.940.274/0001-30, 
no valor de R$ 127.062,50 (cento e vinte e sete mil, sessenta e dois reais e cinquenta centavos); LU-
MAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA, inscrita no CNPJ n.º 49.228.695/0001-
52, no valor de R$ 178.698,25 (cento e setenta e oito mil, seiscentos e noventa e oito reais e vinte 
e cinco centavos); MAMED COMERCIAL LTDA- EPP, inscrita no CNPJ n.º 21.608.296/0001-06, no 
valor de R$ 119.150,00 (cento e dezenove mil, cento e cinquenta reais); MED CENTER COMERCIAL 
LTDA, inscrita no CNPJ n.º 00.874.929/0001-40, no valor de R$ 305.651,25 (trezentos e cinco mil, 
seiscentos e cinquenta e um reais e vinte e cinco centavos); MEDSI DISTRIBUIDORA DE MEDICA-
MENTOS LTDA- EPP, inscrita no CNPJ n.º 30.754.325/0001-20, no valor de R$ 20.578,25 (vinte mil, 
quinhentos e setenta e oito reais e vinte e cinco centavos); R.A.P.-APARECIDA- COMÉRCIO DE 
MEDICAMENTOS LTDA, inscrita no CNPJ n.º 06.968.107/0001-04, no valor de R$ 155.250,00 (cento 
e cinquenta e cinco mil, duzentos e cinquenta reais); SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, 
inscrita no CNPJ n.º 05.847.630/0001-10, no valor de R$ 487.509,00 (quatrocentos e oitenta e sete 
mil, quinhentos e nove reais); TRIUNFAL MARÍLIA COMERCIAL LIMITADA- EPP, inscrita no CNPJ 
n.º 64.815.897/0001-94, no valor de R$ 476.266,25 (quatrocentos e setenta e seis mil, duzentos e 
sessenta e seis reais e vinte e cinco centavos). Ante as competências a mim conferidas, AUTORIZO 
à assinatura do Contrato e despesas decorrentes, observadas as normas legais e regulamentadas, 
bem como a emissão das Autorizações de Fornecimentos/Ordens de Serviços e das respectivas No-
tas de Empenho e/ou Sub-Empenhos conforme Artigo 61 da Lei Federal n.° 4.320, de 17-03-1964. Ao 
responsável do setor competente para as devidas providências sequenciais necessárias. 
Ciência aos interessados, observadas as prescrições legais pertinentes. 
Ficam as empresas acima devidamente convocadas para em até 03 (três) dias úteis assinarem seus 
respectivos contratos, nos termos do Edital de Licitação do Pregão Presencial para Registro de Pre-
ços n.º 25/2022. 
Publica-se.

Buritama – SP, 29 de julho de 2022.
RODRIGO ZACARIAS DOS SANTOS

Prefeito 

 PREFEITURA MUNICIPAL DE HORTOLÂNDIA
AVISO DE AUDIÊNCIA PÚBLICA - PMH 3510/2022. O Município 
de Hortolândia/SP, autoridade contratante, por meio da Secretaria 
Municipal de Mobilidade Urbana, comunica que realizará AUDIÊNCIA 

PÚBLICA, no dia 30/08/2022 das 18:30 as 21:30 horas, no Auditório Plenário 
da Câmara Municipal de Hortolândia, na Rua Joseph Paul Julien Burlandy, 
250, Parque Gabriel, Hortolândia/SP, visando a “REVISÃO DO PLANO DE 
MOBILIDADE URBANA”. O objetivo é elaborar de forma transparente, uma 
ampla discussão e participação popular em que se vislumbra a comunicação 
entre os vários setores da sociedade e o Município de Hortolândia sobre o 
tema, e através de pedidos de esclarecimentos, comentários e/ou sugestões 
aprimorar as disposições do edital e seus anexos. A Minuta do Edital e seus 
Anexos poderão ser obtidos no sítio eletrônico oficial da Prefeitura: www.
hortolandia.sp.gov.br > Acesso Rápido > Audiência Pública ou junto ao 
Departamento de Suprimentos, na Rua José Cláudio Alves dos Santos, 585, 
Remanso Campineiro, Hortolândia/SP, das 08 às 12 e das 13 às 17 horas, 
mediante o recolhimento aos cofres públicos da importância do equivalente ao 
custo por folha da Administração. Hortolândia, 29 de julho de 2022. Atílio André 
Pereira/Secretário de Mobilidade Urbana.

 PREFEITURA MUNICIPAL DE HORTOLÂNDIA
AVISO - O Município de Hortolândia torna público aos interessados 
a abertura do Pregão Presencial 107/2022, Edital 136/2022, PMH 
4464/2022. Objeto: Contratação de empresa para prestação de 

serviço de impressão corporativa por meio de outsourcing, na modalidade 
de locação e manutenção de equipamentos e fornecimento de suprimentos, 
conforme Memorial Descritivo e demais anexos. Período de Publicidade do 
Edital 02/08/2022 a 11/08/2022. Sessão Pública 11/08/2022 as 09:30. Local: 
Rua José Cláudio Alves dos Santos, 585, Remanso Campineiro, Hortolândia/
SP. O Edital e seus anexos poderá ser obtido no sítio eletrônico oficial da 
Prefeitura: www.hortolandia.sp.gov.br > (Rolando a página para baixo > Lado 
Direito da página) > Acesso rápido > Licitações – Fácil Hortolândia ou junto ao 
Departamento de Suprimentos, na Rua José Cláudio Alves dos Santos, 585, 
Remanso Campineiro, Hortolândia/SP, das 08:00 às 17:00 horas, mediante o 
recolhimento aos cofres públicos da importância do equivalente ao custo por 
folha da Administração. Hortolândia, 26 de julho de 2022. Ieda Manzano de 
Oliveira/Secretária de Administração e Gestão de Pessoal.

Prefeitura Municipal de Ilhabela
A Prefeitura Municipal de Ilhabela, a fim de cumprir com o disposto na Lei Municipal n.º 1.535/2022 (a qual substituiu a Lei Municipal n.º 1.165/2016), artigo 25, parágrafo 1º, vem dar 
PUBLICIDADE ao procedimento de Arrecadação e, consequentemente, Apossamento da “Área Devoluta”, cadastrada provisoriamente sob n.º 3954.0430.0010, através do Processo 
Administrativo n.º 2942-5/2016, com um total de 695,29m² (seiscentos e noventa e cinco metros e vinte e nove centímetros quadrados), de acordo com o Levantamento Topográfico e 
Memorial Descritivo, oportunizando assim, possível manifestação contrária a este procedimento, no prazo de 15 (quinze) dias, tendo em vista o direito ao contraditório e ampla defesa. 
Em caso de manifestação, deverá ser protocolizado um procedimento próprio, com a juntada dos documentos pertinentes, pelo endereço eletrônico que segue: https://gpmodilhabela.
presconinformatica.com.br/GPMODILH/f?p=207:1:::::ID_ENTIDADE:1. Ressaltamos que, a ausência de manifestação no prazo estipulado, será interpretado como concordância com a 
arrecadação citada. “Inicia-se no PONTO 1, de coordenadas E:463.695,48 e N:7.364.891,15, na divisa entre o lote com o imóvel de BANDEIRANTES EMPREENDIMENTOS IMOBILIA-
RIOS LTDA (INSCRIÇÃO 9949.0405.1998), daí segue com azimute 68°10’02”, numa distância de 20,64m, confrontando com a Rua Luiz Agostinho Sampaio Garcia, até atingir o PONTO 
2, de coordenadas E: E:463.714,63m e N: N:7.364.898,82m, daí segue com azimute 136°34’20”, numa distância de 27,36m, confrontando com o imóvel de TATIANA MARIA DE MORAES 
DA SILVA (INSCRIÇÃO 3954.0450.0010), até atingir o PONTO 3, de coordenadas E:463.733,44 m e N: N:7.364.878,95m, daí segue com azimute 137°34’51”, numa distância de 6,98m, 
confrontando com os imóveis de JOSE MARNE FERREIRA DOS SANTOS (INSCRIÇÃO 9949.0266.0010), até atingir o PONTO 4, de coordenadas E:463.738,15m e N:7.364.873,80m, daí 
segue com azimute 228°57’32”, numa distância de 17,70m, confrontando com o imóvel de VANDERLEI PEREIRA DOS SANTOS (INSCRIÇÃO 9949.0811.2001), até atingir o PONTO 5, 
de coordenadas E:463.724,80m e 7.364.862,18m, daí segue com azimute 314°38’52”, numa distância de 41,22m, confrontando com o imóvel de BANDEIRANTES EMPREENDIMENTOS 
IMOBILIARIOS LTDA (INSCRIÇÃO 9949.0405.1998), até atingir o PONTO 1, inicial da descrição deste perímetro, encerrando a área de 695,29m² (seiscentos e noventa e cinco metros 
quadrados e vinte e nove decímetros quadrados).” 

Ilhabela, 29 de julho de 2022
Thiago Souza Santos

Secretário de Habitação e Gestão Territorial

Alexandre Gonçalves
Diretor de Cadastro

Custo desta Publicação R$ 1.404,80

Prefeitura da Estância de Atibaia
Estado de São Paulo

AVISO DE LICITAÇÃO - A Prefeitura da Estância de Atibaia, tor-
na público para conhecimento dos interessados a abertura das 
seguintes licitações:PROCESSO ELETRÔNICO Nº 34.685/2022 
- PREGÃO ELETRÔNICO Nº 233/2022, OBJETO:  Aquisição de 
materiais elétricos para restabelecimento da iluminação do par-
que Edmundo Zanoni para abertura da 40ª Festa das Flores e 
Morangos de Atibaia. RECEBIMENTO DE PROPOSTAS INICIAIS 
ATÉ: 11/08/2022 AS 16 horas. ABERTURA DE PROPOSTAS E 
INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS DIA: 12/08/2022 
AS 08h30. PROCESSO ELETRÔNICO Nº 34.064/2022 - PRE-
GÃO ELETRÔNICO Nº 234/2022, OBJETO:  Registro de Preços 
para eventual prestação de serviços de exames e diagnósticos, 
com entregas parceladas, por um período de 12 (doze) meses. 
RECEBIMENTO DE PROPOSTAS INICIAIS ATÉ: 11/08/2022 AS 
16 horas. ABERTURA DE PROPOSTAS E INÍCIO DA SESSÃO 
DE DISPUTA DE PREÇOS DIA: 12/08/2022 AS 08h30. PRO-
CESSO ELETRÔNICO Nº 34.215/2022 - PREGÃO ELETRÔNI-
CO Nº 235/2022, OBJETO:  Registro de Preços para eventual 
aquisição de material farmacológico destinado ao cumprimento 
de Determinação Judicial sem indicação de marca, lista 07/2022, 
com entregas parceladas, por um período de 12 (doze) meses. 
RECEBIMENTO DE PROPOSTAS INICIAIS ATÉ: 11/08/2022 AS 
16 horas. ABERTURA DE PROPOSTAS E INÍCIO DA SESSÃO 
DE DISPUTA DE PREÇOS DIA: 12/08/2022 AS 08h30. PROCES-
SO ELETRÔNICO Nº 31.343/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 
236/2022, OBJETO:  o Registro de Preços para eventual aquisi-
ção de materiais para decoração das unidades básicas de saúde, 
com entregas parceladas, por um período de 12 (doze) meses. 
RECEBIMENTO DE PROPOSTAS INICIAIS ATÉ: 11/08/2022 AS 
16 horas. ABERTURA DE PROPOSTAS E INÍCIO DA SESSÃO 
DE DISPUTA DE PREÇOS DIA: 12/08/2022 AS 08h30. PRO-
CESSO ELETRÔNICO Nº 1.570/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 
Nº 237/2022, OBJETO: Aquisição de software (licença perma-
nente) de processamento do drone para uso na Secretaria de 
Obras Públicas. RECEBIMENTO DE PROPOSTAS INICIAIS ATÉ: 
12/08/2022 AS 16 horas. ABERTURA DE PROPOSTAS E INÍCIO 
DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS DIA: 15/08/2022 AS 
08h30. PROCESSO ELETRÔNICO Nº 33.282/2022 - PREGÃO 
ELETRÔNICO Nº 238/2022, OBJETO:  o Registro de preço para 
eventual aquisição de saco plástico transparente e sacola plás-
tica de alta densidade para utilização diversa no fundo social, 
com entregas parceladas, por um período de 12 (doze) meses. 
RECEBIMENTO DE PROPOSTAS INICIAIS ATÉ: 12/08/2022 AS 
16 horas. ABERTURA DE PROPOSTAS E INÍCIO DA SESSÃO 
DE DISPUTA DE PREÇOS DIA: 15/08/2022 AS 08h30. Para aqui-
sição dos editais os interessados deverão acessar os sites http://
www.atibaia.sp.gov.br, www.bbmnetlicitacoes.com.br ou, ainda, 
na sede da Prefeitura da Estância de Atibaia, em dias úteis da 
10 h às 16 h, após recolhimento do valor correspondente ao cus-
to das cópias que serão fornecidas. PROCESSO ELETRÔNICO 
Nº 34.704/2022 – TOMADA DE PREÇOS Nº 017/2022, OBJETO: 
Contratação de empresa especializada para elaboração do Plano 
Municipal de Saneamento Rural da Estância de Atibaia/SPEN-
TREGA DOS ENVELOPES E INÍCIO DA SESSÃO: “Proposta e 
Documentação”, às 09 horas do dia 17 de agosto de 2.022, na 
sala de Licitações, sita a Rua Bruno Sargiani, 100, Vila Rica, 
Atibaia/SP. Para aquisição dos editais os interessados deverão 
acessar os sites http://www.atibaia.sp.gov.br ou  ainda, na sede 
da Prefeitura da Estância de Atibaia, em dias úteis da 10 h às 
16 h, após recolhimento do valor correspondente ao custo das 
cópias que serão fornecidas. DEMAIS INFORMAÇÕES: Depar-
tamento de Licitações, sito à R Bruno Sargiani, 100, Vila Rica, 
Fone: 11 4414-2000. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO – DE-
PARTAMENTO DE LICITAÇÕES, 29 de julho de 2.022. Everaldo 
da Silva - Departamento de Licitações. COMUNICADO DE ABER-
TURA DE CONCURSO DE PROJETO - A Prefeitura da Estância 
de Atibaia, de acordo com a Lei nº 8.666/93 e alterações, por 
meio da Secretaria de Administração, torna público e dá conhe-
cimento aos interessados a abertura dos Concursos de Projeto:
Concurso de projeto nº 002/2022, processo nº 35.524/22, Termo 
de Parceria, em estreita cooperação com a Prefeitura da Estân-
cia de Atibaia, visando oferecer propostas para a “Seleção de 
entidade de direito privado sem fins lucrativos, qualificada como 
Organização da Sociedade Civil de interesse público – OSCIP, 
nos termos da lei federal nº 9790/99 que se interesse em fir-
mar Termo de Parceria, em estreita cooperação com a Prefeitura 
da Estância de Atibaia, para oferecer gratuitamente o acesso à 
modalidade Basquete por um período de 06 (seis) meses.” pela 
Secretaria de Esportes e Lazer. RECEBIMENTO, ABERTURA E 
INÍCIO DA SESSÃO PÚBLICA: Os envelopes contendo o proje-
to e a documentação das Organizações da Sociedade Civil de 
Interesse Público, OSCIP's, deverão ser entregues na Sala de 
Licitações da Secretaria de Administração, à Rua Bruno Sargiani, 
100, Vila Rica – Atibaia/SP, até o dia 16/09/2022 às 09:30 horas. 
Concurso de projeto nº 003/2022, processo nº 35.519/22, Termo 
de Parceria, em estreita cooperação com a Prefeitura da Estân-
cia de Atibaia, visando oferecer propostas para a “Seleção de 
entidade de direito privado sem fins lucrativos, qualificada como 
Organização da Sociedade Civil de interesse público – OSCIP, 
nos termos da lei federal nº 9790/99 que se interesse em firmar 
Termo de Parceria, em estreita cooperação com a Prefeitura da 
Estância de Atibaia, para oferecer gratuitamente o acesso à mo-
dalidade Ginástica Rítmica por um período de 06 (seis) meses.”, 
pela Secretaria de Esportes e Lazer. RECEBIMENTO, ABERTU-
RA E INÍCIO DA SESSÃO PÚBLICA: Os envelopes contendo o 
projeto e a documentação das Organizações da Sociedade Civil 
de Interesse Público, OSCIP's, deverão ser entregues na Sala 
de Licitações da Secretaria de Administração, à Rua Bruno Sar-
giani, 100, Vila Rica – Atibaia/SP, até o dia 16/09/2022 às 10:30 
horas. Informamos aos interessados que o Edital do Concurso de 
Projeto na íntegra está disponível no site da Prefeitura da Estân-
cia de Atibaia, www.atibaia.sp.gov.br. DEMAIS INFORMAÇÕES: 
Departamento de Licitações, sito à Rua Bruno Sargiani, 100, Vila 
Rica, Fone: 11 4414-2510. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 
– DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES, 29 dias do mês de julho 
de 2022. Edilma Gonçalves Rodrigues – Chefe de Divisão de 
Chamamentos e Processos de Seleção. AVISO DE DISPENSA 
- PROCESSO ELETRÔNICO Nº 28.596/2022 – DISPENSA N° 
012/22. RATIFICAÇÃO. Vistos, Ratifico a dispensa de licitação 
para locação de imóvel situado na Avenida Vereador Gaspar de 
Camargo, Nº 80 (Sub Lote 02) e 90 (Sub Lote 03) – Jardim Brasil 
– Atibaia/ SP, de Inscrição Fiscal Imobiliária n°: 01.254.020.01-
0120224 e 01.254.020.01-0120225, Matrícula: 91.606 e 91.607, 
destinado à formação de eletricistas residenciais e de rede 
de alimentação padrão, oferecido em parceria com a empresa 
ELEKTRO e a Prefeitura, por um período de 12 (doze) meses, a 
favor da empresa XEXÉUS ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO 
LTDA, no valor total de R$ 54.000,00 (cinquenta e quatro mil 
reais), nos termos do Art. 24, inciso X da lei 8.666/93, de acordo 
com o parecer da Procuradoria-Geral do Município constante nos 
autos, e determino a publicação na Imprensa Oficial no prazo de 
05 (cinco) dias, em conformidade com o disposto no artigo 26 da 
Lei n.° 8.666/93. Retorne-se o processo à Secretaria de Admi-
nistração, para os fins legais. PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE 
ATIBAIA, aos 29 dias do mês de Julho de 2.022. Annibale Tropi 
Somma – Secretário de Desenvolvimento Econômico. Secretaria 
de Administração, aos 29 dias do mês de Julho de 2.022. Jairo 
de Oliveira Bueno – Secretário de Administração.

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE
UNIDADE GESTORA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS. EDITAL Nº 144/2022 PREGÃO PRESENCIAL 
Nº 072/2022 PROCESSO N° 210/2022. TIPO: MENOR PREÇO POR HORA/LOTE. OBJETO: 
REGISTRO DE PREÇOS para Contratação de empresa para PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS de mão 
de obra de MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO AUTOMOTIVO em veículos leves e maquinários 
pesados da Frota Municipal de Novo Horizonte/SP, por um período de 12 meses, conforme 
especificações, quantitativos e valores estimados constantes do Anexo I. Data da realização da 
sessão pública do Pregão: dia 12 de agosto de 2022, as 09h00 – Obtenção do Edital: gratuito 
através do site www.novohorizonte.sp.gov.br, ou na PMNH – Divisão de Licitações, sito à Praça Dr. 
Euclydes Cardoso Castilho n° 185, centro, na cidade de Novo Horizonte - SP, fone 17-3543-9015 
das 7h30m às 12h00 e das 13h30m às 17h00 horas - Novo Horizonte, 29 de julho de 2022 – 
Fabiano de Mello Beletani – Prefeito Municipal.

UNIDADE GESTORA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS. PROCESSO Nº 160/2022 – TOMADA DE 
PREÇOS Nº 015/2022. EDITAL REPUBLICADO Nº 110/2022. OBJETO – Contratação de empresa 
especializada para obras e serviços de engenharia para CONSTRUÇÃO DO BOULEVARD ARTE, 
CULTURA E TURISMO localizada na rua Carvalho Leme entre a rua Trajano Machado e Rua XV de 
Novembro, centro - Município de Novo Horizonte – SP, pelo regime de execução indireta empreitada 
por preço global, com fornecimento de materiais, mão-de-obra e todos os equipamentos essenciais 
necessários, em conformidade com os projetos, memorial descritivo, planilha orçamentária e os 
demais anexos que integram o presente Edital – CONVENIO Nº 000321/2021 – Secretaria de 
Turismo e Viagens do Estado de São Paulo. Data e horário para entrega dos envelopes: dia 17 de 
agosto 2022, às 09:00 horas. Data da realização da sessão pública: dia 17 de agosto de 2022, 
às 09:30 horas – Obtenção do Edital: gratuito através do site: www.novohorizonte.sp.gov.br ou 
na PMNH – Divisão de Licitações, sito a Praça Dr. Euclydes Cardoso Castilho n°. 185, centro, na 
cidade de Novo Horizonte-SP, fone 17-3543-9015 das 7h30m às 11h00 e das 12h30m às 17h00. 
Novo Horizonte, 29 de julho de 2022 – Fabiano de Mello Belentani – Prefeito Municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIZ ANTÔNIO
AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 004/2022

Acha-se aberto, no município de Luiz Antônio/SP, o Pregão Eletrônico nº. 004/2022 - Processo nº. 011/2022, 
adotando como critério de julgamento o de menor preço global, visando o registro de preços para futura e 
eventual contratação de empresa para prestação dos serviços de realização de análises de exames labora-
toriais, conforme as especifi cações constantes do respectivo Edital, no Anexo I - Termo de Referência e demais 
Anexos, sendo que esta licitação será regida pela Lei Federal nº. 10.520, de 17 de julho de 2002, aplicando-se 
subsidiariamente, no que couberem, as disposições da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações, pela Lei Com-
plementar nº. 123/2006 e suas alterações. Data da abertura da sessão pública: 12 de agosto de 2022 - Horário: 
09:00 h (horário local) - Local: Portal de compras do Governo Federal - www.comprasgovernamentais.gov.br. 
O Edital completo e seus anexos poderão ser consultados e retirados gratuitamente pelo site www.luizantonio.
sp.gov.br, diretamente no Departamento de Compras e Licitações desta Prefeitura Municipal, localizada na 
Avenida da Saudade, nº. 30, Centro, nesta, no horário de expediente, ou solicitado através do e-mail licitacao@
luizantonio.sp.gov.br. Demais Informações pelo tel. (16) 3983-9000 - Departamento de Compras e Licitações.

Luiz Antônio/SP, 29 de julho de 2022.(a) Rodrigo Mello Marques - Prefeito Municipal

AVISO DE LICITAÇÃO - Pregão Eletrônico n° 49/2022 – Edital nº 100/2022 - Processo n° 
8424/2022 – Objeto: Aquisição de equipamentos fotográficos e filmográficos para atender a 
Secretaria Municipal de Comunicação - Prazo para recebimento de propostas: Das 10h00m do 
dia 01/08/2022 até às 08h00m do dia 17/08/2022. Início da disputa de preços: 17/08/2022 às 
09h30m. Local para Envio da Proposta Eletrônica: Bolsa de Licitações do Brasil. O edital encon-
tra-se disponível nos sites www.bll.org.br e https://transparencia.ubatuba.sp.gov.br/home/.

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLÍMPIA
AVISO DE LICITAÇÃO - CONCORRÊNCIA Nº. 11/2022

Objeto: Contratação de empresa especializada com fornecimento de materiais, mão de obra e equipamentos 
para execução de pavimentação asfáltica em CBUQ (Concreto Betuminoso Usinado a Quente) de diversas vias do 
Município de Olímpia/SP, referente aos Contratos de Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento - FINISA nº 
0554922-DV74 e 0603679-DV77 da Caixa Econômica Federal, sob o regime de empreitada por preço unitário, 
tipo menor preço, para atender às necessidades da Secretaria Municipal de Obras, Engenharia e Infraestrutura. 
Entrega dos Envelopes: 01/09/2022 às 09h30. Abertura dos Envelopes: 01/09/2022 às 10h. Site www.
olimpia.sp.gov.br. Tel.: (17) 3279-3274.

Olímpia, 29 de julho de 2022. Graziela de Souza Mendes - Diretora da Divisão de Suprimentos

Prefeitura Municipal de Campo Limpo Paulista

Diretoria de Administração

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 055/22 – Objeto Contratação de empresa espe-
cializada para limpeza de caixa d’agua  para atender os prédios públicos per-
tencentes a Secretaria de Educação e Saúde, conforme descritivo constante do 
Anexo I deste Edital, do tipo MENOR VALOR GLOBAL. CADASTRAMENTO 
e ABERTURA DAS PROPOSTAS INICIAIS: Cadastro de Propostas Iniciais: 
09:00 horas do dia 02/08/22 até às 09:00 horas do dia 11/08/22. Abertura de 
Propostas Iniciais: 11/08/22 às 09:05 oras. O Edital na íntegra encontra-se à 
disposição dos interessados no site: www.bbmnetlicitacoes.com.br ou solici-
tado pelo e-mail: pregão@campolimpopaulista.sp.gov.br. Para maiores escla-
recimentos e informações pelos telefones: (11) 4039-8358/4039-8326 ou dire-
tamente na Diretoria 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.

Vinicius Neves Passarin
Secretário de Educação 

AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão Eletrônico SRP nº 311/2022

Processo Administrativo nº 087932/2022

LICITAÇÃO DIFERENCIADA COM LOTES PARA AMPLA PARTICIPAÇÃO E LOTES PARA 
PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DE MICROEMPRESAS, EMPRESAS DE PEQUENO PORTE E
MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL.
OBJETO: Registro de preços para aquisição de curativos de alto custo para uso do Serviço de 
Atendimento Domiciliar - SAD, conforme edital e seus anexos.
Valor Estimativo: R$ 214.825,00 (duzentos e quatorze mil oitocentos e vinte e cinco reais).
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: até às 14 horas do dia 12 de agosto de 2022.
ABERTURA DAS PROPOSTAS: Dia 12 de agosto de 2022 às 14 horas.
INÍCIO DA DISPUTA DE PREÇOS: Dia 12 de agosto de 2022 a partir das 14 horas e 30 
minutos.
Retirada do Edital: Diretamente no site www.licitacoes-e.com.br ou gratuitamente na íntegra 
somente para consulta através do site www.ribeiraopreto.sp.gov.br.

Ribeirão Preto, 29 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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AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO
ABERTURA PREGÃO PRESENCIAL Nº 15/2022

Tipo: menor preço unitário. Objetivo: Aquisição de cimento, areia, pedra e podrisco para uti-
lização nas atividades do Departamento de Obras e Serviços. Data: 12/08/2022, às 09:00h, 
à R. João Bento, nº 40. Edital: www.saaegarca.sp.gov.br. Garça, 29/07/2022. 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 ITATIBA
Pregão Presencial Nº 93/22, Edital Nº 128/22, Tipo Menor Preço por Item. Objeto: 
Aquisição de material escolar em forma de KIT ESCOLAR, para entrega imediata. 
O credenciamento e os envelopes de Preços e Habilitação serão recebidos no dia 
15/08/22, das 9h às 09h30min, na S. de Licitações, Av. Luciano Consoline, nº 600, Jd 
de Lucca. O edital fica disponível no endereço acima das 9h às 17h ou no site www.
itatiba.sp.gov.br. Informações: Tel. (11)3183-0655. Adriana Stocco – Pregoeira. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIBA
Pregão Eletrônico Nº94/22, Edital Nº129/22, Tipo Menor Preço por Item. Objeto: Aquisição 
de arma de fogo. O cadastro das Propostas e entrega dos Documentos de Habilitação serão 
recebidos até o dia 15/08/22, às 14h50min, na página eletrônica da Bolsa Brasileira de 
Mercadorias (www.bbmnetlicitacoes.com.br). O edital fica disponível na S. de Licitações - 
Av. Luciano Consoline, 600, Jd de Lucca das 9h às 17h e sites www.itatiba.sp.gov.br e www.
bbmnetlicitacoes.com.br. Informações: tel.(11) 3183-0655.– Adriana Stocco - Pregoeira. 

GOVERNO DO MUNICÍPIO DE BURITAMA
“Processo Licitatório do Pregão Presencial para Registro de Preços N.º 25/2022”

HOMOLOGAÇÃO
No uso das atribuições legais a mim conferidas e em conformidade com o disposto na 
Lei Federal n.º 10.520, de 17.07.2002 e subsidiariamente com o Inciso VI do Artigo 43 da 

Lei Federal n.º 8.666, de 21.06.1993 e suas alterações, com a Lei Complementar Federal n.º 123, 
de 14-12-2006 e suas alterações e com os Decretos Municipais n.º 1.805, de 01.04.2008, 1.852, de 
07.07.2008 e 4.013 de 27.04.2018, HOMOLOGO o procedimento licitatório referente ao Pregão Pre-
sencial para Registro de Preços nº 25/2022, que tem por objeto “AQUISIÇÃO/FORNECIMENTO DE 
MEDICAMENTOS PARA A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA DO GOVERNO DO MUNICÍ-
PIO DE BURITAMA.”, em face da Adjudicação da Pregoeira com as empresas: ACÁCIA COMÉRCIO 
DE MEDICAMENTOS EIRELI, inscrita no CNPJ n.º 03.945.035/0001-91, no valor de R$ 120.018,75 
(cento e vinte mil, dezoito reais e setenta e cinco centavos); AGLON COMÉRCIO E REPRESENTA-
ÇÕES LTDA, inscrita no CNPJ n.º 65.817.900/0001-71, no valor de R$ 79.500,00 (setenta e nove 
mil e quinhentos reais); ALFALAGOS LTDA, inscrita no CNPJ n.º 05.194.502/0004-67, no valor de 
R$ 4.200,00 (quatro mil e duzentos reais); CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, 
inscrita no CNPJ n.º 05.782.733/0001-49, no valor de R$ 25.800,00 (vinte e cinco mil e oitocentos 
reais); CIRÚRGICA OLIMPIO EIRELI- EPP, inscrita no CNPJ n.º 01.140.868/0001-50, no valor de R$ 
37.604,25 (trinta e sete mil, seiscentos e quatro reais e vinte e cinco centavos); CIRÚRGICA ONIX 
EIRELI- EPP, inscrita no CNPJ n.º 20.419.709/0001-33, no valor de R$ 214.276,25 (duzentos e qua-
torze mil, duzentos e setenta e seis reais e vinte e cinco centavos); COMERCIAL CIRÚRGICA RIO-
CLARENSE LTDA, inscrita no CNPJ n.º 67.729.178/0004-91, no valor de R$ 360.330,00 (trezentos 
e sessenta mil, trezentos e trinta reais); DIMASTER - COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 
LTDA, inscrita no CNPJ n.º 02.520.829/0001-40, no valor de R$ 30.603,75 (trinta mil, seiscentos e 
três reais e setenta e cinco centavos); DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA, inscrita no 
CNPJ n.º 76.386.283/0001-13, no valor de R$ 232.080,00 (duzentos e trinta e dois mil e oitenta reais); 
DISTRIBUIDORA MEDICAL EIRELI – ME, inscrita no CNPJ n.º 20.227.692/0001-12, no valor de R$ 
129.789,00 (cento e vinte e nove mil, setecentos e oitenta e nove reais); DROGAFONTE LTDA, ins-
crita no CNPJ n.º 08.778.201/0001-26, no valor de R$ 55.987,50 (cinquenta e cinco mil, novecentos 
e oitenta e sete reais e cinquenta centavos); DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E 
EXPORTAÇÃO LTDA, inscrita no CNPJ n.º 04.027.894/0007-50, no valor de R$ 101.306,25 (cento e 
um mil, trezentos e seis reais e vinte e cinco centavos); FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICA-
MENTOS LTDA, inscrita no CNPJ n.º 14.271.474/0001-82, no valor de R$ 48.200,00 (quarenta e oito 
mil e duzentos reais); INOVAMED HOSPITALAR LTDA, inscrita no CNPJ n.º 12.889.035/0001-02, no 
valor de R$ 146.396,25 (cento e quarenta e seis mil, trezentos e noventa e seis reais e vinte e cinco 
centavos); JOSIANE CRISTINA FUSCO CARRARO- EPP, inscrita no CNPJ n.º 21.940.274/0001-30, 
no valor de R$ 127.062,50 (cento e vinte e sete mil, sessenta e dois reais e cinquenta centavos); LU-
MAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA, inscrita no CNPJ n.º 49.228.695/0001-
52, no valor de R$ 178.698,25 (cento e setenta e oito mil, seiscentos e noventa e oito reais e vinte 
e cinco centavos); MAMED COMERCIAL LTDA- EPP, inscrita no CNPJ n.º 21.608.296/0001-06, no 
valor de R$ 119.150,00 (cento e dezenove mil, cento e cinquenta reais); MED CENTER COMERCIAL 
LTDA, inscrita no CNPJ n.º 00.874.929/0001-40, no valor de R$ 305.651,25 (trezentos e cinco mil, 
seiscentos e cinquenta e um reais e vinte e cinco centavos); MEDSI DISTRIBUIDORA DE MEDICA-
MENTOS LTDA- EPP, inscrita no CNPJ n.º 30.754.325/0001-20, no valor de R$ 20.578,25 (vinte mil, 
quinhentos e setenta e oito reais e vinte e cinco centavos); R.A.P.-APARECIDA- COMÉRCIO DE 
MEDICAMENTOS LTDA, inscrita no CNPJ n.º 06.968.107/0001-04, no valor de R$ 155.250,00 (cento 
e cinquenta e cinco mil, duzentos e cinquenta reais); SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, 
inscrita no CNPJ n.º 05.847.630/0001-10, no valor de R$ 487.509,00 (quatrocentos e oitenta e sete 
mil, quinhentos e nove reais); TRIUNFAL MARÍLIA COMERCIAL LIMITADA- EPP, inscrita no CNPJ 
n.º 64.815.897/0001-94, no valor de R$ 476.266,25 (quatrocentos e setenta e seis mil, duzentos e 
sessenta e seis reais e vinte e cinco centavos). Ante as competências a mim conferidas, AUTORIZO 
à assinatura do Contrato e despesas decorrentes, observadas as normas legais e regulamentadas, 
bem como a emissão das Autorizações de Fornecimentos/Ordens de Serviços e das respectivas No-
tas de Empenho e/ou Sub-Empenhos conforme Artigo 61 da Lei Federal n.° 4.320, de 17-03-1964. Ao 
responsável do setor competente para as devidas providências sequenciais necessárias. 
Ciência aos interessados, observadas as prescrições legais pertinentes. 
Ficam as empresas acima devidamente convocadas para em até 03 (três) dias úteis assinarem seus 
respectivos contratos, nos termos do Edital de Licitação do Pregão Presencial para Registro de Pre-
ços n.º 25/2022. 
Publica-se.

Buritama – SP, 29 de julho de 2022.
RODRIGO ZACARIAS DOS SANTOS

Prefeito 

 PREFEITURA MUNICIPAL DE HORTOLÂNDIA
AVISO DE AUDIÊNCIA PÚBLICA - PMH 3510/2022. O Município 
de Hortolândia/SP, autoridade contratante, por meio da Secretaria 
Municipal de Mobilidade Urbana, comunica que realizará AUDIÊNCIA 

PÚBLICA, no dia 30/08/2022 das 18:30 as 21:30 horas, no Auditório Plenário 
da Câmara Municipal de Hortolândia, na Rua Joseph Paul Julien Burlandy, 
250, Parque Gabriel, Hortolândia/SP, visando a “REVISÃO DO PLANO DE 
MOBILIDADE URBANA”. O objetivo é elaborar de forma transparente, uma 
ampla discussão e participação popular em que se vislumbra a comunicação 
entre os vários setores da sociedade e o Município de Hortolândia sobre o 
tema, e através de pedidos de esclarecimentos, comentários e/ou sugestões 
aprimorar as disposições do edital e seus anexos. A Minuta do Edital e seus 
Anexos poderão ser obtidos no sítio eletrônico oficial da Prefeitura: www.
hortolandia.sp.gov.br > Acesso Rápido > Audiência Pública ou junto ao 
Departamento de Suprimentos, na Rua José Cláudio Alves dos Santos, 585, 
Remanso Campineiro, Hortolândia/SP, das 08 às 12 e das 13 às 17 horas, 
mediante o recolhimento aos cofres públicos da importância do equivalente ao 
custo por folha da Administração. Hortolândia, 29 de julho de 2022. Atílio André 
Pereira/Secretário de Mobilidade Urbana.

 PREFEITURA MUNICIPAL DE HORTOLÂNDIA
AVISO - O Município de Hortolândia torna público aos interessados 
a abertura do Pregão Presencial 107/2022, Edital 136/2022, PMH 
4464/2022. Objeto: Contratação de empresa para prestação de 

serviço de impressão corporativa por meio de outsourcing, na modalidade 
de locação e manutenção de equipamentos e fornecimento de suprimentos, 
conforme Memorial Descritivo e demais anexos. Período de Publicidade do 
Edital 02/08/2022 a 11/08/2022. Sessão Pública 11/08/2022 as 09:30. Local: 
Rua José Cláudio Alves dos Santos, 585, Remanso Campineiro, Hortolândia/
SP. O Edital e seus anexos poderá ser obtido no sítio eletrônico oficial da 
Prefeitura: www.hortolandia.sp.gov.br > (Rolando a página para baixo > Lado 
Direito da página) > Acesso rápido > Licitações – Fácil Hortolândia ou junto ao 
Departamento de Suprimentos, na Rua José Cláudio Alves dos Santos, 585, 
Remanso Campineiro, Hortolândia/SP, das 08:00 às 17:00 horas, mediante o 
recolhimento aos cofres públicos da importância do equivalente ao custo por 
folha da Administração. Hortolândia, 26 de julho de 2022. Ieda Manzano de 
Oliveira/Secretária de Administração e Gestão de Pessoal.

Prefeitura Municipal de Ilhabela
A Prefeitura Municipal de Ilhabela, a fim de cumprir com o disposto na Lei Municipal n.º 1.535/2022 (a qual substituiu a Lei Municipal n.º 1.165/2016), artigo 25, parágrafo 1º, vem dar 
PUBLICIDADE ao procedimento de Arrecadação e, consequentemente, Apossamento da “Área Devoluta”, cadastrada provisoriamente sob n.º 3954.0430.0010, através do Processo 
Administrativo n.º 2942-5/2016, com um total de 695,29m² (seiscentos e noventa e cinco metros e vinte e nove centímetros quadrados), de acordo com o Levantamento Topográfico e 
Memorial Descritivo, oportunizando assim, possível manifestação contrária a este procedimento, no prazo de 15 (quinze) dias, tendo em vista o direito ao contraditório e ampla defesa. 
Em caso de manifestação, deverá ser protocolizado um procedimento próprio, com a juntada dos documentos pertinentes, pelo endereço eletrônico que segue: https://gpmodilhabela.
presconinformatica.com.br/GPMODILH/f?p=207:1:::::ID_ENTIDADE:1. Ressaltamos que, a ausência de manifestação no prazo estipulado, será interpretado como concordância com a 
arrecadação citada. “Inicia-se no PONTO 1, de coordenadas E:463.695,48 e N:7.364.891,15, na divisa entre o lote com o imóvel de BANDEIRANTES EMPREENDIMENTOS IMOBILIA-
RIOS LTDA (INSCRIÇÃO 9949.0405.1998), daí segue com azimute 68°10’02”, numa distância de 20,64m, confrontando com a Rua Luiz Agostinho Sampaio Garcia, até atingir o PONTO 
2, de coordenadas E: E:463.714,63m e N: N:7.364.898,82m, daí segue com azimute 136°34’20”, numa distância de 27,36m, confrontando com o imóvel de TATIANA MARIA DE MORAES 
DA SILVA (INSCRIÇÃO 3954.0450.0010), até atingir o PONTO 3, de coordenadas E:463.733,44 m e N: N:7.364.878,95m, daí segue com azimute 137°34’51”, numa distância de 6,98m, 
confrontando com os imóveis de JOSE MARNE FERREIRA DOS SANTOS (INSCRIÇÃO 9949.0266.0010), até atingir o PONTO 4, de coordenadas E:463.738,15m e N:7.364.873,80m, daí 
segue com azimute 228°57’32”, numa distância de 17,70m, confrontando com o imóvel de VANDERLEI PEREIRA DOS SANTOS (INSCRIÇÃO 9949.0811.2001), até atingir o PONTO 5, 
de coordenadas E:463.724,80m e 7.364.862,18m, daí segue com azimute 314°38’52”, numa distância de 41,22m, confrontando com o imóvel de BANDEIRANTES EMPREENDIMENTOS 
IMOBILIARIOS LTDA (INSCRIÇÃO 9949.0405.1998), até atingir o PONTO 1, inicial da descrição deste perímetro, encerrando a área de 695,29m² (seiscentos e noventa e cinco metros 
quadrados e vinte e nove decímetros quadrados).” 

Ilhabela, 29 de julho de 2022
Thiago Souza Santos

Secretário de Habitação e Gestão Territorial

Alexandre Gonçalves
Diretor de Cadastro

Custo desta Publicação R$ 1.404,80

Prefeitura da Estância de Atibaia
Estado de São Paulo

AVISO DE LICITAÇÃO - A Prefeitura da Estância de Atibaia, tor-
na público para conhecimento dos interessados a abertura das 
seguintes licitações:PROCESSO ELETRÔNICO Nº 34.685/2022 
- PREGÃO ELETRÔNICO Nº 233/2022, OBJETO:  Aquisição de 
materiais elétricos para restabelecimento da iluminação do par-
que Edmundo Zanoni para abertura da 40ª Festa das Flores e 
Morangos de Atibaia. RECEBIMENTO DE PROPOSTAS INICIAIS 
ATÉ: 11/08/2022 AS 16 horas. ABERTURA DE PROPOSTAS E 
INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS DIA: 12/08/2022 
AS 08h30. PROCESSO ELETRÔNICO Nº 34.064/2022 - PRE-
GÃO ELETRÔNICO Nº 234/2022, OBJETO:  Registro de Preços 
para eventual prestação de serviços de exames e diagnósticos, 
com entregas parceladas, por um período de 12 (doze) meses. 
RECEBIMENTO DE PROPOSTAS INICIAIS ATÉ: 11/08/2022 AS 
16 horas. ABERTURA DE PROPOSTAS E INÍCIO DA SESSÃO 
DE DISPUTA DE PREÇOS DIA: 12/08/2022 AS 08h30. PRO-
CESSO ELETRÔNICO Nº 34.215/2022 - PREGÃO ELETRÔNI-
CO Nº 235/2022, OBJETO:  Registro de Preços para eventual 
aquisição de material farmacológico destinado ao cumprimento 
de Determinação Judicial sem indicação de marca, lista 07/2022, 
com entregas parceladas, por um período de 12 (doze) meses. 
RECEBIMENTO DE PROPOSTAS INICIAIS ATÉ: 11/08/2022 AS 
16 horas. ABERTURA DE PROPOSTAS E INÍCIO DA SESSÃO 
DE DISPUTA DE PREÇOS DIA: 12/08/2022 AS 08h30. PROCES-
SO ELETRÔNICO Nº 31.343/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 
236/2022, OBJETO:  o Registro de Preços para eventual aquisi-
ção de materiais para decoração das unidades básicas de saúde, 
com entregas parceladas, por um período de 12 (doze) meses. 
RECEBIMENTO DE PROPOSTAS INICIAIS ATÉ: 11/08/2022 AS 
16 horas. ABERTURA DE PROPOSTAS E INÍCIO DA SESSÃO 
DE DISPUTA DE PREÇOS DIA: 12/08/2022 AS 08h30. PRO-
CESSO ELETRÔNICO Nº 1.570/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 
Nº 237/2022, OBJETO: Aquisição de software (licença perma-
nente) de processamento do drone para uso na Secretaria de 
Obras Públicas. RECEBIMENTO DE PROPOSTAS INICIAIS ATÉ: 
12/08/2022 AS 16 horas. ABERTURA DE PROPOSTAS E INÍCIO 
DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS DIA: 15/08/2022 AS 
08h30. PROCESSO ELETRÔNICO Nº 33.282/2022 - PREGÃO 
ELETRÔNICO Nº 238/2022, OBJETO:  o Registro de preço para 
eventual aquisição de saco plástico transparente e sacola plás-
tica de alta densidade para utilização diversa no fundo social, 
com entregas parceladas, por um período de 12 (doze) meses. 
RECEBIMENTO DE PROPOSTAS INICIAIS ATÉ: 12/08/2022 AS 
16 horas. ABERTURA DE PROPOSTAS E INÍCIO DA SESSÃO 
DE DISPUTA DE PREÇOS DIA: 15/08/2022 AS 08h30. Para aqui-
sição dos editais os interessados deverão acessar os sites http://
www.atibaia.sp.gov.br, www.bbmnetlicitacoes.com.br ou, ainda, 
na sede da Prefeitura da Estância de Atibaia, em dias úteis da 
10 h às 16 h, após recolhimento do valor correspondente ao cus-
to das cópias que serão fornecidas. PROCESSO ELETRÔNICO 
Nº 34.704/2022 – TOMADA DE PREÇOS Nº 017/2022, OBJETO: 
Contratação de empresa especializada para elaboração do Plano 
Municipal de Saneamento Rural da Estância de Atibaia/SPEN-
TREGA DOS ENVELOPES E INÍCIO DA SESSÃO: “Proposta e 
Documentação”, às 09 horas do dia 17 de agosto de 2.022, na 
sala de Licitações, sita a Rua Bruno Sargiani, 100, Vila Rica, 
Atibaia/SP. Para aquisição dos editais os interessados deverão 
acessar os sites http://www.atibaia.sp.gov.br ou  ainda, na sede 
da Prefeitura da Estância de Atibaia, em dias úteis da 10 h às 
16 h, após recolhimento do valor correspondente ao custo das 
cópias que serão fornecidas. DEMAIS INFORMAÇÕES: Depar-
tamento de Licitações, sito à R Bruno Sargiani, 100, Vila Rica, 
Fone: 11 4414-2000. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO – DE-
PARTAMENTO DE LICITAÇÕES, 29 de julho de 2.022. Everaldo 
da Silva - Departamento de Licitações. COMUNICADO DE ABER-
TURA DE CONCURSO DE PROJETO - A Prefeitura da Estância 
de Atibaia, de acordo com a Lei nº 8.666/93 e alterações, por 
meio da Secretaria de Administração, torna público e dá conhe-
cimento aos interessados a abertura dos Concursos de Projeto:
Concurso de projeto nº 002/2022, processo nº 35.524/22, Termo 
de Parceria, em estreita cooperação com a Prefeitura da Estân-
cia de Atibaia, visando oferecer propostas para a “Seleção de 
entidade de direito privado sem fins lucrativos, qualificada como 
Organização da Sociedade Civil de interesse público – OSCIP, 
nos termos da lei federal nº 9790/99 que se interesse em fir-
mar Termo de Parceria, em estreita cooperação com a Prefeitura 
da Estância de Atibaia, para oferecer gratuitamente o acesso à 
modalidade Basquete por um período de 06 (seis) meses.” pela 
Secretaria de Esportes e Lazer. RECEBIMENTO, ABERTURA E 
INÍCIO DA SESSÃO PÚBLICA: Os envelopes contendo o proje-
to e a documentação das Organizações da Sociedade Civil de 
Interesse Público, OSCIP's, deverão ser entregues na Sala de 
Licitações da Secretaria de Administração, à Rua Bruno Sargiani, 
100, Vila Rica – Atibaia/SP, até o dia 16/09/2022 às 09:30 horas. 
Concurso de projeto nº 003/2022, processo nº 35.519/22, Termo 
de Parceria, em estreita cooperação com a Prefeitura da Estân-
cia de Atibaia, visando oferecer propostas para a “Seleção de 
entidade de direito privado sem fins lucrativos, qualificada como 
Organização da Sociedade Civil de interesse público – OSCIP, 
nos termos da lei federal nº 9790/99 que se interesse em firmar 
Termo de Parceria, em estreita cooperação com a Prefeitura da 
Estância de Atibaia, para oferecer gratuitamente o acesso à mo-
dalidade Ginástica Rítmica por um período de 06 (seis) meses.”, 
pela Secretaria de Esportes e Lazer. RECEBIMENTO, ABERTU-
RA E INÍCIO DA SESSÃO PÚBLICA: Os envelopes contendo o 
projeto e a documentação das Organizações da Sociedade Civil 
de Interesse Público, OSCIP's, deverão ser entregues na Sala 
de Licitações da Secretaria de Administração, à Rua Bruno Sar-
giani, 100, Vila Rica – Atibaia/SP, até o dia 16/09/2022 às 10:30 
horas. Informamos aos interessados que o Edital do Concurso de 
Projeto na íntegra está disponível no site da Prefeitura da Estân-
cia de Atibaia, www.atibaia.sp.gov.br. DEMAIS INFORMAÇÕES: 
Departamento de Licitações, sito à Rua Bruno Sargiani, 100, Vila 
Rica, Fone: 11 4414-2510. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 
– DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES, 29 dias do mês de julho 
de 2022. Edilma Gonçalves Rodrigues – Chefe de Divisão de 
Chamamentos e Processos de Seleção. AVISO DE DISPENSA 
- PROCESSO ELETRÔNICO Nº 28.596/2022 – DISPENSA N° 
012/22. RATIFICAÇÃO. Vistos, Ratifico a dispensa de licitação 
para locação de imóvel situado na Avenida Vereador Gaspar de 
Camargo, Nº 80 (Sub Lote 02) e 90 (Sub Lote 03) – Jardim Brasil 
– Atibaia/ SP, de Inscrição Fiscal Imobiliária n°: 01.254.020.01-
0120224 e 01.254.020.01-0120225, Matrícula: 91.606 e 91.607, 
destinado à formação de eletricistas residenciais e de rede 
de alimentação padrão, oferecido em parceria com a empresa 
ELEKTRO e a Prefeitura, por um período de 12 (doze) meses, a 
favor da empresa XEXÉUS ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO 
LTDA, no valor total de R$ 54.000,00 (cinquenta e quatro mil 
reais), nos termos do Art. 24, inciso X da lei 8.666/93, de acordo 
com o parecer da Procuradoria-Geral do Município constante nos 
autos, e determino a publicação na Imprensa Oficial no prazo de 
05 (cinco) dias, em conformidade com o disposto no artigo 26 da 
Lei n.° 8.666/93. Retorne-se o processo à Secretaria de Admi-
nistração, para os fins legais. PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE 
ATIBAIA, aos 29 dias do mês de Julho de 2.022. Annibale Tropi 
Somma – Secretário de Desenvolvimento Econômico. Secretaria 
de Administração, aos 29 dias do mês de Julho de 2.022. Jairo 
de Oliveira Bueno – Secretário de Administração.

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE
UNIDADE GESTORA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS. EDITAL Nº 144/2022 PREGÃO PRESENCIAL 
Nº 072/2022 PROCESSO N° 210/2022. TIPO: MENOR PREÇO POR HORA/LOTE. OBJETO: 
REGISTRO DE PREÇOS para Contratação de empresa para PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS de mão 
de obra de MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO AUTOMOTIVO em veículos leves e maquinários 
pesados da Frota Municipal de Novo Horizonte/SP, por um período de 12 meses, conforme 
especificações, quantitativos e valores estimados constantes do Anexo I. Data da realização da 
sessão pública do Pregão: dia 12 de agosto de 2022, as 09h00 – Obtenção do Edital: gratuito 
através do site www.novohorizonte.sp.gov.br, ou na PMNH – Divisão de Licitações, sito à Praça Dr. 
Euclydes Cardoso Castilho n° 185, centro, na cidade de Novo Horizonte - SP, fone 17-3543-9015 
das 7h30m às 12h00 e das 13h30m às 17h00 horas - Novo Horizonte, 29 de julho de 2022 – 
Fabiano de Mello Beletani – Prefeito Municipal.

UNIDADE GESTORA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS. PROCESSO Nº 160/2022 – TOMADA DE 
PREÇOS Nº 015/2022. EDITAL REPUBLICADO Nº 110/2022. OBJETO – Contratação de empresa 
especializada para obras e serviços de engenharia para CONSTRUÇÃO DO BOULEVARD ARTE, 
CULTURA E TURISMO localizada na rua Carvalho Leme entre a rua Trajano Machado e Rua XV de 
Novembro, centro - Município de Novo Horizonte – SP, pelo regime de execução indireta empreitada 
por preço global, com fornecimento de materiais, mão-de-obra e todos os equipamentos essenciais 
necessários, em conformidade com os projetos, memorial descritivo, planilha orçamentária e os 
demais anexos que integram o presente Edital – CONVENIO Nº 000321/2021 – Secretaria de 
Turismo e Viagens do Estado de São Paulo. Data e horário para entrega dos envelopes: dia 17 de 
agosto 2022, às 09:00 horas. Data da realização da sessão pública: dia 17 de agosto de 2022, 
às 09:30 horas – Obtenção do Edital: gratuito através do site: www.novohorizonte.sp.gov.br ou 
na PMNH – Divisão de Licitações, sito a Praça Dr. Euclydes Cardoso Castilho n°. 185, centro, na 
cidade de Novo Horizonte-SP, fone 17-3543-9015 das 7h30m às 11h00 e das 12h30m às 17h00. 
Novo Horizonte, 29 de julho de 2022 – Fabiano de Mello Belentani – Prefeito Municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIZ ANTÔNIO
AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 004/2022

Acha-se aberto, no município de Luiz Antônio/SP, o Pregão Eletrônico nº. 004/2022 - Processo nº. 011/2022, 
adotando como critério de julgamento o de menor preço global, visando o registro de preços para futura e 
eventual contratação de empresa para prestação dos serviços de realização de análises de exames labora-
toriais, conforme as especifi cações constantes do respectivo Edital, no Anexo I - Termo de Referência e demais 
Anexos, sendo que esta licitação será regida pela Lei Federal nº. 10.520, de 17 de julho de 2002, aplicando-se 
subsidiariamente, no que couberem, as disposições da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações, pela Lei Com-
plementar nº. 123/2006 e suas alterações. Data da abertura da sessão pública: 12 de agosto de 2022 - Horário: 
09:00 h (horário local) - Local: Portal de compras do Governo Federal - www.comprasgovernamentais.gov.br. 
O Edital completo e seus anexos poderão ser consultados e retirados gratuitamente pelo site www.luizantonio.
sp.gov.br, diretamente no Departamento de Compras e Licitações desta Prefeitura Municipal, localizada na 
Avenida da Saudade, nº. 30, Centro, nesta, no horário de expediente, ou solicitado através do e-mail licitacao@
luizantonio.sp.gov.br. Demais Informações pelo tel. (16) 3983-9000 - Departamento de Compras e Licitações.

Luiz Antônio/SP, 29 de julho de 2022.(a) Rodrigo Mello Marques - Prefeito Municipal

AVISO DE LICITAÇÃO - Pregão Eletrônico n° 49/2022 – Edital nº 100/2022 - Processo n° 
8424/2022 – Objeto: Aquisição de equipamentos fotográficos e filmográficos para atender a 
Secretaria Municipal de Comunicação - Prazo para recebimento de propostas: Das 10h00m do 
dia 01/08/2022 até às 08h00m do dia 17/08/2022. Início da disputa de preços: 17/08/2022 às 
09h30m. Local para Envio da Proposta Eletrônica: Bolsa de Licitações do Brasil. O edital encon-
tra-se disponível nos sites www.bll.org.br e https://transparencia.ubatuba.sp.gov.br/home/.

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLÍMPIA
AVISO DE LICITAÇÃO - CONCORRÊNCIA Nº. 11/2022

Objeto: Contratação de empresa especializada com fornecimento de materiais, mão de obra e equipamentos 
para execução de pavimentação asfáltica em CBUQ (Concreto Betuminoso Usinado a Quente) de diversas vias do 
Município de Olímpia/SP, referente aos Contratos de Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento - FINISA nº 
0554922-DV74 e 0603679-DV77 da Caixa Econômica Federal, sob o regime de empreitada por preço unitário, 
tipo menor preço, para atender às necessidades da Secretaria Municipal de Obras, Engenharia e Infraestrutura. 
Entrega dos Envelopes: 01/09/2022 às 09h30. Abertura dos Envelopes: 01/09/2022 às 10h. Site www.
olimpia.sp.gov.br. Tel.: (17) 3279-3274.

Olímpia, 29 de julho de 2022. Graziela de Souza Mendes - Diretora da Divisão de Suprimentos

Prefeitura Municipal de Campo Limpo Paulista

Diretoria de Administração

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 055/22 – Objeto Contratação de empresa espe-
cializada para limpeza de caixa d’agua  para atender os prédios públicos per-
tencentes a Secretaria de Educação e Saúde, conforme descritivo constante do 
Anexo I deste Edital, do tipo MENOR VALOR GLOBAL. CADASTRAMENTO 
e ABERTURA DAS PROPOSTAS INICIAIS: Cadastro de Propostas Iniciais: 
09:00 horas do dia 02/08/22 até às 09:00 horas do dia 11/08/22. Abertura de 
Propostas Iniciais: 11/08/22 às 09:05 oras. O Edital na íntegra encontra-se à 
disposição dos interessados no site: www.bbmnetlicitacoes.com.br ou solici-
tado pelo e-mail: pregão@campolimpopaulista.sp.gov.br. Para maiores escla-
recimentos e informações pelos telefones: (11) 4039-8358/4039-8326 ou dire-
tamente na Diretoria 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.

Vinicius Neves Passarin
Secretário de Educação 

AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão Eletrônico SRP nº 311/2022

Processo Administrativo nº 087932/2022

LICITAÇÃO DIFERENCIADA COM LOTES PARA AMPLA PARTICIPAÇÃO E LOTES PARA 
PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DE MICROEMPRESAS, EMPRESAS DE PEQUENO PORTE E
MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL.
OBJETO: Registro de preços para aquisição de curativos de alto custo para uso do Serviço de 
Atendimento Domiciliar - SAD, conforme edital e seus anexos.
Valor Estimativo: R$ 214.825,00 (duzentos e quatorze mil oitocentos e vinte e cinco reais).
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: até às 14 horas do dia 12 de agosto de 2022.
ABERTURA DAS PROPOSTAS: Dia 12 de agosto de 2022 às 14 horas.
INÍCIO DA DISPUTA DE PREÇOS: Dia 12 de agosto de 2022 a partir das 14 horas e 30 
minutos.
Retirada do Edital: Diretamente no site www.licitacoes-e.com.br ou gratuitamente na íntegra 
somente para consulta através do site www.ribeiraopreto.sp.gov.br.

Ribeirão Preto, 29 de julho de 2022.
Ricardo Fernandes de Abreu

Secretário Municipal da Administração

Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto
Estado de São Paulo

Secretaria da Administração

A7gazetasp.com.br
SÁBADO, 30 DE JULHO A SEGUNDA-FEIRA, 1º DE AGOSTO DE 2022 

AVISO DE LICITAÇÃO
MODALIDADE: Pregão Presencial 69/2022, PROCESSO: 448/2022, OBJETO RESUMIDO: REGISTRO DE 
PREÇO DE MADEIRAS DIVERSAS. DATA E HORA DA LICITAÇÃO: 12/08/2022 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 fica retificado o HORÁRIO constante do subitem 2.1. do Edital de Processo Seletivo Simplificado Edital 
de Processo Seletivo Simplificado nº 009/2022, para a contratação temporária para atendimento de 
excepcional interesse público de Enfermeiro, conforme segue: Horário – Seg. a Sex. – Das 07h00 às 13h00 
ou Das 11h00 às 17h00, mediante a necessidade do serviço. A Retificação do Edital poderá ser lida e obtida 
na íntegra por meio do endereço eletrônico 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 ALTERAÇÃO
Pregão Eletrônico SRP nº 217/2022

Processo Administrativo nº 067980/2022
Objeto: Registro de preços para aquisição de tubo para coleta de sangue a vácuo e tubo 
pediátrico para coleta de sangue, conforme edital e seus anexos.
Ricardo Fernandes de Abreu, Secretário Municipal da Administração, no uso das atribuições 
que lhe são inerentes, RETIFICA o edital retificado da licitação em epígrafe e informa NOVA 
DATA:
• Disponibiliza no site www.ribeiraopreto.sp.gov.br o Edital Retificado II.
• Nova Data:
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: até às 14 horas do dia 12 de agosto de 2022.
ABERTURA DAS PROPOSTAS: Dia 12 de agosto de 2022 às 14 horas.
INÍCIO DA DISPUTA DE PREÇOS: Dia 12 de agosto de 2022 a partir das 14 horas e 30 
minutos.

Ribeirão Preto, 29 de julho de 2022.
Ricardo Fernandes de Abreu

Secretário Municipal da Administração

Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto
Estado de São Paulo

Secretaria da Administração

DIRETORIA DE ENSINO DE PENÁPOLIS
EDITAL

Encontra-se aberto, na Diretoria de Ensino Região de Penápolis, Pregão Eletrônico  nº 006/2022, 
objetivando a CONTRATAÇÃO DE  PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA EM AMBIENTE ES-
COLAR  -  PARTICIPAÇÃO AMPLA, Tipo menor preço.  A sessão será no dia 11 de Agosto de 2022 
às 09H00, no endereço eletrônico www.bec.sp.gov.br – Processo SEDUC-PRC-2022/08128 - Oferta 
de compra  080352000012022OC00042.

E D I T A L

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
 SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE MEDICINA 
UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO

DIVISÃO DE MATERIAL - NILO

Encontra-se aberto pelo HCFMUSP o EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº00652/22, 
Processo siafem 20220483242 Processo Administrativo HCFMUSPPRC2022/01400, 
Oferta de Compra 092301090572022OC00706 para constituição de Sistema de 
Registro de Preços para aquisição futura e eventual de CJTO TERAPIA RENAL 
SUBSTITUTIVA CONTINUA, cuja sessão pública será realizada no dia 16/08/2022 
09:00:00 horas. O edital na íntegra estará disponível aos interessados nos sites
www.bec.sp.gov.br e www.imprensaofi cial.com.br - opção “enegociospublicos”, Data do 
início do prazo para envio da proposta eletrônica: primeiro dia útil a contar desta publicação. 
PREGOEIRO DESIGNADO: MARCOS ROBERTO DE LIMA e suplentes.

E D I T A L

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
 SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE MEDICINA 
UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO

DIVISÃO DE MATERIAL - NILO
Encontra-se aberto pelo HCFMUSP o EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº00680/22, Processo 
siafem 20220358173 Processo Administrativo HCFMUSPPRC2022/01141, Oferta de Compra 
092301090572022OC00667 para constituição de Sistema de Registro de Preços para aquisição futura 
e eventual de FIO POLIE/ALG.2/0C/1AG 6,0CM RETA 45CM, EQUIPO ESPECIAL P/PERFUSAO 
DE ORGAOS, FIO DE NYLON 4/0C/2AG 1,5CM 1/2C CL75CM, PULSEIRA COMPRESSORA DE 
ARTÉRIA RADIAL, AGULHA P/ BIOPSIA P/ RETIRADA FRAGMENTO OSSEO,13GX8,9 A10CM, 
CÂNULA VENOSA FEMURAL S/BAL P/PERF, cuja sessão pública será realizada no dia 15/08/2022 
09:00:00 horas. O edital na íntegra estará disponível aos interessados nos sites www.bec.sp.gov.br e
www.imprensaofi cial.com.br - opção “enegociospublicos”, Data do início do prazo para envio da proposta 
eletrônica: primeiro dia útil a contar desta publicação. PREGOEIRO DESIGNADO: MARCOS ROBERTO 
DE LIMA e suplentes.

E D I T A L

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
 SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE MEDICINA 
UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO

DIVISÃO DE MATERIAL - NILO

Encontra-se aberto pelo HCFMUSP o EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº00685/22, 
Processo siafem 20220641047 Processo Administrativo HCFMUSPPRC2022/01686, 
Oferta de Compra 092301090572022OC00784  para constituição de Sistema de 
Registro de Preços para aquisição futura e eventual de  TRAMADOL 50MG 
CAPSULA, cuja sessão pública será realizada no dia 11/08/2022 09:00:00 horas. 
O edital na íntegra estará disponível aos interessados nos sites www.bec.sp.gov.br e
www.imprensaofi cial.com.br - opção “e-negociospublicos”, Data do início do prazo para 
envio da proposta eletrônica: primeiro dia útil a contar desta publicação. PREGOEIRO 
DESIGNADO: Juliane Braga de Oliveira Moura e suplentes. 

E D I T A L

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
 SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE MEDICINA 
UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO

DIVISÃO DE MATERIAL - NILO

Acha-se aberto no Hospital das Clínicas da FMUSP o EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO 
Nº 695/22, PROCESSO Nº 22/01578, Oferta de Compra 092301090572022OC00762 kit 
detecção qualitativa do antígeno sars-cov-2 teste rápido, cuja sessão será realizada no dia 
11/08/2022 09:00:00 horas. O edital na íntegra estará disponível aos interessados nos sites 
www.bec.sp.gov.br e www.imprensaofi cial.com.br - opção “e-negocio públicos” no primeiro 
dia útil após esta publicação. PREGOEIRO DESIGNADO: Maria da Conceição e suplentes. 

MUNICÍPIO DE JAHU
REPUBLICAÇÃO
PROCESSO nº 2353-PG/2021 – MODALIDADE: CHAMAMENTO PÚBLICO nº 001/2022 – 
EDITAL N.º 002/2022.
OBJETO: CREDENCIAMENTO DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS PARA A PRESTAÇÃO 
DE ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS E DEMAIS RECEITAS MUNICIPAIS, ATRAVÉS DE 
DOCUMENTOS EMITIDOS EM PADRÃO FEBRABAN.
PROTOCOLO DE ENVELOPES CONTENDO OS DOCUMENTOS E PROJETO: do dia 
01/08/2022, às 09:00h até o dia 31/08/2022 às 09:00h.
INICIO DA ABERTURA E ANÁLISE DE DOCUMENTOS: 31 de agosto de 2022 - HORÁRIO: 
09:00 horas.
Considerando que o limitado número de instituições financeiras devidamente credenciadas no presente 
processo não sana as necessidades desta Municipalidade de forma minimamente satisfatória.
Considerando manifestação devidamente apensada nos autos, de autoria da Sra. Gerente Patrícia 
Nogueira Gomes e do Sr. Secretário de Economia e Finanças, à época, Felipe Slikta Padilha. 
Fica reaberto o prazo para credenciamento de possíveis outras instituições financeiras, conforme data 
acima informada. O Edital estará disponível a partir de 01 de agosto de 2022 no Departamento de 
Licitações situada na Rua Paissandu, 444, através de mídia eletrônica, mediante o fornecimento pelo 
interessado de um CD novo primeiro uso ou no site www.jau.sp.gov.br – GRATUITO – INFORMAÇÕES: 
fone (14) 3602-1718 das 8:00 às 17:00 horas. 
Jahu, 29 de julho de 2022.
FILIPE HERNANDES DIAS CRISTOFARO
Secretário de Economia e Finanças.

MUNICÍPIO DE JAHU
EXTRATO DE CONTRATO
Contrato N.º: 10546/2022 – Contratante: Município De Jahu – Contratada: LUMA P. C. AGUIAR 
LACERDA PRODUÇÃO - ME  – C.N.P.J. N.º: 20.798.726/0001-29 – Objeto: CONTRATAÇÃO DO 
ARTISTA “FRANK AGUIAR” PARA APRESENTAÇÃO NO FESTIVAL NORDESTINO 2022 – 
Valor Total Do Contrato: R$ 38.000,00  (Trinta e oito mil reais) – Modalidade: INEXIGIBILIDADE 
– Licitação N.º 001/2022 – Assinatura: 29/07/2022.
SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS.
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E COMPRAS.

MUNICÍPIO DE JAHU
EXTRATO DE RATIFICAÇÃO
Inexigibilidade de Licitação 01/2022
Processo Nº 3976-PG/2022
Requerente: Secretaria de Cultura e Turismo.
Contratante: PREFEITURA MUNICIPALDE JAHU/SP
CONTRATADA: empresa LUMA PALOMA CESAR DE AGUIAR LACERDA
OBJETO: CONTRATAÇÃO DO ARTISTA “FRANK AGUIAR” PARA APRESENTAÇÃO NO 
FESTIVAL NORDESTINO 2022.
VALOR: R$ 38.000,00 (trinta e oito mil reais)
Fundamento: art. 25, inciso III, de Lei 8.666 de 21 de junho de 1.993.
Jahu, 29 de julho de 2022
FILIPE HERNANDES DIAS CRISTOFARO
SECRETARIO DE ECONOMIA E FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI GUAÇU
AVISO DE REPUBLICAÇÃO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 71/2022 – PL nº 10.446/2022. OBJETO: Contratação 
de empresa especializada para locação de equipamentos adequados ao 
fornecimento de solução para execução de cópia e impressão monocromática e 
colorida, com suporte técnico, manutenção e serviços correlatos, compreendendo 
a cessão de uso de equipamentos e softwares de gerenciamento, fornecimento de 
materiais consumíveis, exceto papel, como também a gestão de todo o serviço. 
Abertura: 09h30min do dia 18 de agosto de 2022.
PREGÃO PRESENCIAL Nº 03/FEG/2022 – PA nº 128/2022. OBJETO: 
Contratação de empresa especializada em sistema antifurto para o acervo da 
biblioteca nova da FMPFM, com fornecimento de peças, instalação e suporte, por 
período de 12 meses. Abertura: 09h30min do dia 19 de agosto de 2022.
Os editais completos, referentes às licitações supramencionadas, encontram-se à 
disposição dos interessados na CML, situada na Rua Henrique Coppi, nº 200, 
Centro, Mogi Guaçu/SP, até o dia do certame, no horário das 08h às 16h, em dias 
úteis, mediante recolhimento de sua respectiva taxa, no andar térreo da 
Prefeitura, e/ou sem ônus através do site www.mogiguacu.sp.gov.br. Mogi 
Guaçu, 29 de julho de 2022. Thaís Suelen da Silva – Presidente da CML.

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM/SP
SETOR DE COMPRAS E PETRIMÔNIO 

JULGAMENTO DE PROPOSTA

TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2022
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ADEQUAÇÃO AOS PRÉDIOS PÚBLICOS – 
BOMBEIRO – EXECUÇÃO DE OBRAS.

A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES, conforme pareceres juntados aos autos, decide 
CLASSIFICAR a empresa / proposta (oferta / valor total global) conforme segue:

1 – CDR INFRA INSTALAÇÃO E MONTAGEM LTDA R$ 348.010,75

Sendo assim a Comissão Permanente de Licitações, nos termos do Artigo 109 da Lei Federal nº 
8.666/93 e alterações, INTIMA os interessados no procedimento da presente licitação a terem 
ciência dos autos do processo, de forma a exercerem, se assim desejarem, a sua defesa.

Vargem, 29 de julho de 2022
ESTER PEREIRA DE MELO

Presidente da Comissão Permanente de Licitações

4ª Vara Cível do Foro da Comarca de Mauá/SP
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 30 DIAS - PROCESSO Nº 1005504-08.2014.8.26.0348. 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 aos
executados LA NOBLE REPARADORA DE VEICULOS LTDA-ME, CNPJ 64.776.636/0001-02, na pessoa de seu representante
legal., Nilton Antunes de Siqueira, CPF 140.098.268-51 e Maria Elianete Trevisan de Siqueira, CPF 097.269.518-44 que lhe foi
proposta uma ação de Execução de Título Extrajudicial por parte de BANCO BRADESCO S/A, alegando em síntese: “que objetiva
a cobrança da quantia de R$ 284.361,69 (maio/2020), que será atualizada até a data do efetivo pagamento, correspondente
ao saldo devido pela Cédula de Crédito Bancário - Capital de Giro, sob o número 385/6937529, firmada em 21/05/2013. Ocorre
que os réus não honraram com os pagamentos, tornando-se inadimplentes” . Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido,
foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para, no prazo de 03 (três) dias, a fluir após os 30 dias supra, pagarem a dívida
do valor mencionado. Em caso de pagamento dentro do tríduo ficam os honorários advocatícios reduzidos para 5% sobre o valor
do débito atualizado. No prazo para Embargos, reconhecendo o crédito do Exequente e depositando 30% do valor da execução
incluindo custas e honorários advocatícios de 10% sobre o débito atualizado, poderá os executados requer que sejam admitidos
a pagar o restante em até 06 parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e juros de 1% ao mês (Lei nº 11.382/2006),sob
pena de conversão em penhora do arresto procedido sobre o bloqueio judicial Sisbajud no valor de R$ 450,27 (fls.43/
46), podendo oferecer impugnação ao bloqueio no prazo de 5 dias. Convertido, terá o réu automaticamente independente de
outra intimação, 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.

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.

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. 

O 9º OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS DA COMARCA DE SÃO PAULO - FRANCISCO 
RAYMUNDO  - FAZ SABER a JOAQUIM DE ALMEIDA, JOSÉ FLÁVIO BEZERRA e s/m MARIA APA-
RECIDA VERÇOSA BEZERRA, que LEANDRO ARAÚJO e FELIPE HENRIQUE ARAÚJO, protocoli-
zaram o pedido de Retificação de Área com Unificação de Transcrições, nos moldes do art. 213, inciso 
II, da Lei 6.015/73 (procedimento nº 688.512/21), para que o imóvel localizado à Avenida Itaquera, 
nºs 443, 445, 447, 451 e 455, no 27º SUBDISTRITO – TATUAPÉ - São Paulo/SP, transcrições nºs 
132.480 e 132.481, cadastrado pela Municipalidade de São Paulo pelo contribuinte nº 116.042.0031-
5, passe a ter a descrição constante no memorial e planta juntados aos autos supra-indicados. Consi-
derando 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 Estado. A presente publicação é feita para o fim de, após decorridos 15 (quinze) dias da data da 
primeira publicação, 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. O presente foi publicado pela 
primeira vez em data de 15/07/2022. Dado e passado no 9º Serviço de Registro de Imóveis de São 
Paulo, o Oficial, Francisco Raymundo. 

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

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

Tel / Fax: (11)3107-0933
Att: Vera Dias / Raquel Gomes - “Gazeta de São Paulo”- Fone: (11) 3729-
6600 / 94390-6803 / 5051-7723 / 5051-4611
e-mail: vera@gazetasp.com.br; revesp@revesp.com.br; revesp@uol.com.br;
atendimento@gazetasp.com.br; eduardo@revesp.com.br
Autorização de Publicação
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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 CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0001395-40.2022.8.26.0007O(A) MM. 
Juiz(a) de Direito da 3ª Vara Cível, do Foro Regional VII - Itaquera, Estado de São Paulo, Dr(a). Daniella 
Carla Russo Greco de Lemos, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) VALCLEBSON LEMOS LOPES 
DA SILVA, CPF/MF nº 374.885.688-18, que lhe foi proposta uma ação de Cumprimento de Sentença 
por parte de SECID SOCIEDADEEDUCACIONAL CIDADE DE SÃO PAULO S.A, em função de con-
denação na ação 1003076-04.2017.8.26.0007 que versou sobre créditos educacionais. Encontrando-
se o executado em lugar incerto e não sabido, foi deferida a sua intimação por edital para que efetue o 
pagamento do valor da condenação, no importe de R$ 9.440,97 (Janeiro/2021), que deverá ser devi-
damente corrigido até a data do efetivo pagamento, no prazo de 15 dias, sob pena sob pena de multa 
e honorários advocatícios de 10% (art. 523, §1º do CPC). O executado poderá apresentar Impugnação, 
no prazo de 15 dias, a contar do decurso de prazo para o pagamento voluntário da obrigação, nos 
termos do art. 525 do C.P.C. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. 
NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 07 de março de 2022. 

Crefipar Participações e Empreendimentos S.A.
CNPJ/MF nº 44.953.545/0001-98 - NIRE nº 35.300.466.187

Ata de Assembléia Geral Extraordinária Realizada em 22 de Dezembro de 2021
Data, Hora e Local: Ao vigésimo segundo dia do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e um, às 10:00 
horas, na sede da companhia, localizada à Rua Canadá, 387, Jardim América, na Cidade de São Paulo, 
Estado de São Paulo, CEP 01436-900. Quórum de deliberação: Conforme consignado no livro “Presença 
de Acionistas”, compareceram os Acionistas da companhia representando 100% do capital social. 
Convocação: Verificou-se, em 1ª convocação, a presença de acionistas representando a totalidade do 
Capital Social com direito a voto, o que foi constatado pelas assinaturas no livro “Presença de Acionistas”, 
tornando-se dispensável a convocação dos editais, conforme autoriza o parágrafo 4º do artigo 124 da Lei 
6.404/76. Mesa: Presidente: José Roberto Lamacchia; Secretária: Leila Mejdalani Pereira. Ordem do Dia: 
1) Aumento de capital social da Sociedade; 2) Alteração do artigo 6º do estatuto social da Sociedade. 
Deliberações: Os acionistas, sem dissidências, protestos e declarações de votos vencidos, deliberaram o 
quanto segue: 1) Aprovação do aumento de capital social da companhia, no montante de R$ 55.240.813,00 
(cinquenta e cinco milhões, duzentos e quarenta mil, oitocentos e treze reais), mediante utilização de saldo 
disponível nesta data, referente Juros Sobre Capital Próprio, considerando R$ 54.135.997,00 (cinquenta e 
quatro milhões, cento e trinta e cinco mil, novecentos e noventa e sete reais) de José Roberto Lamacchia, 
pela sua participação de 98% na Sociedade e R$ 1.104.816,00 (um milhão, cento e quatro mil e oitocentos 
e dezesseis reais) de Leila Mejdalani Pereira, pela sua participação de 2% na Sociedade, passando o 
capital social de R$2.742.948.105,65 (dois bilhões, setecentos e quarenta e dois milhões, novecentos e 
quarenta e oito mil, cento e cinco reais e sessenta e cinco centavos) para R$2.798.188.918,65 (dois bilhões, 
setecentos e noventa e oito milhões, cento e oitenta e oito mil, novecentos e dezoito reais e sessenta e cinco 
centavos) com a emissão de novas ações ordinárias, sendo 54.135.997 (cinquenta e quatro milhões, cento 
e trinta e cinco mil e novecentas e noventa e sete) novas ações, subscritas a integralizar pelo acionista José 
Roberto Lamacchia e 1.104.816 (um milhão, cento e quatro mil e oitocentas e dezesseis) novas ações, 
subscritas a integralizar pela acionista Leila Mejdalani Pereira. 2) Em decorrência da alteração supracitada, 
altera-se o artigo 6º do Estatuto Social da Companhia, que passa a ter a seguinte redação: Artigo 6º - O 
Capital social é de R$2.798.188.918,65 (dois bilhões, setecentos e noventa e oito milhões, cento e oitenta e 
oito mil, novecentos e dezoito reais e sessenta e cinco centavos) dividido em 2.798.188.919 (duas bilhões, 
setecentas e noventa e oito milhões, cento e oitenta e oito mil e novecentas e dezenove) ações, no valor 
nominal de R$1,00 (um real) cada uma, totalmente subscrito, assim distribuído entre os acionistas: 
Acionistas - Quantidade de ações - Valor - %; José Roberto Lamacchia - 2.742.225.141 - 2.742.225.140,62 
- 98%; Leila Mejdalani Pereira - 55.963.778 - 55.963.778,03 - 2%; Total - 2.798.188.919 - 2.798.188.918,65 
- 100%. Permanecem inalterados os demais artigos do Estatuto Social, arquivado na sede da Sociedade. 
Encerramento: Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente encerrou os trabalhos desta Assembleia 
Geral, lavrando-se no livro próprio, a presente Ata que, lida e achada conforme, foi aprovada por todos os 
presentes, que a subscrevem. Assinaturas: Presidente da Mesa/Acionista/Diretor Presidente - José 
Roberto Lamacchia; Secretária da mesa/Acionista/Diretora Superintendente - Leila Mejdalani Pereira. 
Declaração: Declaramos, para os devidos fins que a presente é cópia fiel da ata original lavrada no livro 
próprio e que são autênticas, no mesmo livro, as assinaturas nele apostas. José Roberto Lamacchia - 
Presidente da mesa/Acionista - Diretor Presidente; Leila Mejdalani Pereira - Secretária da mesa/
Acionista - Diretora Superintendente. JUCESP nº 155/22-6 em 03/01/2022. Gisela Simiema Ceschin - 
Secretária Geral.

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 30 DIAS. PROCESSO Nº 1007634-59.2018.8.26.0047. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível, 
do Foro de Assis, Estado de São Paulo, Dr(a). DIOGO PORTO VIEIRA BERTOLUCCI, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a CAROLINA 
CARVALHO, Brasileira, Solteira, Autônoma, RG 345116094, CPF 300.974.408-09, com endereço à Rua Osmar Francisco Alves, 140, Vila 
Marialves, CEP 19804-640, Assis - SP, que lhe foi proposta uma ação Monitória por parte de ENERGISA SULSUDESTE 
DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A., alegando em síntese: Cobrança do valor especificado na Inicial, devidamente atualizado, referente às 
contas de luz das unidades consumidoras 7007086 e 9004239 vencidas e não pagas. Atribuiu à causa o valor de R$ 3.168,72. 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 de 30 dias 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 revelia, constituindo-se de 
pleno direito o título executivo judicial, convertendo-se o mandado inicial em executivo. 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 Assis, aos 12 de julho de 2022. 

Ermenouville Participações Ltda.
CNPJ/ME nº 08.404.685/0001-43 - NIRE 35.221.029.396
Ata de Reunião de Sócios Realizada em 27 de Julho de 2022

1. Data, Hora e Local: Realizada em 27/7/22, às 11h30, na sede social da Ermenouville Participações Ltda. 
(“Sociedade”), localizada em São Paulo/SP, Avenida Magalhães de Castro, 4800, Conj. 201-A, Torre 3, Cida-
de Jardim, CEP 05676-120. 2. Convocação e Presença: Dispensadas as formalidades de convocação, con-
forme o disposto no artigo 1.072, §2º, da Lei nº 10.406/02, conforme alterada e em vigor (“Código Civil”), 
em decorrência da presença das sócias representando a totalidade do capital social da Sociedade. 3. Mesa: 
Presidente: Luciana Cavalheiro Fleischner Alves de Queiroz; Secretário: Eduardo Marques. 4. Ordem do Dia: 
Deliberar sobre (i) a redução do capital social da Sociedade, no valor de R$24.000.000,00, por considerá-
-lo excessivo em relação ao objeto social da Sociedade, nos termos do artigo 1.082, inciso II, do Código 
Civil, mediante o cancelamento de quotas representativas do capital social da Sociedade de titularidade das 
sócias; e (ii) a autorização aos administradores da Sociedade para a prática de todos os atos necessários à 
efetivação e implementação das deliberações ora propostas e aprovadas. 5. Deliberações: Após as discus-
sões das matérias da ordem do dia, as sócias deliberaram, por unanimidade de votos e sem quaisquer res-
salvas ou restrições: 5.1. Aprovar a redução do capital social da Sociedade, no valor de R$24.000.000,00, 
por considerá-lo excessivo em relação ao objeto social da Sociedade, nos termos do Artigo 1.082, inciso II, 
do Código Civil, mediante o cancelamento de 24.000.000 de quotas representativas do capital social da 
Sociedade de titularidade das sócias Rio do Sul Participações Ltda. e Negotio Magni S.A. de C.V., com res-
tituição às sócias do valor correspondente às quotas canceladas, a ser pago, em moeda corrente nacional, a 
cada sócia de modo proporcional às suas participações no capital social da Sociedade; 5.2. Consignar que a 
deliberação aprovada no item 5.1 acima somente tornar-se-á eficaz após o decurso do prazo de 90 dias para 
a oposição dos credores quirografários, contados da data de publicação da presente ata, nos termos do Arti-
go 1.084, §1º e 2º, do Código Civil, e desde que (a) não haja oposição de qualquer credor; ou (b) se houver 
oposição de credores, a Sociedade comprove o pagamento do crédito impugnado ou o depósito judicial do 
respectivo valor; e 5.3. Autorizar os administradores da Sociedade a praticarem todos os atos necessários à 
efetivação das deliberações propostas e aprovadas pelas sócias da Sociedade. 6. Encerramento: Nada mais 
havendo a ser tratado e inexistindo qualquer outra manifestação, foi encerrada a presente reunião, da qual 
se lavrou a presente ata que, lida e achada conforme, foi por todos assinada. Confere com a original lavrada 
em livro próprio. SP, 27/7/22. Mesa: Luciana Cavalheiro Fleischner Alves de Queiroz - Presidente; Eduardo 
Marques - Secretário. Sócias: Rio do Sul Participações Ltda., por: Luciana Cavalheiro Fleischner Alves de 
Queiroz - Administradora; Negotio Magni S.A. de C.V., pp. João Alves de Queiroz Filho.

SOJITZ DO BRASIL S/A.
CNPJ/MF N° 61.383.477/0001-98 - NIRE 35300140133

Extrato da Ata da Assembleia Geral Ordinária Realizada em 05 de Julho de 2022.
Data, Hora, Local: 05.07.2022, às 10hs., em sua sede na Av. Paulista, 1842 - 21° andar, conjuntos 215 a 217, São 
Paulo/SP. Presença: Totalidade do Capital Social. Mesa: Presidente: Toru Shida, Secretário: Makoto Yagi. Delibera-
ções Aprovadas: A) o Relatório da Diretoria, Balanço Patrimonial e demais Demonstrações Financeiras relativas ao 
exercício encerrado em 31.03.2022; B) deliberar sobre o resultado do exercício. O Sr. Presidente, dando início aos tra-
balhos e em obediência à Ordem do Dia, solicitou a leitura do Relatório da Diretoria, do Balanço Patrimonial e demais 
Demonstrações Financeiras relativas ao exercício encerrado em 31.03.2022 e a publicação na Gazeta São Paulo Im-
pressa e Digital, ambos no dia 30.06.2022. Passando-se ao item B) da Ordem do Dia, quanto à destinação do lucro lí-
quido do exercício no montante de R$ 5.880.902,27, destinar: a) 5%, no montante de R$ 294.045,11, para Reserva Le-
gal de acordo com o Estatuto Social; b) distribuição de dividendos do montante de R$ 5.586.857,16 já reconhecidos 
pelos acionistas em 30.06.2022, conforme previsto no Estatuto Social. Encerramento: Nada mais. São Paulo, 
05.07.2022. Toru Shida - Presidente, Makoto Yagi - Secretário. Sojitz Corporation, Sojitz Corporation Of America p.p. 
Toru Shida. JUCESP 362.270/22-3 em 14.07.2022. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1020574-15.2019.8.26.0114. 
O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 4ª Vara, do Foro Regional de Vila Mimosa, Estado de São Paulo,Dr(a). JOSÉ EVANDRO MELLO COSTA, na forma 
da Lei, etc. FAZ SABER a(o) JRS CONSTRUÇÃO E TERRAPLANAGEM EIRELE - ME, CNPJ: 14.196.906/0001-38, com endereço à Rua Doutor 
Carlos Macia, 29, Cidade Satélite Iris, CEP13059-682, Campinas-SP, que lhe foi proposta uma ação de Execução de Título Extrajudicial por parte 
de SOBERANA TRANSMISSOES AUTOMOTIVAS LTDA ME, alegando em síntese: visando recebimento do valor de R$ 6.843,26, (maio/2019), 
oriundo de transação comercial representadas por duplicatas mercantis vencidas e não pagas. 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 no prazo de 03 dias, efetue o 
pagamento da importância de R$ 5.702,72(cinco mil, setecentos e dois reais e setenta e dois centavos), que deverá ser atualizada até a data do 
efetivo pagamento, acrescido dos honorários advocatícios arbitrados em 10%(dez por cento), para querendo, opor Embargos no prazo de 15 
(quinze) dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital. ADVERTÊNCIAS: 1- Caso o(a) executado(a) efetue o pagamento no prazo 
acima assinalado, os honorários advocatícios serão reduzidos pela metade (art.827, § 1º, do CPC). 2- No prazo para embargos, reconhecendo o 
crédito do(a) exequente e comprovando o depósito de 30% (trinta por cento) do valor em execução, acrescido de custas e de honorários de 
advogado, poderá o(a) executado(a) valer-se do disposto no art. 916 e §§, do CPC.Indeferida a proposta, seguir-se-ão os atos executivos, nos 
termos do art. 916, § 4º, do CPC. O não pagamento de qualquer das parcelas acarretará o disposto no art. 916, § 5º, do CPC. A opção pelo 
parcelamento importa renúncia ao direito de opor embargos (art. 916, § 6º, do CPC). Não sendo embargada 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 Campinas, aos 19 de julho de 2022. 

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1002264-35.2019.8.26.0348. 
O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro de Mauá, Estado de São Paulo, Dr(a).THIAGO ELIAS MASSAD, na 
forma da Lei, etc. FAZ SABER a LEA MARINA KONDRATOVICH, CPF: 051.968.158-48, que NILSON BAZEIO ajuizou 
ação de PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL - LOCAÇÃO DE IMÓVEL, visando o recebimento de R$ 56.006,53 (março/ 
2018), acrescido de juros, honorários advocatícios e demais custas judiciais, referente ao imóvel comercial sito à Av. Dr. 
Getúlio Vargas, nº152, Centro, Mauá/SP. Estando a SUPRACITADA em lugar ignorado, expediu-se o presente edital, com 
o prazo de 20 dias, para que apresente contestação no prazo de 15 dias, sob pena de confissão e revelia. Não sendo 
contestada a ação, a ré será considerada revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por 
extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Mauá, aos 18 de julho de 2022  
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CVL PLÁTANOS AGRÍCOLA LTDA
CNPJ: 34.676.103/0001-98 - NIRE: 3523175513-8

EXTRATO ATA DE REUNIÃO DE SÓCIOS DA EMPRESA
As 10 horas do dia 29/07/2022, reuniram-se os sócios quotistas que representam a totalidade do capital social. 
Para presidir a mesa a Sra. Maria Cecília Vidigal de Andrade Reis, para secretária Sra. Cristina Vidigal de Andrade 
Ramos. Deliberações: A) Foi aprovado por unanimidade a redução do capital social da sociedade nestes termos: 
1. O capital social que é de R$ 1.209.672,00, dividido em 1.209.672 quotas, de valor nominal de R$ 1,00 cada, 
totalmente subscritas e integralizadas atribuídas aos sócios. Passa a ser de R$ 609.672,00, representado por 
609.672 quotas no valor de R$1,00 cada, totalmente subscrita e integralizadas. 2. A redução ora aprovada de  
R$ 600.000,00 será devolvida a Sócia Cristina Vidigal de Andrade Ramos, em moeda corrente nacional, no 
prazo de 100 dias, contados a partir desta data. 3. Todas as demais cláusulas e condições estabelecidas no ato 
constitutivo da sociedade e alterações posteriores, não abrangidas pelo presente instrumento, permanecem 
em vigor. Ficam desde já autorizados os administradores da sociedade a tomarem todas as medidas necessárias 
e pertinentes não só a publicação, como ao registro do quanto convencionado nos órgãos competentes.  
Encerramento - Nada mais. Sócias: Maria Cecilia Vidigal de Andrade Reis e Cristina Vidigal de Andrade Ramos. 
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EDITAL PARA CONHECIMENTO DE TERCEIROS INTERESSADOS –
DESAPROPRIAÇÃO – LEVANTAMENTO DOS DEPÓSITOS EFETUADOS

Processo Digital nº: 1030465-60.2019.8.26.0114
Classe: Assunto: Desapropriação - Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941
Requerente: MUNICÍPIO DE CAMPINAS
Requerido: Cerâmica São José de Campinas Ltda

EDITAL PARA CONHECIMENTO DE TERCEIROS INTERESSADOS, COM PRAZO DE 10 (DEZ) 
DIAS, expedido nos autos do PROC. Nº 1030465-60.2019.8.26.0114.

O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara da Fazenda Pública, do Foro de Campinas, Estado de São
Paulo, Dr(a). Wagner Roby Gidaro, na forma da Lei, etc.

FAZ SABER A TERCEIROS INTERESSADOS NA LIDE que o(a) MUNICÍPIO DE CAMPINAS 
move uma Desapropriação - Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941 de 
Desapropriação contra Cerâmica São José de Campinas Ltda objetivando desapropriação por 
utilidade pública da faixa de uma área objeto da Matrícula 166.387, junto ao 3º Cartório de Registro 
de Imóveis, não cadastrada no Município, para adequação geométrica do alinhamento da Avenida 
Ruy Rodriguez, com área de 302,87m2, situada no Município de Campinas, destinada à 
implantação da infraestrutura necessária de corredores, terminais e estações de ônibus de trânsito 
rápido, declarados de utilidade pública conforme Decreto Municipal nº18.778, de 29 de junho de 
2.015, alterado pelo Decreto Municipal nº 20.344 de 06 de junho de 2019. Para o levantamento dos 
depósitos efetuados, foi determinada a expedição de edital com o prazo de 10 (dez) dias a contar da 
publicação no Órgão Oficial, nos termos e para os fins do Dec. Lei nº 3.365/41, o qual, por extrato, 
será afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Campinas, 
aos 02 de junho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006,
CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por WAGNER ROBY GIDARO, liberado 
nos autos em 23/06/2022 às 12:08. Para conferir o original, acesse o site 
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 
1030465-60.2019.8.26.0114 e código CC2FB93. 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE CAMPINAS
FORO DE CAMPINAS
2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA
AVENIDA FRANCISCO XAVIER DE ARRUDA CAMARGO, 300, BLOCO A SALA 
133, JD. SANTANA - CEP 13088-901, FONE: (19) 3756-3628, CAMPINAS-SP 
- EMAIL: CAMPINAS2FAZ@TJSP.JUS.BR
HORÁRIO DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO: DAS 13H00MIN ÀS 17H00MIN

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES, EXPEDIDO NOS AUTOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL DE OPTION COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E SERVIÇOS 
DE INFORMÁTICA E INTERNET LTDA., OPTION DO BRASIL COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA E INTERNET EIRELI., OTS OPTION TELECOM SERVIÇOS 
DE TELECOMUNICAÇÕES EIRELI., PROCESSO Nº 1121094-54.2021.8.26.0100. A MM. Juíza de Direito da 3ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais, do Foro Central Cível, Estado 
de São Paulo, Dra. Maria Rita Rebello Pinho Dias, CONVOCA todos os credores para a Assembleia Geral de Credores: LOCAL, DATA E HORA: A assembleia ocorrerá de forma híbrida, 
virtual e presencial, por meio da plataforma digital Zoom, e no endereço localizado à Rua Vergueiro, 2016, Térreo - Vila Mariana - CEP: 04102-000 - São Paulo – SP- Edf. EDMA, nos dias 
15/08/2022, em 1ª (primeira) convocação às 15 horas, iniciando-se o cadastramento dos credores às 14 horas, ocasião em que a Assembleia será instalada com a presença de credores 
titulares de mais da metade dos créditos de cada classe, computados pelo valor. Caso não haja o quórum acima indicado, em 2ª (segunda) convocação, a ser realizada no mesmo ambiente 
virtual e presencial, no dia 23/08/2022, às 15 horas, iniciando se o cadastramento dos credores às 14 horas, a qual será instalada com a presença de qualquer número de credores. Para 
cadastro no conclave assemblear os credores deverão acessar o Manual de Procedimentos mediante consulta aos autos, às fls. 1935/1938 ou mediante consulta ao website da Adminis-
tradora Judicial: https://www.vivanteaj.com.br. ORDEM DO DIA: A assembleia ora convocada tem como objeto a deliberação pelos credores sobre: a) a aprovação, rejeição ou modificação 
do Plano de Recuperação Judicial apresentado pelas devedoras; b) a constituição do Comitê de Credores, a escolha de seus membros e sua substituição; ACESSO AO CONTEÚDO DO 
PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL: Os credores poderão ter acesso ao Plano de Recuperação Judicial mediante consulta aos autos, às fls. 980/1025 do processo de Recuperação 
Judicial ou mediante consulta ao website da Administradora Judicial: https://www.vivanteaj.com.br. PARTICIPAÇÃO EM ASSEMBLEIA: 1-) Credores representados por procurador: Os 
credores que desejarem se fazer representar por procurador deverão entregar, com antecedência mínima de 24 horas do início da Assembleia, à Administradora Judicial, por e-mail 
rjoption@vivanteaj.com. br, documentação hábil que comprove seus poderes ou a indicação das folhas dos autos do processo de Recuperação Judicial em que se encontrem tais docu-
mentos. A procuração deverá constituir poderes específicos para comparecimento e voto. 2-) Pessoas jurídicas credoras: Com antecedência mínima de 24 horas do início da Assembleia, 
deverão apresentar à Administradora Judicial, através do e-mail rjoption@vivanteaj.com.br, os documentos societários que comprovem os poderes específicos para comparecimento e voto 
do(s) representante(s) e demais documentos hábeis que comprovem a outorga de poderes ou a indicação das folhas dos autos do p rocesso em que se encontrem os mencionados 
documentos societários. 3-) Pessoas físicas credoras: deverão encaminhar para o e-mail rjoption@vivanteaj.com.br a solicitação do link para acesso à Assembleia ou comparecer ao local 
do conclave presencial. 4-) Sindicatos dos Trabalhadores: Com antecedência mínima de 10 dias do início da Assembleia, deverão apresentar à Administradora Judicial, por e-mail rjop-
tion@vivanteaj.com.br ou em seu endereço https://www.vivanteaj. com.br, a relação dos associados que pretendem representar. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na 
forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 21 de julho de 2022 

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 1.372.196, em 27 de maio 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 JUSLEY MACHADO BOMFIM, brasileiro, autônomo e sua mulher VERA LÚCIA 
DE ARAUJO BOMFIM, brasileira, advogada, residentes e domiciliados nesta Capital, os quais ale-
gam deter a posse mansa e pacífica, com animus domini, desde 09 de julho de 1999, que adquiriram 
através do Instrumento Particular de Compromisso de Venda e Compra celebrado com TEREZA DE 
JESUS BORGES DE SOUZA; MARIA OLINDA BORGES DA SILVA, SERAFIM CARDOSO DA SILVA; 
CARLOS JOSE BORGES, MARIA DE FATIMA VIEIRA BORGES; GUILHERMINA DE FATIMA BOR-
GES MAURICIO FERNANDES, DUARTE MAURICIO FERNANDES; DOMINGOS JOSÉ BORGES e 
ELIANA MORMILO BORGES, vendedores esses herdeiros de JOÃO DOS SANTOS BORGES e GUI-
LHERMINA DA ASSUNÇÃO BORGES, que adquiriram por Instrumento Particular de Compromisso 
de Venda e Compra, datado de 30 de setembro de 1971, celebrado com a compromissária comprado-
ra da área maior CORDELIA ARANHA; posse essa que se refere ao IMÓVEL correspondente a CASA 
com área construída de 522,07m², situada Rua João Maria da Silva, n° 163, antiga Rua D, e seu ter-
reno com área de superfície de  201,99m², correspondente a parte do lote n°28 da quadra “D” do local 
denominado  Jardim dos Prados, 29° Subdistrito – Santo Amaro; imóvel esse cadastrado na Munici-
palidade de São Paulo, pelo contribuinte sob o nº 090.435.0023-2; imóvel esse que se acha registrado 
em área maior, conforme a inscrição nº 20.444, deste cartório,  oriunda das transcrições nºs 18.208, 
22.475, 22.705, 32.567 e 32.566 do 1º. Cartório de Registro de Imóveis, sob a titularidade dominial de 
JOÃO LANG e THEREZA LANG. 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, Espólio de CORDELIA ARANHA; Espólios de JOÃO LANG 
e THEREZA LANG,  por ser herdeiros netos: JOÃO LANG NETO, HERMANN LANG, TEREZA THUS-
NELDA LANG KLAUSSNER, TEREZA DE JESUS BORGES DE SOUZA, MARIA OLINDA BORGES 
DA SILVA, SERAFIM CARDOSO DA SILVA, CARLOS JOSE BORGES, MARIA DE FATIMA VIEIRA 
BORGES, GUILHERMINA DE FATIMA BORGES MAURICIO FERNANDES,  DUARTE MAURICIO 
FERNANDES, DOMINGOS JOSÉ BORGES, ELIANA MORMILO BORGES, JULIA FELIX DE SOU-
ZA, MANOEL LOPES DA SILVA FILHO, MARIA DAS GRAÇAS LOPES, FRANCISCO FERREIRA 
DE CARVALHO e MARIA JOSÉ DE CARVALHO, oferecerem eventual(is) impugnação(ões), desde 
que  fundamentada(s), em face ao titular de domínio, bem assim aos confrontantes, sob pena de não 
ser(em) considerada(s) e o procedimento administrativo seguir o curso previsto na referida Lei Fede-
ral 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. Decor-
ridos 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 29 de julho de 2.022. O Oficial.
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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 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.

11º OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS DA CAPITAL - EDITAL DE INTIMAÇÃO - Lei 9.514/97 - 
PLINIO ANTONIO CHAGAS, Oficial do 11º Oficial de Registro de Imóveis da Capital/SP, FAZ SABER 
a todos quantos o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem que, perante esta Serventia, 
situada na Rua Nelson Gama de Oliveira, nº 235, Vila Andrade, foi prenotado sob o nº 1.349.729 
o requerimento feito pela CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF, CNPJ/MF nº 00.360.305/0001-04, 
na qualidade de credora fiduciária, objetivando a intimação da devedora fiduciante, ANA PAULA 
SILVA RG nº 19751471-6-SSP/SP e CPF/MF nº 252.443.268-80, brasileira, solteira, maior, empresá-
ria, a qual se encontra em local incerto e não sabido, conforme certidões expedidas pelos Oficiais de 
Registro de Títulos e Documentos e Civil de Pessoa Jurídica da Capital, de forma que, a teor do que 
dispõe o § 4º do artigo 26 da Lei 9.514/97, fica intimada a comparecer neste Serviço de Registro 
de Imóveis, de segunda a sexta-feira, no horário das 9:00 às 16:00 horas, pessoalmente ou por meio 
de representante legal, devidamente qualificado, a fim de efetuar o pagamento das prestações em 
atraso e demais encargos contratuais, totalizando o débito, em 1°(primeiro) de agosto de 2022, 
o valor de R$68.220,54 (Sessenta e oito mil, duzentos vinte reais e cinquenta e quatro centa-
vos), em conformidade com a forma e condições estabelecidas no contrato particular, com força de 
escritura pública, registrado na matrícula nº 231.931, referente ao apartamento nº 111, localizado no 
11° andar, integrante do Edifício Bois de Boulogne, situado na Rua do Símbolo, n° 16, 29º Subdistrito 
- Santo Amaro; - sendo que o valor acima será acrescido das custas, emolumentos, despesas com as 
tentativas de intimação pessoal da fiduciante e de todas as despesas com a publicação deste Edital. 
Fica INTIMADA a mencionada devedora fiduciante que, no dia imediatamente posterior ao da última 
publicação do presente edital, será a mesma considerada como intimada e terá o prazo de quinze dias 
para adimplir o referido pagamento. Decorrido o prazo legal para a purgação da mora, a credora-fidu-
ciária será facultado requerer a consolidação da propriedade fiduciária, conforme previsto no §7º do 
artigo 26 da Lei Federal nº 9.514/97. Para que surtam os efeitos legais da intimação, sem que possa 
alegar ignorância, o presente edital está sendo publicado por três dias em um dos jornais de maior 
circulação local. São Paulo, 1° (primeiro) de agosto de 2022. PLINIO ANTONIO CHAGAS - OFICIAL

9º OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS DA COMARCA DE SÃO PAULO - FRANCISCO 
RAYMUNDO - E D I T A L - FAZ SABER a todos quantos este Edital virem ou dele conhecimento 
tiverem, que, nos termos do artigo 26, § 4º, da Lei 9.514/97, e por solicitação do credor fiduciário: ITAÚ 
UNIBANCO S/A, CNPJ n° 60.701.190/0001-04, com sede na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 
100, Torre Olavo Setúbal, São Paulo-SP, INTIMA o devedor fiduciante: DIEGO DE JESUS OLIVEIRA, 
brasileiro, maior, autônomo, solteiro, RG N° 39.740.863-8-SSP/SP, CPF/MF Nº 421.782.448-3, para 
que no prazo de 15 dias, contados a partir da data da última publicação, efetue neste Registro de 
Imóveis, situado na Rua Augusta, nº 1058 - Cerqueira César-SP, a purgação da mora no valor de 
R$14.421,28, acrescida dos juros e encargos que vencerem até a data do efetivo pagamento. O 
não pagamento da quantia reclamada garante o direito de consolidação da propriedade do imóvel 
matriculado sob nº 209.280 deste Oficio, em favor da credora fiduciária. São Paulo, 01 de agosto de 
2022. (Protocolo 715.569).

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.

REFERENTE AO CHAMAMENTO PÚBLICO 002/2022
PROCESSO N.º 2022/09500

A SECRETARIA DA SAÚDE DO ESTADO DE SÃO PAULO, POR INTERMÉDIO DO HOSPITAL GE-
RAL DE TAIPAS TORNA PÚBLICO O PRESENTE EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO, PARA 
SELEÇÃO DE ENTIDADE PRIVADA, SEM FINS LUCRATIVOS, INTERESSADA NA CELEBRAÇÃO 
DE CONVÊNIO VISANDO O GERENCIAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE PARA O PRONTO 
SOCORRO ADULTO E INFANTIL DO HOSPITAL GERAL DE TAIPAS, CONFORME DISPÔE A 
CONSITUIÇÃO FEDERAL, EM ESPECIAL AOS SEUS ARTIGOS 196 E SEGUINTES; A CONSTITU-
ÇÃO ESTADUAL, EM ESPECIAL AOS SEUS ARTIGOS 218 E SEGUINTES, AS LEIS Nº S 8.080/90 
E 8.142/90, A LEI FEDERAL Nº 8.666/93, ARTIGO 116, 1º AO 6º E ALTERAÇÕES POSTERIORES, 
DEMAIS DISPOSIÇÕES LEGAIS E REGULAMENTARES APLICÁVEIS À ESPÉCIE E NOS TER-
MOS E CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO PRESENTE INSTRUMENTO. 
OPORTUNO MENCIONAR QUE A SESSÃO PÚBLICA DE ABERTURA DOS ENVELOPES DAR-
-SE-Á NO DIA 17/08/2022, NO COORDENADORIA DE SERVIÇO DE SAÚDE, LOCALIZADO NA 
AVENIDA DOUTOR ARNALDO, 351, SALA DE REUNIÕES, ÀS 10:00 HS.
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 02/08/2022 À 16/08/2022 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”

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
SÁBADO, 30 DE JULHO A SEGUNDA-FEIRA, 1º DE AGOSTO DE 2022 

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

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

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

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
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EDITAL PARA CONHECIMENTO DE TERCEIROS INTERESSADOS –
DESAPROPRIAÇÃO – LEVANTAMENTO DOS DEPÓSITOS EFETUADOS

Processo Digital nº: 1030465-60.2019.8.26.0114
Classe: Assunto: Desapropriação - Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941
Requerente: MUNICÍPIO DE CAMPINAS
Requerido: Cerâmica São José de Campinas Ltda

EDITAL PARA CONHECIMENTO DE TERCEIROS INTERESSADOS, COM PRAZO DE 10 (DEZ) 
DIAS, expedido nos autos do PROC. Nº 1030465-60.2019.8.26.0114.

O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara da Fazenda Pública, do Foro de Campinas, Estado de São
Paulo, Dr(a). Wagner Roby Gidaro, na forma da Lei, etc.

FAZ SABER A TERCEIROS INTERESSADOS NA LIDE que o(a) MUNICÍPIO DE CAMPINAS 
move uma Desapropriação - Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941 de 
Desapropriação contra Cerâmica São José de Campinas Ltda objetivando desapropriação por 
utilidade pública da faixa de uma área objeto da Matrícula 166.387, junto ao 3º Cartório de Registro 
de Imóveis, não cadastrada no Município, para adequação geométrica do alinhamento da Avenida 
Ruy Rodriguez, com área de 302,87m2, situada no Município de Campinas, destinada à 
implantação da infraestrutura necessária de corredores, terminais e estações de ônibus de trânsito 
rápido, declarados de utilidade pública conforme Decreto Municipal nº18.778, de 29 de junho de 
2.015, alterado pelo Decreto Municipal nº 20.344 de 06 de junho de 2019. Para o levantamento dos 
depósitos efetuados, foi determinada a expedição de edital com o prazo de 10 (dez) dias a contar da 
publicação no Órgão Oficial, nos termos e para os fins do Dec. Lei nº 3.365/41, o qual, por extrato, 
será afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Campinas, 
aos 02 de junho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006,
CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por WAGNER ROBY GIDARO, liberado 
nos autos em 23/06/2022 às 12:08. Para conferir o original, acesse o site 
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 
1030465-60.2019.8.26.0114 e código CC2FB93. 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE CAMPINAS
FORO DE CAMPINAS
2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA
AVENIDA FRANCISCO XAVIER DE ARRUDA CAMARGO, 300, BLOCO A SALA 
133, JD. SANTANA - CEP 13088-901, FONE: (19) 3756-3628, CAMPINAS-SP 
- EMAIL: CAMPINAS2FAZ@TJSP.JUS.BR
HORÁRIO DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO: DAS 13H00MIN ÀS 17H00MIN

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES, EXPEDIDO NOS AUTOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL DE OPTION COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E SERVIÇOS 
DE INFORMÁTICA E INTERNET LTDA., OPTION DO BRASIL COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA E INTERNET EIRELI., OTS OPTION TELECOM SERVIÇOS 
DE TELECOMUNICAÇÕES EIRELI., PROCESSO Nº 1121094-54.2021.8.26.0100. A MM. Juíza de Direito da 3ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais, do Foro Central Cível, Estado 
de São Paulo, Dra. Maria Rita Rebello Pinho Dias, CONVOCA todos os credores para a Assembleia Geral de Credores: LOCAL, DATA E HORA: A assembleia ocorrerá de forma híbrida, 
virtual e presencial, por meio da plataforma digital Zoom, e no endereço localizado à Rua Vergueiro, 2016, Térreo - Vila Mariana - CEP: 04102-000 - São Paulo – SP- Edf. EDMA, nos dias 
15/08/2022, em 1ª (primeira) convocação às 15 horas, iniciando-se o cadastramento dos credores às 14 horas, ocasião em que a Assembleia será instalada com a presença de credores 
titulares de mais da metade dos créditos de cada classe, computados pelo valor. Caso não haja o quórum acima indicado, em 2ª (segunda) convocação, a ser realizada no mesmo ambiente 
virtual e presencial, no dia 23/08/2022, às 15 horas, iniciando se o cadastramento dos credores às 14 horas, a qual será instalada com a presença de qualquer número de credores. Para 
cadastro no conclave assemblear os credores deverão acessar o Manual de Procedimentos mediante consulta aos autos, às fls. 1935/1938 ou mediante consulta ao website da Adminis-
tradora Judicial: https://www.vivanteaj.com.br. ORDEM DO DIA: A assembleia ora convocada tem como objeto a deliberação pelos credores sobre: a) a aprovação, rejeição ou modificação 
do Plano de Recuperação Judicial apresentado pelas devedoras; b) a constituição do Comitê de Credores, a escolha de seus membros e sua substituição; ACESSO AO CONTEÚDO DO 
PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL: Os credores poderão ter acesso ao Plano de Recuperação Judicial mediante consulta aos autos, às fls. 980/1025 do processo de Recuperação 
Judicial ou mediante consulta ao website da Administradora Judicial: https://www.vivanteaj.com.br. PARTICIPAÇÃO EM ASSEMBLEIA: 1-) Credores representados por procurador: Os 
credores que desejarem se fazer representar por procurador deverão entregar, com antecedência mínima de 24 horas do início da Assembleia, à Administradora Judicial, por e-mail 
rjoption@vivanteaj.com. br, documentação hábil que comprove seus poderes ou a indicação das folhas dos autos do processo de Recuperação Judicial em que se encontrem tais docu-
mentos. A procuração deverá constituir poderes específicos para comparecimento e voto. 2-) Pessoas jurídicas credoras: Com antecedência mínima de 24 horas do início da Assembleia, 
deverão apresentar à Administradora Judicial, através do e-mail rjoption@vivanteaj.com.br, os documentos societários que comprovem os poderes específicos para comparecimento e voto 
do(s) representante(s) e demais documentos hábeis que comprovem a outorga de poderes ou a indicação das folhas dos autos do p rocesso em que se encontrem os mencionados 
documentos societários. 3-) Pessoas físicas credoras: deverão encaminhar para o e-mail rjoption@vivanteaj.com.br a solicitação do link para acesso à Assembleia ou comparecer ao local 
do conclave presencial. 4-) Sindicatos dos Trabalhadores: Com antecedência mínima de 10 dias do início da Assembleia, deverão apresentar à Administradora Judicial, por e-mail rjop-
tion@vivanteaj.com.br ou em seu endereço https://www.vivanteaj. com.br, a relação dos associados que pretendem representar. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na 
forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 21 de julho de 2022 

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 1.372.196, em 27 de maio 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 JUSLEY MACHADO BOMFIM, brasileiro, autônomo e sua mulher VERA LÚCIA 
DE ARAUJO BOMFIM, brasileira, advogada, residentes e domiciliados nesta Capital, os quais ale-
gam deter a posse mansa e pacífica, com animus domini, desde 09 de julho de 1999, que adquiriram 
através do Instrumento Particular de Compromisso de Venda e Compra celebrado com TEREZA DE 
JESUS BORGES DE SOUZA; MARIA OLINDA BORGES DA SILVA, SERAFIM CARDOSO DA SILVA; 
CARLOS JOSE BORGES, MARIA DE FATIMA VIEIRA BORGES; GUILHERMINA DE FATIMA BOR-
GES MAURICIO FERNANDES, DUARTE MAURICIO FERNANDES; DOMINGOS JOSÉ BORGES e 
ELIANA MORMILO BORGES, vendedores esses herdeiros de JOÃO DOS SANTOS BORGES e GUI-
LHERMINA DA ASSUNÇÃO BORGES, que adquiriram por Instrumento Particular de Compromisso 
de Venda e Compra, datado de 30 de setembro de 1971, celebrado com a compromissária comprado-
ra da área maior CORDELIA ARANHA; posse essa que se refere ao IMÓVEL correspondente a CASA 
com área construída de 522,07m², situada Rua João Maria da Silva, n° 163, antiga Rua D, e seu ter-
reno com área de superfície de  201,99m², correspondente a parte do lote n°28 da quadra “D” do local 
denominado  Jardim dos Prados, 29° Subdistrito – Santo Amaro; imóvel esse cadastrado na Munici-
palidade de São Paulo, pelo contribuinte sob o nº 090.435.0023-2; imóvel esse que se acha registrado 
em área maior, conforme a inscrição nº 20.444, deste cartório,  oriunda das transcrições nºs 18.208, 
22.475, 22.705, 32.567 e 32.566 do 1º. Cartório de Registro de Imóveis, sob a titularidade dominial de 
JOÃO LANG e THEREZA LANG. 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, Espólio de CORDELIA ARANHA; Espólios de JOÃO LANG 
e THEREZA LANG,  por ser herdeiros netos: JOÃO LANG NETO, HERMANN LANG, TEREZA THUS-
NELDA LANG KLAUSSNER, TEREZA DE JESUS BORGES DE SOUZA, MARIA OLINDA BORGES 
DA SILVA, SERAFIM CARDOSO DA SILVA, CARLOS JOSE BORGES, MARIA DE FATIMA VIEIRA 
BORGES, GUILHERMINA DE FATIMA BORGES MAURICIO FERNANDES,  DUARTE MAURICIO 
FERNANDES, DOMINGOS JOSÉ BORGES, ELIANA MORMILO BORGES, JULIA FELIX DE SOU-
ZA, MANOEL LOPES DA SILVA FILHO, MARIA DAS GRAÇAS LOPES, FRANCISCO FERREIRA 
DE CARVALHO e MARIA JOSÉ DE CARVALHO, oferecerem eventual(is) impugnação(ões), desde 
que  fundamentada(s), em face ao titular de domínio, bem assim aos confrontantes, sob pena de não 
ser(em) considerada(s) e o procedimento administrativo seguir o curso previsto na referida Lei Fede-
ral 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. Decor-
ridos 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 29 de julho de 2.022. O Oficial.

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

30/07 e 02/08
2 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 1003662-44.2020.
valor total: R$ 28,00






                  


           K-30/07e02/08

30/07 e 02/08
3 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 1010987-70.2020.
valor total:  R$ 42,00



             
               

                

  
             

   


     K-30/07e02/08

30/07 e 02/08
2 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 0006782-87.2019.
valor total: R$ 28,00




               



 
                

          K-30/07e02/08

30/07 e 02/08
3 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 1007306-45.2017.
valor total:  R$ 42,00



               


     
             

    






      K-30/07e02/08

30/07 e 02/08
2 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 0010166-91.2017.
valor total: R$ 28,00






                
   

  
         K-30/07e02/08

30/07 e 02/08
2 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 1001036-37.2019.
valor total: R$ 28,00
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30/07 e 02/08
4 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 1020488-73.2021.
valor total: R$ 56,00


 


  

   
 
                 
                  
               

                  

     


             K-30/07e02/08

30/07 e 02/08
3 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 1001508-11.2020.
valor total:  R$ 42,00
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30/07 e 02/08
3 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 0000002-58.2022.
valor total:  R$ 42,00



 


               

                

                 
             
                   

                K-30/07e02/08

30/07 e 02/08
2 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 1032173-90.2018.
valor total: R$ 28,00





               
                     
                 
  
   K-30/07e02/08

30/07 e 02/08
2 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 1002787-49.2019.
valor total: R$ 28,00
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30/07 e 02/08
3 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 1000717-43.2020.
valor total:  R$ 42,00



   
               
            
                

              
  


 
     
         K-30/07e02/08

30/07 e 02/08
4 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 1020234-10.2015.
valor total: R$ 56,00

             
                
              
              
           
 
             
  




               

                 


 
      
     K-30/07e02/08

30/07 e 02/08
3 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 0009484-31.2011.
valor total:  R$ 42,00
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30/07 e 02/08
3 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 1000492-49.2020.
valor total:  R$ 42,00
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AGÊNCIA DESTAK DE PUBLICIDADE LTDA ME.
Editais, Atas, Balanços, Avisos, Declarações, Comunicados.

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

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

30/07 e 02/08
4 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 1103599-70.2016.
valor total: R$ 56,00
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30/07 e 02/08
2 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 1021774-57.2019.
valor total: R$ 28,00 K-30/07e02/08





                
                

  

             

30/07 e 02/08
3 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 1001871-43.2019.
valor total:  R$ 42,00



    

  
            

   



       


                   
                  
   K-30/07e02/08

30/07 e 02/08
4 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 1012780-76.2019.
valor total: R$ 56,00





                
                 

                







 
                  

        K-30/07e02/08

30/07 e 02/08
3 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 1003415-96.2016.
valor total:  R$ 42,00





              
  

 
  
   

    
  
     K-30/07e02/08

30/07 e 02/08
2 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 0016003-93.2018.
valor total: R$ 28,00 K-30/07e02/08



 


                   
 


   

30/07 e 02/08
2 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 0009437-53.2019.
valor total: R$ 28,00 K-30/07e02/08


 
               

  
                 
                

  

             

30/07 e 02/08
2 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 1015655-87.2020.
valor total: R$ 28,00 K-30/07e02/08





             
 



  
    

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.

11º OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS DA CAPITAL - EDITAL DE INTIMAÇÃO - Lei 9.514/97 - 
PLINIO ANTONIO CHAGAS, Oficial do 11º Oficial de Registro de Imóveis da Capital/SP, FAZ SABER 
a todos quantos o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem que, perante esta Serventia, 
situada na Rua Nelson Gama de Oliveira, nº 235, Vila Andrade, foi prenotado sob o nº 1.349.729 
o requerimento feito pela CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF, CNPJ/MF nº 00.360.305/0001-04, 
na qualidade de credora fiduciária, objetivando a intimação da devedora fiduciante, ANA PAULA 
SILVA RG nº 19751471-6-SSP/SP e CPF/MF nº 252.443.268-80, brasileira, solteira, maior, empresá-
ria, a qual se encontra em local incerto e não sabido, conforme certidões expedidas pelos Oficiais de 
Registro de Títulos e Documentos e Civil de Pessoa Jurídica da Capital, de forma que, a teor do que 
dispõe o § 4º do artigo 26 da Lei 9.514/97, fica intimada a comparecer neste Serviço de Registro 
de Imóveis, de segunda a sexta-feira, no horário das 9:00 às 16:00 horas, pessoalmente ou por meio 
de representante legal, devidamente qualificado, a fim de efetuar o pagamento das prestações em 
atraso e demais encargos contratuais, totalizando o débito, em 1°(primeiro) de agosto de 2022, 
o valor de R$68.220,54 (Sessenta e oito mil, duzentos vinte reais e cinquenta e quatro centa-
vos), em conformidade com a forma e condições estabelecidas no contrato particular, com força de 
escritura pública, registrado na matrícula nº 231.931, referente ao apartamento nº 111, localizado no 
11° andar, integrante do Edifício Bois de Boulogne, situado na Rua do Símbolo, n° 16, 29º Subdistrito 
- Santo Amaro; - sendo que o valor acima será acrescido das custas, emolumentos, despesas com as 
tentativas de intimação pessoal da fiduciante e de todas as despesas com a publicação deste Edital. 
Fica INTIMADA a mencionada devedora fiduciante que, no dia imediatamente posterior ao da última 
publicação do presente edital, será a mesma considerada como intimada e terá o prazo de quinze dias 
para adimplir o referido pagamento. Decorrido o prazo legal para a purgação da mora, a credora-fidu-
ciária será facultado requerer a consolidação da propriedade fiduciária, conforme previsto no §7º do 
artigo 26 da Lei Federal nº 9.514/97. Para que surtam os efeitos legais da intimação, sem que possa 
alegar ignorância, o presente edital está sendo publicado por três dias em um dos jornais de maior 
circulação local. São Paulo, 1° (primeiro) de agosto de 2022. PLINIO ANTONIO CHAGAS - OFICIAL

9º OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS DA COMARCA DE SÃO PAULO - FRANCISCO 
RAYMUNDO - E D I T A L - FAZ SABER a todos quantos este Edital virem ou dele conhecimento 
tiverem, que, nos termos do artigo 26, § 4º, da Lei 9.514/97, e por solicitação do credor fiduciário: ITAÚ 
UNIBANCO S/A, CNPJ n° 60.701.190/0001-04, com sede na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 
100, Torre Olavo Setúbal, São Paulo-SP, INTIMA o devedor fiduciante: DIEGO DE JESUS OLIVEIRA, 
brasileiro, maior, autônomo, solteiro, RG N° 39.740.863-8-SSP/SP, CPF/MF Nº 421.782.448-3, para 
que no prazo de 15 dias, contados a partir da data da última publicação, efetue neste Registro de 
Imóveis, situado na Rua Augusta, nº 1058 - Cerqueira César-SP, a purgação da mora no valor de 
R$14.421,28, acrescida dos juros e encargos que vencerem até a data do efetivo pagamento. O 
não pagamento da quantia reclamada garante o direito de consolidação da propriedade do imóvel 
matriculado sob nº 209.280 deste Oficio, em favor da credora fiduciária. São Paulo, 01 de agosto de 
2022. (Protocolo 715.569).

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.

REFERENTE AO CHAMAMENTO PÚBLICO 002/2022
PROCESSO N.º 2022/09500

A SECRETARIA DA SAÚDE DO ESTADO DE SÃO PAULO, POR INTERMÉDIO DO HOSPITAL GE-
RAL DE TAIPAS TORNA PÚBLICO O PRESENTE EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO, PARA 
SELEÇÃO DE ENTIDADE PRIVADA, SEM FINS LUCRATIVOS, INTERESSADA NA CELEBRAÇÃO 
DE CONVÊNIO VISANDO O GERENCIAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE PARA O PRONTO 
SOCORRO ADULTO E INFANTIL DO HOSPITAL GERAL DE TAIPAS, CONFORME DISPÔE A 
CONSITUIÇÃO FEDERAL, EM ESPECIAL AOS SEUS ARTIGOS 196 E SEGUINTES; A CONSTITU-
ÇÃO ESTADUAL, EM ESPECIAL AOS SEUS ARTIGOS 218 E SEGUINTES, AS LEIS Nº S 8.080/90 
E 8.142/90, A LEI FEDERAL Nº 8.666/93, ARTIGO 116, 1º AO 6º E ALTERAÇÕES POSTERIORES, 
DEMAIS DISPOSIÇÕES LEGAIS E REGULAMENTARES APLICÁVEIS À ESPÉCIE E NOS TER-
MOS E CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO PRESENTE INSTRUMENTO. 
OPORTUNO MENCIONAR QUE A SESSÃO PÚBLICA DE ABERTURA DOS ENVELOPES DAR-
-SE-Á NO DIA 17/08/2022, NO COORDENADORIA DE SERVIÇO DE SAÚDE, LOCALIZADO NA 
AVENIDA DOUTOR ARNALDO, 351, SALA DE REUNIÕES, ÀS 10:00 HS.
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 02/08/2022 À 16/08/2022 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”

Anuncie:  
11. 3729-6600  

comercial@gazetasp.com.br

A9gazetasp.com.br
SÁBADO, 30 DE JULHO A SEGUNDA-FEIRA, 1º DE AGOSTO DE 2022 

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

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

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

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

30/07 e 02/08
2 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 1003662-44.2020.
valor total: R$ 28,00






                  


           K-30/07e02/08

30/07 e 02/08
3 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 1010987-70.2020.
valor total:  R$ 42,00



             
               

                

  
             

   


     K-30/07e02/08

30/07 e 02/08
2 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 0006782-87.2019.
valor total: R$ 28,00




               



 
                

          K-30/07e02/08

30/07 e 02/08
3 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 1007306-45.2017.
valor total:  R$ 42,00



               


     
             

    






      K-30/07e02/08

30/07 e 02/08
2 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 0010166-91.2017.
valor total: R$ 28,00






                
   

  
         K-30/07e02/08

30/07 e 02/08
2 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 1001036-37.2019.
valor total: R$ 28,00




                



                    K-30/07e02/08

30/07 e 02/08
4 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 1020488-73.2021.
valor total: R$ 56,00


 


  

   
 
                 
                  
               

                  

     


             K-30/07e02/08

30/07 e 02/08
3 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 1001508-11.2020.
valor total:  R$ 42,00

             

  

               

                
            
                    

  
 
                 K-30/07e02/08

30/07 e 02/08
3 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 0000002-58.2022.
valor total:  R$ 42,00



 


               

                

                 
             
                   

                K-30/07e02/08

30/07 e 02/08
2 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 1032173-90.2018.
valor total: R$ 28,00





               
                     
                 
  
   K-30/07e02/08

30/07 e 02/08
2 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 1002787-49.2019.
valor total: R$ 28,00



                 

             

         
                     


                    K-30/07e02/08

30/07 e 02/08
3 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 1000717-43.2020.
valor total:  R$ 42,00



   
               
            
                

              
  


 
     
         K-30/07e02/08

30/07 e 02/08
4 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 1020234-10.2015.
valor total: R$ 56,00

             
                
              
              
           
 
             
  




               

                 


 
      
     K-30/07e02/08

30/07 e 02/08
3 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 0009484-31.2011.
valor total:  R$ 42,00




            
            


 
                
                 
  



               K-30/07e02/08

30/07 e 02/08
3 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 1000492-49.2020.
valor total:  R$ 42,00


 

             
  



                


                 K-30/07e02/08

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

30/07 e 02/08
3 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 0011280-09.2022.
valor total:  R$ 42,00









                  
                


               
  K-30/07e02/08

30/07 e 02/08
3 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 1047800-82.2021.
valor total:  R$ 42,00

               
                   

               

                

             


   
        K-30/07e02/08

30/07 e 02/08
3 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 1027856-15.2020.
valor total:  R$ 42,00





  

               



                
                 

     K-30/07e02/08

30/07 e 02/08
3 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 1018916-89.2019.
valor total:  R$ 42,00



                

                 
         
                

                  


   
  
          K-30/07e02/08

30/07 e 02/08
2 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 1001454-16.2019.
valor total: R$ 28,00




                
             
     

   

        K-30/07e02/08

30/07 e 02/08
2 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 1015517-46.2019.
valor total: R$ 28,00




             
   

  
   
  K-30/07e02/08

30/07 e 02/08
2 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 1029939-10.2020.
valor total: R$ 28,00 K-30/07e02/08


  


  
                    



             

30/07 e 02/08
2 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 0001898-73.2022.
valor total: R$ 28,00 K-30/07e02/08




                

               

                
 
  

30/07 e 02/08
2 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 0013643-50.2022.
valor total: R$ 28,00 K-30/07e02/08






                
                       

                

              

30/07 e 02/08
2 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 1067155-70.2018.
valor total: R$ 28,00 K-30/07e02/08


    
                 
 
                 
    
  
                

                 

30/07 e 02/08
3 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 1013167-09.2013.
valor total:  R$ 42,00



            


                


  
 



              K-30/07e02/08

30/07 e 02/08
2 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 0013279-36.2022.
valor total: R$ 28,00 K-30/07e02/08




                

  
                 
  

  
                  

30/07 e 02/08
3 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 1036943-89.2016.
valor total:  R$ 42,00


 




     
                       
                
               


    K-30/07e02/08

30/07 e 02/08
2 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 0013295-87.2022.
valor total: R$ 28,00 K-30/07e02/08


 
                
               
                


  


   

30/07 e 02/08
2 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 1056105-36.2017.
valor total: R$ 28,00 K-30/07e02/08



               






             

30/07 e 02/08
2 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 1009052-37.2020.
valor total: R$ 28,00 K-30/07e02/08




             
                 


                   


ATIVO 2021 2020
CIRCULANTE  
Caixa e equivalentes de caixa - sem restrição 1.306,19 1.378,02
Aplicações Financeiras - sem restrição 48.775,33 1.614.741,35
Aplicações Financeiras - com restrição 59.230,76 449.341,57
Convênios a Receber 0,00 350.000,00
Estoques 821.380,67 1.360.300,38
Adiantamentos 187.597,95 184.204,79
Outros ativos circulantes 14.672,60 12.672,60
TOTAL ATIVO CIRCULANTE 1.132.963,50 3.972.638,71

NÃO CIRCULANTE  
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO  
Depósitos judiciais 156.803,83 145.817,03
Imobilizado 17.915.870,47 17.821.205,53
Intangível 4.582,68 4.582,68

TOTAL ATIVO NÃO CIRCULANTE 18.077.256,98 17.971.605,24

TOTAL DO ATIVO 19.210.220,48 21.944.243,95

RECEITAS OPERACIONAIS 2021 2020 
Convênio SUS 23.254.512,42 22.025.435,05
Convênios e Subvenções 32.798.748,72 35.337.544,67
Doações 723.318,31 516.390,99
Financeira 16.128,74 22.578,26
Convênio PMG–Cessão Mão de Obra 1.905.343,09 1.936.063,15
Isenções usufruídas 7.934.142,92 8.949.282,49
Voluntários 3.343,84 1.370,67
Outras 101.187,14 144.388,06
TOTAL DAS RECEITAS OPERACIONAIS 66.736.725,18 68.933.053,34
DESPESAS OPERACIONAIS  
Salários e encargos sociais 27.749.394,50 30.571.490,66
Medicamentos e materiais 4.571.661,99 5.231.907,21
Serviços de terceiros 16.910.129,24 16.332.499,85
Administrativas e gerais 5.790.261,47 6.142.865,16
Depreciação 300.904,15 363.800,29
Tributárias 14.226,30 12.999,44
Contingências Judiciais 449.254,05 129.125,32
Isenções usufruídas 7.934.142,92 8.949.282,49
Mão de Obra usufruída 1.908.686,93 1.937.433,82
Financeira 301.532,30 107.226,44
TOTAL DAS DESPESAS OPERACIONAIS 65.930.193,85 69.778.630,68
SUPERAVIT / (DÉFICIT) DO EXERCÍCIO 806.531,33 (845.577,34)

RONALDO SARTO - PRESIDENTE
CPF: 007.719.298-20

VANILZA DOS SANTOS BUENO - 1º TESOUREIRA
CPF: 945.352.138-87

WASHINGTON DA SILVA TEÓFILO - CONTADOR
CRC: 1SP246794/O-6

PASSIVO 2021 2020
CIRCULANTE  
Fornecedores 1.132.146,42 1.493.869,64
Obrigações sociais e fiscais 1.238.158,56 2.053.071,17
Provisão de férias e encargos 2.872.182,46 3.308.755,93
Salários e Ordenados a Pagar 1.291.089,17 1.335.139,61
Honorários médicos a pagar 186.385,25 244.668,83
Projetos a executar 67.589,78 2.597.558,23
Parcelamento de tributos 233.503,44 316.781,45
Outros passivos circulantes 282.517,45 498.757,70
TOTAL PASSIVO CIRCULANTE 7.303.572,53 11.848.602,56

NÃO CIRCULANTE  
Parcelamento de tributos  797.803,42 ,00
Contingências a pagar 1.611.444,07 1.668.520,10
Outros passivos não circulantes 479.045,43 470.336,75
Conv. 1024/2013 Inst.da Saúde da Mulher 7.119.092,77 6.864.053,61
TOTAL PASSIVO NÃO CIRCULANTE 10.007.385,69 9.002.910,46
PATRIMÔNIO LÍQUIDO  
Patrimônio líquido 1.899.262,26 1.092.730,93
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO 1.899.262,26 1.092.730,93

TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO
LÍQUIDO" 19.210.220,48 21.944.243,95

 "As demonstrações financeiras da ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE JESUS, JOSÉ E MARIA findos em 31 de dezembro de 2021  e 31 de dezembro de 2020 foram auditadas pelos Auditores Independentes 
SGS Auditores Independentes CRC-SP 20.277 sem ressalvas. As demonstrações financeiras encontram-se  a disposição, na integra na sede da Entidade e no portal da transparência no site da entidade."

Nota da Administração:  "A falta de recursos financeiros e atrasos nos repasses por parte da Secretaria de Saúde Municipal de Guarulhos poderá comprometer os serviços prestados pela Maternidade Jesus, José e Maria."
BALANÇOS PATRIMONIAIS LEVANTADOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020 "DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS PARA OS  EXERCÍCIOS

FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO 2020 E 2019"

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE “JESUS, JOSÉ E MARIA”
CNPJ: 43.987.668/0001-87

Ligue já:  
11. 3729-6600

Publique 
em jornal 
de grande 
circulação.
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 A O Ministério da Saúde con-
firmou a primeira morte por 
varíola dos macacos no Bra-
sil. Trata-se de uma pessoa de 
Uberlândia, em Minas Gerais.

Segundo autoridades do 
Ministério da Saúde ouvidas 
pela Folha de São Paulo, trata-
-se de um homem de 41 anos, 
portador de comorbidades e 
imunossuprimido.

Até esta quinta (28), o Bra-
sil já registrava 1.066 diagnós-
ticos confirmados da doen-
ça, conforme o Ministério da 
Saúde. A pasta também anun-
ciou a criação de um comitê 
de emergência para a varíola 
dos macacos.

A doença é disseminada 
principalmente ao tocar as le-
sões na pele que os pacientes 
apresentam. No surto atual, 
pesquisas já mostram que a 
propagação da doença ocor-
re durante atividades sexuais.

A principal forma de pre-
venção é o isolamento de pa-
cientes com a monkeypox 
para evitar que outras pes-
soas tenham contato com os 
doentes. A vacinação em gru-
pos prioritários e em pessoas 
que tiveram contato recente 
com os doentes também são 
medidas importantes para se 
proteger da doença.

Até o momento, o Brasil 
não conta com os imunizan-
tes. O país, por meio da Opas 
(Organização Pan-Americana 
da Saúde), espera conseguir 
as vacinas com a finalidade 
de vacinar grupos de maior 
risco, como profissionais da 
saúde que têm contato direto 
com o vírus.

ALERTA.
O registro da primeira morte 
por varíola dos macacos no 
Brasil nesta sexta-feira (29) é 

Ministério da Saúde confi rmou a morte por varíola dos macacos

AGÊNCIA BRASIL

Primeira morte é 
con� rmada no Brasil

VARÍOLA DOS MACACOS. Trata-se de um homem de 41 anos, portador de comorbidades 
e imunossuprimido; até o momento, o Brasil não conta com os imunizantes necessários

um indicativo de que é im-
portante aumentar os esfor-
ços para conter a alta disse-
minação do vírus monkeypox 
no país, afirmam especialistas.

Para Julio Croda, médico 
infectologista e presidente da 
Sociedade Brasileira de Medi-
cina Tropical, o anúncio acen-
de um alerta importante. “Até 
o momento não tínhamos pa-
ciente grave. Agora, inclusive, 
temos um óbito.”

Clarissa Damaso, virolo-
gista da UFRJ (Universidade 
Federal do Rio de Janeiro) e 
assessora do comitê da OMS 
(Organização Mundial da 
Saúde) para pesquisa com ví-
rus da varíola, diz que pes-
soas imunossuprimidas têm 
maior risco para quadros gra-
ves da doença.

“Essa morte é algo que já 
prevíamos que poderia acon-
tecer. Sabemos que grupos de 

gestantes, crianças e pessoas 
com imunossupressão são 
aqueles que devemos prestar 
maior atenção porque pode 
haver complicações muito 
graves da infecção por mon-
keypox.”

O óbito também eleva a 
preocupação para o grau de 
disseminação que a doença 
apresentou nos últimos dias. 
Informações do Ministério da 
Saúde desta sexta apontam 
1.066 casos da doença. Em 9 
de julho, havia 218 diagnósti-
cos confirmados no país.

“Temos que intensificar 
os esforços para conter essa 
doença”, afirma Damaso.

Em todo o mundo, os ca-
sos estão concentrados em 
homens que fazem sexo com 
outros homens com múlti-
plos parceiros sexuais. No 
entanto, o vírus pode infec-
tar qualquer pessoa e, desse 
modo, atingir grupos com 
maior risco.

“Nós sabemos que a trans-
missão deve se expandir para 
outros grupos e para contato 
domiciliares. Já temos casos 
confirmados em crianças”, diz 
Croda.

O infectologista ainda diz 
que a morte é um sinal de 
alerta para um melhor prepa-
ro do Brasil no que diz respei-
to à vacinação contra a varíola 
dos macacos. “É importante 
entender qual seria o grupo 
prioritário da vacina. Em re-
lação à gravidade, talvez se-
jam as pessoas imunossupri-
midas”, diz.

O país não conta com imu-
nizantes e o ministro da Saú-
de, Marcelo Queiroga, afir-
mou nesta segunda (25) que 
a vacinação deve ser restrita a 
grupos prioritários, como pro-
fissionais da saúde. (FP)

O registro da 
primeira morte 
por varíola 
dos macacos 
no Brasil nesta 
sexta-feira (29) é 
um indicativo de 
que é importante 
aumentar os 
esforços para 
conter a alta 
disseminação do 
vírus monkeypox 
no país, a� rmam 
especialistas

Nem só de dias nublados e chuvosos vive o gover-
no Bolsonaro. Nesta sexta a Petrobras reduziu 
novamente o preço da gasolina pela segunda vez  

em menos de 10 dias. Prato cheio para os bolsonaristas 
que foram as suas respectivas redes sociais para come-
morar mais esse feito no Governo.  Já a esquerda fez o de 
praxe, ao afirmar que esse é “apenas o papel do gover-
no”. A coluna vê essa como uma pauta suprapartidária. 
Uma vez que, quem ganha é a população que sofreu 
tanto com esse aumento nos últimos tempos. E hoje, 
podemos comemorar que temos uma das gasolinas 
mais baratas do mundo.

GASOLINA BARATA 
Ponto ao governo

Sugerimos que o aliciamento 
de crianças seja também 

considerado hediondo

Deputado Ney Leprevost (União-PR), autor do Projeto 
de Lei que torna crime hediondo prática de recrutar 
crianças para o tráfico de drogas.

De volta 
De forma célere, o Congresso irá se reunir na próxima 
segunda para votar alguns Projetos de Lei e Medidas 
Provisórias. Segunda e sexta, de forma virtual; e terça, 
quarta e quinta, de forma semipresencial, ou seja, 
as votações poderão ocorrer pelo aplicativo Infoleg, 
desde que se tenha registrado presença fisicamente no 
Plenário.

Na porta da votação
A pauta está definida  para semana que vem, entre os 
Projetos está para ser apreciado o 5.365/2020, do depu-
tado federal Sanderson,  que tipifica o crime de Domí-
nio de Cidades, conhecido como “Novo Cangaço”.

Na porta da votação II
Esse importante projeto será para banir os ataques de 
bandidos à pequenas e médias cidades que fecham o 
local e dificultam a entrada da polícia para cometerem 
furtos a bancos, e por vezes, usam a população como 
escudo humano.

Quase comum
O “Novo cangaço’ atacou ao menos seis cidades de São 
Paulo em pouco mais de 1 ano. Araçatuba, Ourinhos, 
Botucatu, Araraquara, Mococa e Jarinu foram alvos 
desses bandidos que agem de forma orquestrada.

Regalia zero
Ainda na mesma linha, no combate ao crime e à vio-
lência, o Plenário também irá votar o projeto que acaba 
com as chamadas “saidinhas” dos presos.

Regalia zero II
O benefício da saída temporária é previsto na Lei de 
Execução Penal. Ele é concedido aos presos que preen-
chem alguns requisitos, como bom comportamento. A 
bancada da segurança pública, em especial, os paulis-
tas, é contra essa regalia.

Direto 
de Brasília

Por Guri do Planalto
editor@gazetasp.com.br 

PEDRO FRANÇA/AGÊNCIA SENADO

Brasil + Mundo

As últimas pesquisas da empresa 
DataFolha apresentam um cená-
rio que há meses vem se consoli-
dando, que teremos um embate 
entre Lula (PT) e Bolsonaro (PL), 

com uma robustez do petista frente ao atual 
presidente.
O petistas não é a melhor opção, mas na ver-
dade há uma grande rejeição ao nome do 
Jair Messias.  
A investida do Planalto com o Auxílio Bra-
sil, a formalização de bônus para diversas ca-
tegorias e o populismo das motociatas não 
estão atraindo novos eleitores para sua base. 
Talvez o acúmulo de verborragia no perío-
do pandêmico, a tentativa de colocar o fi-
lho “chapeiro” como embaixador nos EUA 
e outras alianças como a do centrão trou-
xeram um sentimento de afastamento dos 
princípios que levaram grande parte dos 
eleitores a apertar o “17”em 2018.
O combate à corrupção virou palavra va-
zia, o fim da Lava Jato e os constantes sigi-

los de 100 anos, para qualquer ato que pos-
sa prejudicá-lo, e que seja contrário aos seus 
interesses, trouxeram nuvens de borrasca a 
uma parcela de seus antigos eleitores. 
Hoje consolida-se o candidato do PT como 
o contraponto do bolsonarismo, não pelo 
que representou o governo Dilma, que 
foi forrado de denúncias e crimes cometidos 
por sua equipe, mas para afastar os even-
tuais desvarios que poderá cometer o atual 
presidente, com mais 4 anos de mandato.
Soma-se a memória afetiva dos tempos do 
lulopetismo com a aquisição da primeira 
moradia e um de carro para a família.  

Teremos,  em 2022 a eleição da rejeição. 
Nas sábias palavras da escritora Carolina de Je-
sus, “o maior espetáculo do pobre da atualida-
de é comer”. Como a grande maioria sofre com 
a carestia e alta dos alimentos, o espetáculo 
das urnas será o da comida no prato. Segun-
do as pesquisas,  Lula aparece como o Master-
Chef, e Bolsonaro,  aparentemente, não será 
convidado para a festa.

O espetáculo das 
urnas será o da 
comida no prato;  
Lula aparece 
como o MasterChef, 
e Bolsonaro, 
aparentemente, 
não será convidado 
para a festa

Célio Egidio
celioegidio@gmail.com
Colaborador 

Célio EgidioCélio EgidioCélio EgidioCélio EgidioCélio EgidioCélio EgidioCélio EgidioCélio Egidio

TENDÊNCIA DE VOTO
Lula segue à frente
de Bolsonaro; entenda

Célio Egidio é jornalista, advogado, Doutor em Direito pela PUC-SP e assessor parlamentar.
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 A O Ministério da Saúde con-
firmou a primeira morte por 
varíola dos macacos no Bra-
sil. Trata-se de uma pessoa de 
Uberlândia, em Minas Gerais.

Segundo autoridades do 
Ministério da Saúde ouvidas 
pela Folha de São Paulo, trata-
-se de um homem de 41 anos, 
portador de comorbidades e 
imunossuprimido.

Até esta quinta (28), o Bra-
sil já registrava 1.066 diagnós-
ticos confirmados da doen-
ça, conforme o Ministério da 
Saúde. A pasta também anun-
ciou a criação de um comitê 
de emergência para a varíola 
dos macacos.

A doença é disseminada 
principalmente ao tocar as le-
sões na pele que os pacientes 
apresentam. No surto atual, 
pesquisas já mostram que a 
propagação da doença ocor-
re durante atividades sexuais.

A principal forma de pre-
venção é o isolamento de pa-
cientes com a monkeypox 
para evitar que outras pes-
soas tenham contato com os 
doentes. A vacinação em gru-
pos prioritários e em pessoas 
que tiveram contato recente 
com os doentes também são 
medidas importantes para se 
proteger da doença.

Até o momento, o Brasil 
não conta com os imunizan-
tes. O país, por meio da Opas 
(Organização Pan-Americana 
da Saúde), espera conseguir 
as vacinas com a finalidade 
de vacinar grupos de maior 
risco, como profissionais da 
saúde que têm contato direto 
com o vírus.

ALERTA.
O registro da primeira morte 
por varíola dos macacos no 
Brasil nesta sexta-feira (29) é 

Ministério da Saúde confi rmou a morte por varíola dos macacos

AGÊNCIA BRASIL

Primeira morte é 
con� rmada no Brasil

VARÍOLA DOS MACACOS. Trata-se de um homem de 41 anos, portador de comorbidades 
e imunossuprimido; até o momento, o Brasil não conta com os imunizantes necessários

um indicativo de que é im-
portante aumentar os esfor-
ços para conter a alta disse-
minação do vírus monkeypox 
no país, afirmam especialistas.

Para Julio Croda, médico 
infectologista e presidente da 
Sociedade Brasileira de Medi-
cina Tropical, o anúncio acen-
de um alerta importante. “Até 
o momento não tínhamos pa-
ciente grave. Agora, inclusive, 
temos um óbito.”

Clarissa Damaso, virolo-
gista da UFRJ (Universidade 
Federal do Rio de Janeiro) e 
assessora do comitê da OMS 
(Organização Mundial da 
Saúde) para pesquisa com ví-
rus da varíola, diz que pes-
soas imunossuprimidas têm 
maior risco para quadros gra-
ves da doença.

“Essa morte é algo que já 
prevíamos que poderia acon-
tecer. Sabemos que grupos de 

gestantes, crianças e pessoas 
com imunossupressão são 
aqueles que devemos prestar 
maior atenção porque pode 
haver complicações muito 
graves da infecção por mon-
keypox.”

O óbito também eleva a 
preocupação para o grau de 
disseminação que a doença 
apresentou nos últimos dias. 
Informações do Ministério da 
Saúde desta sexta apontam 
1.066 casos da doença. Em 9 
de julho, havia 218 diagnósti-
cos confirmados no país.

“Temos que intensificar 
os esforços para conter essa 
doença”, afirma Damaso.

Em todo o mundo, os ca-
sos estão concentrados em 
homens que fazem sexo com 
outros homens com múlti-
plos parceiros sexuais. No 
entanto, o vírus pode infec-
tar qualquer pessoa e, desse 
modo, atingir grupos com 
maior risco.

“Nós sabemos que a trans-
missão deve se expandir para 
outros grupos e para contato 
domiciliares. Já temos casos 
confirmados em crianças”, diz 
Croda.

O infectologista ainda diz 
que a morte é um sinal de 
alerta para um melhor prepa-
ro do Brasil no que diz respei-
to à vacinação contra a varíola 
dos macacos. “É importante 
entender qual seria o grupo 
prioritário da vacina. Em re-
lação à gravidade, talvez se-
jam as pessoas imunossupri-
midas”, diz.

O país não conta com imu-
nizantes e o ministro da Saú-
de, Marcelo Queiroga, afir-
mou nesta segunda (25) que 
a vacinação deve ser restrita a 
grupos prioritários, como pro-
fissionais da saúde. (FP)

O registro da 
primeira morte 
por varíola 
dos macacos 
no Brasil nesta 
sexta-feira (29) é 
um indicativo de 
que é importante 
aumentar os 
esforços para 
conter a alta 
disseminação do 
vírus monkeypox 
no país, a� rmam 
especialistas

Nem só de dias nublados e chuvosos vive o gover-
no Bolsonaro. Nesta sexta a Petrobras reduziu 
novamente o preço da gasolina pela segunda vez  

em menos de 10 dias. Prato cheio para os bolsonaristas 
que foram as suas respectivas redes sociais para come-
morar mais esse feito no Governo.  Já a esquerda fez o de 
praxe, ao afirmar que esse é “apenas o papel do gover-
no”. A coluna vê essa como uma pauta suprapartidária. 
Uma vez que, quem ganha é a população que sofreu 
tanto com esse aumento nos últimos tempos. E hoje, 
podemos comemorar que temos uma das gasolinas 
mais baratas do mundo.

GASOLINA BARATA 
Ponto ao governo

Sugerimos que o aliciamento 
de crianças seja também 

considerado hediondo

Deputado Ney Leprevost (União-PR), autor do Projeto 
de Lei que torna crime hediondo prática de recrutar 
crianças para o tráfico de drogas.

De volta 
De forma célere, o Congresso irá se reunir na próxima 
segunda para votar alguns Projetos de Lei e Medidas 
Provisórias. Segunda e sexta, de forma virtual; e terça, 
quarta e quinta, de forma semipresencial, ou seja, 
as votações poderão ocorrer pelo aplicativo Infoleg, 
desde que se tenha registrado presença fisicamente no 
Plenário.

Na porta da votação
A pauta está definida  para semana que vem, entre os 
Projetos está para ser apreciado o 5.365/2020, do depu-
tado federal Sanderson,  que tipifica o crime de Domí-
nio de Cidades, conhecido como “Novo Cangaço”.

Na porta da votação II
Esse importante projeto será para banir os ataques de 
bandidos à pequenas e médias cidades que fecham o 
local e dificultam a entrada da polícia para cometerem 
furtos a bancos, e por vezes, usam a população como 
escudo humano.

Quase comum
O “Novo cangaço’ atacou ao menos seis cidades de São 
Paulo em pouco mais de 1 ano. Araçatuba, Ourinhos, 
Botucatu, Araraquara, Mococa e Jarinu foram alvos 
desses bandidos que agem de forma orquestrada.

Regalia zero
Ainda na mesma linha, no combate ao crime e à vio-
lência, o Plenário também irá votar o projeto que acaba 
com as chamadas “saidinhas” dos presos.

Regalia zero II
O benefício da saída temporária é previsto na Lei de 
Execução Penal. Ele é concedido aos presos que preen-
chem alguns requisitos, como bom comportamento. A 
bancada da segurança pública, em especial, os paulis-
tas, é contra essa regalia.

Direto 
de Brasília

Por Guri do Planalto
editor@gazetasp.com.br 

PEDRO FRANÇA/AGÊNCIA SENADO

Brasil + Mundo

As últimas pesquisas da empresa 
DataFolha apresentam um cená-
rio que há meses vem se consoli-
dando, que teremos um embate 
entre Lula (PT) e Bolsonaro (PL), 

com uma robustez do petista frente ao atual 
presidente.
O petistas não é a melhor opção, mas na ver-
dade há uma grande rejeição ao nome do 
Jair Messias.  
A investida do Planalto com o Auxílio Bra-
sil, a formalização de bônus para diversas ca-
tegorias e o populismo das motociatas não 
estão atraindo novos eleitores para sua base. 
Talvez o acúmulo de verborragia no perío-
do pandêmico, a tentativa de colocar o fi-
lho “chapeiro” como embaixador nos EUA 
e outras alianças como a do centrão trou-
xeram um sentimento de afastamento dos 
princípios que levaram grande parte dos 
eleitores a apertar o “17”em 2018.
O combate à corrupção virou palavra va-
zia, o fim da Lava Jato e os constantes sigi-

los de 100 anos, para qualquer ato que pos-
sa prejudicá-lo, e que seja contrário aos seus 
interesses, trouxeram nuvens de borrasca a 
uma parcela de seus antigos eleitores. 
Hoje consolida-se o candidato do PT como 
o contraponto do bolsonarismo, não pelo 
que representou o governo Dilma, que 
foi forrado de denúncias e crimes cometidos 
por sua equipe, mas para afastar os even-
tuais desvarios que poderá cometer o atual 
presidente, com mais 4 anos de mandato.
Soma-se a memória afetiva dos tempos do 
lulopetismo com a aquisição da primeira 
moradia e um de carro para a família.  

Teremos,  em 2022 a eleição da rejeição. 
Nas sábias palavras da escritora Carolina de Je-
sus, “o maior espetáculo do pobre da atualida-
de é comer”. Como a grande maioria sofre com 
a carestia e alta dos alimentos, o espetáculo 
das urnas será o da comida no prato. Segun-
do as pesquisas,  Lula aparece como o Master-
Chef, e Bolsonaro,  aparentemente, não será 
convidado para a festa.

O espetáculo das 
urnas será o da 
comida no prato;  
Lula aparece 
como o MasterChef, 
e Bolsonaro, 
aparentemente, 
não será convidado 
para a festa

Célio Egidio
celioegidio@gmail.com
Colaborador 
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Curtas

NOVO SINGLE. Nes-
ta quinta-feira (28), a 
cantora Rosalía lançou 
seu novo single “DES-
PECHÁ”. A estreia em 
#7 no Spotify Global 
provou o sucesso, a fai-
xa também ficou em 
alta no Brasil. A música 
“DESPECHÁ” estreou no 
top 10 da lista “Top 50 
– Brasil” com 539.847 
streams em nosso ter-
ritório. É uma novidade 
para uma música inter-
nacional cantada em 
espanhol.

CLOUD GAMING. Clicar 
e jogar. Os dois verbos 
resumem a próxima 
fase dos videogames. 
Agora, parte da indús-
tria quer suprimir o 
processo de comprar 
um aparelho. Trata-se 
do cloud gaming, ou 
jogos na nuvem. A tec-
nologia permite que vi-
deogames sejam joga-
dos a distância de um 
clique, como já funcio-
na com filmes e mú-
sicas em serviços de 
streaming. 

RASHID . O rapper 
Rashid, 34, disse que os 
processos movidos con-
tra os artistas por mani-
festações políticas em 
shows são “terríveis” e 
demonstram o quan-
to eles e suas músicas 
estão incomodando 
seus alvos de protesto. 
A afirmação foi feita na 
passagem pelo tapete 
vermelho do MTV Miaw 
2022, em São Paulo.

“Tenho gênio 
forte, sim”
Afirmou Silvia Abra-
vanel, em entrevista a 
Folha de S. Paulo, sobre 
fama de ser tempera-
mental.

B
eyoncé lançou nes-
ta sexta-feira (29) 
o álbum “Renais-
sance”, que será o 
primeiro de uma 

trilogia. É o sétimo trabalho 
solo de estúdio da cantora, 
que possui 16 faixas inédi-
tas, no entanto, as músicas 
já estavam na internet a dois 
dias. Apesar de “Renaissance” 
ter vazado na internet, houve 
um movimento de fãs para 
não ouvir as músicas enquan-
to elas não fossem oficial-
mente lançadas. Ao soltar o 
álbum na madrugada des-
ta sexta, Beyoncé agradeceu 
aos fãs por isso no Instagram. 
“Então, o álbum vazou e vo-
cês realmente esperaram até 
o momento de lançamento 
apropriado para que todos pu-
dessem curtir juntos”, falou.

‘RENAISSANCE’
Beyoncé lança novo álbum
“Renaissance” será 
o primeiro álbum 
de uma trilogia; ele 
o sétimo trabalho 
solo de estúdio da 
cantora

Lexa
A cantora Lexa será apresenta-
dora do Prêmio Jovem Brasi-
leiro 2022, que está confirma-
do para o dia 27 de setembro. 
O anúncio do comando da 
premiação por feito em uma 
live no perfil oficial do evento 
pelo Intagram. O Prêmio Jo-
vem Brasileiro (PJB) é uma pre-
miação criada em 2002 para 
homenagear os jovens que es-
tão em destaque no Brasil.

Maraisa
A cantora Maraisa, 34, da 
dupla com Maiara, mandou 
outro recado para o bilioná-
rio Elon Musk, 51, na noite 
desta quinta (28). A artista 
também fez uma brincadei-
ra no Twitter e comparti-
lhou uma montagem onde 
aparece ao lado de “Lonlon”, 
apelinho carinhoso que ela 
criou para o bilionário Elon 
Musk. 

Shakira se envolve em fraude fiscal
O Ministério Público da Espanha pediu mais de oito anos de prisão para a cantora colom-
biana Shakira, 45, e uma indenização de mais de 23 milhões de euros (cerca de R$ 121 mi-
lhões), por um caso de fraude fiscal de 14,5 milhões de euros, o equivalente a R$ 75 milhões. 
Segundo o jornal El País, os representantes de Shakira ainda não comentaram a decisão ju-
dicial, que aconteceu nesta sexta-feira (29). Na última quarta-feira (27), a artista já havia re-
cusado um acordo com o Ministério Público, optando por ir a julgamento pela evasão fiscal.
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AGÊNCIA BRASIL

Símbolo da revolução que acon-
teceu no campo nos últimos 50 
anos e que tornou o Brasil autos-
suficiente na produção de ali-
mentos, o frango era sinônimo de 

economia, era a proteína do pobre, ao lado 
do ovo. Era, até pouco tempo atrás! Hoje, o 
frango é um dos vilões da inflação, como 
antecipou esta coluna com exclusivida-
de na semana passada. Desde o dia 3 de 
janeiro, a carne congelada da ave acumula 
alta de 22,73% no atacado de SP. Os dados 
foram reunidos pelo Centro de Estudos em 
Economia Aplicada, vinculado à Escola de 
Agronomia da USP. Enquanto isso, a infla-
ção oficial medida pelo IBGE deve fechar 
julho acumulando alta em torno de 6% no 
ano.

E a tendência é que o preço do frango 
continue subindo mais que a inflação nos 
próximos meses. E os motivos são diver-
sos...

Com exportações recorde nos últimos 
três anos, o milho está tão caro que até 
pequenos sitiantes estão eliminando gali-
nheiros de fundo de quintal, o que amplia 
a fome no campo e na periferia das cidades 
pequenas e médias.

E o Governo Bolsonaro faz força para 
que, ainda este ano, o Brasil passe a ex-
portar milho também para a China. E isso 
reduzirá drasticamente a quantidade de 
grão disponível no País...

Outro fator que deverá impulsionar 
os preços do frango neste final de ano é a 
maior epidemia de gripe aviária de todos 
os tempos, registrada agora no Hemisfério 

CARESTIA
Preço da carne de frango subiu 23% no ano, 
quatro vezes mais que a infl ação ofi cial

Norte.
Nesta semana, China e Estados Unidos re-

lataram a descoberta de uma cepa altamente 
patológica do vírus H5N1. O Canadá já proibiu 
a importação de aves provenientes de 21 esta-
dos norte-americanos.

Assim, o Departamento de Agricultura dos 
Estados Unidos projeta que as exportações 
brasileiras de carne de frango devem crescer 
9% em 2022. Mas, a Associação Brasileira de 
Proteína Animal prevê aumento de apenas 1% 
na produção em relação ao ano passado.

O Brasil é o maior exportador 
mundial de carne de frango.

Para cada três aves produzidas 
aqui, uma é exportada.

O Brasil abastece 140 nações 
com filés, coxas e asas, enquanto, 
aqui, supermercados já vendem 
pele de frango aos brasileiros...

É laranja, merrrmão!
O Brasil acaba de atingir o 

centésimo produto com selo de 
Indicação Geográfica. Nesta sema-
na, a laranja produzida nas cidades 
de Itaboraí, Tanguá, Rio Bonito e 
Araruama, no estado do Rio, rece-
beu o reconhecimento formal por 
apresentar qualidades sensoriais 
exclusivas. Essas características que 
a diferenciam das demais laranjas 
produzidas no País se devem ao 
solo e ao clima da região, e a um 
saber fazer típico daquela comuni-
dade (know-how ou savoir-faire).

É laranja, brother!
As laranjas da região de Tanguá 

são das variedades Seleta, Natal 
Folha Murcha e Natal Comum, e 
contêm maior doçura, são mais 
suculentas e têm cores mais vivas. 
Essas características são relaciona-
das ao hábito dos agricultores da 
região de colher os frutos com o 
pedúnculo (‘cabinho’) para manter 
algumas folhas da laranjeira, como 
se faz com as tangerinas pocam.

Viver no exterior é bom, mas 
é uma m…  . Viver no Brasil é 
uma m…  , mas é bom…  

*Tom Jobim (1927/1994), maestro carioca

Filoso� a do 
campo:  
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AGÊNCIA BRASIL

Símbolo da revolução que acon-
teceu no campo nos últimos 50 
anos e que tornou o Brasil autos-
suficiente na produção de ali-
mentos, o frango era sinônimo de 

economia, era a proteína do pobre, ao lado 
do ovo. Era, até pouco tempo atrás! Hoje, o 
frango é um dos vilões da inflação, como 
antecipou esta coluna com exclusivida-
de na semana passada. Desde o dia 3 de 
janeiro, a carne congelada da ave acumula 
alta de 22,73% no atacado de SP. Os dados 
foram reunidos pelo Centro de Estudos em 
Economia Aplicada, vinculado à Escola de 
Agronomia da USP. Enquanto isso, a infla-
ção oficial medida pelo IBGE deve fechar 
julho acumulando alta em torno de 6% no 
ano.

E a tendência é que o preço do frango 
continue subindo mais que a inflação nos 
próximos meses. E os motivos são diver-
sos...

Com exportações recorde nos últimos 
três anos, o milho está tão caro que até 
pequenos sitiantes estão eliminando gali-
nheiros de fundo de quintal, o que amplia 
a fome no campo e na periferia das cidades 
pequenas e médias.

E o Governo Bolsonaro faz força para 
que, ainda este ano, o Brasil passe a ex-
portar milho também para a China. E isso 
reduzirá drasticamente a quantidade de 
grão disponível no País...

Outro fator que deverá impulsionar 
os preços do frango neste final de ano é a 
maior epidemia de gripe aviária de todos 
os tempos, registrada agora no Hemisfério 

CARESTIA
Preço da carne de frango subiu 23% no ano, 
quatro vezes mais que a infl ação ofi cial

Norte.
Nesta semana, China e Estados Unidos re-

lataram a descoberta de uma cepa altamente 
patológica do vírus H5N1. O Canadá já proibiu 
a importação de aves provenientes de 21 esta-
dos norte-americanos.

Assim, o Departamento de Agricultura dos 
Estados Unidos projeta que as exportações 
brasileiras de carne de frango devem crescer 
9% em 2022. Mas, a Associação Brasileira de 
Proteína Animal prevê aumento de apenas 1% 
na produção em relação ao ano passado.

O Brasil é o maior exportador 
mundial de carne de frango.

Para cada três aves produzidas 
aqui, uma é exportada.

O Brasil abastece 140 nações 
com filés, coxas e asas, enquanto, 
aqui, supermercados já vendem 
pele de frango aos brasileiros...

É laranja, merrrmão!
O Brasil acaba de atingir o 

centésimo produto com selo de 
Indicação Geográfica. Nesta sema-
na, a laranja produzida nas cidades 
de Itaboraí, Tanguá, Rio Bonito e 
Araruama, no estado do Rio, rece-
beu o reconhecimento formal por 
apresentar qualidades sensoriais 
exclusivas. Essas características que 
a diferenciam das demais laranjas 
produzidas no País se devem ao 
solo e ao clima da região, e a um 
saber fazer típico daquela comuni-
dade (know-how ou savoir-faire).

É laranja, brother!
As laranjas da região de Tanguá 

são das variedades Seleta, Natal 
Folha Murcha e Natal Comum, e 
contêm maior doçura, são mais 
suculentas e têm cores mais vivas. 
Essas características são relaciona-
das ao hábito dos agricultores da 
região de colher os frutos com o 
pedúnculo (‘cabinho’) para manter 
algumas folhas da laranjeira, como 
se faz com as tangerinas pocam.

Viver no exterior é bom, mas 
é uma m…  . Viver no Brasil é 
uma m…  , mas é bom…  

*Tom Jobim (1927/1994), maestro carioca

Filoso� a do 
campo:  
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 A A  Allegra Pacaembu, con-
cessionária que assumiu em 
2020 a gestão do Complexo 
Esportivo do Pacaembu se 
uniu  à Tok&Stok para o lan-
çamento da campanha “Ca-
deiras Originais Do meu, do 
seu, do nosso Pacaembu”. 

Com a ação, as cadeiras irão 
à venda, e segundo diversos 
veículos de imprensa, os pre-
ços variam  entre  R$ 1.499 e R$ 
1.799, porém a loja não confir-
ma os valores, que serão reve-
lados no dia 2 de agosto, quan-
do se iniciam as vendas.

Em nota, a Tok&Stok se 
limitou à seguintes informa-
ções: “A Tok&Stok informa 
que, foi lançada no dia 27 de 
julho, uma edição limitada 
de cadeiras e banquetas fa-
bricadas com os antigos as-
sentos das arquibancadas do 

Cadeira do estádio do Pacaembu pode 
ser sua; preços chegariam a R$ 1.799

Segundo diversos 
veículos de 
imprensa, o preço 
das cadeiras varia  
entre  R$ 1.499 e 
R$ 1.799, porém a 
loja não confirma 
os valores, que 
serão revelados 
em 2 de agosto

Pacaembu. Trata-se de uma 
iniciativa sócio-ambiental, 
com o objetivo de enaltecer a 
história do futebol no estádio 
mais emblemático da cidade 
de São Paulo. Vale destacar 
que todo o lucro da comer-
cialização será revertido para 
a ‘Fundação Gol de Letra’” (GM)

 A O governo federal formali-
zou na quinta-feira (28), com 
a publicação de um decreto, a 
inclusão da Autoridade Por-
tuária de Santos S.A. no Pro-
grama Nacional de Desesta-
tização (PND), qualificando a 
empresa pública no âmbito 
do Programa de Parcerias de 
Investimentos (PPI).

Assinado pelo presiden-
te da República, Jair Bolso-
naro (PL), e pelo ministro da 
Economia, Paulo Guedes, o 
Decreto nº 11.152 acolhe re-
comendação do Conselho do 
Programa de Parcerias de In-
vestimentos (CPPI), possibili-
tando que o Banco Nacional 
de Desenvolvimento Eco-
nômico e Social (BNDES) dê 
continuidade ao processo de 
privatização da antiga Com-
panhia Docas do Estado de 
São Paulo, bem como dos ser-

Autoridade Portuária 
de Santos está no PND 

viços públicos portuários que 
ela desempenha.

Em nota, o Ministério da 
Economia sustenta que a 
concessão à iniciativa priva-
da dos serviços públicos de 
organização do maior porto 
da América Latina e a trans-
ferência do controle acionário 
da Autoridade Portuária de 
Santos favorecerá a “expan-
são, modernização e otimiza-
ção da infraestrutura e da su-
perestrutura que integram o 
porto e suas instalações”.

Ainda de acordo com a 
pasta, a privatização garanti-
rá “a modicidade das tarifas e 
preços praticados no setor; da 
qualidade da atividade pres-
tada e da efetividade dos di-
reitos dos usuários, além de 
estimular a modernização e 
o aprimoramento da gestão 
do porto. (AB)

Segundo Tok&Stok, trata-se de uma iniciativa sócio-ambiental, 
com o objetivo de enaltecer a história do futebol no estádio

DIVULGAÇÃO/TOK&STOCK

 A O Tribunal de Justiça de 
São Paulo abriu na última 
terça-feira (26) um leilão de 
veículos e objetos. A dispu-
ta ocorre até 25 de agosto, às 
9h, na plataforma Daniel Gar-
cia Leilões. 

Entre os veículos, estão 
disponíveis 61 lotes, sendo 17 
Kombis ano 2003, quatro Fiat 
Doblos, ano 2007, seis Palios, 
ano 2007, 34 Chevrolet As-
tras (um do ano de 2008, 19 
do ano de 2009 e 14 do ano 
de 2010).

“O leilão é uma boa opor-
tunidade para o público que 
deseja comprar um automó-
vel em bom estado de con-
servação por um preço justo, 
tanto para lazer como para 
trabalho”, comenta o leiloei-
ro Daniel Garcia, responsável 
pelo evento. 

Além dos veículos, estão 
em disputa três lotes com 
bens diversos, que incluem 
materiais de escritório, como 
mesas, cadeiras, armários e 
gaveteiros.

Os interessados em par- Estão disponíveis 61 lotes de veículos na disputa:  17 Kombis, quatro Fiat Doblos, seis Palios e 34 Astras

DIVULGAÇÃO/DANIEL GARCIA LEILÕES

Tribunal de Justiça de SP faz 
leilão de veículos e objetos 

BOM NEGÓCIO. Disputa de veículos e objetos acontece até 25 de agosto pela plataforma Daniel Garcia Leilões

ticipar do leilão devem ter 
mais de 18 anos e realizar um 
cadastro no site da empre-
sa leiloeira, preenchendo o 
formulário e anexando a do-
cumentação solicitada. Vale 
ressaltar que a equipe tem o 
prazo de 48 horas para análi-
se e liberação.

O leiloeiro lembra, porém, 
que estão impedidos de parti-
cipar da disputa os magistra-
dos, funcionários, ocupantes 
de cargo de direção ou asses-
soramento, ou ainda comis-
sionados vinculados ao Tri-
bunal de Justiça do Estado de 
São Paulo, bem como seus 
cônjuges ou companheiros.

Segundo o TJSP, em 2022, 
o Tribunal já ultrapassou a 
marca de R$ 1,05 milhão em 
receita com os arremates rea-
lizados. No último leilão mais 
de 95% dos bens foram vendi-
dos, resultando em um ágio 
de 41,74%, quatro vezes maior 
do que a média de 2014 a 2018, 
quando os leilões aconteciam 
apenas em modo presencial. 
(Gladys Magalhães)

Com mais 3, 
NBA chega a 
21 lojas em 
todo o País

 A O Brasil vai ganhar três no-
vas unidades NBA Store ainda 
em 2022. O País é o terceiro 
maior mercado internacional 
de varejo físico da NBA com 18 
lojas e os  novos espaços serão 
em Piracicaba, Rio de Janeiro 
e Londrina. 

A previsão é de que as lojas 
estejam em funcionamento 
em setembro, fazendo com 
que a rede chegue a 21 unida-
des no País. Somente no pri-
meiro semestre do ano, mais 
de um milhão de fãs visita-
ram as lojas no Brasil. 

“As lojas são pontos de 
contato muito importantes 
para a NBA, são espaços onde 
oferecemos mais do que pro-
dutos oficiais, oferecemos 
experiências aos nossos fãs. 
Estamos chegando a novas 
cidades, ampliando a rede, 
levando a liga para cada vez 
mais perto desse público tão 
apaixonado. Estamos muito 
felizes com a maneira como 
o mercado vem abraçando a 
rede NBA Store”, comentou 
Roger Ahlgrimm, diretor de li-
cenciamento e varejo da NBA 
no Brasil. (GM)

EXPANSÃO

 A Na próxima terça-feira, 2 
de agosto, a plataforma Su-
perbid Marketplace realiza o 
leilão Dedalo, que está dis-
ponibilizando bolsas de mar-
cas famosas por valores mui-
to abaixo dos praticados no 
mercado. 

Ao todo estão disponíveis 
São 109 peças seminovas, 
incluindo bolsas de marcas 
como Chanel, Hermès, Prada, 
Cartier, Louis Vuitton, Dior e 
Versace, entre outras. De acor-
do com a leiloeira, é possível 
encontrar uma Hermès vin-
tage por R$ 3,5 mil, uma pe-
chincha diante dos preços da 
marca, que podem atingir os 

Leilão tem bolsas de grife 
com lances a partir de R$ 50

Leilão de bolsas tem descontos de até 90% em marcas de luxo

DIVULGAÇÃO SUPERBID/MARKETPLACE

Bolsas de grifes famosas têm desconto de até 90% e tiveram a 
autenticidade reconhecida por um especialista em marcas de luxo

seis dígitos.
As bolsas à venda chegam 

a ter desconto de 90% no va-
lor original. Os preços iniciais 
do leilão, que também ofere-
ce carteiras, pastas e malas de 
viagem, variam entre R$ 50 
e R$ 29,5 mil. Entre os lotes, 
vale destacar uma bolsa de 
canvas house check e verniz, 
da marca Burberry (40cmx-
15cm), que tem lance míni-
mo de R$ 900. Já uma Fendi 
Peekaboo, em couro marrom 
(42cmx29cm), pode ser arre-
matada a partir de R$ 2 mil, 
enquanto uma  bolsa Gianni 
Versace, em couro off-white 
(36cmx21cm), tem lance ini-
cial de R$ 1,2 mil.

Antes de serem colocados 
à venda, todos os acessórios 
foram inspecionados e tive-
ram a autenticidade reconhe-
cida por Gabriel Camacho, es-
pecialista em marcas de luxo. 
O interessados em participar 
do leilão devem se cadastrar 
no site da leiloeira e se habi-
litar para realizar ofertas.(GM)

 A No dia 3 de agosto, às 
14h, a organização Sodré 
Santoro Leilões realiza o lei-
lão de uma complexo hote-
leiro em Cananeia, no lito-
ral paulista. O lance inicial 
é de R$ 7 milhões.

De acordo com a leiloeira, 
o imóvel possui 22,5 mil m² 
de terreno, está desocupado 
e conta com dois pavimen-
tos edificados, três chalés, um 
galpão e duas piscinas. No to-
tal a  área construída é de cer-
ca de 4,7 mil m².

 O lote só poderá ser com-
prado à vista, sendo 50% pa-
gos até 24 horas a contar da 
data da aprovação da venda 
no ato da compra e os 50% 
restantes na outorga da escri-
tura. Para participar, os inte-
ressados devem fazer cadas-
tro no site da Sodré Santoro.

Hotel está à venda na 
cidade de Cananeia

 Na página da leiloeira é 
possível ver fotos do comple-
xo, bem como acessar o edi-
tal, que contém todas as in-
formações, do imóvel e do 
leilão. A empresa orienta a lei-
tura cuidadosa do documen-
to para evitar dores de cabeça 
futuras.

Além disso, a leiloeira aler-
ta para alguns cuidados que 
devem ser tomados ao parti-
cipar de leilões on-line, como  
desconfiar de sites de leilões 
que não tiverem a extensão 
“.br”, verificar no site se há 
menção ao leiloeiro respon-
sável, além de se certificar  se 
o mesmo está cadastrado pe-
rante a Junta Comercial de 
Estado, onde é possível che-
car os dados como número 
de registro, endereço, entre 
outros. (GM)
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B2gazetasp.com.br
SÁBADO, 30 DE JULHO A SEGUNDA-FEIRA, 1º DE AGOSTO DE 2022 

EDITAL DE 1º e 2º LEILÕES PÚBLICOS EXTRAJUDICIAIS E INTIMAÇÃO DAS DATAS 
DOS LEILÕES – ONLINE E PRESENCIAL - Local do Leilão - Travessa Comandante 
Salgado, 75 – Fundação – São Caetano do Sul – SP e online no site 
www.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.

LEILÃO SOMENTE ON-LINE
UNIDADE DETRAN CASA BRANCA /SP

SERÃO LEILOADOS CARROS e MOTOS COM E SEM DIREITO A DOCUMENTO ; 
DATA: ABERTURA 02/08/2022 AS 14 H - ENCERRAMENTO 09/08/2022 AS 14 H COM DIREITO A DOCUMENTO - CDD; 

ABERTURA 02/08/2022 AS 14:30 H - ENCERRAMENTO 09/08/2022 AS 14:30 H FIM DE VIDA ÚTIL - FVU; 
LOCAL: www.moralesleiloes.com.br 

VISITAÇÃO: PÁTIO DE RECOLHIMENTO TREVO FERRO VELHO, localizado na RODOVIA SP 340 KM 237,5, no 
município de CASA BRANCA/SP, para inspeção visual dos veículos, poderá ser feita pelos interessados nos dias 

02,03,04,05 e 08/08/2022 das 09 h às 12h e das 13h às 16h e dia 09/08/2022 das 09h às 12h ; Agendar a visitação no 
tel:19-3671-2505. 

LEILOEIRA OFICIAL:  Natacha Borbolla Morales JUCESP 859

Maiores informações e lances pelo site:
www.moralesleiloes.com.br ou pelos fones:

tel: 19-9.8124-7979/19-3855-3233/19-3895-7474

EDITAL DE LEILÃO DE IMÓVEL | Comitente vendedor: MENDES UNIVERSO DA 
INFORMÁTICA E ARMARINHOS COMÉRCIO LTDA., inscrita no CNPJ sob nº 
36.700.956/0001-43. O leilão será realizado dia 10 de Agosto de 2022, às 

10:00 horas conforme o horário de Brasília, no site www.satoleiloes.com.br. Leiloeira Oficial: Tatiana 
Hisa Sato – Jucesp817. EDITAL COMPLETO E CONDIÇOES DE VENDA E  PARTICIPAÇÃO DESTE 
LEILÃO ESTÃO DISPONÍVEIS EM NOSSO SITE WWW.HISALEILOES.COM.BR.

Requerido: Transportadora E Revendedora Douradense De Petróleo LTDA., na pessoa de seu 
representante legal, Antonio Petronio e Doroteia Maria Pastre Petronio, Requerente: Vibra Energia 
S/A – Execução de Título Extrajudicial, Proc. 0002160-62.2000.8.26.0498 (297/2000). O Doutor 
Victor Trevizan Cove, MM. Juiz de Direito da Vara Única do Foro da Comarca de Ribeirão Bo-
nito, na forma da Lei etc. FAZ SABER que foi designado para 1º leilão: 10 de AGOSTO de 2022 
às 13:00 horas, encerrando-se no dia 15 de AGOSTO de 2022 às 13:00 horas e, para eventual 2º 
leilão: 24 de AGOSTO de 2022 às 13:00 horas. Na 1ª hasta pública poderá ser arrematado os bens 
por valor igual ou superior ao da avaliação e em 2ª praça por valor não inferior a 60% do valor da 
avaliação atualizada. Leiloeiro: Euclides Maraschi Júnior, JUCESP 819, através do site www.has-
tapublica.com.br. Bem: 01 (UM) Imóvel urbano, situado na cidade de Dourado/SP, Comarca de 
Ribeirão Bonito -SP, à Rua José Bustani, lado par, objeto da matrícula nº 10.787 do Cartório 
de Registro de Imóveis desta comarca de Ribeirão Bonito -SP, lado par, distante 71,64 metros 
da Rua dos Ferroviário, constituído de um terreno denominado Gleba I, assim descrita e ca-
racterizada: pela frente onde confronta com a mencionada via pública mede 41,78 metros; do 
lado direito de quem da rua olha para o imóvel confronta com a Gleba II mede 48,23 metros; 
do lado esquerdo confrontando com a viela que divisa com a Gleba A, mede 44,37 metros; 
nos fundos confrontando com o cemitério municipal mede, 41,99 metros, encerrando área de 
1.939,30m². AVALIAÇÃO: R$ 463.199,50. Comissão do Leiloeiro: 5% sobre o valor da arremata-
ção. Ficam, ainda, os executados, INTIMADOS das designações supra, juntamente com o cônjuge 
ou companheiros se casados forem, bem como eventuais terceiros interessados, como Miguel 
Retuci Junior, caso não sejam localizados para as intimações pessoais. Aos 27 de junho de 2022. 
Victor Trevizan Cove, Juiz de Direito. Edital na íntegra disponível em www.hastapublica.com.br.

EDITAL DE HASTAS PÚBLICAS PARA CONHECIMENTO  
DE INTERESSADOS E INTIMAÇÃO DO REQUERIDO

Requerido: Centro Automotivo Olaria LTDA, por seu representante legal, Paulino José Mo-
reira, Requerente: Banco Bradesco S/A - Execução de Título Extrajudicial, Proc. 0005189-
97.2010.8.26.0457. O Doutor Donek Hilsenrath Garcia, MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível do 
Foro da Comarca de Pirassununga, na forma da Lei etc. FAZ SABER que foi designado para 
1º leilão: dia 09 de Agosto de 2022 às 15:00 horas, encerrando-se no dia dia 12 de Agosto de 
2022 às 15:00 horas, e, para eventual 2º leilão: dia 05 de Setembro de 2022 às 15:00 horas. Na 
1ª hasta pública poderá ser arrematado os bens por valor igual ou superior ao da avaliação e em 2ª 
praça por valor não inferior a 50% do valor da avaliação atualizada. Leiloeiro: Euclides Maraschi 
Júnior, JUCESP 819, através do site www.hastapublica.com.br. Bem: 1) Lote de terreno desig-
nado pelo nº 5, da quadra 965, situado no Loteamento denominado “São Gabriel de Goiás”, 
Município de Planaltina-GO, matriculado sob o nº 47.817 do 1º Serviço Notarial e Registral da 
Comarca de Planaltina/GO, medindo 12,42 metros de frente para a Rua “54”, 20,59 metros de 
fundos para o lote 04, 32,02 pelo lado direito para a Avenida D. Prudêncio, e 32,00 metros pelo 
lado esquerdo para o lote 06, perfazendo a área total de 528,32m2. AVALIAÇÃO: R$ 6.203,26. 
2) Lote de terreno designado pelo nº 6, da quadra 965, situado no Loteamento denomina-
do “São Gabriel de Goiás”, município de Planaltina-GO, matriculado sob o nº 47.818 do 1º 
Serviço Notarial e Registral da Comarca de Planaltina/GO, medindo 14,40 metros de frente 
para a Rua “54”, 14,40 metros de fundos para os lotes 04 e 09, 32,00 metros pelo lado direito 
para o lote 05, e 32,00 metros pelo lado esquerdo para o lote 07, perfazendo a área total de 
460,80m2. AVALIAÇÃO: R$ 6.203,26. 3) Lote de terreno designado pelo nº 7, da quadra 965, 
situado no Loteamento denominado “São Gabriel de Goiás”, município de Planaltina-GO, 
matriculado sob o nº 47.819 do 1º Serviço Notarial e Registral da Comarca de Planaltina/GO, 
medindo 14,40 metros de frente para a Rua “54”, 14,40 metros de fundos para os lotes 09, 
32,00 metros pelo lado direito para o lote 06, e 32,00 metros pelo lado esquerdo para o lote 
08, perfazendo a área total de 460,80m2. AVALIAÇÃO: R$ 6.203,26. 4) Lote de terreno desig-
nado pelo nº 8, da quadra 965, situado no Loteamento denominado “São Gabriel de Goiás”, 
município de Planaltina-GO, matriculado sob o nº 47.820 do 1º Serviço Notarial e Registral da 
Comarca de Planaltina/GO, medindo 14,40 metros de frente para a Rua “54”, 14,40 metros de 
fundos para o lote 09, 32,00 metros pelo lado direito para o lote 07, e 32,00 metros pelo lado 
esquerdo para a Rua “09”, perfazendo a área total de 460,80m2. AVALIAÇÃO: R$ 6.203,26. 5) 
Lote de terreno designado pelo nº 9, da quadra 965, situado no Loteamento denominado “São 
Gabriel de Goiás”, município de Planaltina-GO, matriculado sob o nº 47.821 do 1º Serviço 
Notarial e Registral da Comarca de Planaltina/GO, medindo 14,40 metros de frente para a 
Rua “09”, 14,40 metros de fundos para o lote 04, 36,00 metros pelo lado direito para os lotes 
06, 07 e 08, e 36,00 metros pelo lado esquerdo para o lote 10, perfazendo uma área total de 
518,40m2. AVALIAÇÃO: R$ 6.203,26. 6) Lote de terreno designado pelo nº 10, da quadra 965, 
situado no Loteamento denominado “São Gabriel de Goiás”, município de Planaltina-GO, 
matriculado sob o nº 47.822 do 1º Serviço Notarial e Registral da Comarca de Planaltina/GO, 
medindo 14,40 metros de frente para a Rua “09”, 14.40 metros de fundos para os lotes 03 e 04, 
36,00 metros pelo lado direito para o lote 09, 36,00 metros pelo lado esquerdo, para o lote11, 
perfazendo uma área total de 518,40m2. AVALIAÇÃO: R$ 6.203,26. 7) Lote de terreno desig-
nado pelo nº 11, da quadra 965, situado no Loteamento denominado “São Gabriel de Goiás”, 
município de Planaltina-GO, matriculado sob o nº 47.823 do 1º Serviço Notarial e Registral 
da Comarca de Planaltina/GO, medindo 14,40 metros de frente para a Rua “09”, 14,40 metros 
de fundos para os lotes 02 e 03, 36,00 metros pelo lado direito para o lote 10, e 36,00 metros 
pelo lado esquerdo para o lote 12, perfazendo a área de 518,40m2. AVALIAÇÃO: R$ 6.203,26. 
8) Lote de terreno designado pelo nº 12, da quadra 965, situado no Loteamento denominado 
“São Gabriel de Goiás”, município de Planaltina-GO, matriculado sob o nº 47.824 do 1º Ser-
viço Notarial e Registral da Comarca de Planaltina/GO, medindo 14,40 metros de frente para 
a Rua “09”, 14,40 metros de fundos para os lotes 01 e 02, 36,00 metros pelo lado direito para 
o lote 11, e 36,00 metros pelo lado esquerdo para o lote 13, perfazendo a área de 518,40m2. 
AVALIAÇÃO: R$ 6.203,26. 9) Lote de terreno designado pelo nº 13, da quadra 965, situado no 
Loteamento denominado “São Gabriel de Goiás”, município de Planaltina-GO, matriculado 
sob o nº 47.825 do 1º Serviço Notarial e Registral da Comarca de Planaltina/GO, medindo 
14,40 metros de frente para a Rua “09”, 14,40 metros de fundos para o lote 01, 36,00 metros 
pelo lado direito para o lote 12, e 36,00 metros pelo lado esquerdo para os lotes 14, 15 e 16, 
perfazendo a área total de 518,40m2. AVALIAÇÃO: R$ 6.203,26. 10) Lote de terreno designa-
do pelo nº 14, da quadra 965, situado no Loteamento denominado “São Gabriel de Goiás”, 
município de Planaltina-GO, matriculado sob o nº 47.826 do 1º Serviço Notarial e Registral 
da Comarca de Planaltina/GO, medindo 14,40 metros de frente para a Rua “52”, 14,40 metros 
de fundos para o lote 13, 32,00 metros pelo lado direito para a Rua “09”, e 32,00 metros pelo 
lado esquerdo para o lote 15, perfazendo a área total de 460,80m2. AVALIAÇÃO: R$ 6.203,26. 
11) Lote de terreno designado pelo nº 15, da quadra 965, situado no Loteamento denominado 
“São Gabriel de Goiás”, município de Planaltina-GO, matriculado sob o nº 47.827 do 1º Servi-
ço Notarial e Registral da Comarca de Planaltina/GO, medindo 14,40 metros de frente para a 
Rua “52”, 14,40 metros de fundos para o lote 13, 32,00 metros pelo lado direito para o lote 14, 
e 32,00 metros pelo lado esquerdo para o lote 16, perfazendo a área total de 460,80m2. AVA-
LIAÇÃO: R$ 6.203,26. 12) Lote de terreno designado pelo nº 16, da quadra 965, situado no Lo-
teamento denominado “São Gabriel de Goiás”, município de Planaltina-GO, matriculado sob 
o nº 47.828 do 1º Serviço Notarial e Registral da Comarca de Planaltina/GO, medindo 14,40 
metros de frente para a Rua “52”, 14,40 metros de fundos para os lotes 01 e 13, 32,00 metros 
pelo lado direito para p lote 15, e 32,00 metros pelo lado esquerdo para o lote 17, perfazendo a 
área total de 460,80m2.  AVALIAÇÃO: R$ 6.203,26. Comissão do Leiloeiro: 5% sobre o valor da 
arrematação. Ficam, ainda, os executados, INTIMADOS das designações supra, juntamente com o 
cônjuge ou companheiro, se casada for, bem como eventuais terceiros, caso não sejam localizados 
para as intimações pessoais. Aos 23 de junho de 2022. Donek Hilsenrath Garcia, juiz de Direito. 
Edital na íntegra disponível em www.hastapublica.com.br.

EDITAL DE HASTAS PÚBLICAS PARA CONHECIMENTO  
DE INTERESSADOS E INTIMAÇÃO DO REQUERIDO

Leilão Judicial

www.majudicial.com.br Telefone: (11) 4395-3239

cac@majudicial.com.br

Encerramento: 11/ago • a partir das 14h

Loc.: Capão Bonito/SP

Juizado Especial de Capão Bonito/SP - 2ª PraçaID: 108990

50% Do Imóvel Capoavinha,

Leiloeiro Oficial - Renato Schlobach Moysés

JUCESP nº 654

A.T. 18 Há - Fazenda Itanguá

Leilão Judicial

www.majudicial.com.br Telefone: (11) 4395-3239

cac@majudicial.com.br

Encerramento: 03/ago • a partir das 14h

Loc.: Jd. Vieira De Moraes, Itapetininga/SP

4ª Vara Cível de Itapetininga/SP - 1ª PraçaID: 109312

Imóvel Residencial

Leiloeiro Oficial - Renato Schlobach Moysés

JUCESP nº 654

A.T. 150m², A.C. 119m², 2 Dorms

(1 Suíte), Churrasqueira, 1 Vaga

www www.agsleiloes.com.br  (11) 3213-4148

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE LEILÃO JUDICIAL ONLINE. 9ª Vara Cível do Foro Regional I - Santana da Comarca da Capital/
SP. Processo nº 0023225-56.2017.8.26.0001. Requerida: RITA DE CASSIA PORTOGHESE (CPF 001.407.978-07). Credor(es) 
e/ou interessado(s): TÂNIA MARIA ALEXANDRE DE MENEZES (CPF 063.829.098-82), RICARDO MERO SOTERO DE 
MENEZES (CPF 043.870.508-45), FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA FILHO (CPF 125.551.708-55), LEOPOLDO ELIZIÁRIO 
DOMINGUES (CPF 051.001.688-03), EMPRESA GESTORA DE ATIVOS – EMGEA (CNPJ 04.527.335/0001-13), MUNICIPIO 
DE SÃO PAULO. 1º Leilão começa em 16/08/2022, às 11hs00min, e termina em 19/08/2022, às 11hs00min e; 2º Leilão 
começa em 19/08/2022, às 11hs01min, e termina em 09/09/2022, às 11hs00min. Bem a ser leiloado: Apto. 134, Ed. 
Topázio, Conj. Res. Pedra Branca, situado na Rua Desembargador Rodrigues Sette, nº 365, Sítio Pedra Branca, São Paulo/
SP com descrição completa na Matrícula nº 71.020 do 3º CRI da Comarca da Capital/SP. Ônus: Constam ônus, vide edital 
completo. Lance mínimo no 1º Leilão: R$ 208.525,08* – Lance mínimo no 2º Leilão: R$ 104.262,54* – 50% do valor de avaliação. 
*sujeitos à atualização. Comissão da Leiloeira: + 5% sobre o valor da arrematação. Leiloeira Pública Oficial: Sra. Natalia Gir 
de Andrade – JUCESP nº 1.063. Fica a requerida RITA DE CASSIA PORTOGHESE CAVALCANTE, seu cônjuge se casada for, 
os titulares de domínio TÂNIA MARIA ALEXANDRE DE MENEZES, RICARDO MERO SOTERO DE MENEZES, FRANCISCO 
DE ASSIS FERREIRA FILHO, o credor hipotecário EMPRESA GESTORA DE ATIVOS – EMGEA, o interessado LEOPOLDO 
ELIZIARIO DOMINGUES, o credor tributário MUNICIPIO DE SÃO PAULO e demais interessados INTIMADOS das designações 
supra, bem como da penhora realizada em data de 11/12/2018, caso não seja(m) localizado(s) para a intimação pessoal/
postal. O presente edital é publicado em seu formato resumido, nos termos do Art. 887, §3º do CPC. Para acessar o edital 
completo e demais informações, acesse: www.agsleiloes.com.br ou ligue (11) 3213-4148. São Paulo, 01 de julho de 2022.

www www.agsleiloes.com.br  (11) 3213-4148

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE LEILÃO JUDICIAL ONLINE. 23ª Vara Cível do Foro Central da Comarca da Capital/SP. Processo nº 
0541715-59.2000.8.26.0100. Requerido: ESPÓLIO DE SOCRATES MATTOS BARREIRO (CPF 598.416.218-00), na pessoa de seu 
curador MARCOS VINICIUS SANCHEZ (CPF 149.041.378-25). Credor(es) e/ou interessado(s): MUNICÍPIO DE SÃO PAULO. 1º 
Leilão começa em 09/08/2022, às 11hs00min, e termina em 12/08/2022, às 11hs00min e; 2º Leilão começa em 12/08/2022, 
às 11hs01min, e termina em 26/09/2022, às 11hs00min. Bem a ser leiloado: Apto. 61, Ed. Maison de Anne, situado na Rua Ana 
Cintra, nº 63, Campos Elíseos, São Paulo/SP com descrição completa na Matrícula nº 38.366 do 2º CRI da Comarca da Capital/SP. 
Ônus: Consta ônus, vide edital completo. Lance mínimo no 1º Leilão: R$ 239.445,94* – Lance mínimo no 2º Leilão: R$ 143.667,57* 
– 60% do valor de avaliação. *sujeitos à atualização. Comissão da Leiloeira: + 5% sobre o valor da arrematação. Leiloeira Pública 
Oficial: Sra. Sabrina de Andrade Verrone – JUCESP nº 1.052. Fica o requerido ESPÓLIO DE SOCRATES MATTOS BARREIRO, na 
pessoa de seu curador MARCOS VINICIUS SANCHEZ, o terceiro interessado MUNICÍPIO DE SÃO PAULO e demais interessados 
INTIMADOS das designações supra, bem como da penhora realizada em data de 07/02/2008, caso não seja(m) localizado(s) para a 
intimação pessoal/postal. O presente edital é publicado em seu formato resumido, nos termos do Art. 887, §3º do CPC. Para acessar 
o edital completo e demais informações, acesse: www.agsleiloes.com.br ou ligue (11) 3213-4148. São Paulo, 15 de junho de 2022.

(11) 3213-4148

www.agsleiloes.com.br

(11) 3213-4148MELHORES OFERTAS

@agsleiloes
Leiloeiros Oficiais: 

Daniel B. da Costa
JUCESP nº 1.175

Marcello L. Cruz
JUCESP nº 983

Natalia G. Andrade
JUCESP nº 1.063

Sabrina A. Verrone
JUCESP nº 1.052

VILA CARRÃO/SP

* Os valores serão atualizados conforme tabela prática de atualização monetária do TJ/SP. ** Parte Ideal (32,6247%). Para maiores informações, consulte edital completo no site.

R$ 349.239,84R$ 349.239,84

2ª Praça

04/08/22 às 11h00

VILA CARRÃO/SP

R$ 349.239,84R$ 349.239,84R$ 349.239,84R$ 349.239,84R$ 349.239,84

2ª Praça

04/08/22 às 11h00

50% 
off

AGS0099cód. do leilão:

R$ 698.479,68
avaliação atualizada

Prédio

204,00m² a.c.

Possibilidade de Parcelamento

R$ 349.239,84R$ 349.239,84R$ 349.239,84R$ 349.239,84

OSASCO/SP

R$ 453.135,67R$ 453.135,67

2ª Praça
03/08/22 às 11h00

40% 
off

AGS0094cód. do leilão:

R$ 755.226,12
avaliação atualizada

Casa

125,00m² a.t.

Possibilidade de Parcelamento

R$ 453.135,67R$ 453.135,67R$ 453.135,67R$ 453.135,67

292,20m² a.c.

BELA VISTA/SP

R$ 277.162,21R$ 277.162,21

2ª Praça
10/08/22 às 11h00

50% 
off

AGS0100cód. do leilão:

R$ 554.324,41
avaliação atualizada

Apartamento

73,00m² a.u.

Possibilidade de Parcelamento

R$ 277.162,21R$ 277.162,21R$ 277.162,21R$ 277.162,21

CAMPOS ELÍSEOS/SP

R$ 52.957,59R$ 52.957,59

2ª Praça
17/08/22 às 11h00

CAMPOS ELÍSEOS/SP

R$ 52.957,59R$ 52.957,59R$ 52.957,59R$ 52.957,59R$ 52.957,59

2ª Praça
17/08/22 às 11h00

40% 
off

AGS0095cód. do leilão:

Apartamento*

40,30m² a.u.

Possibilidade de Parcelamento

R$ 52.957,59R$ 52.957,59R$ 52.957,59R$ 52.957,59

SANTA CECÍLIA/SP

R$ 337.578,36R$ 337.578,36

2ª Praça

11/08/22 às 11h00

50% 
off

AGS0093cód. do leilão:

R$ 675.156,72*
avaliação atualizada

Apartamento

80,01m² a.u.

Possibilidade de Parcelamento

R$ 337.578,36R$ 337.578,36R$ 337.578,36R$ 337.578,36

1 vaga

GUARUJÁ/SP

R$ 180.507,69R$ 180.507,69

2ª Praça

25/08/22 às 14h00

50% 
off

R$ 180.507,69R$ 180.507,69R$ 180.507,69R$ 180.507,69* *

Apartamento

86,70m² a.u.

1 vaga

*

R$ 88.262,64*
avaliação atualizada

R$ 361.015,38*
avaliação atualizada

AGS0101cód. do leilão:

Possibilidade de Parcelamento

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 IVAÍ SPE EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA, CNPJ nº 
11.370.895/0001-72, 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 nº 143 do “Condomínio Edifício Petrus”, situado 
no Tatuapé, São Paulo/SP, contendo um total de área construída + descoberta de 153,131m². 
Matrícula nº 318.596 – 9º OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS DA CAPITAL DE SÃO PAULO/SP.  1º 
LEILÃO 12/08/2022 ás 11:15 - VALOR: R$ 798.412,01. 2º LEILÃO 15/08/2022 ás 11:15 - VALOR: R$ 
913.401,43. 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 - RENATA 
PALASSON GONÇALVES RUIVO CPF 413.653.508-27 E HILTON RUIVO CPF 418.483.478-71 – 
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 DE PRAÇA JUDICIAL ONLINE. Dora Plat - Leiloeira Oficial - JUCESP 744. 1ª VARA CÍVEL DO FORO REGIONAL DO 
TATUAPÉ/SP. Processo: nº 1005179-73.2020.8.26.0008. Executadas: PEDRAZUL SERVIÇOS LTDA, SUELI TERRIM PEDRO 
FURLANI - Terreno com área de 198,86m² (Lote nº 01-B da Quadra nº 103), situado a Avenida Abrahão Chain Haddad, distante 
15,18m em curva da esquina com a Rua Avelino Casagrande, município de Cosmorama, Comarca de Tanabi/SP - Contribuinte nº 
2185/020. Descrição completa na Matrícula nº 25.703 do 1ª CRI de Tanabi/SP. Lance mínimo na 1ª praça: R$ 37.748,26 - Lance 
mínimo na 2ª praça: R$ 18.874,13 (50% do valor de avaliação) (sujeitos à atualização). DATAS DAS PRAÇAS - 1ª Praça começa 
em 12/08/2022 às 14h40min, e termina em 16/08/2022 às 14h40min; 2ª Praça começa em 16/08/2022 às 14h41min, e termina em 
06/09/2022 às 14h40min. Ficam as executadas PEDRAZUL SERVIÇOS LTDA, na pessoa de seu representante legal, SUELI 
TERRIM PEDRO FURLANI, seu cônjuge se casada for, a credora TEREZINHA SANTOS DE OLIVEIRA, seu cônjuge se casada for 
e demais interessados, INTIMADOS das designações supra, caso não seja(m) localizado(a)(s) para a intimação pessoal, bem como 
da Penhora realizada em 16/08/2021. 

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

B2gazetasp.com.br
SÁBADO, 30 DE JULHO A SEGUNDA-FEIRA, 1º DE AGOSTO DE 2022 

EDITAL DE 1º e 2º LEILÕES PÚBLICOS EXTRAJUDICIAIS E INTIMAÇÃO DAS DATAS 
DOS LEILÕES – ONLINE E PRESENCIAL - Local do Leilão - Travessa Comandante 
Salgado, 75 – Fundação – São Caetano do Sul – SP e online no site 
www.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.

LEILÃO SOMENTE ON-LINE
UNIDADE DETRAN CASA BRANCA /SP

SERÃO LEILOADOS CARROS e MOTOS COM E SEM DIREITO A DOCUMENTO ; 
DATA: ABERTURA 02/08/2022 AS 14 H - ENCERRAMENTO 09/08/2022 AS 14 H COM DIREITO A DOCUMENTO - CDD; 

ABERTURA 02/08/2022 AS 14:30 H - ENCERRAMENTO 09/08/2022 AS 14:30 H FIM DE VIDA ÚTIL - FVU; 
LOCAL: www.moralesleiloes.com.br 

VISITAÇÃO: PÁTIO DE RECOLHIMENTO TREVO FERRO VELHO, localizado na RODOVIA SP 340 KM 237,5, no 
município de CASA BRANCA/SP, para inspeção visual dos veículos, poderá ser feita pelos interessados nos dias 

02,03,04,05 e 08/08/2022 das 09 h às 12h e das 13h às 16h e dia 09/08/2022 das 09h às 12h ; Agendar a visitação no 
tel:19-3671-2505. 

LEILOEIRA OFICIAL:  Natacha Borbolla Morales JUCESP 859

Maiores informações e lances pelo site:
www.moralesleiloes.com.br ou pelos fones:

tel: 19-9.8124-7979/19-3855-3233/19-3895-7474

EDITAL DE LEILÃO DE IMÓVEL | Comitente vendedor: MENDES UNIVERSO DA 
INFORMÁTICA E ARMARINHOS COMÉRCIO LTDA., inscrita no CNPJ sob nº 
36.700.956/0001-43. O leilão será realizado dia 10 de Agosto de 2022, às 

10:00 horas conforme o horário de Brasília, no site www.satoleiloes.com.br. Leiloeira Oficial: Tatiana 
Hisa Sato – Jucesp817. EDITAL COMPLETO E CONDIÇOES DE VENDA E  PARTICIPAÇÃO DESTE 
LEILÃO ESTÃO DISPONÍVEIS EM NOSSO SITE WWW.HISALEILOES.COM.BR.

Requerido: Transportadora E Revendedora Douradense De Petróleo LTDA., na pessoa de seu 
representante legal, Antonio Petronio e Doroteia Maria Pastre Petronio, Requerente: Vibra Energia 
S/A – Execução de Título Extrajudicial, Proc. 0002160-62.2000.8.26.0498 (297/2000). O Doutor 
Victor Trevizan Cove, MM. Juiz de Direito da Vara Única do Foro da Comarca de Ribeirão Bo-
nito, na forma da Lei etc. FAZ SABER que foi designado para 1º leilão: 10 de AGOSTO de 2022 
às 13:00 horas, encerrando-se no dia 15 de AGOSTO de 2022 às 13:00 horas e, para eventual 2º 
leilão: 24 de AGOSTO de 2022 às 13:00 horas. Na 1ª hasta pública poderá ser arrematado os bens 
por valor igual ou superior ao da avaliação e em 2ª praça por valor não inferior a 60% do valor da 
avaliação atualizada. Leiloeiro: Euclides Maraschi Júnior, JUCESP 819, através do site www.has-
tapublica.com.br. Bem: 01 (UM) Imóvel urbano, situado na cidade de Dourado/SP, Comarca de 
Ribeirão Bonito -SP, à Rua José Bustani, lado par, objeto da matrícula nº 10.787 do Cartório 
de Registro de Imóveis desta comarca de Ribeirão Bonito -SP, lado par, distante 71,64 metros 
da Rua dos Ferroviário, constituído de um terreno denominado Gleba I, assim descrita e ca-
racterizada: pela frente onde confronta com a mencionada via pública mede 41,78 metros; do 
lado direito de quem da rua olha para o imóvel confronta com a Gleba II mede 48,23 metros; 
do lado esquerdo confrontando com a viela que divisa com a Gleba A, mede 44,37 metros; 
nos fundos confrontando com o cemitério municipal mede, 41,99 metros, encerrando área de 
1.939,30m². AVALIAÇÃO: R$ 463.199,50. Comissão do Leiloeiro: 5% sobre o valor da arremata-
ção. Ficam, ainda, os executados, INTIMADOS das designações supra, juntamente com o cônjuge 
ou companheiros se casados forem, bem como eventuais terceiros interessados, como Miguel 
Retuci Junior, caso não sejam localizados para as intimações pessoais. Aos 27 de junho de 2022. 
Victor Trevizan Cove, Juiz de Direito. Edital na íntegra disponível em www.hastapublica.com.br.

EDITAL DE HASTAS PÚBLICAS PARA CONHECIMENTO  
DE INTERESSADOS E INTIMAÇÃO DO REQUERIDO

Requerido: Centro Automotivo Olaria LTDA, por seu representante legal, Paulino José Mo-
reira, Requerente: Banco Bradesco S/A - Execução de Título Extrajudicial, Proc. 0005189-
97.2010.8.26.0457. O Doutor Donek Hilsenrath Garcia, MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível do 
Foro da Comarca de Pirassununga, na forma da Lei etc. FAZ SABER que foi designado para 
1º leilão: dia 09 de Agosto de 2022 às 15:00 horas, encerrando-se no dia dia 12 de Agosto de 
2022 às 15:00 horas, e, para eventual 2º leilão: dia 05 de Setembro de 2022 às 15:00 horas. Na 
1ª hasta pública poderá ser arrematado os bens por valor igual ou superior ao da avaliação e em 2ª 
praça por valor não inferior a 50% do valor da avaliação atualizada. Leiloeiro: Euclides Maraschi 
Júnior, JUCESP 819, através do site www.hastapublica.com.br. Bem: 1) Lote de terreno desig-
nado pelo nº 5, da quadra 965, situado no Loteamento denominado “São Gabriel de Goiás”, 
Município de Planaltina-GO, matriculado sob o nº 47.817 do 1º Serviço Notarial e Registral da 
Comarca de Planaltina/GO, medindo 12,42 metros de frente para a Rua “54”, 20,59 metros de 
fundos para o lote 04, 32,02 pelo lado direito para a Avenida D. Prudêncio, e 32,00 metros pelo 
lado esquerdo para o lote 06, perfazendo a área total de 528,32m2. AVALIAÇÃO: R$ 6.203,26. 
2) Lote de terreno designado pelo nº 6, da quadra 965, situado no Loteamento denomina-
do “São Gabriel de Goiás”, município de Planaltina-GO, matriculado sob o nº 47.818 do 1º 
Serviço Notarial e Registral da Comarca de Planaltina/GO, medindo 14,40 metros de frente 
para a Rua “54”, 14,40 metros de fundos para os lotes 04 e 09, 32,00 metros pelo lado direito 
para o lote 05, e 32,00 metros pelo lado esquerdo para o lote 07, perfazendo a área total de 
460,80m2. AVALIAÇÃO: R$ 6.203,26. 3) Lote de terreno designado pelo nº 7, da quadra 965, 
situado no Loteamento denominado “São Gabriel de Goiás”, município de Planaltina-GO, 
matriculado sob o nº 47.819 do 1º Serviço Notarial e Registral da Comarca de Planaltina/GO, 
medindo 14,40 metros de frente para a Rua “54”, 14,40 metros de fundos para os lotes 09, 
32,00 metros pelo lado direito para o lote 06, e 32,00 metros pelo lado esquerdo para o lote 
08, perfazendo a área total de 460,80m2. AVALIAÇÃO: R$ 6.203,26. 4) Lote de terreno desig-
nado pelo nº 8, da quadra 965, situado no Loteamento denominado “São Gabriel de Goiás”, 
município de Planaltina-GO, matriculado sob o nº 47.820 do 1º Serviço Notarial e Registral da 
Comarca de Planaltina/GO, medindo 14,40 metros de frente para a Rua “54”, 14,40 metros de 
fundos para o lote 09, 32,00 metros pelo lado direito para o lote 07, e 32,00 metros pelo lado 
esquerdo para a Rua “09”, perfazendo a área total de 460,80m2. AVALIAÇÃO: R$ 6.203,26. 5) 
Lote de terreno designado pelo nº 9, da quadra 965, situado no Loteamento denominado “São 
Gabriel de Goiás”, município de Planaltina-GO, matriculado sob o nº 47.821 do 1º Serviço 
Notarial e Registral da Comarca de Planaltina/GO, medindo 14,40 metros de frente para a 
Rua “09”, 14,40 metros de fundos para o lote 04, 36,00 metros pelo lado direito para os lotes 
06, 07 e 08, e 36,00 metros pelo lado esquerdo para o lote 10, perfazendo uma área total de 
518,40m2. AVALIAÇÃO: R$ 6.203,26. 6) Lote de terreno designado pelo nº 10, da quadra 965, 
situado no Loteamento denominado “São Gabriel de Goiás”, município de Planaltina-GO, 
matriculado sob o nº 47.822 do 1º Serviço Notarial e Registral da Comarca de Planaltina/GO, 
medindo 14,40 metros de frente para a Rua “09”, 14.40 metros de fundos para os lotes 03 e 04, 
36,00 metros pelo lado direito para o lote 09, 36,00 metros pelo lado esquerdo, para o lote11, 
perfazendo uma área total de 518,40m2. AVALIAÇÃO: R$ 6.203,26. 7) Lote de terreno desig-
nado pelo nº 11, da quadra 965, situado no Loteamento denominado “São Gabriel de Goiás”, 
município de Planaltina-GO, matriculado sob o nº 47.823 do 1º Serviço Notarial e Registral 
da Comarca de Planaltina/GO, medindo 14,40 metros de frente para a Rua “09”, 14,40 metros 
de fundos para os lotes 02 e 03, 36,00 metros pelo lado direito para o lote 10, e 36,00 metros 
pelo lado esquerdo para o lote 12, perfazendo a área de 518,40m2. AVALIAÇÃO: R$ 6.203,26. 
8) Lote de terreno designado pelo nº 12, da quadra 965, situado no Loteamento denominado 
“São Gabriel de Goiás”, município de Planaltina-GO, matriculado sob o nº 47.824 do 1º Ser-
viço Notarial e Registral da Comarca de Planaltina/GO, medindo 14,40 metros de frente para 
a Rua “09”, 14,40 metros de fundos para os lotes 01 e 02, 36,00 metros pelo lado direito para 
o lote 11, e 36,00 metros pelo lado esquerdo para o lote 13, perfazendo a área de 518,40m2. 
AVALIAÇÃO: R$ 6.203,26. 9) Lote de terreno designado pelo nº 13, da quadra 965, situado no 
Loteamento denominado “São Gabriel de Goiás”, município de Planaltina-GO, matriculado 
sob o nº 47.825 do 1º Serviço Notarial e Registral da Comarca de Planaltina/GO, medindo 
14,40 metros de frente para a Rua “09”, 14,40 metros de fundos para o lote 01, 36,00 metros 
pelo lado direito para o lote 12, e 36,00 metros pelo lado esquerdo para os lotes 14, 15 e 16, 
perfazendo a área total de 518,40m2. AVALIAÇÃO: R$ 6.203,26. 10) Lote de terreno designa-
do pelo nº 14, da quadra 965, situado no Loteamento denominado “São Gabriel de Goiás”, 
município de Planaltina-GO, matriculado sob o nº 47.826 do 1º Serviço Notarial e Registral 
da Comarca de Planaltina/GO, medindo 14,40 metros de frente para a Rua “52”, 14,40 metros 
de fundos para o lote 13, 32,00 metros pelo lado direito para a Rua “09”, e 32,00 metros pelo 
lado esquerdo para o lote 15, perfazendo a área total de 460,80m2. AVALIAÇÃO: R$ 6.203,26. 
11) Lote de terreno designado pelo nº 15, da quadra 965, situado no Loteamento denominado 
“São Gabriel de Goiás”, município de Planaltina-GO, matriculado sob o nº 47.827 do 1º Servi-
ço Notarial e Registral da Comarca de Planaltina/GO, medindo 14,40 metros de frente para a 
Rua “52”, 14,40 metros de fundos para o lote 13, 32,00 metros pelo lado direito para o lote 14, 
e 32,00 metros pelo lado esquerdo para o lote 16, perfazendo a área total de 460,80m2. AVA-
LIAÇÃO: R$ 6.203,26. 12) Lote de terreno designado pelo nº 16, da quadra 965, situado no Lo-
teamento denominado “São Gabriel de Goiás”, município de Planaltina-GO, matriculado sob 
o nº 47.828 do 1º Serviço Notarial e Registral da Comarca de Planaltina/GO, medindo 14,40 
metros de frente para a Rua “52”, 14,40 metros de fundos para os lotes 01 e 13, 32,00 metros 
pelo lado direito para p lote 15, e 32,00 metros pelo lado esquerdo para o lote 17, perfazendo a 
área total de 460,80m2.  AVALIAÇÃO: R$ 6.203,26. Comissão do Leiloeiro: 5% sobre o valor da 
arrematação. Ficam, ainda, os executados, INTIMADOS das designações supra, juntamente com o 
cônjuge ou companheiro, se casada for, bem como eventuais terceiros, caso não sejam localizados 
para as intimações pessoais. Aos 23 de junho de 2022. Donek Hilsenrath Garcia, juiz de Direito. 
Edital na íntegra disponível em www.hastapublica.com.br.

EDITAL DE HASTAS PÚBLICAS PARA CONHECIMENTO  
DE INTERESSADOS E INTIMAÇÃO DO REQUERIDO

Leilão Judicial

www.majudicial.com.br Telefone: (11) 4395-3239

cac@majudicial.com.br

Encerramento: 11/ago • a partir das 14h

Loc.: Capão Bonito/SP

Juizado Especial de Capão Bonito/SP - 2ª PraçaID: 108990

50% Do Imóvel Capoavinha,

Leiloeiro Oficial - Renato Schlobach Moysés

JUCESP nº 654

A.T. 18 Há - Fazenda Itanguá

Leilão Judicial

www.majudicial.com.br Telefone: (11) 4395-3239

cac@majudicial.com.br

Encerramento: 03/ago • a partir das 14h

Loc.: Jd. Vieira De Moraes, Itapetininga/SP

4ª Vara Cível de Itapetininga/SP - 1ª PraçaID: 109312

Imóvel Residencial

Leiloeiro Oficial - Renato Schlobach Moysés

JUCESP nº 654

A.T. 150m², A.C. 119m², 2 Dorms

(1 Suíte), Churrasqueira, 1 Vaga

www www.agsleiloes.com.br  (11) 3213-4148

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE LEILÃO JUDICIAL ONLINE. 9ª Vara Cível do Foro Regional I - Santana da Comarca da Capital/
SP. Processo nº 0023225-56.2017.8.26.0001. Requerida: RITA DE CASSIA PORTOGHESE (CPF 001.407.978-07). Credor(es) 
e/ou interessado(s): TÂNIA MARIA ALEXANDRE DE MENEZES (CPF 063.829.098-82), RICARDO MERO SOTERO DE 
MENEZES (CPF 043.870.508-45), FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA FILHO (CPF 125.551.708-55), LEOPOLDO ELIZIÁRIO 
DOMINGUES (CPF 051.001.688-03), EMPRESA GESTORA DE ATIVOS – EMGEA (CNPJ 04.527.335/0001-13), MUNICIPIO 
DE SÃO PAULO. 1º Leilão começa em 16/08/2022, às 11hs00min, e termina em 19/08/2022, às 11hs00min e; 2º Leilão 
começa em 19/08/2022, às 11hs01min, e termina em 09/09/2022, às 11hs00min. Bem a ser leiloado: Apto. 134, Ed. 
Topázio, Conj. Res. Pedra Branca, situado na Rua Desembargador Rodrigues Sette, nº 365, Sítio Pedra Branca, São Paulo/
SP com descrição completa na Matrícula nº 71.020 do 3º CRI da Comarca da Capital/SP. Ônus: Constam ônus, vide edital 
completo. Lance mínimo no 1º Leilão: R$ 208.525,08* – Lance mínimo no 2º Leilão: R$ 104.262,54* – 50% do valor de avaliação. 
*sujeitos à atualização. Comissão da Leiloeira: + 5% sobre o valor da arrematação. Leiloeira Pública Oficial: Sra. Natalia Gir 
de Andrade – JUCESP nº 1.063. Fica a requerida RITA DE CASSIA PORTOGHESE CAVALCANTE, seu cônjuge se casada for, 
os titulares de domínio TÂNIA MARIA ALEXANDRE DE MENEZES, RICARDO MERO SOTERO DE MENEZES, FRANCISCO 
DE ASSIS FERREIRA FILHO, o credor hipotecário EMPRESA GESTORA DE ATIVOS – EMGEA, o interessado LEOPOLDO 
ELIZIARIO DOMINGUES, o credor tributário MUNICIPIO DE SÃO PAULO e demais interessados INTIMADOS das designações 
supra, bem como da penhora realizada em data de 11/12/2018, caso não seja(m) localizado(s) para a intimação pessoal/
postal. O presente edital é publicado em seu formato resumido, nos termos do Art. 887, §3º do CPC. Para acessar o edital 
completo e demais informações, acesse: www.agsleiloes.com.br ou ligue (11) 3213-4148. São Paulo, 01 de julho de 2022.

www www.agsleiloes.com.br  (11) 3213-4148

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE LEILÃO JUDICIAL ONLINE. 23ª Vara Cível do Foro Central da Comarca da Capital/SP. Processo nº 
0541715-59.2000.8.26.0100. Requerido: ESPÓLIO DE SOCRATES MATTOS BARREIRO (CPF 598.416.218-00), na pessoa de seu 
curador MARCOS VINICIUS SANCHEZ (CPF 149.041.378-25). Credor(es) e/ou interessado(s): MUNICÍPIO DE SÃO PAULO. 1º 
Leilão começa em 09/08/2022, às 11hs00min, e termina em 12/08/2022, às 11hs00min e; 2º Leilão começa em 12/08/2022, 
às 11hs01min, e termina em 26/09/2022, às 11hs00min. Bem a ser leiloado: Apto. 61, Ed. Maison de Anne, situado na Rua Ana 
Cintra, nº 63, Campos Elíseos, São Paulo/SP com descrição completa na Matrícula nº 38.366 do 2º CRI da Comarca da Capital/SP. 
Ônus: Consta ônus, vide edital completo. Lance mínimo no 1º Leilão: R$ 239.445,94* – Lance mínimo no 2º Leilão: R$ 143.667,57* 
– 60% do valor de avaliação. *sujeitos à atualização. Comissão da Leiloeira: + 5% sobre o valor da arrematação. Leiloeira Pública 
Oficial: Sra. Sabrina de Andrade Verrone – JUCESP nº 1.052. Fica o requerido ESPÓLIO DE SOCRATES MATTOS BARREIRO, na 
pessoa de seu curador MARCOS VINICIUS SANCHEZ, o terceiro interessado MUNICÍPIO DE SÃO PAULO e demais interessados 
INTIMADOS das designações supra, bem como da penhora realizada em data de 07/02/2008, caso não seja(m) localizado(s) para a 
intimação pessoal/postal. O presente edital é publicado em seu formato resumido, nos termos do Art. 887, §3º do CPC. Para acessar 
o edital completo e demais informações, acesse: www.agsleiloes.com.br ou ligue (11) 3213-4148. São Paulo, 15 de junho de 2022.

(11) 3213-4148

www.agsleiloes.com.br

(11) 3213-4148MELHORES OFERTAS

@agsleiloes
Leiloeiros Oficiais: 

Daniel B. da Costa
JUCESP nº 1.175

Marcello L. Cruz
JUCESP nº 983

Natalia G. Andrade
JUCESP nº 1.063

Sabrina A. Verrone
JUCESP nº 1.052

VILA CARRÃO/SP

* Os valores serão atualizados conforme tabela prática de atualização monetária do TJ/SP. ** Parte Ideal (32,6247%). Para maiores informações, consulte edital completo no site.

R$ 349.239,84R$ 349.239,84

2ª Praça

04/08/22 às 11h00

VILA CARRÃO/SP

R$ 349.239,84R$ 349.239,84R$ 349.239,84R$ 349.239,84R$ 349.239,84

2ª Praça

04/08/22 às 11h00

50% 
off

AGS0099cód. do leilão:

R$ 698.479,68
avaliação atualizada

Prédio

204,00m² a.c.

Possibilidade de Parcelamento

R$ 349.239,84R$ 349.239,84R$ 349.239,84R$ 349.239,84

OSASCO/SP

R$ 453.135,67R$ 453.135,67

2ª Praça
03/08/22 às 11h00

40% 
off

AGS0094cód. do leilão:

R$ 755.226,12
avaliação atualizada

Casa

125,00m² a.t.

Possibilidade de Parcelamento

R$ 453.135,67R$ 453.135,67R$ 453.135,67R$ 453.135,67

292,20m² a.c.

BELA VISTA/SP

R$ 277.162,21R$ 277.162,21

2ª Praça
10/08/22 às 11h00

50% 
off

AGS0100cód. do leilão:

R$ 554.324,41
avaliação atualizada

Apartamento

73,00m² a.u.

Possibilidade de Parcelamento

R$ 277.162,21R$ 277.162,21R$ 277.162,21R$ 277.162,21

CAMPOS ELÍSEOS/SP

R$ 52.957,59R$ 52.957,59

2ª Praça
17/08/22 às 11h00

CAMPOS ELÍSEOS/SP

R$ 52.957,59R$ 52.957,59R$ 52.957,59R$ 52.957,59R$ 52.957,59

2ª Praça
17/08/22 às 11h00

40% 
off

AGS0095cód. do leilão:

Apartamento*

40,30m² a.u.

Possibilidade de Parcelamento

R$ 52.957,59R$ 52.957,59R$ 52.957,59R$ 52.957,59

SANTA CECÍLIA/SP

R$ 337.578,36R$ 337.578,36

2ª Praça

11/08/22 às 11h00

50% 
off

AGS0093cód. do leilão:

R$ 675.156,72*
avaliação atualizada

Apartamento

80,01m² a.u.

Possibilidade de Parcelamento

R$ 337.578,36R$ 337.578,36R$ 337.578,36R$ 337.578,36

1 vaga

GUARUJÁ/SP

R$ 180.507,69R$ 180.507,69

2ª Praça

25/08/22 às 14h00

50% 
off

R$ 180.507,69R$ 180.507,69R$ 180.507,69R$ 180.507,69* *

Apartamento

86,70m² a.u.

1 vaga

*

R$ 88.262,64*
avaliação atualizada

R$ 361.015,38*
avaliação atualizada

AGS0101cód. do leilão:

Possibilidade de Parcelamento

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 IVAÍ SPE EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA, CNPJ nº 
11.370.895/0001-72, 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 nº 143 do “Condomínio Edifício Petrus”, situado 
no Tatuapé, São Paulo/SP, contendo um total de área construída + descoberta de 153,131m². 
Matrícula nº 318.596 – 9º OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS DA CAPITAL DE SÃO PAULO/SP.  1º 
LEILÃO 12/08/2022 ás 11:15 - VALOR: R$ 798.412,01. 2º LEILÃO 15/08/2022 ás 11:15 - VALOR: R$ 
913.401,43. 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 - RENATA 
PALASSON GONÇALVES RUIVO CPF 413.653.508-27 E HILTON RUIVO CPF 418.483.478-71 – 
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 DE PRAÇA JUDICIAL ONLINE. Dora Plat - Leiloeira Oficial - JUCESP 744. 1ª VARA CÍVEL DO FORO REGIONAL DO 
TATUAPÉ/SP. Processo: nº 1005179-73.2020.8.26.0008. Executadas: PEDRAZUL SERVIÇOS LTDA, SUELI TERRIM PEDRO 
FURLANI - Terreno com área de 198,86m² (Lote nº 01-B da Quadra nº 103), situado a Avenida Abrahão Chain Haddad, distante 
15,18m em curva da esquina com a Rua Avelino Casagrande, município de Cosmorama, Comarca de Tanabi/SP - Contribuinte nº 
2185/020. Descrição completa na Matrícula nº 25.703 do 1ª CRI de Tanabi/SP. Lance mínimo na 1ª praça: R$ 37.748,26 - Lance 
mínimo na 2ª praça: R$ 18.874,13 (50% do valor de avaliação) (sujeitos à atualização). DATAS DAS PRAÇAS - 1ª Praça começa 
em 12/08/2022 às 14h40min, e termina em 16/08/2022 às 14h40min; 2ª Praça começa em 16/08/2022 às 14h41min, e termina em 
06/09/2022 às 14h40min. Ficam as executadas PEDRAZUL SERVIÇOS LTDA, na pessoa de seu representante legal, SUELI 
TERRIM PEDRO FURLANI, seu cônjuge se casada for, a credora TEREZINHA SANTOS DE OLIVEIRA, seu cônjuge se casada for 
e demais interessados, INTIMADOS das designações supra, caso não seja(m) localizado(a)(s) para a intimação pessoal, bem como 
da Penhora realizada em 16/08/2021. 

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

 

B3gazetasp.com.br
SÁBADO, 30 DE JULHO A SEGUNDA-FEIRA, 1º DE AGOSTO DE 2022 

EXTRATO DE LEILÃO ELETRÔNICO JUDICIAL
O Dr. Marcello do Amaral Perino, MM. Juiz de Direito da 01ª Vara Regional de Competência Empresarial e de Confl itos Relacionados 
à Arbitragem da 1º RAJ - São Paulo/SP, na forma da lei, FAZ SABER, que será realizado leilão público pela Gestora HASTA VIP, por 
MEIO ELETRÔNICO, através do Portal www.hastavip.com.br, conduzido por seu Leiloeiro Ofi cial, Sr. Eduardo Jordão Boyadjian, 
matriculado na JUCESP sob o nº 464, do móvel nos autos da presente falência, processo n°: 1000276-15.2020.8.26.0260, em 
que é falida PATRIA FARMA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI, 1º LEILÃO com início no dia 
08/08/2022, às 11:00hs, e encerramento no dia 11/08/2022, a partir das 11:00hs. No primeiro pregão, não serão admitidos 
lances inferiores ao valor da última avaliação.  Caso não haja licitantes, seguirá sem interrupção até o 2º LEILÃO com início no dia 
11/08/2022, às 11:01hs, e encerramento no dia 26/08/2022, a partir das 11:00hs. No segundo pregão serão admitidos lances 
não inferiores a 50% da última avaliação. Caso não haja licitantes, á seguirá sem interrupção para o 3ºLEILÃO com início no dia 
26/08/2022, às 11:01hs, e encerramento no dia 12/09/2022, a partir das 11:00hs. No terceiro pregão serão admitidos lances 
de qualquer preço, para análise nos autos. Descrição do bem: LOTE 01: Veículo Renaut/Sandero, placa FAD 1211- ano/modelo 
2012 cor prata renavam 00396379559. LOTE 02: Veículo I/VW Tiguan Allspace RL, placa EOF 7538 ano/modelo 2019 cor branca 
renavam 01196231890. LOTE 03: Veículo Mini Cooper, placa EQZ6G55 ano/modelo2011 cor azul renavam 00253574307. O Edital 
completo e seus anexos estão à disposição dos interessados no website da Gestora HASTA VIP. Maiores informações poderão 
ser obtidas pelo E-mail contato@hastavip.com.br ou (11) 3093-5251. São Paulo, 29 de julho de 2022.

www.hastavip.com.br 11 3093-5251

EDITAL DE 1º e 2º Leilão e de intimação dos executados Kaza Planejamento e Construções Residenciais Limitada, inscrita no CNPJ sob nº 48.089.585/0001-94, na pessoa de seu representante
legal, Aldo Natal de Souza Roque, inscrito no CPF sob nº 133.345.478-33, bem como seu cônjuge se casado for, da PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAGUATATUBA, e demais interessados. O
Dr. Walter de Oliveira Junior, MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Caraguatatuba, Estado de São Paulo, na forma da lei, FAZ SABER, aos que o presente Edital de 1º e 2º Leilão de
bem imóvel, virem ou dele conhecimento tiverem e interessar possa, que por este Juízo processam-se os autos da AÇÃO DE Cumprimento de sentença ajuizada por Condomínio Conjunto Morada
do Sol, inscrito no CNPJ nº 67.651.828/0001-80 em face de Kaza Planejamento e Construções Residenciais Limitada e outro - processo nº 1000384-63.2017.8.26.0126, e que foi designada
a venda do bem descrito abaixo por MEIO ELETRÔNICO, conduzido pelo Leiloeiro Oficial Sr. Tiago Clemente Sampaio, matriculado na Junta Comercial do Estado de São Paulo – JUCESP sob o nº
1089, através do Portal www.multipliqueleiloes.com.br, o 1º Leilão terá início no dia 08/08/2022 às 14h00, e se encerrará dia 11/08/2022 às 14h00, onde somente serão aceitos lances iguais
ou superiores ao valor da avaliação; não havendo lance igual ou superior ao valor da avaliação, seguir-se-á sem interrupção o 2º Leilão, que terá início no dia 11/08/2022 às 14h01, e se encerrará
no dia 01/09/2022 às 14h00, onde serão aceitos lances com no mínimo 60% (sessenta por cento) do valor da avaliação. RELAÇÃO DO BEM – Apartamento nº 324, localizado no 3º andar ou 4º
pavimento do Edifício Guaratuba – Bloco D, do Condomínio do Conjunto Morada do Sol, situado na Avenida AA nº 60, no Balneário Recanto do Sol, nesta cidade, contendo as seguintes áreas:
privativa 35,490m²; comum do edifício 12,080m²; comum de paisagismo 26,880m²; comum de garagem 18,790m²; total de construção 66,360m²; bruta 93,240m²; uma fração ideal no terreno de
56,528m² ou 1,042%; uma fração ideal nas despesas específicas de 4,300% e uma participação nas despesas gerais de 1,042%; cabendo a este apartamento o direito de uso de um estacionamento
para guarda de um carro de passeio no estacionamento localizado no andar térreo do conjunto. O referido condomínio acha-se construído em terreno descrito e caracterizado na matrícula nº 35.225;
a especificação parcial do condomínio foi registrada sob o R.3/35.225, e a Convenção Condominial sob o nº R.2/466, no Livro nº 3, de Registro Auxiliar, desta Serventia. Objeto da matrícula nº 49.822
do 1º Cartório de Registro de Imóveis de Caraguatatuba/SP. Valor da Avaliação: R$ 140.000,00 (outubro/2020). Valor da Avaliação atualizado até maio de 2022: R$ 166.525,35 (cento e sessenta
e seis mil, quinhentos e vinte e cinco reais e trinta e cinco centavos) - que será atualizado até a data do início da alienação conforme tabela de atualização monetária do TJ/SP. CRÉDITO
EXECUTADO: Débitos desta ação no valor de R$ 152.756,20 em maio de 2022. Dos autos não consta recursos ou causa pendente de julgamento. CONDIÇÕES DE VENDA E INFORMAÇÃO - Edital
completo com forma de pagamento, comissão do leiloeiro, ônus sobre o bem e demais condições no site www.multipliqueleiloes.com.br. FALE CONOSCO: Eventuais dúvidas poderão ser
esclarecidas no escritório do Leiloeiro Oficial, na Av. Das Nações Unidas, 18801 – Conj. 705 - Santo Amaro - São Paulo/SP ou pelos nossos canais de atendimento: 11 5521-2717 ou 11 99875-
7654, contato@multipliqueleiloes.com.br. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Caraguatatuba, 18 de maio de 2022. Walter de Oliveira Junior - Juiz de Direito.

3ª Vara Cível da Comarca de Caraguatatuba, Estado de São Paulo

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

EDITAL DE 1º e 2º Leilão e de intimação dos executados Viação Nova Fidadélfia Ltda, inscrita no CNPJ sob nº 09.062.822/0001-71, na pessoa de seu representante legal, Francisco Policarpo de Melo Neto, inscrito no CPF sob nº 001.638.833-
00, Técio Nogueira Melo, inscrito no CPF sob nº 027.326.583-08, Décio Santos de Melo, inscrito no CPF sob nº 196.598.223-91, bem como seus cônjuges se casados forem, Francisca Nogueira de Melo, inscrita no CPF sob nº 435.964.523-
68, José Luiz Ortiz Vergolino, inscrito no CPF sob nº 000.917.312-91, PAULO JORGE HENRIQUES ANTUNES, inscrito no CPF sob nº 826.835.497-68, Viação Cidade de Santana Ltda, inscrita no CNPJ sob nº 03.272.958/0001-20, VIAÇÃO
RIO JORDÃO LTDA, inscrita no CNPJ sob nº 13.062.012/0001-92, na pessoa de seus representantes legais, da PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA/AP, e demais interessados. A Dra. FABIANA MARINI, MMª. Juíza de Direito da 35ª Vara
Cível do Foro Central, Comarca de São Paulo - SP, na forma da lei, FAZ SABER, aos que o presente Edital de 1º e 2º Leilão de bens imóveis, virem ou dele conhecimento tiverem e interessar possa, que por este Juízo processam-se os autos
da AÇÃO DE Cumprimento de sentença ajuizada por Caruana S/A - Sociedade de Crédito, Financiamento e Investimento, inscrita no CNPJ nº 09.313.766/0001-09 em face de Viação Nova Fidadélfia Ltda e outros - processo nº 1041214-
86.2016.8.26.0100, e que foi designada a venda dos bens descritos abaixo por MEIO ELETRÔNICO, conduzido pelo Leiloeiro Oficial Sr. Tiago Clemente Sampaio, matriculado na Junta Comercial do Estado de São Paulo – JUCESP sob o nº 1089,
através do Portal www.multipliqueleiloes.com.br, o 1º Leilão terá início no dia 08/08/2022 às 14h00, e se encerrará dia 11/08/2022 às 14h00, onde somente serão aceitos lances iguais ou superiores ao valor da avaliação; não havendo
lance igual ou superior ao valor da avaliação, seguir-se-á sem interrupção o 2º Leilão, que terá início no dia 11/08/2022 às 14h01, e se encerrará no dia 31/08/2022 às 14h00, onde serão aceitos lances com no mínimo 60% (sessenta por cento)
dos valores das avaliações. RELAÇÃO DOS BENS – 1) Direitos sobre o lote urbano sob o nº 09, quadra 25, setor 17, situado na localidade de Porto de Santana, neste Município, constante do loteamento denominado “Vila Amazonas”, com
área de 671,17m², limitando-se pela frente com a Rua D-20 por onde mede 30,95m, pelo lado direito com o lote nº 08 por onde mede 31,10m, pelo lado esquerdo com a Avenida B-1 por onde mede 46,75m e pelos fundos com o lote nº
01 da quadra 24 por onde mede 9,25m. No referido imóvel consta a seguinte benfeitoria: Uma (01) casa residencial, tipo “DD”, em alvenaria, de um pavimento, coberto com telhas de fibro-cimento, com 154,60m² de área construída, contendo
as seguintes dependências: um pátio, uma sala, três quartos, um corredor, um banheiro social, uma copa-cozinha, área de serviço, dependência completa de empregada e um pátio de serviço, a qual tomou o nº 341, da Rua D-20. Objeto
da matrícula nº 1.346 do Cartório de Registro de Imóveis de Santana/AP (antiga matrícula nº 1.695 do 1º CRI de Macapá/AP). Valor da Avaliação: R$ 2.921.800,00 (abril/2021). Valor da Avaliação atualizado até junho de 2022:
R$ 3.313.345,96 (três milhões, trezentos e treze mil, trezentos e quarenta e cinco reais e noventa e seis centavos), que será atualizado até a data do início da alienação conforme tabela de atualização monetária do
TJ/SP. 2) Direitos sobre o lote urbano sob o nº 240, quadra 77, integrante do Loteamento denominado “Centro Empresarial Santana”, localizado no Município de Santana, neste Estado, com a área de 3.920,10m², limitando-
se pela frente com a Rua A-1, por onde mede 60,00m, pelo lado direito com o lote nº 300 por onde mede 66,00m pelo lado esquerdo com o lote nº 180 por onde mede 64,67m e pelos fundos com o lote nº 804 por
onde mede 60,00m. RIP nº 0605.0102754-19. Objeto da matrícula nº 22 do Cartório de Registro de Imóveis de Santana/AP (antiga matrícula nº 6.902 do 1º CRI de Macapá/AP). Valor da Avaliação: R$ 1.326.000,00
(abril/2021). Valor da Avaliação atualizado até junho de 2022: R$ 1.503.695,23 (um milhão, quinhentos e três mil, seiscentos e noventa e cinco reais e vinte e três centavos), que será atualizado até a data do início
da alienação conforme tabela de atualização monetária do TJ/SP. 3) Direitos sobre o lote urbano sob nº 804, quadra 77, integrante do Loteamento denominado “Centro Empresarial Santana”, localizado no Município de
Santana, neste Estado, com a área de 4.560m², limitando-se pela frente com a Rua Filinto Muller por onde mede 60,00m, pelo lado direito com o lote nº 864 por onde mede 76,00m, pelo lado esquerdo com o lote nº
744 por onde mede 76,00m e pelos fundos com o lote nº 240 por onde mede 60,00m. Objeto da matrícula nº 300 do Cartório de Registro de Imóveis de Santana/AP (antiga matrícula nº 6.894 do 1º CRI de Macapá/
AP). Valor da Avaliação: R$ 1.326.000,00 (abril/2021). Valor da Avaliação atualizado até junho de 2022: R$ 1.503.695,23 (um milhão, quinhentos e três mil, seiscentos e noventa e cinco reais e vinte e três centavos),
que será atualizado até a data do início da alienação conforme tabela de atualização monetária do TJ/SP. CRÉDITO EXECUTADO: Débitos desta ação no valor de R$ 8.379.004,29 em fevereiro de 2020. Dos autos não
consta recursos ou causa pendente de julgamento. CONDIÇÕES DE VENDA E INFORMAÇÃO - Edital completo com forma de pagamento, comissão do leiloeiro, ônus sobre os bens e demais condições no site
www.multipliqueleiloes.com.br. FALE CONOSCO: Eventuais dúvidas poderão ser esclarecidas no escritório do Leiloeiro Oficial, na Av. Das Nações Unidas, 18801 – Conj. 705 - Santo Amaro - São Paulo/SP ou pelos
nossos canais de atendimento: 11 5521-2717 ou 11 99875-7654, contato@multipliqueleiloes.com.br. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, 20 de junho de 2022. FABIANA MARINI - Juíza de Direito.

35ª Vara Cível do Foro Central, Comarca de São Paulo - SP

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

EDITAL DE 1º e 2º Leilão e de intimação da executada Manfred Bugner Empreendimentos Imobiliários, inscrita no CNPJ nº 24.440.512/0001-37, na pessoa de seu representante legal, da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO
CARLOS, e demais interessados. O Dr. Daniel Felipe Scherer Borborema, MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de São Carlos, Estado de São Paulo, na forma da lei, FAZ SABER, aos que o presente Edital de 1º
e 2º Leilão de bem imóvel, virem ou dele conhecimento tiverem e interessar possa, que por este Juízo processam-se os autos da AÇÃO DE EXECUÇÃO ajuizada por Walcinyr Bragatto Neto, inscrito no CPF nº 224.647.958-
44 em face de Manfred Bugner Empreendimentos Imobiliários - processo nº 1002828-05.2020.8.26.0566, e que foi designada a venda do bem descrito abaixo por MEIO ELETRÔNICO, conduzido pelo Leiloeiro Oficial Sr. Tiago
Clemente Sampaio, matriculado na Junta Comercial do Estado de São Paulo – JUCESP sob o nº 1089, através do Portal www.multipliqueleiloes.com.br, o 1º Leilão terá início no dia 08/08/2022 às 14h00, e se encerrará
dia 11/08/2022 às 14h00, onde somente serão aceitos lances iguais ou superiores ao valor da avaliação; não havendo lance igual ou superior ao valor da avaliação, seguir-se-á sem interrupção o 2º Leilão, que terá início no dia
11/08/2022 às 14h01, e se encerrará no dia 31/08/2022 às 14h00, onde serão aceitos lances com no mínimo 60% (sessenta por cento) do valor da avaliação RELAÇÃO DO BEM – Uma casa de moradia e respectivo terreno,
situada nesta cidade, município, comarca e circunscrição de São Carlos-SP, com frente para a Rua Marechal Deodoro nº 1.425, esquina com a Rua Visconde de Inhaúma, Centro, inicia-se no ponto 1 distante 1,50m do alinhamento
predial da Rua Marechal Deodoro, do ponto 1 caminha em reta pela linha chanfrada na concordância dos alinhamentos prediais das Ruas Marechal Deodoro e Rua Visconde de Inhaúma por uma extensão de 2,25 metros até
o ponto 2; daí deflete a esquerda em ângulo obtuso de 135° e caminha por uma extensão de 16,15 metros, até o ponto 3, confrontando com o alinhamento predial da Rua Marechal Deodoro; daí deflete a esquerda em ângulo
reto e caminha por uma extensão de 24,60 metros, até o ponto 4; confrontando com o imóvel situado a Rua Marechal Deodoro nº 1.435, objeto da Transcrição nº 42.993, de propriedade de Nelson Gomes de Carvalho; daí
deflete à esquerda em ângulo reto e caminha por uma extensão de 17,65m até o ponto 5, confrontando com o imóvel situado a Rua Visconde de Inhaúma nº 1.042, objeto da matrícula nº 55.354, propriedade de Heloisa Maria
Marques; daí deflete à esquerda em ângulo reto e caminha pelo alinhamento predial da Rua Visconde de Inhaúma por uma extensão de 23,10 metros, até o ponto 1, início desta descrição, onde faz ângulo obtuso de 135°
com a linha chanfrada na concordância dos alinhamentos prediais das Ruas Marechal Deodoro e Rua Visconde de Inhaúma, encerrando a área superficial de 433,06 metros quadrados. Contribuinte nº 02.079.026.001, objeto
da matrícula nº 126.321 do Cartório de Registro de Imóveis de São Carlos/SP. Conforme Av.05, a casa de moradia existente neste imóvel foi totalmente demolida, e; Conforme R.11, sobre o terreno foi promovida a incorporação
de um empreendimento residencial que receberia o nome de “Edifício Manfred Bugner”, composto por 23 apartamentos residenciais, 29 vagas de garagens e áreas de uso comum. O projeto foi aprovado pela Prefeitura Municipal
de São Carlos através do processo 023777/2010. Conforme laudo (fls. 150/173), no local verificou-se que apenas as estacas junto às divisas lateral direita e dos fundos, constituintes de futura cortina de contenção para
o subsolo, foram cravadas, de modo que uma parcela pequena da obra foi realizada. Valor da Avaliação: R$ 1.063.000,00 (outubro/2021). Valor da Avaliação atualizado até julho de 2022: R$ 1.153.576,57 (um milhão,
cento e cinquenta e três mil, quinhentos e setenta e seis reais e cinquenta e sete centavos) - que será atualizado até a data do início da alienação conforme tabela de atualização monetária do TJ/SP. DÉBITOS DE IPTU:
Constam débitos de IPTU/Dívida Ativa no valor de R$ 36.129,76 até 07/07/2022. CRÉDITO EXECUTADO: Débitos desta ação no valor de R$ 175.259,56 em outubro de 2020. Dos autos não consta recursos ou causa pendente
de julgamento. CONDIÇÕES DE VENDA E INFORMAÇÃO - Edital completo com forma de pagamento, comissão do leiloeiro, ônus sobre o bem e demais condições no site www.multipliqueleiloes.com.br. FALE CONOSCO:
Eventuais dúvidas poderão ser esclarecidas no escritório do Leiloeiro Oficial, na Av. Das Nações Unidas, 18801 – Conj. 705 - Santo Amaro - São Paulo/SP ou pelos nossos canais de atendimento: 11 5521-2717 ou 11 99875-
7654, contato@multipliqueleiloes.com.br. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Carlos, 12 de julho de 2022. Daniel Felipe Scherer Borborema - Juiz de Direito.

4ª Vara Cível da Comarca de São Carlos, Estado de São Paulo

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

EDITAL DE 1º e 2º Leilão e de intimação dos executados LUÍSA RODRIGUEZ CANALEJO DE MARQUERIE, inscrita no CPF sob nº 874.053.858-34, FERNANDO MARQUERIE RODRIGUEZ, inscrito
no CPF sob nº 845.595.608-97, ESPÓLIO DE RAUL MARQUERIE RODRIGUEZ, inscrito no CPF sob nº 006.014.138-73, representado por GUILHERME SAVAIO MARQUERIE RODRIGUEZ, inscrito
no CPF sob nº 386.188.998-60, ESTRELLA MARQUERIE RODRIGUEZ, inscrita no CPF sob nº 011.647.468- 80, bem como seus cônjuges se casados forem, da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO
PAULO, e demais interessados. O Dr. DOUGLAS IECCO RAVACCI, MM. Juiz de Direito da 33ª Vara Cível do Foro Central, Comarca de São Paulo - SP, na forma da lei, FAZ SABER, aos que o presente Edital
de 1º e 2º Leilão de bem imóvel, virem ou dele conhecimento tiverem e interessar possa, que por este Juízo processam-se os autos da AÇÃO DE EXECUÇÃO ajuizada por CONDOMÍNIO EDIFÍCIO VILLA
BORGHESE, inscrito no CNPJ nº 55.702.898/0001-31 em face de LUÍSA RODRIGUEZ CANALEJO DE MARQUERIE e outros - Processo nº 1035599-13.2019.8.26.0100, e que foi designada a venda
do bem descrito abaixo por MEIO ELETRÔNICO, conduzido pelo Leiloeiro Oficial Sr. Tiago Clemente Sampaio, matriculado na Junta Comercial do Estado de São Paulo JUCESP sob o nº 1089, através do
Portal www.multipliqueleiloes.com.br, o 1º Leilão terá início no dia 08/08/2022 às 14h00, e se encerrará dia 11/08/2022 às 14h00, onde somente serão aceitos lances iguais ou superiores ao
valor da avaliação; não havendo lance igual ou superior ao valor da avaliação, seguir-se-á sem interrupção o 2º Leilão, que terá início no dia 11/08/2022 às 14h01, e se encerrará no dia 01/09/2022
às 14h00, onde serão aceitos lances com no mínimo 50% (cinquenta por cento) do valor da avaliação. RELAÇÃO DO BEM: O Apartamento nº 51, em construção, localizado no 5º andar do Edifício Palazzo
Villa Borghese, situado na Rua Francisco Soledade nº 32, esquina com as Rua Vitantonio ou Vitoantonio Del Vecchio e Rua Azevinhos, no 26º Subdistrito Vila Prudente, contendo a área útil de 307,14m²,
a área comum de 131,04m², a área de garagem de 44,00m², e a área total de 482,18m², correspondendo-lhe a fração ideal de 7,4284% do terreno e demais coisas comuns do condomínio, cabendo-lhe
o direito ao uso de duas vagas em locais indeterminados na garagem comum no subsolo, para a guarda de 4 veículos de passeio sujeito a manobrista. Contribuinte nº 032.167.0060-7, objeto da matrícula
nº 92.987 do 6º Cartório de Registro de Imóveis da Capital/SP. Conforme Av.2, consta a construção do Edifício Palazzo Villa Borghese. Valor da Avaliação: R$ 1.024.000,00 (abril/2022). Valor da Avaliação
atualizado até maio de 2022: R$ 1.034.649,60 (um milhão, trinta e quatro mil, seiscentos e quarenta e nove reais e sessenta centavos) - que será atualizado até a data do início da alienação
conforme tabela de atualização monetária do TJ/SP. DÉBITOS DE IPTU: Débitos fiscais (IPTU e taxas) que já constam em Dívida Ativa, referentes a Exercícios Anteriores: R$ 287.285,22 até 12.05.2022. Débitos
fiscais (IPTU e taxas) referentes ao Exercício Atual: R$ 16.776,20 até 12.05.2022. CRÉDITO EXECUTADO: Débitos desta ação somados a todos os processos 1036612-42.2022.8.26.0100 perante a 20ª
Vara Cível do Foro Central e 1113776-30.2015.8.26.0100 perante a 43ª Vara Cível do Foro Central) e débitos da unidade, no valor de R$ 747.049,75 em maio de 2022. Dos autos não consta recursos
ou causa pendente de julgamento. CONDIÇÕES DE VENDA E INFORMAÇÃO - Edital completo com forma de pagamento, comissão do leiloeiro, ônus sobre o bem e demais condições no site
www.multipliqueleiloes.com.br. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 05 de julho de 2022.

EDITAL DE LEILÃO ELETRÔNICO PARA CONHECIMENTO DE INTERESSADOS E INTIMAÇÃO DO REQUERIDO

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

08/08/2022 A PARTIR DAS 10:01. ID: 109213. PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAMIRANGA. Loc.: PR. VEÍCULOS, MÁQUINAS E SUCATAS. 
08/08/2022 A PARTIR DAS 14:00. ID: 109287. HOBI S/A - MINEIRAÇÃO DE AREIA E CONCRETO. Loc.: PR. ESCAVADEIRA.

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: Afonso Marangoni - JUCEPA nº 12/046-L.
Os bens serão vendidos no estado em que se encontram. A descrição detalhada dos lotes e edital do leilão constam no site www.superbid.net ou no catálogo à ser distribuído no local do leilão.

04/08/2022 A PARTIR DAS 14:30. ID: 109426. SOLD SABESPREV- 14H30. Loc.: SP. MESAS, CADEIRAS, ARMÁRIOS, CPUS, MONITORES, 
GAVETEIROS, ETC. 04/08/2022 A PARTIR DAS 16:00. ID: 109417. SOLD GPA-16H. Loc.: RJ, SP. COMBOS DIVERSOS, DESATIVAÇÃO DE LOJAS. 
05/08/2022 A PARTIR DAS 12:00. ID: 109516. SOLD IMÓVEIS - SANTANDER. Loc.: GO, SP. PAGAMENTO EM ATÉ 420 MESES. USE O FGTS. 
05/08/2022 A PARTIR DAS 13:00. ID: 109188. SOLD CLARIDON-13H. Loc.: SP. BOMBAS, MOTOBOMBAS, PLACAS VIBRATÓRIAS, MOTORES, 
MAQUINAS DE CORTE. 05/08/2022 A PARTIR DAS 14:00. ID: 109245. SOLD CONDOMÍNIO EDIFÍCIO TENERIFE BLOCOS A E B. Loc.: SP. 
ESTAÇÕES DE TRABALHO. POLTRONAS, CADEIRAS, ARES CONDICIONADOS E ETC. 05/08/2022 A PARTIR DAS 15:00. ID: 109315. SOLD MENDES 
UNIVERSO DA INFORMÁTICA. Loc.: SP. NOTEBOOKS, CELULARES, MONITORES, ALL IN ONE, CPU’S, ETC. 08/08/2022 A PARTIR DAS 9:00. ID: 
109236. SOLD COMPARTILHADO EMBU. Loc.: SP. ELETRODOMÉSTICOS, ELETROPORTÁTEIS, MOBILIÁRIOS. 08/08/2022 A PARTIR DAS 9:30. ID: 
108318. SOLD IMÓVEIS - SANTANDER - AF 1ª PRAÇA. Loc.: SP. APTO 79M², 1 VAGA NO JARDIM PALMA TRAVASSOS, RIBEIRÃO PRETO/SP - 
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - 1ª PRAÇA. 08/08/2022 A PARTIR DAS 10:00. ID: 108685. SOLD IMÓVEIS - SANTANDER AF 1ª PRAÇA. Loc.: SP. APTO 
104M², 2 VAGAS NO COND. RESERVA DO GOLFE, DISTRITO DE BONFIM PAULISTA, RIBEIRÃO PRETO/SP - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - 1ª PRAÇA. 
08/08/2022 A PARTIR DAS 11:00. ID: 108670. SOLD IMÓVEIS - SANTANDER AF 1ª PRAÇA. Loc.: SP. CASA 100M² NO TANQUE DO MOINHO EM 
BRAGANÇA PAULISTA/SP - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - 1ª PRAÇA. 08/08/2022 A PARTIR DAS 11:00. ID: 108915. SOLD MAQDEN - 11H. Loc.: RS. 
MOTORES, TRANSFORMADORES, ESMERIL, TORNO, ETC. 08/08/2022 A PARTIR DAS 11:30. ID: 109238. SOLD IMÓVEIS - SANTANDER AF 1ª 
PRAÇA. Loc.: SP. CASA 337M² EM IRACEMÁPOLIS/SP - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - 1ª PRAÇA. 08/08/2022 A PARTIR DAS 14:00. ID: 109301. SOLD 
COMPARTILHADO EMBU SOMBRA. Loc.: SP. CADEIRAS GAMER ALPHA, MY CHAIR, ELITE, ETC. 08/08/2022 A PARTIR DAS 15:01. ID: 109350. 
SOLD IDEAL TRACTOR. Loc.: MG. FROTAS LEVES, PESADAS E MÁQUINAS, ETC. 08/08/2022 A PARTIR DAS 15:30. ID: 109358. SOLD IMÓVEIS - 
SANTANDER. Loc.: AM, BA, GO, MG, PA, PB, PE, PR, RJ, RS, SE, SP. FINANCIAMENTO EM ATÉ 420 MESES. USE O FGTS. 09/08/2022 A PARTIR 
DAS 9:00. ID: 109466. SOLD IMÓVEIS - CREDITAS AF - 1ª PRAÇA. Loc.: SP. APTO 74M², OCUPADO, 1 VAGA EM GUARULHOS/SP - ALIENAÇÃO 
FIDUCIÁRIA - 1ª PRAÇA. 09/08/2022 A PARTIR DAS 11:00. ID: 109427. SOLD MK MINERAÇÃO. Loc.: PR. DRAGA DE AREIA AUTO CARREGÁVEL. 
09/08/2022 A PARTIR DAS 14:30. ID: 109436. SOLD BELGRADO. Loc.: SP. MICROONDAS, FORNOS, FRITADEIRAS, DEPURADOR, ASPIRADOR DE 
PÓ, ETC. 08/08/2022 A PARTIR DAS 14:00. ID: 108415. SOLD IMÓVEIS - SANTANDER AF 2ª PRAÇA. Loc.: MG. CASA 66M² NA VILA ESPERANÇA 
EM NANUQUE/MG - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - 2ª PRAÇA. 08/08/2022 A PARTIR DAS 14:30. ID: 109073. SOLD IMÓVEIS - RC8 2ª PRAÇA. Loc.: 
SP. TERRENO 292M² EM BAURU/SP - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - 2ª PRAÇA. 08/08/2022 A PARTIR DAS 15:00. ID: 109250. SOLD IMÓVEIS - 
SANTANDER AF 2ª PRAÇA. Loc.: PR. CASA 38M² EM PONTA GROSSA/PR - 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.

09/08/2022 A PARTIR DAS 10:01. ID: 108920. MUNICIPIO DE TEIXEIRA SOARES PR. Loc.: PR. PICAPE - ÔNIBUS - MÁQUINAS PESADAS - 
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.

09/08/2022 A PARTIR DAS 13:00. ID: 108688. VALERICO E F.M. Loc.: SP. FORNO, GELADEIRA, LIQUIDIFICADOR, PROCESSADOR, TANQUE, 
BOMBAS E ETC.

Tel.: (11) 4950-9400 E-mail: cac@superbid.net - Auditório: Av. Eng. Luís Carlos Berrini, 105, Edifício Berrini One, 4º andar, São Paulo/SP, CEP: 04571-010. LEILOEIRO: Bruno Silva Santucci - JUCESP nº 937.
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.

05/08/2022 A PARTIR DAS 12:00. ID: 109390. LOG BUSINESS - 12H. Loc.: SP. PORTA PALLETS, EMPILHADEIRAS, CESTOS ARAMADOS, BANDEJAS 
GALVANIZADAS. 09/08/2022 A PARTIR DAS 14:00. ID: 109345. PME EXPOMAQ - 14H. Loc.: SP. BANCADA, ESCADA, VENTILADOR, MAQUINA 
DE SOLDA E ETC. 09/08/2022 A PARTIR DAS 14:30. ID: 109420. EZ COMEX - 14H30. Loc.: SP. MÁQUINAS DE SOLDA, MOTORES, TALHAS, 
PONTES ROLANTES.

Tel.: (11) 4950-9400 E-mail: cac@superbid.net - Auditório: Av. Eng. Luís Carlos Berrini, 105, Edifício Berrini One, 4º andar, São Paulo/SP, CEP: 04571-010. LEILOEIRO: Eduardo Sylvio Schanzer - JUCESP nº 452.
Os bens serão vendidos no estado em que se encontram. A descrição detalhada dos lotes e edital do leilão constam no site www.superbid.net ou no catálogo à ser distribuído no local do leilão.

04/08/2022 A PARTIR DAS 14:01. ID: 108738. LEILÃO KOMBIS. Loc.: SP. 3 KOMBIS DOS ANOS 95, 97 E 98.
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: Jeter de Oliveira Záccaro JUCESP nº 1221.

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.

08/08/2022 A PARTIR DAS 14:00. ID: 109442. LEILÃO DE VEICULO. Loc.: SP. CHEVROLET CELTA SPIRIT 1.0 06/07 - PRATA - CAMBIO MANUAL.
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.

09/08/2022 A PARTIR DAS 14:01. ID: 109396. MERCATEM. Loc.: SP. IMPRESSORAS, MONITORES, COMPUTADORES, MATERIAIS HOSPITALARES 
E OUTROS.

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

05/08/2022 A PARTIR DAS 10:00. ID: 109084. SULCATARINENSE. Loc.: SC. VEÍCULOS, MÁQUINAS PESADAS E EQUIPAMENTOS.
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: Marciano Mauro Pagliarini - JUCESC nº AARC 458.

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 10:30. ID: 109340. LAFARGEHOLCIM - 10H30. Loc.: BA, MG, SP. CAMINHÃO FORA DE ESTRADA, PÁ CARREGADEIRA, 
E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA. 03/08/2022 A PARTIR DAS 13:30. ID: 109496. ALPARGATAS - 13H30. Loc.: PE. -. 04/08/2022 A PARTIR 
DAS 11:30. ID: 109460. AGGREKO - 11H30. Loc.: RJ. CAMINHÃO GUINDAUTO VOLKSWAGEN. 04/08/2022 A PARTIR DAS 14:00. ID: 109447. 
CHEVROLET-14H. Loc.: SP. CHEVROLET ONIX, COBALT, SPIN E OUTROS. 04/08/2022 A PARTIR DAS 17:00. ID: 109512. GSK /UNIDAS-17H. Loc.: 
RJ. NISSAN VERSA 1.6 SV, HONDA CITY LX. 05/08/2022 A PARTIR DAS 11:00. ID: 109298. TECHINT-11H. Loc.: MA. MATERIAIS DE SOLDA 
(VENDA POR KG). 05/08/2022 A PARTIR DAS 18:01. ID: 109533. PEPSICO-11H. Loc.: CE, PR, SP. FIAT DUCATO, FORD TRANSIT. 08/08/2022 A 
PARTIR DAS 12:00. ID: 109197. AÇOTEL - 12H. Loc.: RJ. CALANDRA, DOBRADEIRA, GUILHOTINA, REDUTOR, TROLLEY, CABINE, ETC. 08/08/2022 
A PARTIR DAS 13:00. ID: 109304. VOLVO DO BRASIL - 13H. Loc.: PR. CARRETA REBOQUE, GAVETEIROS, CARRINHO INDUSTRIAL, GERADOR DE 
ENERGIA E ETC. 09/08/2022 A PARTIR DAS 12:00. ID: 109585. SCHULZ - 12H. Loc.: SC. JARDINAGEM, MOTOBOMBAS E GERADORES. 
09/08/2022 A PARTIR DAS 15:00. ID: 109348. IVECO - 15H. Loc.: SP. ABRAÇADEIRAS, COXIM, GUARNIÇÃO, ROLETES E OUTROS.

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.

05/08/2022 A PARTIR DAS 14:00. ID: 109237. ITENS AGRÍCOLAS E DIVERSOS _ SALTINHO/SP 2206. Loc.: SP. TRATOR JOHN DEERE 6145J. 
09/08/2022 A PARTIR DAS 14:00. ID: 109248. CAVALO PAINT HORSE / PURO COM REGISTRO PO. Loc.: SP. CAVALO/COR : ALAZÃO /TOBIANO / 
NASCIMENTO: 26/09/2016.

Tel.: (11) 4950-9400 E-mail: cac@superbid.net - Auditório: Av. Eng. Luís Carlos Berrini, 105, Edifício Berrini One, 4º andar, São Paulo/SP, CEP: 04571-010. LEILOEIRO: Romualdo Pandolfo, JUCESP nº 1201.
Os bens serão vendidos no estado em que se encontram. A descrição detalhada dos lotes e edital do leilão constam no site www.superbid.net ou no catálogo à ser distribuído no local do leilão.

06/08/2022 A PARTIR DAS 11:00. ID: 108980. LEILÃO DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS E METALÚRGICOS. Loc.: SP. MAQUINAS, PRENSAS E 
TRANSFORMADORES- AGENDAR A VISITAÇÃO DIAS 27,28,29 DE JULHO.

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: Weider André Hemojo - JUCESP nº 1029.
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.

Leilões Judiciais

Tel. 11-3550-4066 - www.FrazaoLeiloes.com.br
Fotos, edital e matrícula no site do leiloeiro. Cadastre-se para dar lance pela internet.

EDITAL RESUMO DE LEILÃO JUDICIAL - Somente Online
38ª VC da CAPITAL/SP Proc. nº 0027369-62.2020.8.26.0100 REQUERENTE: RICARDO VICENTE GLIELMI (CPF 
463.121.968-87) REQUERIDA: MARIA DO CARMO GLIELMI (CPF 759.073.308-30) INTERESSADA: COND. ED. SANTA 
CLARA (CNPJ 07.411.111/0001-30) PREFEITURA DE SÃO PAULO Encerramento 1º Leilão: 30/09/22 - 10h30 - Lance 
Mínimo: R$ 718.752,13* Encerramento 2º Leilão: 28/10/22 - 10h30 - Lance Mínimo: R$ 431.251,28* *Os valores serão 
atualizados à época da alienação. APTO 21, ED. SANTA CLARA - AV. ANGÉLICA, Nº 142, SÃO PAULO/SP. MATRÍCULA 
19.239 - 15º CRI DA CAPITAL/SP. CONSTA ÔNUS. Leia o Edital Completo no site da leiloeira (Art. 887, § 2o , CPC).Cadastre-
se antecipadamente para participar do leilão online. Rua Hipódromo, 1141, sala 66, Centro Empresarial Santa Teresa, Mooca, 
São Paulo/SP. Ana Claudia Campos Frazão – leiloeira oficial – JUCESP 836. Tel. 11-3550-4066 – www.FrazaoLeiloes.com.br

Leilões Judiciais
O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 3ª Vara Cível, do Foro Regional II - Santo Amaro, Estado de SãoPaulo, Dr(a). CLAUDIO SALVETTI D ANGELO, na forma da Lei, etc. EDITAL de 1º e 2º Leilão de bem imóvel e para intimação da executada ALESSANDRA 
RICARDINA DE JESUS (CPF/MF 136.479.908-17), seu cônjuge JOÃO PAULO LIMA DE FIGUEIREDO , o credor hipotecário CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (CNPJ/MF 00.360.305/0001-04) e demais interessados, expedido nos autos da Ação de 
Cobrança (em fase de Execução) em que figura como Exequente CONDOMÍNIO EDIFÍCIO RESIDENCIAL ESTORIL (CNPJ/MF 00.092.581/0001-39) - Processo nº 0140077-78.2008.8.26.0002.  O Dr. Claudio Salvetti D'Angelo, Juiz de Direito da 3ª Vara 
Cível do Foro Regional II Santo Amaro da Capital, Estado de São Paulo, na forma da lei, etc... FAZ SABER que, com fundamento nos artigos com fundamento nos artigos 879 a 903 do CPC e regulamentado pelas Normas de Serviço da Corregedoria Geral de 
Justiça do TJ/SP, através da FRAZÃO LEILÕES (www.frazaoleiloes.com.br),  portal de leilões eletrônicos, levará a público pregão de venda e arrematação no 1º Leilão com início no dia 20 de setembro de 2022, às 10h00min, e com término no dia 23 de 
setembro de 2022, às 10h00min, entregando-o a quem mais der valor igual ou superior ao da avaliação, ficando desde já designado o 2º Leilão com início no dia 23 de setembro de 2022, às 10h00min e com término no dia 21 de outubro de 2022, às 
10h00min, caso não haja licitantes no 1º Leilão, ocasião em que o bem será entregue a quem mais der, não sendo aceito lance inferior a 60% do valor da avaliação atualizada  (Art. 891, parágrafo único do NCPC e decisão de fls. 825), do imóvel abaixo 
descrito, conforme condições de venda constantes no presente edital. IMÓVEL: Apartamento nº 43-C, localizado no 3º andar do Bloco C, integrante do Residencial Estoril, situado à Rua Serra da Esperança, nº 360, Rua do Forno e Viela 2, no Jardim Bom 
Refúgio 2ª gleba, 29º Subdistrito Santo Amaro, com a área privativa real de 48,967m² e a área comum real de 46,441m², nesta já incluída a área correspondente a 1 vaga descoberta e indeterminada no estacionamento coletivo, localizado à nível do térreo, 
para a guarda de 1automóvel de passeio, perfazendo a área total real de 95,408m², correspondendo-lhe uma fração ideal de 1,6711% ou 52,509m² no terreno condominial. Referido bloco foi submetido ao regime de condomínio conforme o registro nº 6 feito 
na matrícula nº 220.408. Contribuinte nº184.134.0162-2 (cf. Av. 02). Matrícula nº 261.430 do 11º CRI de São Paulo/SP. Ocupado. O bem será vendido no estado de conservação em que se encontra, sem garantia, constituindo ônus do interessado 
verificar suas condições, antes das datas designadas para as alienações judiciais eletrônicas.  ÔNUS: Consta da referida matrícula, conforme R.4 (20/10/2000)  a HIPOTECA em favor de Caixa Econômica Federal e conforme Av.06 (14/05/2013)  a 
PENHORA EXEQUENDA. Constados autos, às fls. 718/742 que o valor do débito hipotecário era de R$ 50.961,96 (até outubro/2019). DO VALOR MÍNIMO PARA VENDA DO IMÓVEL: No primeiro leilão, o valor mínimo para a venda do imóvel apregoado 
será o valor da avaliação judicial que corresponde a R$ 296.121,00 (junho/2022 valor atualizado conforme Tabela Prática do TJ/SP), que será atualizada à época da alienação. No segundo pregão, o valor mínimo para a venda do imóvel corresponderá a 
60% da avaliação atualizada.  LEILOEIRO : O leilão será conduzido pela Sra. Ana Claudia Carolina Campos Frazão, podendo se fazer substituir por Carlos Eduardo Luis Campos Frazão ou Carlos Alberto Fernando Santos Frazão, leiloeiros oficiais, inscritos 
na JUCESP sob os nºs 836, 751 e 203 e 836. COMO PARTICIPAR: O interessado em participar da alienação judicial eletrônica deverá se cadastrar previamente no site www.frazaoleiloes.com.br . Durante a alienação, os lanços deverão ser oferecidos 
diretamente no sistema do Leiloeiro, de modo a viabilizar a preservação do tempo real das ofertas. Sobrevindo novo lanço nos três minutos antecedentes ao termo final da Alienação Judicial eletrônica, o horário (cronômetro) de fechamento do pregão será 
prorrogado por mais três minutos e sinalizado para que todos os usuários interessados tenham oportunidade de ofertar novos lanços. DÉBITO EXEQUENDO: R$ 151.664,07 (até 15/06/2022 cf. fls. 900/907), valor que será atualizado à época da alienação. 
DÉBITOS IPTU: Não constam débitos, conforme Certidão de Regularidade emitida pela Prefeitura em 19/07/2022. OBRIGAÇÕES DO ARREMATANTE: Eventuais ônus sobre o imóvel e todas as providências e despesas relativas à transferência, tais como 
desocupação, ITBI, foro, laudêmio, taxas, alvarás, certidões, escrituras, registros e outras despesas pertinentes, oriundos de construção ou reformas não averbados no Órgão competente, inclusive débitos apurados junto ao INSS, correrão por conta do 
arrematante, exceto eventuais débitos de IPTU, demais taxas e impostos, conforme o art. 130, “caput” e parágrafo único do CTN, bem como os débitos de condomínio (que possuem natureza “propter rem”), os quais ficam sub-rogados no 
preço da arrematação (art. 908, §1º,CPC), conforme decisão de fls. 825. Já eventual débito decorrente de hipoteca será extinto coma arrematação, nada sendo devido pelo arrematante, nos termos do Art. 1.499, VI, do Código Civil. 
CONDIÇÕES DE VENDA e PAGAMENTO: Será considerado arrematante aquele que der lance igual ou superior ao valor de avaliação (1º leilão) ou aquele que der lance igual ou superiora 60% do valor de avaliação (2º leilão). O arrematante efetuará o 
pagamento à vista.  O depósito deve ser efetuado em até 24h (vinte e quatro horas) a contar do encerramento do leilão, através de guia de depósito judicial do Banco Brasil, (obtida através do site https://portaldecustas.tjsp.jus.br/portaltjsp/login.jsp). 
Decorrido o prazo sem que o arrematante tenha realizado o depósito do preço ou do sinal, tal informação será encaminhada ao MM. Juízo competente para a aplicação das medidas legais cabíveis. DO PAGAMENTO PARCELADO: Cumprindo a previsão 
do artigo 891, parágrafo único eartigo 895 e parágrafos do CPC, poderão ser apresentadas propostas para o pagamento do lance de forma parcelada, sendo necessário sinal igual ou superior a 25% do valor do lance (o pagamento do sinal também será 
efetuado no prazo de até 24h (vinte e quatro horas) a contar do encerramento do leilão, através de guia de depósito judicial do Banco Brasil obtida no site https://portaldecustas.tjsp.jus.br/portaltjsp/login.jsp) e o saldo remanescente em até 30 parcelas 
corrigidas monetariamente por indexador apresentado pelo arrematante e garantido pela hipoteca do próprio bem, ficando esta forma de pagamento sujeita a apreciação do MM. Juízo para validação, caso não haja lance para pagamento à vista, 
uma vez que este prefere ao lance para pagamento parcelado e, por isso, à partir do registro de um lance à vista não será admitida oferta de lance parcelado. O lance parcelado deverá ser ofertado diretamente no site da Leiloeira Oficial (art. 22,parágrafo 
único da Resolução nº 236 do CNJ), prevalecendo o de maior valor (Art. 895, §8º, I,CPC). ATRASO E INADIMPLEMENTO DAS PARCELAS: Em caso de atraso no pagamento de qualquer das prestações, incidirá multa de dez por cento sobre a soma da 
parcela inadimplida comas parcelas vincendas e ocorrendo o inadimplemento poderá o exequente pedir a resolução da arrematação ou promover, em face do arrematante, a execução do valor devido, devendo ambos os pedidos ser formulados nos autos da 
execução em que se deu a arrematação (Art. 895, § 4º e 5º,I, CPC). COMISSÃO DO LEILOEIRO OFICIAL: A comissão devida ao Leiloeiro será de 5% (cinco por cento) sobre o valor da arrematação , não se incluindo no valor do lanço. O depósito da 
comissão deverá ser em juízo, no prazo de até 01 (um) dia útil e seu levantamento será autorizado após a apreciação da idoneidade do lance pelo Juízo, nos termos do parágrafo único do artigo 267das Normas de Serviço da Corregedoria Geral da Justiça. 
REMIÇÃO DA EXECUÇÃO E ACORDO: Se a parte executada, após a publicação do presente edital, pagar a dívida antes de adjudicado ou alienado o bem, ou sendo firmado acordo entre as partes, deverá arcar com as despesas de divulgação assumidas 
pelo leiloeiro, nos termos art. 40 do Decreto 21.981/32. Contudo, caso a remição ou acordo ocorra após a realização da alienação , o Leiloeiro fará jus à comissão previamente fixada, conforme § 3º do artigo 7º da Resolução nº 236 do Conselho Nacional de 
Justiça de 13/07/2016. FRAUDE: Aquele que tentar fraudar a arrematação ficará sujeito às penalidades do artigo 358 do Código Penal, além da reparação de danos na esfera cível (Artigos 186 e 927, CC). DÚVIDAS E ESCLARECIMENTOS:  Pessoalmente 
perante o Ofício Cível onde tramita apresente ação, no escritório da Leiloeiro Oficial, localizado na Rua Hipódromo, 1141, sala 66,Centro Empresarial Santa Teresa, Mooca, São Paulo/SP, através do telefone (11) 3550-4066 ou pelo e-mail: 
contato@frazaoleiloes.com.br . Fica a EXECUTADA, seu cônjuge, o credor hipotecário CAIXA ECONÔMICA FEDERALCEF e demais interessados, INTIMADOS das designações supra, bem como da penhora realizada em data de 23/02/2016, através da 
publicação deste EDITAL, nos termos do art. 274, parágrafo único art. 887, § 2º, §3º e § 5º e art. 889, parágrafo único, todos do Novo Código de Processo Civil, caso não sejam localizados para a intimação pessoal. Não consta dos autos haver recurso ou 
causa pendente de julgamento. Todas as regras e condições do Leilão estão disponíveis no Portal www.frazaoleiloes.com.br . Será o edital, afixado e publicado. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 27 de julho de 2022.

Tel. 11-3550-4066 - www.FrazaoLeiloes.com.br
Fotos, edital e matrícula no site do leiloeiro. Cadastre-se para dar lance pela internet.

Leilões Judiciais

Tel. 11-3550-4066 - www.FrazaoLeiloes.com.br
Fotos, edital e matrícula no site do leiloeiro. Cadastre-se para dar lance pela internet.

EDITAL RESUMO DE LEILÃO JUDICIAL - Somente Online
01ª VC de PIRACAIA/SP Proc. nº 1002485-37.2018.8.26.0450 EXEQUENTE: SILVIO ARNALDO DE 
ARAUJO (CPF 158.673.498-96) EXECUTADO: JOSÉ LAMEU FERREIRA (CPF 586.412.389-72) 
INTERESSADOS: VALDECI AMARAL ALVES FERREIRA (CPF 128.973.578-60); PREFEITURA DE 
MAIRIPORÃ Encerramento 1º Leilão: 23/09/22 - 10h30 - Lance Mínimo: R$ 85.106,26* Encerramento 2º 
Leilão: 21/10/22 - 10h30 - Lance Mínimo: R$ 51.063,76* *Os valores serão atualizados à época da 
alienação. TERRENO C/ Á.T. de 1.971,30m² - ALAMEDA CHRISTIANO PEREIRA BUENO, S/Nº, JD. 
PARAÍSO, MAIRIPORÃ/SP. MATRÍCULA 33.296 - CRI DE MAIRIPORÃ/SP. CONSTA ÔNUS. Leia o Edital 
Completo no site da leiloeira (Art. 887, § 2o , CPC). Cadastre-se antecipadamente para participar do leilão 
online. Rua Hipódromo, 1141, sala 66, Centro Empresarial Santa Teresa, Mooca, São Paulo/SP. Ana Claudia 
Campos Frazão - leiloeira oficial - JUCESP 836. Tel. 11-3550-4066 – www.FrazaoLeiloes.com.br

Leilões Judiciais

Tel. 11-3550-4066 - www.FrazaoLeiloes.com.br
Fotos, edital e matrícula no site do leiloeiro. Cadastre-se para dar lance pela internet.

LEILÃO JUDICIAL - Somente Online
38ª VC de São Paulo/SP Proc. nº 1015785-25.2013.8.26.0100 EXEQUENTE: BRD - BRASIL DISTRESSED 
CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA (CNPJ 12.164.614/0001-98) EXECUTADO: SERGIO ASSAD IBRI (CPF 
525.875.508-82) INTERESSADOS: MONICA JUDITH UNGER IBRI(CPF 004.173.648-65), BANCO VOTORANTIM S/A 
(CNPJ 59.588.111/0001-03), BANCO SAFRA S/A (CNPJ 58.160.789/0001-28), JUÍZO DA 90ª VARA DO TRABALHO DE 
SÃO PAULO/SP; JUÍZO DA 3ª CÍVEL DO FORO CENTRAL DA COMARCA DE SÃO PAULO/SP,JUÍZO DA 31ª CÍVEL DO 
FORO CENTRAL DA COMARCA DE SÃO PAULO/SP PREFEITURA DE SÃO PAULO, COND. ED. ATHENAS (CNPJ 
62.576.608/0001-16), SETOR DE EXECUÇÕES FISCAIS DA COMARCA DE ITATIBA/SP Encerramento 1º Leilão: 
30/09/22 - 10h00 - Lance Mínimo: Lt 1) R$ 219.069,41* / Lt 2) R$ 219.069,41* Encerramento 2º Leilão: 28/10/22 - 10h00 - 
Lance Mínimo: Lt 1) R$ 131.441,65* / Lt 2) R$ 131.441,65* *Os valores serão atualizados à época da alienação. VAGAS 
32 E 33 NO EDIFÍCIO ATHENAS - AV. IRAÍ, Nº 570, SÃO PAULO/SP. MATRÍCULAS 105.521 e 105.522 - 14º CRI SÃO 
PAULO/SP. CONSTA ÔNUS. Leia o Edital Completo no site da leiloeira (Art. 887, § 2o, CPC). Cadastre-se antecipadamente 
para participar do leilão online. Rua Hipódromo, 1141, sala 66, Centro Empresarial Santa Teresa, Mooca, São Paulo/SP. Ana 
Claudia Campos Frazão - leiloeira oficial - JUCESP 836. Tel. 11-3550-4066 - www.FrazaoLeiloes.com.br

EDITAIS DE LEILÕES PÚBLICOS JUDICIAIS ON-LINE, NOS TERMOS DA 
LEGISLAÇÃO EM VIGOR - 1° VARA CIVEL DO FORO DA COMARCA DE BIRIGUI/SP.

Processo nº. 0017538-11.2010.8.26.0077 – Partes: DOMINGOS REDONDO JÚNIOR E ALESSAN-
DRA SCARPIN NEVES REDONDO X JOSÉ FRANCISCO DOS SANTOS E ROSÂNGELA CLEIRE 
ROSA DOS SANTOS. 1º LEILÃO: 11/08/22 às 13h00 oportunidade em que o(s) bem(ns) será(ão) 
vendido(s) pelo valor da avaliação atualizada, não havendo licitantes, seguirá sem interrupção - 2º 
LEILÃO: 31/08/22 às 13h00, não sendo admitidos lanços inferiores a 50% do valor da avaliação atua-
lizada pelos índices adotados pelo TJ/SP. 1ª data Avaliação: R$ 1.038.406,71 e 2ª data Lance Inicial: 
R$ 519.203,36 valores sujeitos a atualizações. Lote único de bem imóvel: IMÓVEL RURAL C/ ÁREA 
DE 2,0 HECTARES (Chácara Maanain) com benfeitorias, localizada na Seção Glória I em BASTOS/
SP, Matrícula nº 42.527 do CRI de Tupã/SP.

Processo nº. 0002782-22.1995.8.26.0077 – Partes: BANCO SISTEMA S.A, ATUAL DENOMINAÇÃO 
DE BANCO BAMERINDUS DO BRASIL S.A X JOÃO ROBERTO PULZATTO, SILMARA ROSSI 
FRAMARIN PULZATTO, ETELVINO PULZATTO E LAURICIA FRIGERIO PULZATTO. 1º LEILÃO: 
11/08/22 às 13h30 oportunidade em que o(s) bem(ns) será(ão) vendido(s) pelo valor da avaliação 
atualizada, não havendo licitantes, seguirá sem interrupção - 2º LEILÃO: 31/08/22 às 13h30, não 
sendo admitidos lanços inferiores a 60% do valor da avaliação atualizada pelos índices adotados pelo 
TJ/SP. 02 lotes de bens imóveis: Lote 01: IMÓVEL RURAL “Sítio São João XXVI” com área total de 
18,570466 hectares contendo diversas benfeitorias, localizada na antiga Fazenda Baguassu, Bairro 
Rural do Boato, Município e Comarca de Birigui/SP, Matrícula nº 1.170 do C.R.I. de Birigui/SP, 1ª 
data Avaliação: R$ 815.471,62 e 2ª data Lance Inicial: R$ 489.282,97 valores sujeitos a atualizações. 
Lote 02: IMÓVEL RURAL “Sítio São João XXVI” com área total de 49,034688 hectares, localizada 
na antiga Fazenda Baguassu, Bairro Rural do Goulart, Município e Comarca de Birigui/SP, Matrícula 
nº 19.635 do C.R.I. de Birigui/SP, 1ª data Avaliação: R$ 2.151.272,69 e 2ª data Lance Inicial: R$ 
1.290.763,61 valores sujeitos a atualizações.

Processo nº. 0018252-34.2011.8.26.0077 – Partes: MAGALI MARIA CHRISTOVAM DE NADAI x VAL-
DEMIR NARCIZO ZAGO. 1º LEILÃO: 18/08/22 às 12h00 oportunidade em que o(s) bem(ns) será(ão) 
vendido(s) pelo valor da avaliação atualizada, não havendo licitantes, seguirá sem interrupção - 2º 
LEILÃO: 06/09/22 às 12h00, não sendo admitidos lanços inferiores a 50% do valor da avaliação atua-
lizada pelos índices adotados pelo TJ/SP. 1ª data Avaliação: R$ 86.549,90 e 2ª data Lance Inicial: R$ 
43.274,95 valores sujeitos a atualizações. Lote único de bem imóvel: Parte ideal (50%) de uma CASA 
com 03 dormitórios, na Rua João Custódio, nº 41, Bairro Thereza Maria Barbieri, Birigui/SP, com área 
total de 174,21 m² e área total construída de 140,80 m², Matrícula nº 27.809 do C.R.I. de Birigui/SP.

Processo nº. 1005998-60.2021.8.26.0077 – Partes: CONDOMÍNIO RESIDENCIAL GUATAMBU 
PARK X JOM EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS. 1º LEILÃO: 19/08/22 às 15h30 oportunidade 
em que o(s) bem(ns) será(ão) vendido(s) pelo valor da avaliação atualizada, não havendo licitan-
tes, seguirá sem interrupção - 2º LEILÃO: 08/09/22 às 15h30, não sendo admitidos lanços inferiores 
a 60% do valor da avaliação atualizada pelos índices adotados pelo TJ/SP. 1ª data Avaliação: R$ 
251.550,00 e 2ª data Lance Inicial: R$ 150.930,00 valores sujeitos a atualizações. Lote único de bem 
imóvel: UNIDADE AUTÔNOMA C/ 1000 m² de área privativa, n°19, QUADRA “A” no RESIDENCIAL 
GUATAMBU PARK, com frente para a Rodovia Teotônio Vilela, 5.555, Bairro Guatambu em Birigui/SP, 
Matrícula nº 84.454 do C.R.I. de Birigui/SP.

Vendas “AD CORPUS” e no estado em que se encontram, sem garantias. Pagamento a vista 
ou a prazo vide editais. Comissão devida à leiloeira: 5% do valor das arrematações. Visitação: 
Agendamento junto a Leiloeira Oficial. Obs: Gravames e demais ônus vide Editais. Editais na 
Íntegra e lances on-line no site: www.lanceja.com.br - (11) 4426-5064. Leiloeira Oficial: Cristiane 
Borguetti Moraes Lopes - JUCESP 661.

Ligue já: 
11. 3729-6600

Publique 
em jornal 
de grande 
circulação.
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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.

WWW.LANCETOTAL.COM.BR

Edital de Leilão Extrajudicial
Angélica Mieko Inoue Dantas, Leiloeiro Oficial, matrícula JUCESP 747, devidamente autorizada pe-
lo(s) comitente (s) GAFISA CONSTRUTORA , torna público a oferta, em leilão ONLINE EXCLUSIVO 
PARA FUNCIONÁRIOS BENS DE APARTAMENTO DECORADO LEILÃO - WE SOROCABA - 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. 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.

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.

w
rpreto.nucleo@majudicial.com.brwww.majudicial.com.br

1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA/SP - EDITAL DE LEILÃO, em resumo (art. 887, §3º - CPC), e de intimação do(a)(s) 
executado(a)(s) T. S. M. EPP, T. S. M, J. P. S. M, C. B. M; dos credores BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., FERTIPAR BANDEIRANTES LTDA, 
AGRICHEM DO BRASIL S.A; do(s) terceiro(s) interessado(s) CRISLEY DONIZETTI DEARO PERAL e sua esposa. O(A) MM. Juiz(a) de Direito Dr.(a) 
DANILO PINHEIRO SPESSOTTO da 1ª Vara Cível da Comarca de São João da Boa Vista/SP, na forma da lei, FAZ SABER..., que por este Juízo 
processam-se os autos da Ação de EXECUCAO DE TITULO EXTRAJUDICIAL - Espécies de Títulos de Crédito ajuizada por C.C. I.L. A. U. P. S. P. - S. 
U. PR/SP contra T. S. M. EPP, T. S. M, J. P. S. M, C. B. M - Processo nº 1001786-51.2016.8.26.0568 (Nº de Ordem 612/16) e que foi designada a 
venda do(s) bem(ns) descrito(s) abaixo, de acordo com as regras expostas a seguir: O leilão será realizado por MEIO ELETRÔNICO, através do 
Portal www.maisativojudicial.com.br. O 1º pregão terá início em 15/08/2022, a partir das 14:00 horas, encerrando-se em 18/08/2022, 
às 14:00 horas. Caso os lances ofertados não atinjam o valor mínimo de venda do(s) imóvel(is) no 1º pregão, o leilão seguir-se-á sem interrupção 
até às 14:00 horas do dia 21/09/2022 - 2º pregão. Os lances deverão ser ofertados pela rede Internet, através do Portal www.maisativojudicial.
com.br. O leilão será conduzido pelo(a) Leiloeiro(a) Oficial Sr(a). Renato Schlobach Moysés, JUCESP nº 654. O(a) arrematante arcará com os 
débitos pendentes que recaiam sobre o bem, exceto os decorrentes de débitos fiscais e tributários conforme o artigo 130, parágrafo único, 
do Código Tributário Nacional. O arrematante deverá pagar, a título de comissão, o valor correspondente a 5% (cinco por cento) do preço de 
arrematação do(s) imóvel(is). Todas as regras, condições do Leilão, descrição completa do lote, ônus/restrições, matrícula e laudo de avaliação 
estão disponíveis, em inteiro teor, nos autos do processo e no Portal www.maisativojudicial.com.br. A publicação deste edital supre eventual 
insucesso das notificações pessoais e dos respectivos patronos e será realizada através da rede mundial de computadores, conforme determina 
o §2º, do artigo 887, do Código de Processo Civil. RELAÇÃO DO(S) IMÓVEL(IS): Lote 1 - Uma área de terras situada neste município, identificada 
por Gleba ‘’B’’, no lugar denominado Sítio Capituva, com a área de 0,4272 hectares, objeto da matricula nº 46035 do CRI local’’. Descrição da 
Matrícula: Uma área de terras situada neste município e comarca de São João da Boa Vista. Identificada por Gleba ‘’B’’, no lugar denominado, 
Sitio Capituva, com a área de 0,4272 hectares, ou 4.272,00 m² (quatro mil, duzentos e setenta e dois metros quadrados), ou ainda 0,1765 
alqueires. Av.3 É feita a presente averbação para constar que o imóvel desta matrícula, conforme lei municipal n. 1.838, de 26 de abril de 
2006, passou a pertencer ao PERÍMETRO URBANO deste município, recebendo a inscrição municipal n. 26.0106.0020.001. Imóvel matriculado 
no C.R.I de S.J. da Boa Vista, sob n. 46035.Valor da Avaliação em 15/03/2021: R$ 1.000.000,00 (Um milhão de reais). Depositário: T.S.M. Local 
do bem: Sítio Capituva, Gleba B, São João da Boa Vista/SP. Sobre o(s) imóvel(is) a ser(em) leiloado(s) não há Recurso pendente de julgamento.
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1ª VARA JUDICIAL DA COMARCA DE MIRASSOL/SP - EDITAL DE LEILÃO, em resumo (art. 887, §3º - CPC), e de intimação do(a)(s) executado(a)
(s) ESPÓLIO ARCINO BERTO FILHO, ANDREA FORTES BERTO, ARCINO BERTO NETO, ANA BEATRIZ BERTO; do credor com penhora anteriormente 
averbada BANCO BRADESCO S/A , ITAÚ UNIBANCO S.A; do(s) terceiro(s) interessado(s) CONDOMÍNIO PANTHEON. O(A) MM. Juiz(a) de Direito 
Dr.(a) MARCOS VINICIUS KRAUSE BIERHALZ da 1ª Vara Judicial da Comarca de Mirassol/SP, na forma da lei, FAZ SABER..., que por este Juízo 
processam-se os autos da Ação de EXECUCAO DE TITULO EXTRAJUDICIAL - Espécies de Títulos de Crédito ajuizada por ITAÚ UNIBANCO S/A 
contra ESPÓLIO ARCINO BERTO FILHO, ANDREA FORTES BERTO, ARCINO BERTO NETO, ANA BEATRIZ BERTO - Processo nº 3000106-
50.2013.8.26.0358 (Nº de Ordem 856/13) e que foi designada a venda do(s) bem(ns) descrito(s) abaixo, de acordo com as regras expostas a 
seguir: O leilão será realizado por MEIO ELETRÔNICO, através do Portal www.maisativojudicial.com.br. O 1º pregão terá início em 15/08/2022, 
a partir das 14:00 horas, encerrando-se em 18/08/2022, às 14:00 horas. Caso os lances ofertados não atinjam o valor mínimo de venda do(s) 
imóvel(is) no 1º pregão, o leilão seguir-se-á sem interrupção até às 14:00 horas do dia 08/09/2022 - 2º pregão. Os lances deverão ser 
ofertados pela rede Internet, através do Portal www.maisativojudicial.com.br O leilão será conduzido pelo(a) Leiloeiro(a) Oficial Sr(a). Renato 
Schlobach Moysés, JUCESP nº 654. O(a) arrematante arcará com eventuais débitos pendentes que recaiam sobre o(s) bem(ns), exceto os 
decorrentes de débitos fiscais e tributários conforme o art.130, parágrafo único do CTN. O arrematante deverá pagar, a título de comissão, o 
valor correspondente a 5% (cinco por cento) do preço de arrematação do(s) imóvel(is). Todas as regras, condições do Leilão, descrição 
completa do lote, ônus/restrições, matrícula e laudo de avaliação estão disponíveis, em inteiro teor, nos autos do processo e no Portal www.
maisativojudicial.com.br. A publicação deste edital supre eventual insucesso das notificações pessoais e dos respectivos patronos e será 
realizada através da rede mundial de computadores, conforme determina o §2º, do artigo 887, do Código de Processo Civil. RELAÇÃO DO(S) 
IMÓVEL(IS): Lote 1 - Imóvel descrito na matrícula nº 63.562 do 2º Cartório de Registro de Imóveis de São José do Rio Preto (fls. 255/256), em 
nome de Arcindo Berto Filho e s/m Andrea Fortes Berto. Descrição matrícula 63.562: IMÓVEL: A VAGA DE GARAGEM N.º 331, LOCALIZADA 
NO SUBSOLO 1, DO CONDOMÍNIO PANTHEON, COM ENTRADA PELA RUA CILA Nº 3536, situado na Vila Redentora. Matrícula nº 63.562 do 2º 
Cartório de Registro de Imóveis de São José do Rio Preto/SP. Valor da avaliação em 18/08/2020: R$ 24.810,96 (Vinte e quatro mil, oitocentos 
e dez reais e noventa e seis centavos). Local do bem: Rua Cila, nº 3536, Vaga nº 331, Cond. Pantheon, Vila Redentora, São José do Rio Preto/
SP. Lote 2 - Imóvel descrito na matrícula nº 63.563 do 2º Cartório de Registro de Imóveis de São José do Rio Preto (fls. 253/254), em nome de 
Arcindo Berto Filho e s/m Andrea Fortes Berto. Descrição matrícula 63.563: IMÓVEL: A VAGA DE GARAGEM N.º 332, LOCALIZADA NO 
SUBSOLO 1, DO CONDOMÍNIO PANTHEON, COM ENTRADA PELA RUA CILA N.º 3536, situado na Vila Redentora. Matrícula nº 63.563 do 2º 
Cartório de Registro de Imóveis de São José do Rio Preto/SP. Valor da avaliação em 18/08/2020: R$ 24.810,96 (Vinte e quatro mil, oitocentos 
e dez reais e noventa e seis centavos). Depositário: Os atuais possuidores. Local do bem: Rua Cila, no 3536, Vaga nº 332, Cond. Pantheon, 
Vila Redentora, São José do Rio Preto/SP. Sobre o(s) imóvel(is) a ser(em) leiloado(s) não há Recurso pendente de julgamento.
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1ª Vara Cível da Comarca de São João da Boa Vista/SP - EDITAL DE LEILÃO, em resumo (art. 887, §3º - CPC), e de intimação do(a)(s) 
executado(a)(s) MARYNESIA DE FREITAS MESQUITA, RUBENS MARQUES MESQUITA, MARILOURDES DE FREITAS MESQUITA; do titular direito 
- locatário HOTEL BANDEIRANTES DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA LTDA-ME representado por seu sócio administrador VALTER ALBERTO PIVA 
JUNIOR e s/m ALESSANDRA SALLAI PIVA; do credor com penhora anteriormente averbada FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO 
DA BOA VISTA, FAZENDA NACIONAL; da Cônjuge de Rubens Marques Mesquita TEREZINHA DE JESUS SOUZA MESQUITA. O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito Dr.(a) Danilo Pinheiro Spessotto da 1ª Vara Cível da Comarca de São João da Boa Vista/SP, na forma da lei, FAZ SABER..., que por este 
Juízo processam-se os autos da Ação de Carta Precatória Cível - Diligências ajuizada por OJC EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES 
IMOBILIÁRIAS contra MARYNESIA DE FREITAS MESQUITA, RUBENS MARQUES MESQUITA, MARILOURDES DE FREITAS MESQUITA - Processo nº 
0003092-43.2014.8.26.0568 (Nº de Ordem 528/2014) e que foi designada a venda do(s) bem(ns) descrito(s) abaixo, de acordo com as regras 
expostas a seguir: A praça será realizada por MEIO ELETRÔNICO, através do Portal www.maisativojudicial.com.br. O 1º pregão terá início em 
15/08/2022, a partir das 14:00 horas, encerrando-se em 18/08/2022, às 14:00 horas. Caso os lances ofertados não atinjam o valor mínimo de 
venda do(s) imóvel(is) no 1º pregão, a praça seguir-se-á sem interrupção até às 14:00 horas do dia 16/09/2022 - 2º pregão. Os lances deverão 
ser ofertados pela rede Internet, através do Portal www.maisativojudicial.com.br Os lances que não atingirem o valor mínimo de venda serão 
recebidos condicionalmente, ficando sujeitos a posterior aprovação do Juízo responsável, desde que prestada caução pelo ofertante de 20% 
(vinte por cento) do lance ofertado. A praça será conduzida pelo(a) Leiloeiro(a) Oficial Sr(a). Renato Schlobach Moysés, JUCESP nº 654. 
O arrematante arcará com os débitos pendentes que recaiam sobre o bem, exceto os decorrentes de débitos fiscais e tributários conforme o 
artigo 130, parágrafo único, do Código Tributário Nacional. O arrematante deverá pagar, a título de comissão, o valor correspondente a 5% 
(cinco por cento) do preço de arrematação do(s) imóvel(is). Todas as regras e condições da Praça estão disponíveis, em inteiro teor, nos autos 
do processo e no Portal www.maisativojudicial.com.br. A publicação deste edital supre eventual insucesso das notificações pessoais e dos 
respectivos patronos e será realizada através da rede mundial de computadores, conforme determina o §2º, do artigo 887, do Código de 
Processo Civil. RELAÇÃO DO(S) IMÓVEL(IS): Lote 1 - Imóvel objeto da Transcrição 3-AT, fls. 1841, número de ordem 43.944 do CRI local, 
assim caracterizado: Um prédio de n. 137/139/139F, da Rua Senador Saraiva, atualmente explorado comercialmente com a denominação 
““Hotel Bandeirantes””, com área edificada de 773,50m², conforme lançamento no Cadastro municipal local, e o respectivo terreno com área 
total de 338m². Valor da Avaliação em 08/01/2020: R$ 1.029.185,85 (um milhão, vinte e nove mil, cento e oitenta e cinco reais e oitenta e 
cinco centavos). monetária do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo em Maio/2022: R$ 1.254.944,43 (um milhão, duzentos e cinquenta 
e quatro mil, novecentos e quarenta e quatro reais e quarenta e três centavos. Local do bem: Rua Senador Saraiva, 137 e 141, Centro, São João 
da Boa Vista/SP. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São João da Boa Vista/SP, aos 16 de junho de 2022. Danilo Pinheiro Spessotto 
Juiz(a) de Direito.EXTRATO DE LEILÃO ELETRÔNICO JUDICIAL

O Dr. Marcello do Amaral Perino, MM. Juiz de Direito da 01ª Vara Regional De Competência Empresa-
rial e de Conflitos Relacionados à Arbitragem do Foro Central da Comarca de São Paulo/ SP, na forma 
da lei, FAZ SABER, aos que o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem e interessar possa, 
que será realizado leilão público pela Leiloeiro Público Erick Soares Hammoud Teles, devidamente 
cadastrado na Junta Comercial de São Paulo - JUCESP sob o nº. 1.197, do imóvel arrecadado nos 
autos da falência nº. 1000189-59.2020.8.26.0260, em que é falida ULTRACENTER SISTEMAS DE 
RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO E CONTACT CENTER LTDA. DO LEILÃO: 1ª PRAÇA: Inicia no dia 
08/08/2022, às 14:00hs, e termina no dia 11/08/2022, a partir das 14:00hs. Na primeira praça, não 
serão admitidos lances inferiores ao valor da avaliação. Caso não haja lance, seguir-se-á sem inter-
rupção para a: 2ª PRAÇA: Inicia no dia 11/08/2022, às 14:01hs, e termina no dia 26/08/2022, a partir 
das 14:00hs. Na segunda praça serão admitidos lances não inferiores a 50% da avaliação. Caso não 
haja lance, seguir-se-á sem interrupção para a: 3ª PRAÇA: Inicia no dia 26/08/2022, às 14:01hs, e 
termina no dia 12/09/2022, a partir das 14:00hs. Na terceira praça serão admitidas propostas, que 
serão submetidas à apreciação do juiz do processo falimentar nº. 1000189-59.2020.8.26.0260. DA 
DESCRIÇÃO DO BEM: Um terreno com frente para a Rua Emilio Cani, 1º subdistrito de Botucatu/ SP, 
medindo a partir de 26,00 metros da esquina da Rua Curuzu, 19,79 metros de frente, segue medindo 
15,27 metros em curva de concordância com a Avenida Marginal do Ribeirão Lavapés, e por esta 
segue por uma distância de 81,74 metros até um ponto, daí segue medindo 13,00 metros em curva de 
concordância com a Rua João Miguel Rafael, e por esta segue uma distância de 22,07 metros até um 
ponto; daí deflete a direita medindo 99,00 metros até encontrar a Rua Emilio Cani, ponto de partida, 
dividindo com os lotes 10 à 02; encerrando 2.936,65 m², localizado na quadra formada pela avenida 
Marginal do Ribeirão Lavapés, ruas Emilio Cani, Curuzu e João Miguel Rafael. CADASTRO MUNICI-
PAL: 01.0008.0001/00012. O Edital completo e seus anexos estão à disposição dos interessados na 
plataforma www.positivoleiloes.com.br. São Paulo 29 de julho de 2022.
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1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA/SP - EDITAL DE LEILÃO, em resumo (art. 887, §3º - CPC), e de intimação do(a)(s) 
executado(a)(s) MARLENE BATISTA DIAS ME. O(A) MM. Juiz(a) de Direito Dr.(a) DANILO PINHEIRO SPESSOTTO da 1ª Vara Cível da Comarca de 
São João da Boa Vista/SP, na forma da lei, FAZ SABER..., que por este Juízo processam-se os autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial 
- Duplicata ajuizada por AMORIM CORTINAS LTDA. EPP contra MARLENE BATISTA DIAS ME - Processo nº 1003116-83.2016.8.26.0568 
(Nº de Ordem 1043/16) e que foi designada a venda do(s) bem(ns) descrito(s) abaixo, de acordo com as regras expostas a seguir: O leilão será 
realizado por MEIO ELETRÔNICO, através do Portal www.maisativojudicial.com.br. O 1º pregão terá início em 15/08/2022, a partir das 14:00 
horas, encerrando-se em 18/08/2022, às 14:00 horas. Caso os lances ofertados não atinjam o valor mínimo de venda do(s) bem(ns) no 1º 
pregão, o leilão seguir-se-á sem interrupção até às 14:00 horas do dia 21/09/2022 - 2º pregão. Os lances deverão ser ofertados pela rede 
Internet, através do Portal www.maisativojudicial.com.br. O Leilão será conduzido pelo(a) Leiloeiro(a) Oficial Sr(a). Renato Schlobach Moysés, 
JUCESP nº 654. O(a) arrematante arcará com os débitos pendentes que recaiam sobre o bem, exceto os decorrentes de débitos fiscais e 
tributários conforme o artigo 130, parágrafo único, do Código Tributário Nacional. O arrematante deverá pagar, a título de comissão, o valor 
correspondente a 5% (cinco por cento) do preço de arrematação do(s) bem(ns). Todas as regras, condições do Leilão, descrição completa do 
lote, ônus/restrições, estão disponíveis, em inteiro teor, nos autos do processo e no Portal www.maisativojudicial.com.br. A publicação deste 
edital supre eventual insucesso das notificações pessoais e dos respectivos patronos e será realizada através da rede mundial de computadores, 
conforme determina o §2º, do artigo 887, do Código de Processo Civil. RELAÇÃO DO(S) BEM(NS): Os Direitos sobre o veículo I/HAFEI RUIYI 
PICKUP L, car / caminhonete / c. fechada, gasolina, ano fab. 2010, mod. 2011, prata, placas ERX-5909, São João da Boa Vista/SP, chassi final 
01441, alienado ao Banco Bradesco S/A, CMT motor n° 082556883H08, cap. 1000, 78T, 970CC, RENAVAM 00257595937, em bom estado de 
conservação e funcionamento. Valor da avaliação em 09/01/2018: R$ 16.000,00 (dezesseis mil reais). Depositário: FLAVIO CESAR DE OLIVEIRA. 
Local do bem: Av. Dr. Oscar Pirajá Martins, 1286, Jd. Santo André, São João da Boa Vista/SP. Sobre o(s) bem(ns) a ser(em) leiloado(s) não há 
Recurso pendente de julgamento.
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LEILÃO DOS BENS EDITAL DE LEILÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
EMPRESAS VENDEDORAS (COMITENTES): ESCRITORIO DE LEILÕES INTERM.DE ATIVOS LTDA EPP

LEILÃO DEPÓSITO PONTA PORÃ – SÃO PAULO - SP (ref.495)
CONDIÇÕES PARA PARTICIPAR DO LEILÃO: Os interessados em participar do leilão devem ter no mínimo 18 anos completos (menores somente 
emancipados ou assistidos, por representante legal), efetuar cadastro, estarem de acordo com as Condições de Venda e pagamento do leilão via internet 
do site www.lancetotal.com.br, além de estarem com seu CPF/CNPJ em situação regular junto a Receita Federal. As habilitações para participação/
lances no leilão on-line deverão ser solicitadas com antecedência mínima de 02 horas antes do encerramento do leilão. O site www.lancetotal.com.br não 
cancela e não anula lances efetuados através da internet. Lembramos que o usuário é responsável por todas as ofertas, lances e informações de cadas-
tro registrado em seu nome e/ou login. Faça seu cadastro em nosso site e solicite sua habilitação para dar lances. HABILITAÇÃO: é uma autorização 
específica para cada tipo de leilão. Depois que o usuário é habilitado ele está autorizado a fazer suas ofertas em lances manuais e automáticos. Os lotes 
terão data e horário previstos para início do fechamento dos lotes, os quais serão exibidos na “tela de lance” do site LANCE TOTAL (www.lancetotal.com.
br). BENS: Os bens serão vendidos no estado em que se encontram, sem garantias inclusive de funcionamento e sem direito a troca, podendo eventual-
mente apresentar avarias, amassados, riscos, sujeira, ausência de embalagem, dos manuais e de alguns acessórios, componentes e peças assumindo 
o arrematante vencedor todo e quaisquer ônus referentes (s) ao (s) bem (ns). A Comitente vendedora e ao Leiloeiro reservam-se o direito de liberá-los, ou 
não, a quem maior lance oferecer, bem como retirar, alterar preços, desdobrar ou reunir os bens em lotes, de acordo com o seu critério ou necessidade 
desde o início até o momento do encerramento do leilão. O Leiloeiro é mero mandatário do Comitente, não se responsabilizando pela origem, validade, 
existência de impedimentos ou quaisquer ônus sobre os bens ora em Leilão, nem tampouco pelo pagamento de impostos/tributos referentes aos bens. 
Não serão aceitas reclamações e desistências após a arrematação. Os participantes estão sujeitos a todas as cláusulas do contrato de Adesão de Usuá-
rios do site Lance Total e as presentes Condições de Venda, sendo de sua responsabilidade a vistoria prévia dos lotes, isentando o Leiloeiro e a Empresa 
Comitente/Vendedora por vícios ocultos ou não no bem adquirido, renunciando desde já a qualquer direito ou ação, não podendo em hipótese alguma 
alegar desconhecimento das condições de uso, falta de componentes ou qualquer outra circunstância para pleitear descontos ou desistir do lote arrema-
tado. Os bens constantes em cada lote serão apregoados em quantidades e medidas aproximadas, sendo possível uma margem de até 10% (dez por 
cento) de erro em suas descrições, medidas, tipo de materiais e quantidades para mais ou para menos sem que seja devido qualquer pagamento adicio-
nal e/ou reembolso do valor pago. A descrição em nosso site e foto não isenta o comprador da responsabilidade de sua vistoria prévia no local, vistoria 
esta que o comprador poderá verificar: medidas, tipo de produto, descrição, estado de conservação e detalhes do produto (material). Os bens sujeitos a 
pesagem serão pesados conforme balança da Comitente vendedora. VISITAÇÃO: Cabe aos interessados vistoriar os bens nas datas determinadas pela 
empresa vendedora. Durante a visitação não é autorizada a entrada no decorado com Bolsas, Sacolas e Mochilas. ATENÇÃO PROTOCOLO COVID - 
VISITAÇÃO DOS BENS: Pensando no bem estar de nossos clientes e colaboradores pedimos a cooperação e compreensão de todos, para as regras e 
recomendações abaixo: • A visitação ocorrerá por ordem de chegada; • Prazo máximo de permanência no local será de 30 minutos, • Entrada no local 
somente 04 pessoa por vez, exceto casos em que os visitantes sejam da mesma “família”; • Não será permitida a entrada no local sem o uso de máscaras 
respiratórias; • As máscaras não serão fornecidas pela Comitente Vendedora, ficando sob responsabilidade dos interessados levá-las até o local; • Os 
procedimentos de aferição de temperatura e uso de álcool em gel para os visitantes, serão realizados no local por nossos colaboradores. Os bens pode-
rão ser examinados pelos interessados sem a necessidade de AGENDAMENTO PRÉVIO conforme as datas e horários abaixo: • Segunda-feira, dia 
29/08/2022 - das 10h00 às 15h00 • Rua Ponta Porã, 580 – Vila Ipojuca, São Paulo, SP 05058-000 LEILÃO / PROCESSO DE VENDA: Os bens / lotes 
apregoados estarão disponíveis para lances prévios no site www.lancetotal.com.br. O leilão será realizado no dia 30 de Agosto de 2022 (terça–feira) a 
partir das 13h00 via internet, sendo que cada lote será fechado separada e seqüencialmente com um intervalo de 60 (sessenta) segundos. Os lotes 
terão horário previsto para iniciar o fechamento, sendo certo que, caso o Leiloeiro receba algum lance no último minuto do fechamento do lote, o cronô-
metro abrirá mais 180 segundos do encerramento do lote e assim sucessivamente a cada lance efetuado no último minuto, para que todos os Usuários 
interessados tenham a oportunidade de efetuar novos lances. O arrematante/comprador poderá fazer mais de uma oferta/lance para o mesmo bem, 
prevalecendo sempre a maior entre todas as ofertas e/ou lances realizados. Os lances serão recebidos via Internet através do site www.lancetotal.com.
br. Os lances ofertados são IRREVOGÁVEIS e IRRETRATÁVEIS. O usuário é responsável por todas as ofertas registradas em seu nome, pelo que os 
lances não podem ser anulados e/ou cancelados em nenhuma hipótese. LANCE LIVRE: Ao clicar no “Lance Livre” o sistema irá acrescentar o valor esti-
pulado em “Incremento Mínimo” ao valor de “Lance Atual”. A soma dos dois valores será o novo lance ofertado, e ou acrescentar qualquer valor, somente 
acima do incremento. LANCE PRÉ DEFINIDO: No modo PRÉ DEFINIDO, o sistema disponibiliza, com base no incremento mínimo, os quatro próximos 
valores de lance, dispensando a digitação por parte do usuário. LANCE PROGRAMADO: No modo de LANCE AUTOMÁTICO, é possível informar ao 
sistema um valor para que ele dispute, incrementando automaticamente quando o lance for coberto. Para facilitar a oferta de lances, é possível programar 
um valor no campo “LANCE AUTOMÁTICO”. O sistema cobrirá qualquer oferta que for efetuada por outro arrematante automaticamente até o valor inse-
rido no campo.  Caso sua oferta de Lance Automático seja coberta por outro usuário, você poderá inserir um novo valor. Ou seja, ao programar o Lance 
Automático, ele está na condição de subir somente se o lote estiver em disputa, o Lote não estando em disputa você pagará o Lance de menor valor. 
CRITÉRIO DE DESEMPATE DE LANCES: Quando coincidir de ter dois (02) lances sendo um manual e outro automático no mesmo valor, prevalecerá o 
lance do usuário que ofertar primeiro (data, hora, minutos e segundos). Observação aos Usuários: Ao ofertar Lances Programados, você terá uma re-
serva de valores até o crédito estipulado e que somente será alcançado se houver lances de outros usuários, não havendo disputa, o lote será arremata-
do pelo lance inicial ou pelo valor da última disputa. Se atentar de que poderá o usuário programar por exemplo (R$ 1.000,00) e o lote ter outro usuário 
como vencedor pelo mesmo valor (R$ 1.000,00). O resultado dependerá do valor do incremento acrescentado e de quem alcançar o valor similar primei-
ro, seja via lance programado ou via lance manual. Nosso portal conforme padrão de site de leilões é projetado a não repetir valores. CRITÉRIO DE 
DESEMPATE DE LANCES: Quando coincidir de ter dois (02) lances sendo um manual e outro automático no mesmo valor, prevalecerá o lance do 
usuário que ofertar primeiro (data, hora, minutos e segundos). COMISSÃO DO LEILOEIRO: Os arrematantes deverão pagar ao Leiloeiro à comissão de 
5% (cinco por cento) sobre o valor da arrematação. DODB (Despesas de organização e depósito de bens) Adicionalmente, os arrematantes deverão 
pagar as despesas de organização e depósito de bens, conforme tabela a seguir: • R$ 20,00, por lote arrematado, para lotes até R$ 99,99; • R$ 30,00, 
por lote arrematado, para lotes de valor igual ou superior a 100,00 até 199,99 • R$ 40,00 por lote arrematado, para lotes de valor igual ou superior a 200,00 
até R$ 299,99; • R$ 60,00 por lote arrematado, para lotes de valor igual ou superior a R$ 300,00 até R$ 499,99; • R$ 130,00 por lote arrematado, para 
lotes de valor igual ou superior a R$ 500,00 até R$ 799,99; • R$ 170,00 por lote arrematado, para lotes de valor igual ou superior a R$ 800,00 até R$ 
999,99; • R$ 250,00 por lote arrematado, para lotes de valor igual ou superior a R$ 1.000,00 até R$ 1.999,99; • R$ 330,00 por lote arrematado, para lotes 
de valor igual ou superior a R$ 2.000,00 até R$ 3.999,99; • R$ 420,00 por lote arrematado, para lotes de valor igual ou superior a R$ 4.000,00 até R$ 
4.999,99; • R$ 650,00 por lote arrematado, para lotes de valor igual ou superior a R$ 5.000,00 até R$ 6.999,99; • R$ 820,00 por lote arrematado, para 
lotes de valor igual ou superior a R$ 7.000,00 até R$ 9.999,99; • R$ 950,00 por lote arrematado, para lotes de valor igual ou superior a R$ 10.000,00 até 
R$ 14.999,99; • R$ 1.200,00 por lote arrematado, para lotes de valor igual ou superior a R$ 15.000,00 até R$ 19.999,99; • R$ 1.400,00 por lote arremata-
do, para lotes de valor igual ou superior a R$ 20.000,00 até R$ 24.999,99; • R$ 1.800,00 por lote arrematado, para lotes de valor igual ou superior a R$ 
25.000,00 até R$ 29.999,99. Obs. A Comissão devida ao Leiloeiro e Despesas de organização e depósito de bens não estão incluídas no valor do lance. 
Eventuais impostos e despesas correrão por conta do arrematante. PAGAMENTO: O preço do bem arrematado, a comissão do Leiloeiro e as despesas 
de organização e depósito de bens deverão ser pagos através de depósito em dinheiro na rede bancária, DOC ou TED, em até 04 (quatro) horas úteis 
após envio do valor de arrematação com valores de pagamento por email. O pagamento deverá ser realizado na conta do Leiloeiro Oficial Angélica 
Mieko Inoue Dantas que será informada por e-mail aos arrematantes vencedores. No mesmo dia de Encerramento do leilão cada arrematante receberá 
um e-mail com as orientações para pagamento. Após 04 (quatro) horas úteis (expediente bancário) do recebimento do email de pagamento (prazo 
final para pagamento dos lotes arrematados), caso o arrematante não tenha efetuado o pagamento dentro deste prazo, os bens poderão ser vendidos a 
outros interessados. O comprovante de pagamento deverá ser enviado para o e-mail lancetotal@lancetotal.com.br devendo constar o nome do arrema-
tante, número dos lotes arrematados, para posterior emissão de Nota e/ou Recibo de arrematação em Leilão. A nota e/ou Recibo de arrematação em 
leilão só será emitida em nome do arrematante após a confirmação do pagamento em conta corrente do leiloeiro. A nota e/ou recibo de arrematação em 
leilão deverá ser retirada pelo próprio arrematante mediante apresentação de RG e CPF ou procurador munido de autorização reconhecida em cartório, 
conforme a descrição de cada lote. Lembramos que, é obrigação do Arrematante acompanhar o encerramento do leilão junto site Lance Total e, caso não 
receba qualquer comunicação do valor a ser pago pelas arrematações no prazo de 04 (quatro) horas após o encerramento do mesmo, deverá entrar em 
contato com a LANCE TOTAL LEILÕES através do lancetotal@lancetotal.com.br para solicitação de instruções de pagamento. ATENÇÃO PROTOCOLO 
COVID RETIRADA DOS BENS: Pensando no bem estar de nossos clientes e colaboradores pedimos a cooperação e compreensão de todos, para as 
regras e recomendações abaixo: • A retirada ocorrerá por ordem de chegada, • Em casos de fila de espera o espaçamento mínimo entre os visitantes 
será de no mínimo 02 metros; • A fila de espera será feita ao lado de fora do local; • Não será permitida a entrada no local sem o uso de máscaras respi-
ratórias. • As máscaras não serão fornecidas pela Comitente Vendedora, ficando sob responsabilidade dos interessados levá-las até o local. • Os proce-
dimentos de aferição de temperatura e uso de álcool em gel para os visitantes, serão realizados no local por nossos colaboradores; • RETIRADA: 09 de 
Setembro de 2022 (sexta-feira), das 10hs às 15hs • Rua Ponta Porã, nº 580 – Vila Ipojuca, São Paulo, SP 05058-000 Os arrematantes que não 
respeitarem o acima disposto não terão direito a retirada. As retiradas deverão seguir rigorosamente às normas de segurança da Empresa Comitente, as 
quais serão transmitidas detalhadamente às equipes que procederão as retiradas. Não será permitido que os funcionários do leiloeiro e da empresa 
vendedora ajudem no carregamento e/ou desmontagem de objetos arrematados, sendo de total responsabilidade do arrematante a mão de obra, as 
despesas e/ou custos relativos à desmontagem, remoção, transporte e impostos incidentes sobre os bens arrematados (observar durante a visitação to-
das as questões de retirada, inclusive os equipamentos de proteção e segurança necessários). São obrigações exclusivas dos arrematantes: Responsa-
bilizar-se pela segurança de seu pessoal, fornecendo-lhes todo o equipamento necessário, com observância das Normas Técnicas e de Segurança per-
tinentes ao trabalho de carregamento e transporte. A não retirada dos bens no prazo acima estabelecido, implicará na perda de qualquer direito sobre o 
mesmo, podendo a Empresa Vendedora dar a ele o destino que lhe convier, sem a devolução dos valores pagos. Cabe ao arrematante à conferência da 
totalidade de seus lotes durante a retirada e caso algum bem não seja localizado desde que notificado durante a retirada para um funcionário responsável 
o Comprador Vencedor. Ressarcimento de qualquer natureza será calculado seu importe total ou parcial com base no total arrematado, sendo á base de 
cálculo para ressarcimentos parciais o valor total arrematado dividido pela quantidade de itens no lote. Tal reembolso ocorrerá em até 72 horas em dias 
úteis isentando o Leiloeiro e a Empresa Vendedora de qualquer responsabilidade, renunciando desde já a qualquer direito ou ação, não podendo em hi-
pótese alguma solicitar a reposição exata do bem e alegar desconhecimento do regulamento de leilão. Eventuais danos causados aos bens durante a 
visitação e/ou retirada dos lotes (Bens pertencentes a Usuários, Leiloeiro, Lance Total ou Comitente) deverão ser ressarcidos por quem os causou em até 
2 (dois) dias úteis através de depósito em conta corrente. INADIMPLÊNCIA: O não pagamento do preço do bem arrematado, da comissão do Leiloeiro e 
das despesas de organização e depósito de bens, no prazo de 01 (UM) dia útil a contar do encerramento do leilão, configurará desistência ou arrependi-
mento por parte do arrematante, ficando este obrigado a pagar o valor da comissão devida ao Leiloeiro (5% - cinco por cento), e o valor correspondente 
as despesas de organização e depósito de bens alem do valor correspondente a 30% (trinta por cento) do lance efetuado, destinado ao reembolso das 
despesas incorridas em até 7 (sete) dias após o término do Leilão. Poderá o Leiloeiro emitir título de crédito para cobrança de tais valores, encaminhan-
do-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. O Leiloeiro Oficial pode-
rá, nesta hipótese, solicitar a inclusão dos dados cadastrais do arrematante junto aos órgãos de proteção de crédito. O arrematante inadimplente não será 
admitido a participar de qualquer outro leilão do site www.lancetotal.com.br, pois seu cadastro ficará bloqueado, sendo que caso sejam identificados ca-
dastros vinculados a usuários bloqueados os mesmos serão igualmente bloqueados. As demais condições obedecerão ao que dispõe o Decreto Federal 
nº 21.981/32 e 22.427/33 que regulamentam a profissão de Leiloeiro Oficial. SANÇÕES: O site LANCE TOTAL, a seu exclusivo critério, poderá cancelar 
qualquer lance, sempre que não for possível autenticar a identidade do interessado, ou caso este venha a descumprir as presentes Condições de Venda. 
SISTEMA: O interessado responderá civil e criminalmente pelo uso de equipamento, programa ou procedimento que possa interferir no funcionamento 
do site LANCE TOTAL. Não nos responsabilizamos, sob quaisquer circunstâncias, por eventuais prejuízos decorrentes de falhas técnicas, operacionais, 
de estrutura de comunicação ou de acesso ao sistema, que impossibilitem ou dificultem a participação do usuário e não garantimos a manutenção cons-
tante e ininterrupta de nossos serviços, estando o sistema sujeito à interferência de fatores externos. Em casos de Queda decorrente de problemas no(s) 
provedor/ servidor (es) que impeçam o encerramento do leilão, reservam-se a Empresa Comitente e ao Leiloeiro Oficial a alterar e/ou prorrogar o fecha-
mento mediante comunicado no site da Lance Total. MODIFICAÇÕES: O site LANCE TOTAL poderá, a qualquer momento e a seu livre arbítrio, acrescen-
tar, extinguir, retirar, suspender ou alterar alguns ou todos os serviços ou lote (s) disponíveis no site LANCE TOTAL mesmo que já arrematados e pagos. 
SUSPENSÃO DO LEILÃO: O site LANCE TOTAL e a Empresa Comitente poderão a qualquer momento suspender o leilão desde que por motivo de 
força maior, ou seja, desastres naturais e/ou roubo dos itens do decorado (expostos no site e em leilão) mediante o comunicado no site. Nestes casos 
acima o Leiloeiro e a Empresa Vendedora ficam isentos de qualquer responsabilidade, ficando o comprador e/ou arrematante ciente da suspensão do 
leilão renunciando desde já a qualquer direito ou ação, não podendo em hipótese alguma solicitar a reposição exata do bem e alegar desconhecimento 
do regulamento de leilão. O interessado declara estar ciente e de acordo com os termos constantes deste documento e/ou Condição de Venda e Regula-
mento de Leilão. **Horário de Brasília considerado em Regulamento. Leiloeira Oficial: Angélica Mieko Inoue Dantas Relação dos Itens em leilão: 
001- Frigobar marca Consul, 002- Frigobar marca Consul, 003- Frigobar marca Consul, 004- Frigobar marca Consul, 005- Refrigerador Brastemp 
Frost Free, 006- Refrigerador Brastemp Duplex, 007- Condensadora Marca Bryant, 008- Condensadora Marca Bryant, 009- Condensadora Marca 
Bryant, 010- Carrinho, 011 - 28 cilindros de extintores diversos, 012- 03 clindros, 013- 01 maquina lavadora Wap, motor Weg, mod. 100L, serie 
992, 014- Maquina de costura Singer, 015- Maquina de costura Brother, 016- Máquina de Costura Juki, 017 - Máquina de Costura Juki, 018- Má-
quina de Costura Juki, 019- Maquina de overlock, Siruba, 020- Máquina Lacradora de caixa, Marca Cyklop, 021- Máquina de Costura Juki, 022- 
Compressor, 023- Máquina de Costura Juki, 024- Maquina de costura série DB2-B755-5, 025- Máquina de Costura Juki, 026- Maquina de costura 
Lyamato, 027 - Maquina de Costura Brother, 028 - Máquina de Costura Lewis Union Special, 029 - Máquina de Costura Rock Well
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Edital de Leilão Público Judicial On-line, nos termos da Legislação em Vigor - 1° VARA CIVEL DO 
FORO DA COMARCA DE BIRIGUI/SP. Processo nº. 0005268-37.2019.8.26.0077, Partes: MINISTÉ-
RIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO X WILSON CARLOS RODRIGUES BORINI E PEDRO 
FELÍCIO ESTRADA BERNAB. 1º LEILÃO: 04/08/22 às 10h30 oportunidade em que o(s) bem(ns) 
será(ão) vendido(s) pelo valor da avaliação atualizada, não havendo licitantes, seguirá sem inter-
rupção - 2º LEILÃO: 24/08/22 às 10h30, não sendo admitidos lanços inferiores a 60% do valor da 
avaliação atualizada pelos índices adotados pelo TJ/SP. 1ª data Avaliação: R$ 133.423,44 e 2ª data 
Lance Inicial: R$ 80.054,06 valores sujeitos a atualizações. Lote único de bem móvel: CAMINHO-
NETE CHEVROLET/S10 LTZ DD4, PLACA: EXT8350, 2012/2013, BRANCA; DIESEL, CHASSI: 
9BG148MH0DC448109. Localização do bem: Rua Anhanguera, nº 259, Centro, Birigui/SP. Venda 
no estado em que se encontra, sem garantias. Pagamento a vista ou a prazo vide edital. Comissão 
devida a leiloeira: 5% do valor da arrematação. Visitação: Agendamento junto a Leiloeira Oficial. Obs: 
Gravames e demais ônus vide Edital.

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

Edital de Leilão Público Judicial On-line, nos termos da Legislação em Vigor - 27 ª VARA CÍVEL 
DO FORO CENTRAL DA COMARCA DE SÃO PAULO. Processo nº. 0094433-60.2018.8.26.0100 - 
Partes: MOMENTUM EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA X ELAINE DARCY MORELLI. 1º 
LEILÃO: 05/08/22 às 13h00 oportunidade em que o(s) bem(ns) será(ão) vendido(s) pelo valor da ava-
liação atualizada, não havendo licitantes, seguirá sem interrupção - 2º LEILÃO: 25/08/22 às 13h00, 
não sendo admitidos lanços inferiores a 60% do valor da avaliação atualizada pelos índices adotados 
pelo TJ/SP. 1ª data Avaliação: R$ 86.641,99 e 2ª data Lance Inicial: R$ 51.985,19 valores sujeitos a 
atualizações. Lote único de bem imóvel: DIREITOS DE TERRENO c/ 936,10 m², LOTE SOB Nº. 01, 
QUADRA “FV” em THERMAS DE SANTA BARBARA - GLEBA II, Águas de Santa Bárbara/SP. MA-
TRÍCULA: R. 3-7.175 no O.R.I. de Cerqueira César/SP. Venda “AD CORPUS” no estado em que se 
encontra. Pagamento a vista ou a prazo vide edital. Comissão devida a leiloeira: 5% do valor da arre-
matação. Visitação: Agendamento junto a Leiloeira Oficial, Obs: Gravames e demais ônus vide Edital.

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

Edital de Leilão Público Judicial Online nos termos da Legislação em Vigor - 4ª VARA CÍVEL DO 
FORO DA COMARCA DE BRAGANÇA PAULISTA/SP. Processo nº. 1000369-10.2019.8.26.0099 – 
Partes: VILMA DE FÁTIMA MOREIRA BORGES, EDMARA BORGES MORAIS  x  JOSE GERALDO 
PEREIRA e ROSANA FERREIRA PEREIRA. 1º LEILÃO: 02/08/22 às 11h30 oportunidade em que o(s) 
bem(ns) será(ão) vendido(s) pelo valor da avaliação atualizada, não havendo licitantes, seguirá sem 
interrupção - 2º LEILÃO: 22/08/22 às 11h30, não sendo admitidos lanços inferiores a 50% do valor da 
avaliação atualizada pelos índices adotados pelo TJ/SP. 1ª data Avaliação: R$ 30.244,36 e 2ª data 
Lance Inicial: R$ 15.122,18 valores sujeitos a atualizações. Lote único de bem móvel: VEÍCULO DE 
MARCA/MODELO: FIAT/STRADA TREK FLEX, 2007/2008, CINZA, ALCOOL/GASOLINA, CHASSI: 
9BD27802A87032852. Localização: Pátio da Polícia Rodoviária Federal em Atibaia-SP- BR 381, KM 
47, sentido MGxSP, Bairro do Rosário. Venda no estado em que se encontra. Pagamento a vista ou a 
prazo vide edital. Comissão devida a leiloeira: 5% do valor da arrematação. Visitação: Agendamento 
junto a Leiloeira Oficial, Obs: Gravames e demais ônus vide Edital.

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

LEILÃO PÚBLICO EXTRAJUDICIAL ON-LINE
LEILÃO DE IMÓVEIS - DATA: 09/08/2022 - 10h00 - 02 lotes de bens imóveis

 - APTO C/ 63 m² com vaga, no Edi�cio Fernanda, 
Rua Santo André Avelino nº 303, Pq. São Rafael, São Paulo/SP.

(Matrícula nº 279.304 do 9º C.R.I. de São Paulo/SP) Lance Mínimo: R$ 110.000,00
 - CASA c/ 111,82 m², 02 VAGAS, nº 96 da Rua Botucatu, 

no Jd. Progresso, Santo André/SP.
(Matrícula nº 120.607 do 1º C.R.I. de Santo André/SP) Lance Mínimo: R$ 250.000,00

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

Edital na íntegra, fotos,  
Lances on-line e infos no site:

Leiloeira O�cial: Cristiane Borguetti Moraes Lopes - JUCESP 661.

lanceja.com.br - 11 4426-5064

LEILÃO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA E DE INTIMAÇÃO 
 

SILVIO CESAR DE JESUS SANTOS, leiloeiro oficial inscrito na JUCESP n° 916, com escritório Av. Afonso Pena nº 650, 
Aparecida  – 11020-002 – Santos/SP, devidamente autorizado pelo Credor Fiduciário Cooperativa Sicoob Unimais 
Metropolitana – Cooperativa de Crédito, com sede na cidade e comarca de Santos, estado de São Paulo, na Rua Dr. 
Carvalho de Mendonça, 187 - Encruzilhada - Santos – SP CEP: 11070-100, inscrita no CNPJ sob o nº 00.259.231/0001-
14, levará a PÚBLICO LEILÃO de modo On‐line, nos termos da Lei nº 9.514/97, artigo 27 e parágrafos, no dia 
05/08/2022, às 12:00 horas, pelo site www.editalleiloes.com.br, em PRIMEIRO PÚBLICO LEILÃO e caso não haja 
licitante em primeiro leilão, fica desde já designado o dia 22/08/2022, no mesmo horário e local, para realização do 
SEGUNDO PÚBLICO LEILÃO, dos seguintes lotes: 

LOTE 01: 
Nos termos da Escritura de Mútuo com Alienação Fiduciária, na qual figura como devedora ESSENCIAL DELUXO 
EIRELI, pessoa jurídica de direito privado, com sua sede social Rua Doutor Manuel Vitorino nº 49 - Brás/SP - CEP 
03017-020, inscrita no CNPJ sob o nº 09.027.775/0001-25, com endereço eletrônico essencialdeluxo@gmail.com, e 
como interveniente garantidor ANTONIO HÉLIO COSTA, brasileiro, solteiro, nascido aos 29/12/1981, portador do RG nº 
38.237.020 - SSP/SP, inscrito no CPF (MF) 307.927.478-44, endereço eletrônico antonioheliocosta@hotmail.com, 
residente e domiciliado em São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Candido Lacerda nº 241, apto. 261-8, Jardim Anália 
Franco e na Rua Almirante Barroso n 118 apto 31-Brás – São Paulo – SP CEP 03025-00, os quais são, pelo presente, 
devidamente intimados, com o imóvel abaixo descrito com a propriedade consolidada em nome do credor Fiduciário 
constituído pelo Imóvel objeto de Matrícula nº  44.009, do 3º Cartório de Registro de Imóveis de São Paulo/SP: 
IMÓVEL: Um prédio e seu respectivo terreno situado a Manoel Vitorino, sob nºs. 209, 211 e 215, no 6º Subdistrito Brás, 
desta capital, medindo 11,00 metros de frente, por 20,00 metros de frente aos fundos, de ambos os lados, confinando do 
lado direito de quem da rua olha para o imóvel com o prédio 219 da rua Manoel Vitorino, de propriedade de Aurora 
Pereira Bicudo, do lado esquerdo com o prédio 205 da mesma rua, da Sociedade Cooperativa de Construções e nos 
fundos, onde mede 11,00 metros, com os prédios nºs. 76, 78 e 86, todos com frente para a Rua Sampson. Contribuinte 
municipal 025.037.0035-7/0036-5/0037-3. Obs. Ocupado. Desocupação por conta do adquirente, nos termos do art. 30 
da lei 9.514/97. 
Valor no Primeiro Público Leilão: Lance mínimo igual ou superior a R$ 3.026.195,10 (três milhões, vinte e seis mil 
cento e noventa e cinco reais e dez centavos). Valor no Segundo Público Leilão: Lance mínimo igual ou superior a R$ 
2.064.058,93 (dois milhões, sessenta e quatro mil, cinquenta e oito reais e noventa e três centavos). 
Os interessados em participar do leilão, deverão se cadastrar no site www.editalleiloes.com.br  e se cadastrar acessando 
o botão "Participe do Leilão Online" ou através do link: http://www.editalleiloes.com.br/cadastro, com antecedência de até 
01 (uma) hora, antes do início do leilão presencial, não sendo aceitas habilitações após esse prazo. O envio de lances 
on‐line se dará exclusivamente através do www.editalleiloes.com.br  , respeitado o lance inicial e o incremento mínimo 
estabelecido.  
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 no site do leiloeiro www.editalleiloes.com.br, no link do 
leilão, 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.  
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, assim como 
pela Lei nº 9.514/97, que institui a Alienação Fiduciária de coisa imóvel e dá outras providências. As condições de 
participação, habilitação e leilão on line estarão disponíveis para impressão no sítio do leiloeiro, na página dos 
lotes, no link "downloads". 

EDITAL DE LEILÃO JUDICIAL ONLINE – PUBLICAÇÃO sintética p/ fins Art. 887, § 3º/CPC. 5ª 
VARA CÍVEL DE SANTO AMARO – SP. Processo nº 0000521-12.2018.8.26.0002. Executado(a) (s): 
EDUARDO BRUNO DE FREITAS. 1º Leilão: início em 22/08/2022, às 15h00/ término em 25/08/2022, 
às 15h00 e; 2 º Leilão: início em 25/08/2022, às 15h01min/ termino em 15/09/2022, às 15h00. L. 
Mínimo no 1º Leilão: R$ 507.000,00 – L. Mínimo no 2 º Leilão: R$ 254.000,00 (Sujeitos à atualização). 
DESCRIÇÃO: End.: Avenida Cupecê, nº 1.784, Santo Amaro/SP; a.p.:65,150m²; a.t.:103,971m²; 
F.i.t.:0,4349. Matr. nº 399.010 do 11º CRI/SP. Contrib.: 120.034.0007-8 em área maior. Fica o(a) (s) 
executado(a) (s) EDUARDO BRUNO DE FREITAS; e demais interessados, INTIMADOS das designa-
ções 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. 

SERGIO ROMANO VIEIRA JR - Leiloeiro Oficial - JUCESP n° 1211, torna público que realizará leilão 
de antiguidades EM PROL “PEÇA ÚNICA COLECIONISMO”. Dia 05/08/22 às 19:30hs . EXPOSIÇÃO: 
De 30/07/22 à 05/08/22 SOMENTE ONLINE no site:  www.pecaunicacolecionismo.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.  

2ª VARA CÍVEL - FORO DE SÃO VICENTE
EDITAL DE HASTA PÚBLICA (1ª e 2ª praça) dos direitos do bem imóvel abaixo descrito, para conhecimento de eventuais interessados e 
para intimação dos executados: ESPÓLIO DE ANIELLO ANTONIO AVOLIO (CPF/MF Nº 053.467.468-20) na pessoa de MARLENE ISIL-
DA DIAS (CPF/ MF Nº 952.053.818-68), bem como dos interessados: FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE SÃO VICENTE (CNPJ/
MF Nº 46.177.523/0001-09), SECRETARIA DE PATRIMÔNIO DA UNIÃO-SPU (CNPJ/MF Nº 26.994.558/0001-23), MARIA APARECIDA 

DIAS SICILIANO (CPF/MF Nº 114.033.218-09), SILVERIO JOSÉ DIAS (CPF/MF DESCONHECIDO), GERSON AVOLIO (CPF/MF DESCONHECIDO), 
FRANCISCO AVOLIO (CPF/MF DESCONHECIDO), DORA AVOLIO (RG Nº 9.540.415-SSP/SP) e MAFALDA AVOLIO (CPF/MF DESCONHECIDO).  O 
MM. Juiz de Direito Dr. Sergio Castresi de Souza Castro, da 2ª Vara Cível – Foro de São Vicente, Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, na forma 
da lei, FAZ SABER, aos que o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem e interessar possa, que, por este Juízo, processam - se os autos da 
Ação de Cobrança de Débitos Condominiais em fase de Cumprimento de Sentença, ajuizada por CONDOMÍNIO EDIFÍCIO ITAMARATI (CNPJ/MF Nº  
57.733.289/0001-75) em face de ESPÓLIO DE ANIELLO ANTONIO AVOLIO (CPF/MF Nº 053.467.468-20) na pessoa de MARLENE ISILDA DIAS (CPF/ 
MF Nº 952.053.818-68), nos autos do Processo nº 0003953-50.2020.8.26.0590 (Processo nº 1004768-40.2014.8.26.0590), e foi designada a venda 
dos direitos do bem descrito abaixo, nos termos dos artigos 246 a 280 dos Provimentos nº 50/1989 e 30/2013 da Corregedoria Geral de Justiça/SP que 
disciplina a Alienação em Leilão Judicial, assim como os artigos 879 a 903 do CPC, e de acordo com as regras expostas a seguir: 01 – IMÓVEL – Lo-
calização do Imóvel: Praça 22 De Janeiro, nº 652, Apartamento n° 717, Edifício Itamarati, São Vicente, SP, CEP 11310-090 – Descrição do Imóvel: O 
apartamento n° 717, Classe A, localizado no 7º andar do “Edifício Itamarati”, situado na Praça 22 de janeiro, n° 652, contendo: um quarto, vestíbulo com 
kitchnet, W.C com chuveiro e sacada com tanque; possui área útil de 22,40 m², área comum de 7,80 m², no total de 30,20 m² e a fração ideal de 2,46 
milésimos do terreno; confronta pela frente com o corredor interno de circulação, de um lado com o apartamento nº 716, de outro lado com o apartamento 
n° 718, e fundos com vistas para a área que circunda o prédio. O referido edifício foi construído em um terreno que encontra-se devidamente descrito e 
caracterizado na especifi cação condominial registrada sob nº 158, no Livro Auxiliar, em 10 de setembro de 1969, e a convenção de condomínio registrada 
sob nº 190, Livro Auxiliar, em 12 de agosto de 1970, ambos no Ofi cial de Registro de Imóveis de São Vicente.

Dados do Imóvel
Inscrição Municipal n° 13-00006-0057-00652-078 

Matrícula Imobiliária n° 159.668 Registro de Imóveis de São Vicente/SP

Ônus

Registro Data Ato Processo/Origem Benefi ciário / Observações
Av. 02 14/12/2021 Penhora Exequenda Proc. nº 0003953-50.2020.8.26.0590 Condomínio Edifício Itamatara

OBS 01:  Foi deferida a penhora sobre os direitos que o executado possui sobre o imóvel (Fls. 133), tendo em vista o contrato de promessa de compra 
e venda (Av. 01 da Matrícula Imobiliária). Contudo, o executado não procedeu a regularização na matrícula imobiliária. Logo, eventuais regularizações 
cadastrais/registrais serão de responsabilidade do arrematante. Valor de Avaliação do imóvel: R$ 89.000,00 (Ago/2020 – Avaliação às fl s. 141 – Ho-
mologação às fl s. 172). Valor de avaliação atualizado: R$ 108.317,66 (Jul/2022). O valor de avaliação será atualizado à época das praças. Débitos 
Tributários: R$ 38.676,02 (Mar/2021 – Fls. 244). Os débitos tributários são sub-rogados no valor da arrematação (artigo 130, Código Tributário Nacio-
nal). Débito Exequendo/Condominial: R$ 88.059,77 (Jul/2022 – Fls. 583/604). O arrematante fi cará responsável por eventuais débitos condominiais 
anteriores à arrematação ainda não quitados, bem como pelos vincendos, em se tratando de dívida propter rem (Decisão de fl s. 574). 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 27 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 arre-
matação parcelada exclusivamente eletrônicas pelo sítio eletrônico da gestora (www.alfaleiloes.com), sendo necessário sinal não inferior a 25% do valor 
da proposta e o restante em até 30 meses. O saldo devedor (parcelado) sofrerá correção mensal pelo índice do E. TJ/SP. Havendo mais de uma proposta 
todas serão apresentadas para apreciação pelo MM. Juízo da causa, que decidirá pela de maior valor, caso estejam em diferentes condições ou, decidirá 
pela formulada em primeiro lugar, caso tenham iguais condições (artigo 891, parágrafo único, artigo 895, §§ 1º ao 8º do CPC). 03 - O leilão será realizado 
pelo Leiloeiro Público 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 - Havendo mais de um pretendente e em igualdade de oferta, o devedor ou respectivo cônjuge, companheiro, 
dependentes, descendente ou ascendente do executado e coproprietários, terão preferência na aquisição dos bens, nessa ordem (artigos 892, § 2º e 843, 
§ 1º CPC). 05 - Se o exequente arrematar os bens e for o único credor, não estará obrigado a exibir o preço, mas, se o valor dos bens exceder ao seu 
crédito, depositará, dentro de 3 (três) dias, a diferença, sob pena de tornar-se sem efeito a arrematação, e, nesse caso, realizar-se-á novo leilão, à custa 
do exequente (artigo 892, §1º, CPC). 06 - Tratando-se de penhora de bem indivisível, o equivalente à quota-parte do coproprietário ou do cônjuge alheio à 
execução recairá sobre o produto da alienação do bem (artigo 843, CPC). 07 - O preço do bem arrematado  deverá ser depositado através de guia de de-
pósito judicial do Banco do Brasil gerada no https://portaldecustas.tjsp.jus.br/portaltjsp/login.jsp, respectivamente, no prazo de até 24 horas da realização 
do leilão. Em até 3 horas após o encerramento do Leilão, cada arrematante receberá um e-mail com instruções para depósito (artigo 884, IV e artigo 892 
do CPC). 08 -  O arrematante deverá pagar a título de comissão, o valor correspondente a 5% (cinco por cento) sobre o preço de arrematação do bem. Tal 
valor será devido pelo arrematante ainda que haja a desistência da arrematação, assim como será devido pelo exequente nos casos de adjudicação do 
bem e pelo executado nos casos de acordo e remição, conforme Condições de Venda e Pagamento do leilão, e deverá ser paga mediante DOC, TED ou 
depósito em dinheiro, no prazo de até 01 (um) dia útil a contar do encerramento do leilão, na conta bancária do Leiloeiro Ofi cial: Davi Borges de Aquino 
Leiloeiro, CNPJ n° 30.753.419/0001-85, a ser indicada ao interessado após a Arrematação (artigo 884, parágrafo único do CPC, artigo 7º, §§ 3º e 7º da 
resolução nº 236 do CNJ e artigo 24, parágrafo único do Decreto nº 21.981/32). 09 - Em hipótese alguma será permitida a desistência da arrematação. 
No caso de não pagamento do valor do bem arrematado, e da comissão devida à do leiloeiro no prazo estipulado, pode confi gurar fraude em leilão (artigo 
358 do Código Penal). Neste caso, o participante responderá civil e criminalmente, fi cando ainda obrigado a pagar a comissão de 5% (cinco por cento) do 
lance ofertado em favor do leiloeiro ofi cial, a título de multa. Fica nesta hipótese autorizado o leiloeiro a receber e aprovar os lanços imediatamente anterio-
res, desde que obedecidos os limites e regras estabelecidas no presente edital. 10 -  O bem será vendido no estado de conservação em que se encontra, 
sem garantia, constituindo ônus do interessado verifi car suas condições, antes das datas designadas para as alienações judiciais eletrônicas (artigo 18 
da Resolução n° 236/2016, CNJ). Eventuais despesas relativas à desmontagem, remoção, transporte e transferência patrimonial dos bens arrematados 
correrão por conta exclusiva do arrematante (artigo 29 da Resolução nº 236/2016, CNJ). 11 - O arrematante arcará com eventuais débitos pendentes que 
recaiam sobre o bem, exceto os decorrentes de débitos fi scais e tributários conforme o artigo 130, parágrafo único, do Código Tributário Nacional, os quais 
fi cam sub-rogados no preço da arrematação. 12 - Havendo pluralidade de credores ou exequentes, os créditos que recaem sobre o bem, inclusive os de 
natureza propter rem, sub-rogam-se sobre o respectivo preço (artigo 908, §1°, do CPC). 13 -  A alienação será formalizada por termo nos autos, com a 
assinatura do juiz, do exequente, do adquirente e, se estiver presente, do executado, ocasião em que a será expedida a carta de alienação e o mandado 
de imissão na posse, quando se tratar de bem imóvel e a ordem de entrega ao adquirente, quando se tratar de bem móvel (artigo 880, CPC). Os referidos 
documentos serão expedidos depois de efetuado o depósito ou prestadas as garantias pelo arrematante, bem como realizado o pagamento da comissão 
do leiloeiro e das demais despesas da execução (artigo 901, § 1º, CPC). 14 - Por uma questão de celeridade, economia e efetividade processual, restando 
negativo o leilão, já fi ca o mesmo Leiloeiro autorizado a prosseguir com a venda por intermédio de Alienação Particular (Provimento CSM n° 1496/2008), 
estabelecendo-se um prazo de 90 dias. Nesta ocasião, havendo propostas de compra do correspondente ativo nos termos do Item 02 deste Edital, estas 
serão levadas à apreciação e aprovação deste MM Juízo. 15 - DÚVIDAS E ESCLARECIMENTOS: Pessoalmente perante o Ofício onde estiver tramitando 
a ação, ou no escritório do leiloeiro, localizado na Avenida Paulista, n° 2421, 1° Andar - Bela Vista - CEP 01.311-300 - São Paulo – SP, endereço eletrônico 
contato@alfaleiloes.com, telefone (11) 3230-1126 e Celular/WhatsApp (11)  93207-1308. A participação neste Leilão Eletrônico deve ser feita pelo sítio 
eletrônico da Alfa Leilões, no seguinte endereço: www.alfaleiloes.com. 16 - A publicação deste edital supre eventual insucesso nas notifi cações pessoais 
e dos respectivos patronos (artigo 889, Parágrafo Único, CPC). Dos autos não consta recursos ou causa pendente de julgamento. Será o presente edital, 
afi xado e publicado na forma da lei. São Paulo, 22 de julho de 2022. Eu, escrevente, digitei. Eu, Escrivão(ã) – Diretor(a), subscrevi. DR. SERGIO CAS-
TRESI DE SOUZA CASTRO - JUIZ DE DIREITO

Publique em 
jornal de grande 
circulação.

Ligue já: (11) 3729-6600

Anuncie: 
11. 3729-6600 



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

B6gazetasp.com.br
SÁBADO, 30 DE JULHO A SEGUNDA-FEIRA, 1º DE AGOSTO DE 2022 

@ milanleiloesfacebook.com/milanleiloes

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

 www.milanleiloes.com.br

BRADESCO 07 IMÓVEIS
LEILÃO ONLINE

1º Praça: 02/08 - 2ª Praça: 05/08-2022 15h.
www.milanleiloes.com.br PRESENCIAL E ONLINE

APROX. 60 VEÍCULOS 

03 / Agosto 2022 - Quarta 9:30h. 

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

WWW.MILANLEILOES.COM.BR

Edital de Leilão Público Judicial On-line, nos termos da Legislação em Vigor - 1° VARA CIVEL DO 
FORO DA COMARCA DE BIRIGUI/SP. Processo nº. 0005268-37.2019.8.26.0077, Partes: MINISTÉ-
RIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO X WILSON CARLOS RODRIGUES BORINI E PEDRO 
FELÍCIO ESTRADA BERNAB. 1º LEILÃO: 04/08/22 às 10h30 oportunidade em que o(s) bem(ns) 
será(ão) vendido(s) pelo valor da avaliação atualizada, não havendo licitantes, seguirá sem inter-
rupção - 2º LEILÃO: 24/08/22 às 10h30, não sendo admitidos lanços inferiores a 60% do valor da 
avaliação atualizada pelos índices adotados pelo TJ/SP. 1ª data Avaliação: R$ 133.423,44 e 2ª data 
Lance Inicial: R$ 80.054,06 valores sujeitos a atualizações. Lote único de bem móvel: CAMINHO-
NETE CHEVROLET/S10 LTZ DD4, PLACA: EXT8350, 2012/2013, BRANCA; DIESEL, CHASSI: 
9BG148MH0DC448109. Localização do bem: Rua Anhanguera, nº 259, Centro, Birigui/SP. Venda 
no estado em que se encontra, sem garantias. Pagamento a vista ou a prazo vide edital. Comissão 
devida a leiloeira: 5% do valor da arrematação. Visitação: Agendamento junto a Leiloeira Oficial. Obs: 
Gravames e demais ônus vide Edital.

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

Edital de Leilão Público Judicial On-line, nos termos da Legislação em Vigor - 27 ª VARA CÍVEL 
DO FORO CENTRAL DA COMARCA DE SÃO PAULO. Processo nº. 0094433-60.2018.8.26.0100 - 
Partes: MOMENTUM EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA X ELAINE DARCY MORELLI. 1º 
LEILÃO: 05/08/22 às 13h00 oportunidade em que o(s) bem(ns) será(ão) vendido(s) pelo valor da ava-
liação atualizada, não havendo licitantes, seguirá sem interrupção - 2º LEILÃO: 25/08/22 às 13h00, 
não sendo admitidos lanços inferiores a 60% do valor da avaliação atualizada pelos índices adotados 
pelo TJ/SP. 1ª data Avaliação: R$ 86.641,99 e 2ª data Lance Inicial: R$ 51.985,19 valores sujeitos a 
atualizações. Lote único de bem imóvel: DIREITOS DE TERRENO c/ 936,10 m², LOTE SOB Nº. 01, 
QUADRA “FV” em THERMAS DE SANTA BARBARA - GLEBA II, Águas de Santa Bárbara/SP. MA-
TRÍCULA: R. 3-7.175 no O.R.I. de Cerqueira César/SP. Venda “AD CORPUS” no estado em que se 
encontra. Pagamento a vista ou a prazo vide edital. Comissão devida a leiloeira: 5% do valor da arre-
matação. Visitação: Agendamento junto a Leiloeira Oficial, Obs: Gravames e demais ônus vide Edital.

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

Edital de Leilão Público Judicial Online nos termos da Legislação em Vigor - 4ª VARA CÍVEL DO 
FORO DA COMARCA DE BRAGANÇA PAULISTA/SP. Processo nº. 1000369-10.2019.8.26.0099 – 
Partes: VILMA DE FÁTIMA MOREIRA BORGES, EDMARA BORGES MORAIS  x  JOSE GERALDO 
PEREIRA e ROSANA FERREIRA PEREIRA. 1º LEILÃO: 02/08/22 às 11h30 oportunidade em que o(s) 
bem(ns) será(ão) vendido(s) pelo valor da avaliação atualizada, não havendo licitantes, seguirá sem 
interrupção - 2º LEILÃO: 22/08/22 às 11h30, não sendo admitidos lanços inferiores a 50% do valor da 
avaliação atualizada pelos índices adotados pelo TJ/SP. 1ª data Avaliação: R$ 30.244,36 e 2ª data 
Lance Inicial: R$ 15.122,18 valores sujeitos a atualizações. Lote único de bem móvel: VEÍCULO DE 
MARCA/MODELO: FIAT/STRADA TREK FLEX, 2007/2008, CINZA, ALCOOL/GASOLINA, CHASSI: 
9BD27802A87032852. Localização: Pátio da Polícia Rodoviária Federal em Atibaia-SP- BR 381, KM 
47, sentido MGxSP, Bairro do Rosário. Venda no estado em que se encontra. Pagamento a vista ou a 
prazo vide edital. Comissão devida a leiloeira: 5% do valor da arrematação. Visitação: Agendamento 
junto a Leiloeira Oficial, Obs: Gravames e demais ônus vide Edital.

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

LEILÃO PÚBLICO EXTRAJUDICIAL ON-LINE
LEILÃO DE IMÓVEIS - DATA: 09/08/2022 - 10h00 - 02 lotes de bens imóveis

 - APTO C/ 63 m² com vaga, no Edi�cio Fernanda, 
Rua Santo André Avelino nº 303, Pq. São Rafael, São Paulo/SP.

(Matrícula nº 279.304 do 9º C.R.I. de São Paulo/SP) Lance Mínimo: R$ 110.000,00
 - CASA c/ 111,82 m², 02 VAGAS, nº 96 da Rua Botucatu, 

no Jd. Progresso, Santo André/SP.
(Matrícula nº 120.607 do 1º C.R.I. de Santo André/SP) Lance Mínimo: R$ 250.000,00

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

Edital na íntegra, fotos,  
Lances on-line e infos no site:

Leiloeira O�cial: Cristiane Borguetti Moraes Lopes - JUCESP 661.

lanceja.com.br - 11 4426-5064

LEILÃO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA E DE INTIMAÇÃO 
 

SILVIO CESAR DE JESUS SANTOS, leiloeiro oficial inscrito na JUCESP n° 916, com escritório Av. Afonso Pena nº 650, 
Aparecida  – 11020-002 – Santos/SP, devidamente autorizado pelo Credor Fiduciário Cooperativa Sicoob Unimais 
Metropolitana – Cooperativa de Crédito, com sede na cidade e comarca de Santos, estado de São Paulo, na Rua Dr. 
Carvalho de Mendonça, 187 - Encruzilhada - Santos – SP CEP: 11070-100, inscrita no CNPJ sob o nº 00.259.231/0001-
14, levará a PÚBLICO LEILÃO de modo On‐line, nos termos da Lei nº 9.514/97, artigo 27 e parágrafos, no dia 
05/08/2022, às 12:00 horas, pelo site www.editalleiloes.com.br, em PRIMEIRO PÚBLICO LEILÃO e caso não haja 
licitante em primeiro leilão, fica desde já designado o dia 22/08/2022, no mesmo horário e local, para realização do 
SEGUNDO PÚBLICO LEILÃO, dos seguintes lotes: 

LOTE 01: 
Nos termos da Escritura de Mútuo com Alienação Fiduciária, na qual figura como devedora ESSENCIAL DELUXO 
EIRELI, pessoa jurídica de direito privado, com sua sede social Rua Doutor Manuel Vitorino nº 49 - Brás/SP - CEP 
03017-020, inscrita no CNPJ sob o nº 09.027.775/0001-25, com endereço eletrônico essencialdeluxo@gmail.com, e 
como interveniente garantidor ANTONIO HÉLIO COSTA, brasileiro, solteiro, nascido aos 29/12/1981, portador do RG nº 
38.237.020 - SSP/SP, inscrito no CPF (MF) 307.927.478-44, endereço eletrônico antonioheliocosta@hotmail.com, 
residente e domiciliado em São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Candido Lacerda nº 241, apto. 261-8, Jardim Anália 
Franco e na Rua Almirante Barroso n 118 apto 31-Brás – São Paulo – SP CEP 03025-00, os quais são, pelo presente, 
devidamente intimados, com o imóvel abaixo descrito com a propriedade consolidada em nome do credor Fiduciário 
constituído pelo Imóvel objeto de Matrícula nº  44.009, do 3º Cartório de Registro de Imóveis de São Paulo/SP: 
IMÓVEL: Um prédio e seu respectivo terreno situado a Manoel Vitorino, sob nºs. 209, 211 e 215, no 6º Subdistrito Brás, 
desta capital, medindo 11,00 metros de frente, por 20,00 metros de frente aos fundos, de ambos os lados, confinando do 
lado direito de quem da rua olha para o imóvel com o prédio 219 da rua Manoel Vitorino, de propriedade de Aurora 
Pereira Bicudo, do lado esquerdo com o prédio 205 da mesma rua, da Sociedade Cooperativa de Construções e nos 
fundos, onde mede 11,00 metros, com os prédios nºs. 76, 78 e 86, todos com frente para a Rua Sampson. Contribuinte 
municipal 025.037.0035-7/0036-5/0037-3. Obs. Ocupado. Desocupação por conta do adquirente, nos termos do art. 30 
da lei 9.514/97. 
Valor no Primeiro Público Leilão: Lance mínimo igual ou superior a R$ 3.026.195,10 (três milhões, vinte e seis mil 
cento e noventa e cinco reais e dez centavos). Valor no Segundo Público Leilão: Lance mínimo igual ou superior a R$ 
2.064.058,93 (dois milhões, sessenta e quatro mil, cinquenta e oito reais e noventa e três centavos). 
Os interessados em participar do leilão, deverão se cadastrar no site www.editalleiloes.com.br  e se cadastrar acessando 
o botão "Participe do Leilão Online" ou através do link: http://www.editalleiloes.com.br/cadastro, com antecedência de até 
01 (uma) hora, antes do início do leilão presencial, não sendo aceitas habilitações após esse prazo. O envio de lances 
on‐line se dará exclusivamente através do www.editalleiloes.com.br  , respeitado o lance inicial e o incremento mínimo 
estabelecido.  
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 no site do leiloeiro www.editalleiloes.com.br, no link do 
leilão, 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.  
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, assim como 
pela Lei nº 9.514/97, que institui a Alienação Fiduciária de coisa imóvel e dá outras providências. As condições de 
participação, habilitação e leilão on line estarão disponíveis para impressão no sítio do leiloeiro, na página dos 
lotes, no link "downloads". 

EDITAL DE LEILÃO JUDICIAL ONLINE – PUBLICAÇÃO sintética p/ fins Art. 887, § 3º/CPC. 5ª 
VARA CÍVEL DE SANTO AMARO – SP. Processo nº 0000521-12.2018.8.26.0002. Executado(a) (s): 
EDUARDO BRUNO DE FREITAS. 1º Leilão: início em 22/08/2022, às 15h00/ término em 25/08/2022, 
às 15h00 e; 2 º Leilão: início em 25/08/2022, às 15h01min/ termino em 15/09/2022, às 15h00. L. 
Mínimo no 1º Leilão: R$ 507.000,00 – L. Mínimo no 2 º Leilão: R$ 254.000,00 (Sujeitos à atualização). 
DESCRIÇÃO: End.: Avenida Cupecê, nº 1.784, Santo Amaro/SP; a.p.:65,150m²; a.t.:103,971m²; 
F.i.t.:0,4349. Matr. nº 399.010 do 11º CRI/SP. Contrib.: 120.034.0007-8 em área maior. Fica o(a) (s) 
executado(a) (s) EDUARDO BRUNO DE FREITAS; e demais interessados, INTIMADOS das designa-
ções 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. 

SERGIO ROMANO VIEIRA JR - Leiloeiro Oficial - JUCESP n° 1211, torna público que realizará leilão 
de antiguidades EM PROL “PEÇA ÚNICA COLECIONISMO”. Dia 05/08/22 às 19:30hs . EXPOSIÇÃO: 
De 30/07/22 à 05/08/22 SOMENTE ONLINE no site:  www.pecaunicacolecionismo.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.  

2ª VARA CÍVEL - FORO DE SÃO VICENTE
EDITAL DE HASTA PÚBLICA (1ª e 2ª praça) dos direitos do bem imóvel abaixo descrito, para conhecimento de eventuais interessados e 
para intimação dos executados: ESPÓLIO DE ANIELLO ANTONIO AVOLIO (CPF/MF Nº 053.467.468-20) na pessoa de MARLENE ISIL-
DA DIAS (CPF/ MF Nº 952.053.818-68), bem como dos interessados: FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE SÃO VICENTE (CNPJ/
MF Nº 46.177.523/0001-09), SECRETARIA DE PATRIMÔNIO DA UNIÃO-SPU (CNPJ/MF Nº 26.994.558/0001-23), MARIA APARECIDA 

DIAS SICILIANO (CPF/MF Nº 114.033.218-09), SILVERIO JOSÉ DIAS (CPF/MF DESCONHECIDO), GERSON AVOLIO (CPF/MF DESCONHECIDO), 
FRANCISCO AVOLIO (CPF/MF DESCONHECIDO), DORA AVOLIO (RG Nº 9.540.415-SSP/SP) e MAFALDA AVOLIO (CPF/MF DESCONHECIDO).  O 
MM. Juiz de Direito Dr. Sergio Castresi de Souza Castro, da 2ª Vara Cível – Foro de São Vicente, Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, na forma 
da lei, FAZ SABER, aos que o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem e interessar possa, que, por este Juízo, processam - se os autos da 
Ação de Cobrança de Débitos Condominiais em fase de Cumprimento de Sentença, ajuizada por CONDOMÍNIO EDIFÍCIO ITAMARATI (CNPJ/MF Nº  
57.733.289/0001-75) em face de ESPÓLIO DE ANIELLO ANTONIO AVOLIO (CPF/MF Nº 053.467.468-20) na pessoa de MARLENE ISILDA DIAS (CPF/ 
MF Nº 952.053.818-68), nos autos do Processo nº 0003953-50.2020.8.26.0590 (Processo nº 1004768-40.2014.8.26.0590), e foi designada a venda 
dos direitos do bem descrito abaixo, nos termos dos artigos 246 a 280 dos Provimentos nº 50/1989 e 30/2013 da Corregedoria Geral de Justiça/SP que 
disciplina a Alienação em Leilão Judicial, assim como os artigos 879 a 903 do CPC, e de acordo com as regras expostas a seguir: 01 – IMÓVEL – Lo-
calização do Imóvel: Praça 22 De Janeiro, nº 652, Apartamento n° 717, Edifício Itamarati, São Vicente, SP, CEP 11310-090 – Descrição do Imóvel: O 
apartamento n° 717, Classe A, localizado no 7º andar do “Edifício Itamarati”, situado na Praça 22 de janeiro, n° 652, contendo: um quarto, vestíbulo com 
kitchnet, W.C com chuveiro e sacada com tanque; possui área útil de 22,40 m², área comum de 7,80 m², no total de 30,20 m² e a fração ideal de 2,46 
milésimos do terreno; confronta pela frente com o corredor interno de circulação, de um lado com o apartamento nº 716, de outro lado com o apartamento 
n° 718, e fundos com vistas para a área que circunda o prédio. O referido edifício foi construído em um terreno que encontra-se devidamente descrito e 
caracterizado na especifi cação condominial registrada sob nº 158, no Livro Auxiliar, em 10 de setembro de 1969, e a convenção de condomínio registrada 
sob nº 190, Livro Auxiliar, em 12 de agosto de 1970, ambos no Ofi cial de Registro de Imóveis de São Vicente.

Dados do Imóvel
Inscrição Municipal n° 13-00006-0057-00652-078 

Matrícula Imobiliária n° 159.668 Registro de Imóveis de São Vicente/SP

Ônus

Registro Data Ato Processo/Origem Benefi ciário / Observações
Av. 02 14/12/2021 Penhora Exequenda Proc. nº 0003953-50.2020.8.26.0590 Condomínio Edifício Itamatara

OBS 01:  Foi deferida a penhora sobre os direitos que o executado possui sobre o imóvel (Fls. 133), tendo em vista o contrato de promessa de compra 
e venda (Av. 01 da Matrícula Imobiliária). Contudo, o executado não procedeu a regularização na matrícula imobiliária. Logo, eventuais regularizações 
cadastrais/registrais serão de responsabilidade do arrematante. Valor de Avaliação do imóvel: R$ 89.000,00 (Ago/2020 – Avaliação às fl s. 141 – Ho-
mologação às fl s. 172). Valor de avaliação atualizado: R$ 108.317,66 (Jul/2022). O valor de avaliação será atualizado à época das praças. Débitos 
Tributários: R$ 38.676,02 (Mar/2021 – Fls. 244). Os débitos tributários são sub-rogados no valor da arrematação (artigo 130, Código Tributário Nacio-
nal). Débito Exequendo/Condominial: R$ 88.059,77 (Jul/2022 – Fls. 583/604). O arrematante fi cará responsável por eventuais débitos condominiais 
anteriores à arrematação ainda não quitados, bem como pelos vincendos, em se tratando de dívida propter rem (Decisão de fl s. 574). 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 27 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 arre-
matação parcelada exclusivamente eletrônicas pelo sítio eletrônico da gestora (www.alfaleiloes.com), sendo necessário sinal não inferior a 25% do valor 
da proposta e o restante em até 30 meses. O saldo devedor (parcelado) sofrerá correção mensal pelo índice do E. TJ/SP. Havendo mais de uma proposta 
todas serão apresentadas para apreciação pelo MM. Juízo da causa, que decidirá pela de maior valor, caso estejam em diferentes condições ou, decidirá 
pela formulada em primeiro lugar, caso tenham iguais condições (artigo 891, parágrafo único, artigo 895, §§ 1º ao 8º do CPC). 03 - O leilão será realizado 
pelo Leiloeiro Público 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 - Havendo mais de um pretendente e em igualdade de oferta, o devedor ou respectivo cônjuge, companheiro, 
dependentes, descendente ou ascendente do executado e coproprietários, terão preferência na aquisição dos bens, nessa ordem (artigos 892, § 2º e 843, 
§ 1º CPC). 05 - Se o exequente arrematar os bens e for o único credor, não estará obrigado a exibir o preço, mas, se o valor dos bens exceder ao seu 
crédito, depositará, dentro de 3 (três) dias, a diferença, sob pena de tornar-se sem efeito a arrematação, e, nesse caso, realizar-se-á novo leilão, à custa 
do exequente (artigo 892, §1º, CPC). 06 - Tratando-se de penhora de bem indivisível, o equivalente à quota-parte do coproprietário ou do cônjuge alheio à 
execução recairá sobre o produto da alienação do bem (artigo 843, CPC). 07 - O preço do bem arrematado  deverá ser depositado através de guia de de-
pósito judicial do Banco do Brasil gerada no https://portaldecustas.tjsp.jus.br/portaltjsp/login.jsp, respectivamente, no prazo de até 24 horas da realização 
do leilão. Em até 3 horas após o encerramento do Leilão, cada arrematante receberá um e-mail com instruções para depósito (artigo 884, IV e artigo 892 
do CPC). 08 -  O arrematante deverá pagar a título de comissão, o valor correspondente a 5% (cinco por cento) sobre o preço de arrematação do bem. Tal 
valor será devido pelo arrematante ainda que haja a desistência da arrematação, assim como será devido pelo exequente nos casos de adjudicação do 
bem e pelo executado nos casos de acordo e remição, conforme Condições de Venda e Pagamento do leilão, e deverá ser paga mediante DOC, TED ou 
depósito em dinheiro, no prazo de até 01 (um) dia útil a contar do encerramento do leilão, na conta bancária do Leiloeiro Ofi cial: Davi Borges de Aquino 
Leiloeiro, CNPJ n° 30.753.419/0001-85, a ser indicada ao interessado após a Arrematação (artigo 884, parágrafo único do CPC, artigo 7º, §§ 3º e 7º da 
resolução nº 236 do CNJ e artigo 24, parágrafo único do Decreto nº 21.981/32). 09 - Em hipótese alguma será permitida a desistência da arrematação. 
No caso de não pagamento do valor do bem arrematado, e da comissão devida à do leiloeiro no prazo estipulado, pode confi gurar fraude em leilão (artigo 
358 do Código Penal). Neste caso, o participante responderá civil e criminalmente, fi cando ainda obrigado a pagar a comissão de 5% (cinco por cento) do 
lance ofertado em favor do leiloeiro ofi cial, a título de multa. Fica nesta hipótese autorizado o leiloeiro a receber e aprovar os lanços imediatamente anterio-
res, desde que obedecidos os limites e regras estabelecidas no presente edital. 10 -  O bem será vendido no estado de conservação em que se encontra, 
sem garantia, constituindo ônus do interessado verifi car suas condições, antes das datas designadas para as alienações judiciais eletrônicas (artigo 18 
da Resolução n° 236/2016, CNJ). Eventuais despesas relativas à desmontagem, remoção, transporte e transferência patrimonial dos bens arrematados 
correrão por conta exclusiva do arrematante (artigo 29 da Resolução nº 236/2016, CNJ). 11 - O arrematante arcará com eventuais débitos pendentes que 
recaiam sobre o bem, exceto os decorrentes de débitos fi scais e tributários conforme o artigo 130, parágrafo único, do Código Tributário Nacional, os quais 
fi cam sub-rogados no preço da arrematação. 12 - Havendo pluralidade de credores ou exequentes, os créditos que recaem sobre o bem, inclusive os de 
natureza propter rem, sub-rogam-se sobre o respectivo preço (artigo 908, §1°, do CPC). 13 -  A alienação será formalizada por termo nos autos, com a 
assinatura do juiz, do exequente, do adquirente e, se estiver presente, do executado, ocasião em que a será expedida a carta de alienação e o mandado 
de imissão na posse, quando se tratar de bem imóvel e a ordem de entrega ao adquirente, quando se tratar de bem móvel (artigo 880, CPC). Os referidos 
documentos serão expedidos depois de efetuado o depósito ou prestadas as garantias pelo arrematante, bem como realizado o pagamento da comissão 
do leiloeiro e das demais despesas da execução (artigo 901, § 1º, CPC). 14 - Por uma questão de celeridade, economia e efetividade processual, restando 
negativo o leilão, já fi ca o mesmo Leiloeiro autorizado a prosseguir com a venda por intermédio de Alienação Particular (Provimento CSM n° 1496/2008), 
estabelecendo-se um prazo de 90 dias. Nesta ocasião, havendo propostas de compra do correspondente ativo nos termos do Item 02 deste Edital, estas 
serão levadas à apreciação e aprovação deste MM Juízo. 15 - DÚVIDAS E ESCLARECIMENTOS: Pessoalmente perante o Ofício onde estiver tramitando 
a ação, ou no escritório do leiloeiro, localizado na Avenida Paulista, n° 2421, 1° Andar - Bela Vista - CEP 01.311-300 - São Paulo – SP, endereço eletrônico 
contato@alfaleiloes.com, telefone (11) 3230-1126 e Celular/WhatsApp (11)  93207-1308. A participação neste Leilão Eletrônico deve ser feita pelo sítio 
eletrônico da Alfa Leilões, no seguinte endereço: www.alfaleiloes.com. 16 - A publicação deste edital supre eventual insucesso nas notifi cações pessoais 
e dos respectivos patronos (artigo 889, Parágrafo Único, CPC). Dos autos não consta recursos ou causa pendente de julgamento. Será o presente edital, 
afi xado e publicado na forma da lei. São Paulo, 22 de julho de 2022. Eu, escrevente, digitei. Eu, Escrivão(ã) – Diretor(a), subscrevi. DR. SERGIO CAS-
TRESI DE SOUZA CASTRO - JUIZ DE DIREITO

Publique em 
jornal de grande 
circulação.

Ligue já: (11) 3729-6600

Anuncie: 
11. 3729-6600 
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SÁBADO, 30 DE JULHO A SEGUNDA-FEIRA, 1º DE AGOSTO DE 2022 
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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 15.257/2022 (COTAS EXCLUSIVAS PARA ME/EPP/COOP)
Acha-se aberto na Secretaria Municipal de Saúde, o Pregão Eletrônico nº 15.257/2022 – 
Processo nº 40.583/2022-81, cujo objeto é a aquisição de ESFIGMONAMÔMETRO, 
NEGATOSCÓPIO, LANTERNA CLÍNICA, MARTELO DE REFLEXO, ESTETOSCÓPIO, 
OTOSCÓPIO SIMPLES E OXÍMETRO DE PULSO, para utilização na Seção de 
Recuperação e Fisioterapia da Zona Noroeste – SERFIS-ZNO. O encerramento dar-se-á 
em 15/08/2022, 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: 953185.  
Para qualquer informação, entrar em contato: telefone: (13) 3213-5133 e-mail: 
licitacaosaude@santos.sp.gov.br.
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 15.258/2022 (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 15.258/2022– 
Processo nº 34.970/2022-33, que tem como objeto a seleção de propostas para 
REGISTRO DE PREÇOS visando ao fornecimento de material de enfermagem: SERINGA 
DE 50 U COM AGULHA 8 MM - SEM DISP. DE SEGURANÇA, TESTE DE BOWIE-DICK, 
ÓCULOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL, UMIDIFICADOR PARA FLUXÔMETRO DE 
OXIGÊNIO, TUBO COLETA SANGUE - AMARELO - 8,5 ML, TESTE RÁPIDO DE 
GRAVIDEZ - HCG URINA E TALA RETANGULAR FLEXÍVEL TAMANHO G E GG. O 
encerramento dar-se-á em 15/08/2022 às 08:30h. O edital, na íntegra, encontra-se à 
disposição dos interessados no endereço eletrônico www.licitacoes-e.com.br sob o nº: 
953076. Para qualquer esclarecimento, entrar em contato: telefone (13) 3213-5100 – 
RAMAL 5339 / 5137 e-mail: licitacaosaude@santos.sp.gov.br.
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 15.259/2022 (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 15.259/2022 – 
Processo nº 35.625/2022-81, que tem como objeto a seleção de propostas para 
REGISTRO DE PREÇOS visando ao fornecimento de medicamentos:   CLONAZEPAM 2 
MG COMP, CLOMIPRAMINA 25 MG COMP, CLOMIPRAMINA 75 MG, CLOMIPRAMINA 
10 MG COMP, CIPROFLOXACINA 200 MG / 100 ML INJETAVEL, COLAGENASE/CLO-
RANFENICOL POM, COMPLEXO B AMPOLA, COLECALCIFEROL 7.000 UI, DAPAGLI-
FLOZINA 10 MG CP E DEXAMETASONA 4 MG CP. O encerramento dar-se-á em 
15/08/2022, às 08:30h. O edital, na íntegra, encontra-se à disposição dos interessados no 
endereço eletrônico www.licitacoes-e.com.br sob o nº: 953023. 
Para qualquer esclarecimento, entrar em contato: telefone (13) 3213-5137 e-mail: 
licitacaosaude@santos.sp.gov.br.  
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 15.260/2022 (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 15.260/2022– 
Processo nº 34.974/2022-94, que tem como objeto a seleção de propostas para 
REGISTRO DE PREÇOS visando ao fornecimento de material de enfermagem: 
COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL, COLETOR URINA INFANTIL MASCULINO, 
COLETOR URINA INFANTIL FEMININO, COMPRESSA DE GAZE TIPO ZOBEC, 
ELETRODO ADULTO PARA EQUIPAMENTO MÉDICO, FRALDA DESCARTÁVEL 
ADULTO - TAMANHO GG, MÁSCARA FACIAL N95 e MÁSCARA DE VENTURI P/ 
ADULTO. O encerramento dar-se-á em 15/08/2022 às 08:30h. 
O edital, na íntegra, encontra-se à disposição dos interessados no endereço eletrônico 
www.licitacoes-e.com.br sob o nº: 952945. Para qualquer esclarecimento, entrar em 
contato: telefone (13) 3213-5135 e-mail: licitacaosaude@santos.sp.gov.br.
Santos, 28 de julho de 2022.
RENATA AGUILAR RAMIRES LIMA
Presidente da Comissão Municipal e Permanente de Licitação – Saúde
Em substituição
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS
ESTÂNCIA BALNEÁRIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO
AVISO DE EDITAL 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2022 - PROCESSO Nº 19.316/2022-45
(Ampla Participação – Inc. III, Art.49 da Lei 123/2006)
A Caixa de Assistência ao Servidor Público Municipal de Santos – CAPEP-SAÚDE, 
inscrita no CNPJ 58.197.948/0001-69, situada na Avenida Francisco Glicério nº 479 – 
Pompeia - Santos, CEP 11.065-403, torna público que, de acordo com a Lei Federal n.º 
10.520, de 17 de julho de 2002 e Decreto Municipal nº 5.636, de 21 de julho de 2010, e 
subsidiariamente da Lei n.º 8.666/1993 e  outras normas aplicáveis ao objeto deste 
certame, realizará PREGÃO ELETRÔNICO, tipo MENOR PREÇO TOTAL POR LOTE, 
que tem como objeto a AQUISIÇÃO DE ARMÁRIOS E MESAS, INCLUINDO 
MONTAGEM, PARA A CAPEP-SAÚDE SANTOS/SP, conforme condições e especifica-
ções constantes do presente edital.
IMPORTANTE:
Recebimento das propostas até: Data limite: 11/08/2022 - Hora: 09:00h
Abertura das propostas: 11/08/2022 às 09:10h
Início da Disputa de Preços: 11/08/2022 às 10:30h
Formalização de Consultas: E-mail: comlic@capepsaude.com.br Referência de Tempo: 
Para todas as referências de tempo será observado o horário de Brasília (DF), Local:  
Endereço eletrônico www.bll.org.br
Santos, 27 de julho de 2022.
José Claudinei Carlos de Oliveira 
Presidente da Comissão Permanente de Licitações 
CAPEP-SAÚDE
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS
ESTÂNCIA BALNEÁRIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO
ATOS DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES I
RETIFICAÇÃO DE EDITAL
TOMADA DE PREÇOS Nº 13505/2022– Tipo menor preço 
PROCESSO Nº 69104/2021-28
REGIME DE EXECUÇÃO: Empreitada por preço global.
OBJETO: Contratação de empresa para execução de serviços de revitalização da Praça 
Olímpio Lima – Bairro Vila Belmiro – Santos/SP, incluindo material, mão de obra e 
equipamentos.
UNIDADE REQUISITANTE: Secretaria Municipal de Serviços Públicos - SESERP.
A Comissão acima mencionada, situado na Rua Dom Pedro II nº 25 – 4º Andar – Centro - 
Santos, CEP 11.010-080, comunica que, tendo em vista a modificação do edital do 
procedimento licitatório acima epigrafado, de acordo com o artigo 21, parágrafo 4º, da Lei 
Federal nº 8.666/93, fica designada a data de recebimento dos envelopes até às 11h00 e 
a abertura dos envelopes às 11h15 do dia 18/08/2022, na sala de reunião da Comissão 
Permanente de Licitações I. Cópia do Edital Retificado da Tomada de Preços poderá ser 
consultada, a partir do dia 02/08/2022, no site da Prefeitura de Santos no link do licita 
santos: http://www.santos.sp.gov.br/licitasantos/ (acessar 13505/2022-Download). 
Vistoria Técnica Obrigatória: A vistoria técnica dar-se-á de segunda a sexta feira, das 
09h00 às 12h00 e das 14h00 às 17h00, no seguinte local: Praça Olímpio Lima – Bairro Vila 
Belmiro - Santos/SP, sob responsabilidade do Sr. Luiz Bezzi Pasquarelli, mediante 
agendamento através do tel. (13) 3229-8822, com a sessão administrativa do 
departamento. A sessão de abertura dos envelopes poderá ser acompanhada pelo público 
em geral, no link http://www.santos.sp.gov.br/licitasantos/ (acessar 13505/2022-Downlo-
ad). Maiores informações poderão ser obtidas através do telefone (13) 3201-5733/3201-
-5165 ou através do e-mail comlic1@santos.sp.gov.br no horário das 08h00 às 17h00.
Santos, 29 de julho de 2022.
Comissão Permanente de Licitações I
DILMARA PEPICELLI AIRES
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS
ESTÂNCIA BALNEÁRIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO
AVISO DE EDITAL
A Comissão Permanente de Licitações – COMLIC I, situada na Rua D. Pedro II, nº 25 – 4º 
andar, CEP. 11010-080, comunica que, de acordo com a Lei Federal nº 8.666/93, está 
procedendo à seguinte licitação:
TOMADA DE PREÇOS Nº 13516/2022– Tipo menor preço
PROCESSO Nº 24027/2022-77
REGIME DE EXECUÇÃO: Empreitada por preço unitário.
OBJETO: Contratação de empresa de engenharia para execução de obras de demolição 
de 11 edificações, limpeza da área e execução de muro em gabião na Rua Boris Kauffman 
- Bairro Chico de Paula – Santos/SP, incluindo material, mão-de-obra e equipamentos.
UNIDADE REQUISITANTE: Secretaria Municipal de Serviços Públicos - SESERP
Entrega dos envelopes: até às 14h00 do dia 18/08/2022, na sala de reunião da Comissão 
Permanente de Licitações no local supramencionado.
Abertura dos envelopes: 18/08/2022 às 14h15 no mesmo local.
Vistoria Técnica Obrigatória: A vistoria técnica dar-se-á de segunda a sexta feira, das 
09h00 às 12h00 e das 14h00 às 17h00, no seguinte local: Rua Boris Kauffman – Chico de 
Paula - Santos/SP, mediante agendamento através do tel. (13) 3229 - 1400, com o Eng.º 
Nilson Piedade Barreiro. Cópia do Edital da Tomada de Preços poderá ser consultada, a 
partir do dia 02/08/2022, no site da Prefeitura de Santos no link do licitasantos: 
http://www.santos.sp.gov.br/licitasantos/ (acessar 13516/2022-Download). 
A sessão de abertura dos envelopes poderá ser acompanhada pelo público em geral, no 
link http://www.santos.sp.gov.br/licitasantos/ (acessar 13516/2022-Download)
Maiores informações poderão ser obtidas através do telefone (13) 3201-5165/3201-5733, 
ou através do e-mail: comlic1@santos.sp.gov.br, no horário das 09h00 às 17h00.
Santos, 29 de julho de 2022.
Comissão Permanente de Licitações I
DILMARA PEPICELLI AIRES
Presidente
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS - ESTÂNCIA BALNEÁRIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO
AVISO DE EDITAL
A Comissão Permanente de Licitações – COMLIC I, situada na Rua D. Pedro II, 
nº 25 – 4º andar, CEP. 11010-080, comunica que, de acordo com a Lei Federal nº 8.666/93 
e a Lei Municipal nº 3.327/16, está procedendo à seguinte licitação:
TOMADA DE PREÇOS Nº 13517/2022– Tipo menor preço
PROCESSO Nº 30182/2022-12
REGIME DE EXECUÇÃO: Empreitada por preço unitário.
OBJETO: Contratação de empresa para recuperação das muretas da Ponta da Praia e 
embocadura do Canal 7, na Av. Saldanha da Gama – Bairro Ponta da Praia – Santos/SP, 
incluindo material, mão de obra e equipamentos.
UNIDADE REQUISITANTE: Secretaria Municipal de Serviços Públicos - SESERP
Entrega dos envelopes: até às 14h00 do dia 19/08/2022, na sala de reunião da Comissão 
Permanente de Licitações no local supramencionado.
Abertura dos envelopes: 19/08/2022 às 14h15 no mesmo local.
VISTORIA TÉCNICA OBRIGATÓRIA: A vistoria técnica dar-se-á de segunda a sexta feira, 
das 09h00 às 12h00 e das 14h00 às 17h00, no seguinte local: Av. Saldanha da Gama no 
cruzamento com o Canal 7 (Av. General San Martin) – Bairro Ponta da Praia - Santos/SP, 
sob responsabilidade do Eng. Nilson da Piedade Barreiro, mediante agendamento através 
do tel. (13) 3229-1400, com a sessão administrativa do departamento. Cópia do Edital da 
Tomada de Preços poderá ser consultada, a partir do dia 02/08/2022, no site da Prefeitura 
de Santos no link do licitasantos: http://www.santos.sp.gov.br/licitasantos/ (acessar 
13517/2022-Download). A sessão de abertura dos envelopes poderá ser acompanhada 
pelo público em geral, no link http://www.santos.sp.gov.br/licitasantos/ (acessar 
13517/2022-Download). Maiores informações poderão ser obtidas através dos telefones: 
(13) 3201-5733 / 3201-5165 ou através do e-mail comlic1@santos.sp.gov.br no horário 
das 08h00 às 17h00.
Santos, 29 de julho de 2022.
Comissão Permanente de Licitações I
DILMARA A. PEPICELLI AIRES- Presidente

 

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

DEPARTAMENTO DE 
LICITAÇÕES E CONTRATOS

RESUMO: Processo nº 716/2021 – Modalidade 
Pregão Eletrônico nº 54/2022 – Aquisição de 
Equipamentos Odontológicos. COMUNICADO: 
“Fica designada para o dia 05 de agosto de 
2022 às 14:00 horas, a sessão de prossegui-
mento da licitação a ser realizada no endereço 
eletrônico https://pregaoeletronico.saocaetano-
dosul.sp.gov.br/. São Caetano do Sul, 29 de ju-
lho de 2022. Carolina Morales Duwe – Diretora 
do Departamento de Licitações e Contratos.

RESUMO DE CONTRATO Nº 75/2022 – 
PROC. Nº 10.446/2022 – CONTRATADA: RO-
MILDA APARECIDA GONZALES. OBJETO: 
Credenciamento público de projetos de arte-e-
ducadores e Ofi cineiros para prestação de ser-
viços juntos à Secretaria Municipal de Cultura. 
DATA DA ASSINATURA: 25/07/2022. PRAZO 
DE VIGÊNCIA: 12 (doze) meses – VALOR TO-
TAL: R$ 1.800,00. CONTRATANTE: Secretaria 
Municipal de Cultura.

HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
Pregão Presencial nº 14/2022 – Processo 
de Compras 562/2022 – Objeto: aquisição 
de instrumentos e insumos para realização 
de procedimentos cirúrgicos em face do 
acordo de cooperação técnica e científica 
firmado entre a Universidade Municipal de 
São Caetano do Sul e o Hospital Heliópolis, 
em razão do programa de internato do curso 
de medicina. O pregoeiro ADJUDICOU o 
objeto da licitação às empresas vencedoras 
e o Reitor da Universidade Municipal de São 
Caetano do Sul – USCS HOMOLOGOU o 
processo licitatório às empresas descritas 
abaixo: 
Triomed Comércio, Representações e 
Assistência Técnica de Produtos Médicos 
Hospitalares Eireli, o lote 01 no valor total 
de R$ 860.000,00 e o lote 03 no valor total 
de R$ 760.000,00. À empresa  Vashos 
Comércio e Distribuição de Produtos 
Médicos Hospitalares Ltda, 0 lote 05 no 
valor total de R$ 744.000,00. À empresa 
Mogami Importação e Exportação Ltda o 
lote 06 no valor total de R$ 24.320,00; lote 
07 no valor total de R$ 47.504,00; lote 10 no 
valor total de R$ 2.867,00; lote 11 no valor 
total de R$ 255.200,00 e o lote 12 no valor 
total de R$ 34.705,12. À empresa Med Care 
Comercial Ltda o lote 08 no valor total de R$ 
102.180,00 e o lote 09 no valor total de R$ 
272.992,00.

São Caetano do Sul, 29 de julho de 2022.
Lúcio Flávio Dantas - Pregoeiro

Prof. Dr. Leandro Campi Prearo – Reitor

UNIVERSIDADE MUNICIPAL
DE SÃO CAETANO DO SUL

PREGÃO PRESENCIAL Nº 16/2022
PROCESSO DE COMPRAS Nº 637/2022

Encontra-se aberto na Universidade Mu-
nicipal de São Caetano do Sul – USCS, a 
Licitação na Modalidade Pregão Presencial 
nº 16/2022 (menor preço por lote), que tem 
por objeto a aquisição de mobiliários, equi-
pamentos de linha branca e de vídeo para 
utilização nas diversas unidades da Univer-
sidade Municipal de São Caetano do Sul. O 
edital, anexos e demais informações e escla-
recimentos poderão ser obtidos no endereço 
eletrônico http://licitacao.uscs.edu.br/web ou 
retirar no Departamento de Licitações/Com-
pras da USCS sito à Rua Maceió, 177 - Bair-
ro Barcelona, São Caetano do Sul – SP ao 
custo de R$ 10,00 (dez) reais referentes ao 
custo de extração de cópia.
Data da abertura: 12 de agosto de 2022, às 
9h, na Sala de licitação no endereço acima.

São Caetano do Sul, 29 de julho 2022.
Prof. Ms. Orlando Antônio Bonfatti – Pró-

Reitor Administrativo e Financeiro

UNIVERSIDADE MUNICIPAL
DE SÃO CAETANO DO SUL

Assunto: PEDIDO DE REAJUSTE 
FORMULADO PELA EMPRESA 
TB SERVIÇOS, TRANSPORTE, 
LIMPEZA, GERENCIAMENTO E 
RECURSOS HUMANOS S/A.

DESPACHO:
Considerando o pedido de reajuste do con-
trato CM nº 04/2021 formulado às fl s. 988;
Considerando a manifestação do Setor de 
Contratos trazendo à baila a Cláusula 5.1 do 
referido contrato (vide fl s. 989/990);
Considerando o robusto parecer de lavra da 
douta Procuradoria desta Edilidade, manifes-
tando entendimento de “ser indevida a con-
cessão do reajuste do Contrato nº 04/2021 
na data-base de maio de 2022, pois, segun-
do as cláusulas 5.1 e 5.3 desse contrato, o 
reajustamento está condicionado ao trans-
curso de 12 meses a contar do recebimento 
defi nitivo dos veículos pela Edilidade”;
INDEFIRO o pedido de reajuste contratual 
para a data-base de maio de 2022, deven-
do ser formulado novo pedido após o efeti-
vo préstimo de serviço pelo período de 12 
(doze) meses.
Publique-se.
Após, ao gestor do contrato para continuida-
de do acompanhamento da execução con-
tratual.

São Caetano do Sul, 19 de julho de 2022.
ANACLETO CAMPANELLA JUNIOR

Presidente

CÂMARA MUNICIPAL DE
SÃO CAETANO DO SUL

AVISO DE LICITAÇÃO
PROCESSO CM Nº 02497/2022

PREGÃO PRESENCIAL
Nº 11/2022

OBJETO: A presente licitação tem por objeto 
a seleção de proposta visando a contratação 
de empresa especializada para prestação 
de serviços de manutenção preventiva e cor-
retiva de 05 (cinco) elevadores do Edifício 
Oswaldo Samuel Massei e de 01 (uma) pla-
taforma elevatória localizada no Plenário da 
Câmara Municipal de São Caetano do Sul, 
com inclusão de peças, conforme especifi -
cações constantes no Termo de Referência 
(ANEXO I) do Edital Pregão Presencial nº 
11/2022, pelo período de 12 (doze) meses.
DATA DE ABERTURA: 12 de agosto de 
2022, às 15:00 horas, na Câmara Municipal 
de São Caetano do Sul, situada na Avenida 
Goiás, nº 600 – Centro – São Caetano do 
Sul – SP.
A retirada do Edital completo e demais 
informações encontram-se no endereço 
eletrônico < www.camarascs.sp.gov.br >, 
podendo ainda, o Edital ser retirado no 
Setor de Pregão da Câmara Municipal, no 
endereço supramencionado. Telefone de 
contato: 4228-6006 e e-mail: < licitacao@
camarascs.sp.gov.br >. 

São Caetano do Sul, 29 de julho de 2022.
ANACLETO CAMPANELLA JUNIOR

Presidente

CÂMARA MUNICIPAL DE
SÃO CAETANO DO SUL

AVISO DE LICITAÇÃO
PROCESSO CM Nº 01522/2022

PREGÃO PRESENCIAL
Nº 10/2022

OBJETO: A presente licitação tem por objeto 
a seleção de proposta visando a contratação 
de empresa especializada para prestação de 
serviços de lavagem dos veículos ofi ciais da 
Câmara Municipal de São Caetano do Sul, 
para atendimento da frota ofi cial totalizada 
por 21 (vinte e um) veículos, de forma par-
celada, individualizada e contínua, no limite 
de 02 (duas) lavagens simples/mês/veículo 
totalizando, o quantitativo máximo de 504 
(quinhentas e quatro) lavagens simples/ano, 
conforme especifi cações constantes no Ter-
mo de Referência (Anexo I) do Edital Pregão 
Presencial nº 10/2022, pelo período de 12 
(doze) meses.
DATA DE ABERTURA: 12 de agosto de 
2022, às 10:00 horas, na Câmara Municipal 
de São Caetano do Sul, situada na Avenida 
Goiás, nº 600 – Centro – São Caetano do 
Sul – SP.
A retirada do Edital completo e demais 
informações encontram-se no endereço 
eletrônico < www.camarascs.sp.gov.br >, 
podendo ainda, o Edital ser retirado no 
Setor de Pregão da Câmara Municipal, no 
endereço supramencionado. Telefone de 
contato: 4228-6006 e e-mail: < licitacao@
camarascs.sp.gov.br >. 

São Caetano do Sul, 29 de julho de 2022.
ANACLETO CAMPANELLA JUNIOR

Presidente

CÂMARA MUNICIPAL DE
SÃO CAETANO DO SUL

AVISO DE CHAMADA PÚBLICA 
AGRICULTURA FAMILIAR

A Prefeitura do Município de Juquitiba torna pú-
blico e para conhecimento dos interessados que 
encontra-se aberta a CHAMADA PÚBLICA Sob nº 
02/2022, cujo objeto é a Aquisição de Gêneros Ali-
mentícios da Agricultura Familiar e do Empreende-
dor Familiar Rural para Atendimento do Programa 
Nacional de Alimentação Escolar/PNAE. O encer-
ramento para a apresentação dos envelopes será 
às 10h00min. do dia 22/08/2022. O edital completo 
encontra-se a disposição dos interessados no Se-
tor de Licitações, sito a Rua Jorge Victor Vieira, nº 
63, Centro, Juquitiba, ou solicitar via email: licita-
cao@juquitiba.sp.gov.br

Juquitiba, 29 de julho de 2022.
Ayres Scorsatto - Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUITIBA
ESTADO DE SÃO PAULO

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

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE EMBU DAS ARTES

ESTADO DE SÃO PAULO

O Secretario de Planejamento TORNA 
PÚBLICO: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 
004/2022 – Processo nº 12.890/2022 
- Licitação nº 952479 - Registro 
de Preços para Contratação de 
Empresa(s) para Fornecimento de 
Mobiliário – cadeiras, longarinas, 
arquivamento e mesas, visando 
atender as necessidades da 
Prefeitura Municipal de Embu das 
Artes pelo período de 12 (doze) meses, 
a encerrar-se às 14h do dia 11/08/2022. 
A sessão de Disputa de Preços está 
marcada para as 14h30m do dia 
11/08/2022. O Pregão Eletrônico será 
realizado em sessão pública, por meio 
da INTERNET, mediante condições de 
segurança – criptografia e autenticação 
– em todas as suas fases e poderá 
ser acessado pelos sítios (http://www.
embudasartes.sp.gov.br) ou (http://
www.licitacoes-e.com.br). Edital e 
informações poderão ser obtidos junto 
ao Depto. de Licitações, das 09h às 16h, 
(11) 4785-3618/3475, suprimentos@
embudasartes.sp.gov.br e/ou www.
embudasartes.sp.gov.br. Em, 29/07/22.

RETIRRATIFICAÇÃO - AVISO DE 
LICITAÇÃO

Pregão Presencial nº 055/2022. Processo 
nº 14.988/2022. Tipo: Menor Preço. Objeto: 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIA-
LIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 
DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS 
DO PROJETO REFORÇO, PARA A SECRE-
TARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COM-
PREENDENDO A LOCAÇÃO DO VEÍCULO 
COM CONDUTOR, MONITOR E COMBUS-
TÍVEL, CONFORME CONDIÇÕES ESTABE-
LECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA EM 
ANEXO. A Prefeitura do Município de Mairi-
porã, através da Coordenadoria de Compras, 
Licitações e Contratos, torna público para o 
conhecimento de todos os interessados que 
em razão da decisão exarada nos autos do 
certame, fica a RETIRRATIFICADO o Edital 
do Pregão Presencial nº 055/2022. A ses-
são será aberta às 10:00 horas do dia 11 de 
Agosto de 2022, na sala de licitações da Pre-
feitura Municipal de Mairiporã/SP, situada no 
térreo do Paço Municipal, na Alameda Tibiri-
çá, nº 374, Vila Nova, CEP 07.600-084, Mairi-
porã/SP. O edital retificado poderá ser obtido 
a partir do dia 01/08/2022 junto à Coordena-
doria 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 Sil-
va – Autoridade Competente.

ESTADO DE SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL
DE MAIRIPORÃ

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE CARAGUATATUBA

ESTADO DE SÃO PAULO
ABERTURA DE LICITAÇÃO

Pregão Eletrônico nº 84/2022 – Processo 
Interno nº 20.705/2022 – Processo de 
Compra nº4.224/2022 – Edital nº 138/2022.
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS DE 
OPM (ÓRTESES, PRÓTESES E MEIOS 
DE LOCOMOÇÃO), PARA FINS DE 
EMPRÉSTIMOS AOS PACIENTES 
CADASTRADOS NO SETOR DE OPM DO 
CENTRO MUNICIPAL DE REABILITAÇÃO.
Abertura: 15/08/2022 às 09h00min.
Edital e informações: https://
portaldatransparencia.caraguatatuba.
sp.gov.br/licitacoes/licitacoes
Assinatura: 29/07/2022. GUSTAVO 
ALEXEY BOHER LOPES, Secretário 
Municipal de Saúde.

ABERTURA DE LICITAÇÃO
Pregão Eletrônico nº 105/2022 – Processo 
Interno nº 20.109/2022 – Processo de 
Compra nº 4.520/2022 - Edital nº 133/2022
Objeto: AQUISIÇÃO DE IMPLEMENTOS 
AGRÍCOLAS.

Abertura: 15/08/2022 às 09h00min.
Edital e informações: https://
portaldatransparencia.caraguatatuba.
sp.gov.br/licitacoes/licitacoes
Assinatura: 29/07/2022. JOÃO SILVA DE 
PAULA FERREIRA, Secretário Adjunto 
Municipal de Meio Ambiente Agricultura e 
Pesca.

MUNICÍPIO DE ITAPECERICA DA SERRA
ESTADO DE SÃO PAULO

“AVISO DE LICITAÇÃO”
PREGÃO PRESENCIAL Nº 024/2022 

EDITAL Nº 043 /2022
Objeto: Registro de Preços para aquisição 
de peças e acessórios genuínos e/ou ori-
ginais para veículos multimarcas leves e 
pesados.
Encerramento: 11 (onze) de agosto de 
2.022 às 09h00.
PREGÃO ELETRÔNICO Nº E004/2022 - 
EDITAL Nº 044/2022
Objeto:  Registro de Preços para Aquisi-
ção de Equipamentos para Sala Multimí-
dia
Encerramento: 12 (doze) de agosto de 
2.022 às 09h00.
Informações: A Cópia completa do Edital 
poderá ser adquirida no site da Prefeitura 
https://www.itapecerica.sp.gov.br/ no Por-
tal da Transparência. O mesmo também 
poderá ser adquirido, mediante apresenta-
ção de mídia, no Departamento de Supri-
mentos, sito à Av. Eduardo Roberto Daher, 
1.135 – Centro – Itapecerica da Serra, no 
horário das 08:30 às 16:30 horas, nos dias 
úteis, ou mediante solicitação através do 
endereço eletrônico pregao@itapecerica.
sp.gov.br, informando os dados cadastrais 
do interessado, bem como mantendo seu 
cadastro atualizado para receber todos os 
comunicados referente ao certame. Demais 
informações poderão ser obtidas pelo tele-
fone 4668.9000 ramais 9100 ou 9112, com 
código de acesso (DDD) 0XX11.
Itapecerica da Serra, 29 de julho de 2.022.
EDNÉIA P. OLIVEIRA - Assessora Especial 

- Secretaria de Assuntos Jurídicos 

AVISO DE ABERTURA DE LICITACÃO
Comunicamos aos interessados que se encontra 
nesta municipalidade Processo de Licitação na mo-
dalidade PREGÃO PRESENCIAL Sob nº 26/2022, 
cujo objeto é Aquisição de Equipamentos Perma-
nentes para Armazenamento de Medicamentos 
Termolábeis e Informatização da Assistência Far-
macêutica da Atenção Primária à Saúde, através 
de recursos provenientes do Fundo Nacional de 
Saúde. O Critério de julgamento das propostas 
será o menor preço por item. A apresentação 
dos envelopes e a abertura do Pregão será às 
10h00min. do dia 12/08/2022, na Prefeitura Muni-
cipal de Juquitiba. O edital completo encontra-se 
a disposição dos interessados no Setor de Licita-
ções, sito a Rua Jorge Victor Vieira, nº 63, Centro, 
Juquitiba, ou solicitar via email: licitacao@juquitiba.
sp.gov.br.

Juquitiba, 29 de julho de 2022.
Ayres Scorsatto - Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUITIBA
ESTADO DE SÃO PAULO

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

AVISO DE ABERTURA DE LICITACÃO
Comunicamos aos interessados que se encontra 
nesta municipalidade Processo de Licitação na mo-
dalidade PREGÃO PRESENCIAL Sob nº 27/2022, 
cujo objeto é Aquisição de Tablets para Utilização 
dos Agentes Comunitários de Saúde do Município 
de Juquitiba. O Critério de julgamento das propos-
tas será o menor preço por item. A apresentação 
dos envelopes e a abertura do Pregão será às 
10h00min. do dia 11/08/2022, na Prefeitura Muni-
cipal de Juquitiba. O edital completo encontra-se 
a disposição dos interessados no Setor de Licita-
ções, sito a Rua Jorge Victor Vieira, nº 63, Centro, 
Juquitiba, ou solicitar via email: licitacao@juquitiba.
sp.gov.br.

Juquitiba, 29 de julho de 2022.
Ayres Scorsatto

Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUITIBA
ESTADO DE SÃO PAULO

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

JULGAMENTO
PARECER Nº 025/2022

CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 008/2022
PROCESSO LICITATÓRIO N.º 2499/2022

GUICHÊ Nº 36.455/2022
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA PARA CONSERVAÇÃO DE 
SISTEMA VIÁRIO ATRAVÉS DE RECAPEAMENTO 
EM DIVERSAS VIAS, CONFORME MEMORIAL 
DESCRITIVO, ATENDENDO O PROGRAMA 
FEDERAL – OPERAÇÃO N. º 1075803-93 – 
PROPOSTA N.º 23888/2021.
Analisados os Documentos, bem como as 
Propostas das habilitadas, a Subcomissão de 
Licitação da Administração Geral, respaldada 
pela Secretaria Municipal de Obras e Serviços 
Públicos, julga conveniente a proposta da empresa 
DGB ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, 
conforme consta dos autos.

Araraquara, 29 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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU
AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 59/2022- PROCESSO Nº 2.954/2022. 
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE TENDAS SANFONADAS EM 
ATENDIMENTO À SOLICITAÇÃO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE CULTURA 
IMPORTANTE: Pedidos de Esclarecimentos e Impugnações: Até às 17h do dia 08/08/2022 
pelo site https://comprasbr.com.br. RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: até às 8h30min do 
dia 12/08/22. SESSÃO: Início às 09h do dia 12/08/2022. FORMALIZAÇÃO DE CONSULTAS: 
Por telefone (13) 3847-7000 – Ramal 207/208 e e-mail compras@miracatu.sp.gov.br. O 
Edital completo poderá ser obtido pelos interessados pelos endereços: http://miracatu.
sp.gov.br/licitacoes/ e https://bit.ly/Portal-da-transparencia. Miracatu, 29 de julho de 
2022. SAULO SILVA VIEIRA - Diretor do Departamento de Compras e Projetos.

ESCLARECIMENTO 01
PREGÃO PRESENCIAL – REGISTRO DE 

PREÇOS Nº 42/2022
PROCESSO. N. º 2591/2022

Objeto: REGISTRAR PREÇOS PARA FU-
TURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CON-
FECÇÃO E INSTALAÇÃO DE CORTINAS 
COM E SEM BLACKOUT COM MATERIAL 
INCLUSO PARA OS ESPAÇOS DAS UNI-
DADES ESCOLARES E ADMINISTRATI-
VAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, 
CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.
Vimos esclarecer que se encontra no link 
abaixo do portal da transparência municipal 
o inteiro teor referente ao questionamento 
apresentado pela empresa HASHTAG CON-
FECÇÕES EIRELI conforme segue:
http://www.araraquara.sp.gov.br/transparen-
cia-secretaria-da-educacao/portal-da-trans-
parencia-educacao.

Araraquara, 29 de julho de 2022.
SUBCOMISSÃO DE LICITAÇÕES
Secretaria Municipal da Educação

PREFEITURA DO MUNICÍPIO
DE ARARAQUARA

SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

ESCLARECIMENTO 02
PREGÃO ELETRÔNICO SRP 

RETIFICADO N° 092/2022
PROCESSO. N. º 2292/2022

BB Nº 949898
Em 29 de julho de 2022.
OBJETO: REGISTRO DE PREÇO PARA 
EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO 
PARA AS UNIDADES DA REDE MUNICI-
PAL DA EDUCAÇÃO DE ARARAQUARA, 
CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA

Vimos esclarecer que se encontra no link 
abaixo do portal da transparência municipal 
o inteiro teor do esclarecimento 02 referente 
ao pedido de esclarecimento apresentado 
pela Sieg Apoio Administrativo LTDA 
http://www.araraquara.sp.gov.br/transparen-
cia-secretaria-da-educacao/portal-da-trans-
parencia-educacao.
Subcomissão Permanente de Licitação

Secretaria Municipal da Educação

PREFEITURA DO MUNICÍPIO
DE ARARAQUARA

SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
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AVISO DE LICITAÇÃO
Tornamos público, para conhecimento 
dos interessados, que na Secretaria Mu-
nicipal da Educação da Prefeitura do 
Município de Araraquara, com sede 
nesta cidade de Araraquara - SP, à Av. Vi-
cente Jerônimo Freire nº 22, fone (016) 
3301.1936/3301.1942, nesta cidade, real-
izará no dia e hora abaixo indicados, licita-
ção na modalidade PREGÃO ELETRÔNI-
CO SRP Nº 122/2022, PROCESSO Nº 
3144/2022, BB Nº 952853, do tipo “Menor 
preço do lote”, que visa o a o registro de 
preço para eventual e futura AQUISIÇÃO DE 
LUVAS DE PROCEDIMENTOS PARA UTI-
LIZAÇÃO NAS UNIDADES ESCOLARES 
DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, QUE 
FAZ PARTE DO PRESENTE EDITAL.
A informação dos dados para acesso deve 
ser feita na página inicial no sítio do Banco 
do Brasil S.A., www.bb.com.br opção Licita-
ções, ou diretamente em www.licitacoes-e.
com.br e inserir o código dessa licitação, 
ou ainda na Secretaria Municipal da Edu-
cação através do e-mail documentoslicita-
cao@educararaquara.com e pelo Portal da 
Transparência da Prefeitura Municipal de 
Araraquara www.araraquara.sp.gov.br. 
ABERTURA DAS PROPOSTAS: Às 
09h:30min do dia 15 de agosto de 2022.
INÍCIO DA SESSÃO: Às 10 horas do dia 15 
de agosto de 2022

Araraquara, 28 de julho de 2022
CLÉLIA MARA DOS SANTOS

Secretária Municipal da Educação

PREFEITURA DO MUNICÍPIO
DE ARARAQUARA

SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
Concorrência 021/2022, Processo 
17.128/2022. Tipo: Menor Preço Global. 
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DE 
OBRAS DE “AMPLIAÇÃO E REFORMA 
DA UBS CENTRO E CONSTRUÇÃO DE 
AMPLIAÇÃO E ANEXO - QUARTEIRÃO 
DA SAÚDE”, LOCALIZADO NA RUA CAR-
LOS NUNES DOS SANTOS X RUA ANTO-
NIO MORELATO X AVENIDA LEONOR DE 
OLIVEIRA - JARDIM GALRÃO - CENTRO 
- MAIRIPORÃ/SP. A sessão será aberta às 
09h00 do dia 01 de Setembro 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 edi-
tal na integra, juntamente com seus anexos, 
poderá ser obtido a partir do dia 02/08/2022 
junto à Coordenadoria de Compras, Li-
citações e Contratos, ou pelo site www.
mairipora.sp.gov.br. Maiores informações 
através do telefone: (11) 4419-8000 ou pelo 
e-mail licitacao@mairipora.sp.gov.br. Ra-
fael Barbieri Pimentel da Silva - Autorida-
de Competente.

ESTADO DE SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL
DE MAIRIPORÃ

COMUNICADO DE SUSPENSÃO
PREGÃO PRESENCIAL 046/2022

PROCESSO 2829/2022
OBJETO: “CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS COM CESSÃO DE MÃO-DE-
OBRA E FERRAMENTAS, PARA SER-
VIÇOS CORRETIVOS E PREVENTIVOS 
EM ELÉTRICA, HIDRÁULICA, ALVENARIA, 
PINTURA, SERRALHERIA E CARPINTAR-
IA, PELO PERÍODO DE 12 MESES, CON-
FORME TERMO DE REFERÊNCIA” .
Comunicamos que a sessão pública  do 
referido processo licitatório diante de ocor-
rências que impediram o início do certame, 
foi SUSPENSA. Em breve publicaremos 
nova data de abertura.

SUBCOMISSÃO DE LICITAÇÃO
Secretaria Municipal da Educação

PREFEITURA DO MUNICÍPIO
DE ARARAQUARA

SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

CONVOCAÇÃO

O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE 
SAÚDE DO VALE DO RIBEIRA E LITO-
RAL SUL – CONSAÚDE, através do Ser-
viço de Pessoal, CONVOCA os candidatos 
habilitados no Processo Seletivo Simplifi -
cado nº 005/2022 - CONSAÚDE, conforme 
abaixo relacionados, a comparecer em data 
e local mencionados, a fi m de manifestar in-
teresse pela vaga oferecida.
Os candidatos deverão comparecer no ho-
rário estabelecido neste Edital, munidos de 
documento de Identidade e Carteira de Tra-
balho e Previdência Social.

RELAÇÃO DO CANDIDATO 
CONVOCADO

ESQUEMA DE CONVOCAÇÃO

LOCAL: HOSPITAL REGIONAL DR. 
LEOPOLDO BEVILACQUA-CONSAÚDE
ENDEREÇO: Rua dos Expedicionários, 
nº 140 – Centro – Pariquera-Açu – SP.

DATA: 01 a 04 de agosto de 2022
HORÁRIO:  das 09:00 h às 15:00 h

OFICIAL ADMINISTRATIVO
CLASSIFICAÇÃO – NOME

16 RAYSSA ADRIELLE DE AGUIAR 
PEREIRA

17 NATHALIA PEREIRA CORREA

Pariquera-Açu, 29 de julho de 2022.

JOSÉ ANTONIO ANTOSCZEZEM
 Diretor Superintendente-CONSAÚDE

CONSÓRCIO 
INTERMUNICIPAL DE 
SAÚDE DO VALE DO 

RIBEIRA E LITORAL SUL 

CONVOCAÇÃO

O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE 
SAÚDE DO VALE DO RIBEIRA E LITO-
RAL SUL – CONSAÚDE, através do Ser-
viço de Pessoal, CONVOCA os candidatos 
habilitados no Processo Seletivo Simplifi -
cado nº 001/2022 - CONSAÚDE, conforme 
abaixo relacionados, a comparecer em data 
e local mencionados, a fi m de manifestar in-
teresse pela vaga oferecida.
Os candidatos deverão comparecer no ho-
rário estabelecido neste Edital, munidos de 
documento de Identidade e Carteira de Tra-
balho e Previdência Social.

RELAÇÃO DO CANDIDATO 
CONVOCADO

ESQUEMA DE CONVOCAÇÃO

LOCAL: HOSPITAL REGIONAL DR. 
LEOPOLDO BEVILACQUA-CONSAÚDE
ENDEREÇO: Rua dos Expedicionários, 
nº 140 – Centro – Pariquera-Açu – SP.

DATA: 01 a 04 de Agosto de 2022
HORÁRIO:  das 09:00 h às 15:00 h

TÉCNICO DE ENFERMAGEM
CLASSIFICAÇÃO – NOME

62 VERA LUCIA DA SILVA ANDRADE
63 MARIA VIRGEM LOPES DA SILVA
64 ANA FLAVIA MUNIZ DE ASEVEDO

Pariquera-Açu, 29 de julho de 2022.

JOSÉ ANTONIO ANTOSCZEZEM
 Diretor Superintendente-CONSAÚDE

CONSÓRCIO 
INTERMUNICIPAL DE 
SAÚDE DO VALE DO 

RIBEIRA E LITORAL SUL 

CONVOCAÇÃO

O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE 
SAÚDE DO VALE DO RIBEIRA E LITO-
RAL SUL – CONSAÚDE, através do Ser-
viço de Pessoal, CONVOCA o candidato 
habilitado no Processo Seletivo Simplifi ca-
do nº 008/2022 - CONSAÚDE, conforme 
abaixo relacionado, a comparecer em data 
e local mencionados, a fi m de manifestar in-
teresse pela vaga oferecida.
O candidato deverá comparecer no horário 
estabelecido neste Edital, munido de docu-
mento de Identidade e Carteira de Trabalho 
e Previdência Social.

RELAÇÃO DO CANDIDATO 
CONVOCADO

ESQUEMA DE CONVOCAÇÃO

LOCAL: HOSPITAL REGIONAL DR. 
LEOPOLDO BEVILACQUA-CONSAÚDE
ENDEREÇO: Rua dos Expedicionários, 
nº 140 – Centro – Pariquera-Açu – SP.

DATA: 01 a 04 de agosto  de 2022
HORÁRIO:  das 09:00 h às 15:00 h

TERAPEUTA OCUPACIONAL
CLASSIFICAÇÃO – NOME

1 MARIO ANTONIO DA COSTA 
PRESTES

Pariquera-Açu, 29 de julho de 2022.

JOSÉ ANTONIO ANTOSCZEZEM
 Diretor Superintendente-CONSAÚDE

CONSÓRCIO 
INTERMUNICIPAL DE 
SAÚDE DO VALE DO 

RIBEIRA E LITORAL SUL 

HOMOLOGAÇÃO DO RESULTADO FINAL
Função: FONOAUDIÓLOGO

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO – EDITAL Nº 008/2022

O CONS  ÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO VALE DO RIBEIRA E LITORAL SUL – CONSAÚDE, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação vigente, torna pública 
a Homologação do Resultado Final, para a Função de: Terapeuta Ocupacional, referente ao Processo Seletivo Simplifi cado Edital nº 008/2022. 

FAZ SABER que verifi cada a conclusão dos trabalhos de realização do Processo Seletivo, e ainda certifi cado de que decorridos os prazos legais, não existem recursos pendentes para a 
Função acima referida. 

PSS 08/2022 – CLASSIFICAÇÃO GERAL - FINAL
TERAPEUTA OCUPACIONAL

CLASSIF. NOME RG DT NASC. PONTUAÇÃO POR 
EXPERIÊNCIA 

PONTUAÇÃO POR 
ESPECIALIZAÇÃO NA 
ÁREA HOSPITALAR

PONTUAÇÃO POR 
ESPECIALIZAÇÃO EM 

DEMAIS ÁREAS

PONTUAÇÃO 
TOTAL

1 MARIO ANTONIO DA COSTA PRESTES 4.641.167 16/01/1965 0 0 0 0
2 EMILY EDUARDA FRANCO OGAWA LOURENÇO 47.814.857-4 01/03/1991 0 0 0 0

Para que surtam os efeitos legais e que ninguém alegue desconhecimento, publica a presente HOMOLOGAÇÃO 

Pariquera-Açu, 29 de julho de 2022.

José Antonio Antosczezem
Dir. Superintendente

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO VALE DO RIBEIRA E LITORAL SUL 

HOMOLOGAÇÃO
O Diretor Superintendente, do Consórcio 
Intermunicipal de Saúde do Vale do Ribeira 
e Litoral Sul, no uso de suas atribuições le-
gais, diante dos elementos de instrução dos 
autos HOMOLOGA o procedimento licitató-
rio na modalidade Pregão Eletrônico 01/22, 
Processo 121/22 que objetiva a Elaboração 
do Plano Regional de Gestão Integrada de 
Resíduos Sólidos para os municípios que 
integram o CONSAÚDE, pelo período de 
24 (vinte e quatro) meses, pelo critério de 
menor valor global, e ADJUDICA o objeto da 
licitação em favor da empresa: FORTE SO-
LUÇÕES AMBIENTAIS LTDA-ME, inscrita 
no CNPJ/MF sob nº 17.731.655/0001-32. 

José Antonio Antosczezem
Diretor Superintendente

CONSÓRCIO 
INTERMUNICIPAL DE 
SAÚDE DO VALE DO 

RIBEIRA E LITORAL SUL 

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA
AVISO DE SUSPENSÃO DE LICITAÇÃO

PROCESSO N° 083/2022
PREGÃO ELETRÔNICO N° 052/2022

OBJETO: Aquisição de Computadores e Notebook para uso dos diversos Departamen-
tos e Seções da Prefeitura Municipal de Jacupiranga.
Em virtude da solicitação de esclarecimentos solicitados por possíveis participantes, 
bem como diante da necessidade de avaliação do termo de referência, fica suspensa a 
abertura do procedimento licitatório que estava prevista para ocorrer no dia 03/08/2022 
às 10h00min na plataforma da BLL, para revisões no Termo de Referência e alterações 
que se fizeram necessárias. Em data oportuna, após as revisões e alterações que se 
fizerem necessárias, a data será remarcada e o edital divulgado nos mesmos meios, 
respeitando todos os prazos legais para as publicações.

Prefeitura Municipal de Jacupiranga, 29 de julho de 2022
ROBERTO CARLOS GARCIA

Prefeito Municipal

Anuncie: 
11. 3729-6600 

comercial@gazetasp.com.br

A leitura 
na medida 
certa.

Ligue já: 
11. 3729-6600

Publique 
em jornal 
de grande 
circulação.

A VERDADE 
NAS BANCAS

www.gazetasp.com.br
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AVISO DE LICITAÇÃO
Tornamos público, para conhecimento 
dos interessados, que na Secretaria Mu-
nicipal da Educação da Prefeitura do 
Município de Araraquara, com sede 
nesta cidade de Araraquara - SP, à Av. Vi-
cente Jerônimo Freire nº 22, fone (016) 
3301.1936/3301.1942, nesta cidade, real-
izará no dia e hora abaixo indicados, licita-
ção na modalidade PREGÃO ELETRÔNI-
CO SRP Nº 122/2022, PROCESSO Nº 
3144/2022, BB Nº 952853, do tipo “Menor 
preço do lote”, que visa o a o registro de 
preço para eventual e futura AQUISIÇÃO DE 
LUVAS DE PROCEDIMENTOS PARA UTI-
LIZAÇÃO NAS UNIDADES ESCOLARES 
DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, QUE 
FAZ PARTE DO PRESENTE EDITAL.
A informação dos dados para acesso deve 
ser feita na página inicial no sítio do Banco 
do Brasil S.A., www.bb.com.br opção Licita-
ções, ou diretamente em www.licitacoes-e.
com.br e inserir o código dessa licitação, 
ou ainda na Secretaria Municipal da Edu-
cação através do e-mail documentoslicita-
cao@educararaquara.com e pelo Portal da 
Transparência da Prefeitura Municipal de 
Araraquara www.araraquara.sp.gov.br. 
ABERTURA DAS PROPOSTAS: Às 
09h:30min do dia 15 de agosto de 2022.
INÍCIO DA SESSÃO: Às 10 horas do dia 15 
de agosto de 2022

Araraquara, 28 de julho de 2022
CLÉLIA MARA DOS SANTOS

Secretária Municipal da Educação

PREFEITURA DO MUNICÍPIO
DE ARARAQUARA

SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
Concorrência 021/2022, Processo 
17.128/2022. Tipo: Menor Preço Global. 
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DE 
OBRAS DE “AMPLIAÇÃO E REFORMA 
DA UBS CENTRO E CONSTRUÇÃO DE 
AMPLIAÇÃO E ANEXO - QUARTEIRÃO 
DA SAÚDE”, LOCALIZADO NA RUA CAR-
LOS NUNES DOS SANTOS X RUA ANTO-
NIO MORELATO X AVENIDA LEONOR DE 
OLIVEIRA - JARDIM GALRÃO - CENTRO 
- MAIRIPORÃ/SP. A sessão será aberta às 
09h00 do dia 01 de Setembro 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 edi-
tal na integra, juntamente com seus anexos, 
poderá ser obtido a partir do dia 02/08/2022 
junto à Coordenadoria de Compras, Li-
citações e Contratos, ou pelo site www.
mairipora.sp.gov.br. Maiores informações 
através do telefone: (11) 4419-8000 ou pelo 
e-mail licitacao@mairipora.sp.gov.br. Ra-
fael Barbieri Pimentel da Silva - Autorida-
de Competente.

ESTADO DE SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL
DE MAIRIPORÃ

COMUNICADO DE SUSPENSÃO
PREGÃO PRESENCIAL 046/2022

PROCESSO 2829/2022
OBJETO: “CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS COM CESSÃO DE MÃO-DE-
OBRA E FERRAMENTAS, PARA SER-
VIÇOS CORRETIVOS E PREVENTIVOS 
EM ELÉTRICA, HIDRÁULICA, ALVENARIA, 
PINTURA, SERRALHERIA E CARPINTAR-
IA, PELO PERÍODO DE 12 MESES, CON-
FORME TERMO DE REFERÊNCIA” .
Comunicamos que a sessão pública  do 
referido processo licitatório diante de ocor-
rências que impediram o início do certame, 
foi SUSPENSA. Em breve publicaremos 
nova data de abertura.

SUBCOMISSÃO DE LICITAÇÃO
Secretaria Municipal da Educação

PREFEITURA DO MUNICÍPIO
DE ARARAQUARA

SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

CONVOCAÇÃO

O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE 
SAÚDE DO VALE DO RIBEIRA E LITO-
RAL SUL – CONSAÚDE, através do Ser-
viço de Pessoal, CONVOCA os candidatos 
habilitados no Processo Seletivo Simplifi -
cado nº 005/2022 - CONSAÚDE, conforme 
abaixo relacionados, a comparecer em data 
e local mencionados, a fi m de manifestar in-
teresse pela vaga oferecida.
Os candidatos deverão comparecer no ho-
rário estabelecido neste Edital, munidos de 
documento de Identidade e Carteira de Tra-
balho e Previdência Social.

RELAÇÃO DO CANDIDATO 
CONVOCADO

ESQUEMA DE CONVOCAÇÃO

LOCAL: HOSPITAL REGIONAL DR. 
LEOPOLDO BEVILACQUA-CONSAÚDE
ENDEREÇO: Rua dos Expedicionários, 
nº 140 – Centro – Pariquera-Açu – SP.

DATA: 01 a 04 de agosto de 2022
HORÁRIO:  das 09:00 h às 15:00 h

OFICIAL ADMINISTRATIVO
CLASSIFICAÇÃO – NOME

16 RAYSSA ADRIELLE DE AGUIAR 
PEREIRA

17 NATHALIA PEREIRA CORREA

Pariquera-Açu, 29 de julho de 2022.

JOSÉ ANTONIO ANTOSCZEZEM
 Diretor Superintendente-CONSAÚDE

CONSÓRCIO 
INTERMUNICIPAL DE 
SAÚDE DO VALE DO 

RIBEIRA E LITORAL SUL 

CONVOCAÇÃO

O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE 
SAÚDE DO VALE DO RIBEIRA E LITO-
RAL SUL – CONSAÚDE, através do Ser-
viço de Pessoal, CONVOCA os candidatos 
habilitados no Processo Seletivo Simplifi -
cado nº 001/2022 - CONSAÚDE, conforme 
abaixo relacionados, a comparecer em data 
e local mencionados, a fi m de manifestar in-
teresse pela vaga oferecida.
Os candidatos deverão comparecer no ho-
rário estabelecido neste Edital, munidos de 
documento de Identidade e Carteira de Tra-
balho e Previdência Social.

RELAÇÃO DO CANDIDATO 
CONVOCADO

ESQUEMA DE CONVOCAÇÃO

LOCAL: HOSPITAL REGIONAL DR. 
LEOPOLDO BEVILACQUA-CONSAÚDE
ENDEREÇO: Rua dos Expedicionários, 
nº 140 – Centro – Pariquera-Açu – SP.

DATA: 01 a 04 de Agosto de 2022
HORÁRIO:  das 09:00 h às 15:00 h

TÉCNICO DE ENFERMAGEM
CLASSIFICAÇÃO – NOME

62 VERA LUCIA DA SILVA ANDRADE
63 MARIA VIRGEM LOPES DA SILVA
64 ANA FLAVIA MUNIZ DE ASEVEDO

Pariquera-Açu, 29 de julho de 2022.

JOSÉ ANTONIO ANTOSCZEZEM
 Diretor Superintendente-CONSAÚDE

CONSÓRCIO 
INTERMUNICIPAL DE 
SAÚDE DO VALE DO 

RIBEIRA E LITORAL SUL 

CONVOCAÇÃO

O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE 
SAÚDE DO VALE DO RIBEIRA E LITO-
RAL SUL – CONSAÚDE, através do Ser-
viço de Pessoal, CONVOCA o candidato 
habilitado no Processo Seletivo Simplifi ca-
do nº 008/2022 - CONSAÚDE, conforme 
abaixo relacionado, a comparecer em data 
e local mencionados, a fi m de manifestar in-
teresse pela vaga oferecida.
O candidato deverá comparecer no horário 
estabelecido neste Edital, munido de docu-
mento de Identidade e Carteira de Trabalho 
e Previdência Social.

RELAÇÃO DO CANDIDATO 
CONVOCADO

ESQUEMA DE CONVOCAÇÃO

LOCAL: HOSPITAL REGIONAL DR. 
LEOPOLDO BEVILACQUA-CONSAÚDE
ENDEREÇO: Rua dos Expedicionários, 
nº 140 – Centro – Pariquera-Açu – SP.

DATA: 01 a 04 de agosto  de 2022
HORÁRIO:  das 09:00 h às 15:00 h

TERAPEUTA OCUPACIONAL
CLASSIFICAÇÃO – NOME

1 MARIO ANTONIO DA COSTA 
PRESTES

Pariquera-Açu, 29 de julho de 2022.

JOSÉ ANTONIO ANTOSCZEZEM
 Diretor Superintendente-CONSAÚDE

CONSÓRCIO 
INTERMUNICIPAL DE 
SAÚDE DO VALE DO 

RIBEIRA E LITORAL SUL 

HOMOLOGAÇÃO DO RESULTADO FINAL
Função: FONOAUDIÓLOGO

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO – EDITAL Nº 008/2022

O CONS  ÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO VALE DO RIBEIRA E LITORAL SUL – CONSAÚDE, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação vigente, torna pública 
a Homologação do Resultado Final, para a Função de: Terapeuta Ocupacional, referente ao Processo Seletivo Simplifi cado Edital nº 008/2022. 

FAZ SABER que verifi cada a conclusão dos trabalhos de realização do Processo Seletivo, e ainda certifi cado de que decorridos os prazos legais, não existem recursos pendentes para a 
Função acima referida. 

PSS 08/2022 – CLASSIFICAÇÃO GERAL - FINAL
TERAPEUTA OCUPACIONAL

CLASSIF. NOME RG DT NASC. PONTUAÇÃO POR 
EXPERIÊNCIA 

PONTUAÇÃO POR 
ESPECIALIZAÇÃO NA 
ÁREA HOSPITALAR

PONTUAÇÃO POR 
ESPECIALIZAÇÃO EM 

DEMAIS ÁREAS

PONTUAÇÃO 
TOTAL

1 MARIO ANTONIO DA COSTA PRESTES 4.641.167 16/01/1965 0 0 0 0
2 EMILY EDUARDA FRANCO OGAWA LOURENÇO 47.814.857-4 01/03/1991 0 0 0 0

Para que surtam os efeitos legais e que ninguém alegue desconhecimento, publica a presente HOMOLOGAÇÃO 

Pariquera-Açu, 29 de julho de 2022.

José Antonio Antosczezem
Dir. Superintendente

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO VALE DO RIBEIRA E LITORAL SUL 

HOMOLOGAÇÃO
O Diretor Superintendente, do Consórcio 
Intermunicipal de Saúde do Vale do Ribeira 
e Litoral Sul, no uso de suas atribuições le-
gais, diante dos elementos de instrução dos 
autos HOMOLOGA o procedimento licitató-
rio na modalidade Pregão Eletrônico 01/22, 
Processo 121/22 que objetiva a Elaboração 
do Plano Regional de Gestão Integrada de 
Resíduos Sólidos para os municípios que 
integram o CONSAÚDE, pelo período de 
24 (vinte e quatro) meses, pelo critério de 
menor valor global, e ADJUDICA o objeto da 
licitação em favor da empresa: FORTE SO-
LUÇÕES AMBIENTAIS LTDA-ME, inscrita 
no CNPJ/MF sob nº 17.731.655/0001-32. 

José Antonio Antosczezem
Diretor Superintendente

CONSÓRCIO 
INTERMUNICIPAL DE 
SAÚDE DO VALE DO 

RIBEIRA E LITORAL SUL 

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA
AVISO DE SUSPENSÃO DE LICITAÇÃO

PROCESSO N° 083/2022
PREGÃO ELETRÔNICO N° 052/2022

OBJETO: Aquisição de Computadores e Notebook para uso dos diversos Departamen-
tos e Seções da Prefeitura Municipal de Jacupiranga.
Em virtude da solicitação de esclarecimentos solicitados por possíveis participantes, 
bem como diante da necessidade de avaliação do termo de referência, fica suspensa a 
abertura do procedimento licitatório que estava prevista para ocorrer no dia 03/08/2022 
às 10h00min na plataforma da BLL, para revisões no Termo de Referência e alterações 
que se fizeram necessárias. Em data oportuna, após as revisões e alterações que se 
fizerem necessárias, a data será remarcada e o edital divulgado nos mesmos meios, 
respeitando todos os prazos legais para as publicações.

Prefeitura Municipal de Jacupiranga, 29 de julho de 2022
ROBERTO CARLOS GARCIA

Prefeito Municipal

Anuncie: 
11. 3729-6600 

comercial@gazetasp.com.br

A leitura 
na medida 
certa.

Ligue já: 
11. 3729-6600

Publique 
em jornal 
de grande 
circulação.

A VERDADE 
NAS BANCAS

www.gazetasp.com.br
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IMPRESSÕES AO DIRIGIR

 A Já ao entrar e tentar ligar 
o crossover elétrico, surge a 
primeira novidade: não há 
ignição por chave nem bo-
tão de partida. O C40 é liga-
do quando o condutor en-
tra no carro (a chave pode 
estar no bolso), afivela os 
cintos e seleciona no câm-
bio tipo joystick a posição 
Drive (D). Também não há 
freio de estacionamento – 
basta acelerar e sair. Para 
desligar o carro, é preciso 
apenas colocar o câmbio na 
posição Parking (P) e sair do 
veículo.

O característico silêncio 
do “powertrain” elétrico re-
força o aspecto futurista do 
ambiente. Com o One Pe-
dal Drive em ação, no “para 
e anda” do trânsito, basta 
interromper a pressão no 
pedal e o veículo começa a 
frear – e a recarregar as ba-
terias. Se necessário, pisar 
no freio da forma conven-
cional resulta em paradas 
precisas e eficientes. Nas ro-
dovias, onde é normal velo-

cidades estáveis e mais ele-
vadas, o One Pedal Drive 
se mostra muito sensível 
às eventuais oscilações da 
pressão no pedal da direita, 
o que pode transmitir uma 
desconfortável oscilação na 
velocidade de cruzeiro. Fe-
lizmente, é possível regular 
a intensidade de atuação do 
sistema ou até desativá-lo e 
usar o acelerador e o freio 
na forma convencional.

Ao acelerar, os 67,3 kgfm 
de torque e os 408 cava-
los do C40 chegam rápido 
às quatro rodas. Tão logo o 
motorista se adapta à trans-
missão instantânea de tor-
que característica dos elé-
tricos, o C40 deixa claro o 
carro instigante que é. O 
modelo faz retomadas re-
vigorantes, que permitem 
ultrapassagens seguras. A 
suspensão é muito bem 
equilibrada e, como as ba-
terias ficam sob o assoalho, 
o centro de gravidade bai-
xo ajuda a “grudar” o carro 
no chão nas curvas rápidas.  

Faz bonito

N
o primeiro semes-
tre deste ano, os 
automóveis 100% 
elétricos vende-
ram 3.395 uni-

dades no Brasil, e o grande 
destaque  foi junho, com 
1.089 vendas. Disponibiliza-
do em pré-venda no início 
de fevereiro, o o crossover 
C40 Recharge Pure Elec-
tric emplacou 370 unidades 
no primeiro semestre e po-
sicionou-se como o tercei-
ro automóvel 100% elétrico 
mais vendido do país.

Em outubro do ano pas-
sado, as primeiras unidades 
do C40 começaram a sair 
das linhas de montagem de 
Gent, na Bélgica,  o crosso-
ver tem 4,44 metros de com-
primento, 2,03 metros de lar-
gura (com retrovisores), 1,59 
metro de altura, 2,70 metros 
de distância de entre-eixos e 
pesa 2.207 quilos. Os grupos 
ópticos frontais têm tecno-
logia pixel, com uma assina-
tura luminosa que reedita o 
“martelo de Thor”, presente 
nos faróis de todos os car-
ros da Volvo atuais. A silhue-
ta é dinâmica, com uma linha 
de cintura elevada e o teto 
preto quase alinhado à tam-
pa do bagageiro. Aerofólios e 
spoilers traseiros reduzem a 
resistência ao ar e ajudam a 
ampliar a autonomia. As ro-
das de liga leve de cinco raios 
alternam superfícies de alu-
mínio polido e pintura preta. 
Na traseira, as lanternas de 
leds ostentam um gracioso 
visual tracejado na parte su-
perior.

Segundo a Volvo, o estilo 
do C40 se inspira na arquite-
tura escandinava ao valorizar 
o aproveitamento da luz am-
biente, normalmente escassa 
nos países nórdicos. O inte-
rior tem luminosidade pecu-

LUIZA KREITLON/AUTOMOTRIX

Na traseira, as lanternas de leds ostentam um gracioso visual 
tracejado na parte superior

Os grupos ópticos frontais têm tecnologia pixel, com uma 
assinatura luminosa que reedita o “martelo de Thor”

Crossover tem 4,44 m de comprimento, 2,03 m de largura (com retrovisores) e 1,59 m de altura

liar por conta do amplo teto 
panorâmico, que dispensa o 
uso da cortina de fechamento 
pois o vidro escurecido tem 
proteção UV de 99,5% – reduz 
em 95% a entrada de luz e blo-
queia 80% da radiação solar. 
O crossover recarregável na 
tomada “herdou” o Google 
Automotive Services apresen-
tado no XC40 elétrico. O sis-
tema de infoentretenimento 

com tela de 9 polegadas sen-
sível ao toque permite atuali-
zações remotas de softwares 
sem fios. O painel digital tem 
12,3 polegadas. A capacidade 
do porta-malas é de 413 litros, 
mas há um nicho de 31 litros 
sob o capô.

O “powertrain” P8 do C40 
é composto por dois moto-
res de 204 cavalos cada, um 
tracionando em cada eixo – é 

idêntico ao que move o XC40 
Recharge Pure Electric e ofe-
rece o mesmo rendimento 
combinado de 408 cavalos 
e 67,3 kgfm. De acordo com 
a Volvo, o conjunto permite 
acelerar de zero a 100 km/h 
em 4,7 segundos. A bateria, 
com 78 kWh de capacidade, 
proporciona uma autonomia 
estimada de 440 quilômetros 
e pode recuperar 80% da res-

pectiva capacidade em 40 mi-
nutos em um posto de carga 
rápida de alta tensão e corren-
te contínua de 150 kW. Uma 
carga completa em uma liga-
ção de corrente alternada de 
11 kW leva cerca de oito horas.

O C40 conta com o One 
Pedal Drive, também adota-
do no XC40 Pure Electric e 
em outros carros elétricos, 
como o Nissan Leaf (no qual 

recebe o nome de e-Pedal). O 
sistema possibilita a acelera-
ção e a frenagem usando ape-
nas o pedal da direita e am-
plia a regeneração de energia 
e a autonomia. Também fo-
ram “emprestadas” do XC40 
elétrico tecnologias de segu-
rança como a câmera de 360 
graus, o alerta de mudança de 
faixa, o aviso de ponto cego, 
o alerta de tráfego cruzado 
com frenagem automática e 
o City Safety, que reconhece 
pedestres, ciclistas e animais 
de grande porte e pode frear 
ou esterçar o volante para evi-
tar uma colisão. O C40 vem 
equipado com o Pilot Assist e 
o controle de cruzeiro adapta-
tivo, com sensores e câmeras 
que monitoram as faixas das 
vias e um sistema para co-
mandar a aceleração e a fre-
nagem, além de controlar a 
distância do carro à frente. O 
crossover incorpora ainda o 
serviço de assistência Volvo 
On Call.

Com os elevados valores 
dos combustíveis no Brasil, 
os carros elétricos só não 
vendem mais por aqui por 
conta dos preços, expres-
sivamente mais caros que 
os modelos com motores a 
combustão. O C40 Rechar-
ge é comercializado no Bra-
sil por R$ 419.950 – R$ 20 
mil a mais em relação aos 
R$ 399.950 cobrados pelo 
XC40 Recharge. Além dos 
dois modelos Pure Electric, 
a atual linha Volvo no Bra-
sil é complementada por 
dois utilitários esportivos 
híbridos plug-in – o médio-
-grande XC60 Recharge e o 
grande XC90 Recharge, que 
chegaram ao país em junho. 
Ambos combinam motores 
a gasolina com propulsores 
elétricos.(Luiz Humberto Mon-
teiro Pereira, da AutoMotrix)

O sistema de infoentretenimento com tela de 9 polegadas sensível 
ao toque permite atualizações remotas de softwares sem fi os

O “powertrain” P8 do C40 é composto por dois motores de 204 cavalos, um tracionando em cada eixo 

EM 2022. Apresentado em fevereiro, 
Volvo C40 Recharge Pure Electric já é o 

3º elétrico mais vendido do Brasil
Futurismo
presente

 A VOLVO C40 
RECHARGE PURE 
ELECTRIC

Motor: P8 Electric (dois, 
um em cada eixo)

Potência: 300 kW/408 
cavalos

Torque: 67,3 kgfm

Capacidade da bateria: 
78 kWh

Tração: integral AWD 
(All Wheel Drive)

Suspensão: 
independente tipo 
MacPherson na dianteira 
e independente 
multibraços na traseira

Pneus e rodas: rodas 
de alumínio de 20 
polegadas (R135) com 
pneus 235/45 dianteiros 
e 255/40 traseiros

Freios: discos ventilados 
na frente e sólidos atrás

Porta-malas: 413 litros

Dimensões: 4,44 metros 
de comprimento, 2,03 
metros de largura (com 
retrovisores), 1,59 metro 
de altura e 2,70 metros 
de distância de entre-
eixos

Peso: 2.207 quilos

Preço: R$ 419.950

FICHA TÉCNICA
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PANORAMA

 A A Fiat brasileira apresen-
ta a linha 2023 do Argo, o 
carro de passeio mais ven-
dido da marca no país em 
2021, quase 85 mil unida-
des. Enquanto isso, a Fiat ar-
gentina faz o mesmo com o 
Cronos, o veículo mais em-
placado por lá. A principal 
novidade na linha 2023 do 
Argo será o câmbio automá-
tico tipo CVT com 7 marchas 
simuladas nas versões equi-
padas com o motor 1.3 flex 
de quatro cilindros – a Drive 
e a Trekking – de 98 e 107 ca-
valos de potência e 13,2 e 13,4 
kgfm de torque com gasoli-
na e etanol, respectivamen-
te. Já o motor Firefly 1.0 de 
três cilindros de 75 cavalos 
e 10,7 kgfm equipa a versão 
de entrada e a Drive, asso-
ciado à transmissão manual 
de 5 marchas. A Fiat não di-
vulgou o preço de nenhuma 
versão do Argo ou do Cronos 
na linha 2023 para o Brasil. 

No mercado brasileiro, 
2022 está sendo um ano de 
idas e vindas em termos de 
vendas do Argo – produzi-
do em Betim (MG) – e de 
seu sedã – feito em Córdo-
ba, na Argentina. Com ven-
das bem mais modesta com-
paradas às do ano passado, 
o hatch compacto, lançado 

Ação coordenada
BRASIL X ARGENTINA. Enquanto a Stellantis do Brasil apresenta a linha 2023 do Argo, 
produzido em Betim (MG), a fi lial argentina renova o Cronos produzido em Córdoba

em 2017, teve exatamente 
22.128 unidades emplacadas 
até junho de 2022, com mé-
dia mensal de 3.688 exem-
plares. Em 2021, essa média 
foi superior a 7 mil unidades. 
O Cronos teve 16.140 exem-
plares emplacados no Bra-
sil no mesmo período, mas 
teve um salto para 6.047 uni-
dades vendidas somente em 
junho, que o colocou bem à 
frente de seu hatch no mês. 

 Na linha 2023, o mode-
lo Argo tem um leve reto-
que no seu visual, na fren-
te. O para-choque ganhou 
linhas mais arrojadas, com 
maior proteção. As grades 
também tiveram mudan-
ças, ficando unificadas com 
os faróis, uma leitura mais 
fluida e robusta do conjun-
to dianteiro. Traz ainda um 
toque degradê no padrão 
da grade. A preservação dos 
faróis de milha na posição 
mais centralizada foi pen-
sada para conservar a he-
rança italiana do design do 
modelo. O Argo passa a con-
tar também com a cor Cin-
za Strato, e todas as versões 
chegam com novas rodas de 
liga leve e calotas. 

Por dentro, o Argo na li-
nha 2023 vem com novo vo-
lante, com alterações alinha-

das com a reformulação da 
marca com a inclusão do 
“Fiat Script”. A variante aven-
tureira, a Trekking, está com 
um visual atualizado, com 
para-choque diferenciado e 
novos desenhos dos adesi-
vos em preto e com detalhes 
em laranja mais presentes 
tanto no capô quanto na la-
teral. A versão mantém o seu 
tradicional logotipo, com-
posto, de acordo com a mar-
ca italiana, por três formas 
com significados distintos: 
transcender, explorar e criar. 

Veículo mais vendido 
na Argentina – não apenas 
por ser produzido no país 
como também pela prefe-
rência dos “hermanos” por 
sedãs –, o Cronos chega à li-
nha 2023 com uma pequena 
variação no design, a exem-
plo do Argo, e a incorpora-
ção da transmissão auto-
mática do tipo CVT. A nova 
linha do modelo da Fiat é 
composta por cinco versões 

de acabamento, todas mo-
vidas pelo motor 1.3 Fire-
fly de oito válvulas com 99 
cavalos de potência a 6 mil 
rotações por minuto a ga-
solina e 13,5 kgfm de torque 
a partir de 4 mil rpm (nos 
veículos enviados ao Brasil, 
a motorização recebe a tec-
nologia flex), associado a 
uma transmissão de 5 mar-
chas ou à nova CVT. Con-
forme a Stellantis argenti-
na, esse câmbio é uma das 
mais recentes inovações da 
marca, caracterizado por ser 
confortável, leve, eficiente 
e de fácil manutenção, com 
a possibilidade de mudar 
para o modo manual com 7 
marchas simuladas e a nova 
função “Sport”, que permi-
te alterar os parâmetros de 
aceleração e gerenciamento 
das trocas. O Cronos apo-
sentou de vez o veterano 
motor 1.8 de até 130 cava-
los de potência. (Daniel Dias, 
da AutoMotrix)

Cronos chega à linha 2023 com uma pequena variação no design 

DIVULGAÇÃO

Na linha 2023, o Argo tem um leve retoque no visual, na frente

Argo 2023 vem com novo volante, com alterações alinhadas com 
a reformulação da marca com a inclusão do “Fiat Script”

A 
KTM 1290 SuperADV S chega ao Brasil 
disposta a apresentar tecnologias iné-
ditas focadas no desempenho,com pre-
ço de 164.900.

O coração da 1290 SuperADV S é o 
motor LC8 V-twin a 75 graus, quatro tempos, 1.301 
cc. Com potência de 162 cavalos a 9 mil giros e 
torque de 14 kgfm a 6.500 rpm. O motor traba-
lha associado à transmissão de 6 velocidades. O 
Motorcycle Traction Control, que dependente do 
ângulo de inclinação, tem dois controladores: um 
para o deslizamento das rodas e outro para o ân-
gulo de inclinação. Os sistemas Cornering ABS e 
Off-road ABS são produtos do novo Controle de 
Estabilidade da Bosch.

A 1290 SuperADV S apresenta o sistema deno-
minado Adaptive Cruise Control, desenvolvido 
em colaboração com a Bosch. A nova tecnologia 
tem como base um inovador sistema de radar 
que ajusta automaticamente a velocidade e dis-
tância segura para o veículo à frente de acordo 
com os cinco estágios, selecionados nos punhos 
de comandos. Outra moderna tecnologia a favor 
da segurança e pilotagem é o Cornering-ABS, que 
permite o acionamento dos freios pelo condutor 
mesmo com a moto inclinada. 

Com foco no manuseio mais apurado, a 1290 
SuperADV S traz um novo posicionamento da 
caixa de direção em 15 milímetros para trás e a 
nova colocação da parte dianteira do motor. O 
braço oscilante em treliça está mais longo para 
tentar entregar uma experiência mais estável na 
aceleração, enquanto o subchassi foi criado para 
fornecer uma altura de assento mais baixo. A 
fim de proporcionar conforto adicional em lon-
gas viagens, o assento é de dois níveis e ajustável 
em 20 milímetros. Também personalizáveis são 
os ajustes do guidão, o painel e o para-brisa,que 
pode ser ajustado em 55 milímetros. A 1290 Supe-
rADV S chega com a nova geração de suspensão 
WP Apex Semi-Active Technology, que dispõe de 
maior amortecimento e sensor de ângulo de in-
clinação 6D que trabalha direto na unidade para 
uma prévia leitura do comportamento do moto-
ciclista em qualquer terreno.

A melhor experiência de condução é reforça-
da com o painel em TFT de 7 polegadas, ligado a 
uma nova Unidade de Conectividade para um 
emparelhamento com smartphones. (Edmundo 
Dantas, da AutoMotrix)

DIVULGAÇÃO

O Cornering-ABS, que permite o acionamento dos freios pelo 
condutor mesmo com a moto inclinada

Modelo mira ser a melhor moto para aventura de alto desempenho 
nas ruas e estradas, seja qual for a distância

Instrumento 
de lazer
DUAS RODAS. KTM 1290 SuperADV S chega 
ao Brasil para oferecer máxima diversão em 
qualquer tipo de terreno
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PANORAMA

 A A Fiat brasileira apresen-
ta a linha 2023 do Argo, o 
carro de passeio mais ven-
dido da marca no país em 
2021, quase 85 mil unida-
des. Enquanto isso, a Fiat ar-
gentina faz o mesmo com o 
Cronos, o veículo mais em-
placado por lá. A principal 
novidade na linha 2023 do 
Argo será o câmbio automá-
tico tipo CVT com 7 marchas 
simuladas nas versões equi-
padas com o motor 1.3 flex 
de quatro cilindros – a Drive 
e a Trekking – de 98 e 107 ca-
valos de potência e 13,2 e 13,4 
kgfm de torque com gasoli-
na e etanol, respectivamen-
te. Já o motor Firefly 1.0 de 
três cilindros de 75 cavalos 
e 10,7 kgfm equipa a versão 
de entrada e a Drive, asso-
ciado à transmissão manual 
de 5 marchas. A Fiat não di-
vulgou o preço de nenhuma 
versão do Argo ou do Cronos 
na linha 2023 para o Brasil. 

No mercado brasileiro, 
2022 está sendo um ano de 
idas e vindas em termos de 
vendas do Argo – produzi-
do em Betim (MG) – e de 
seu sedã – feito em Córdo-
ba, na Argentina. Com ven-
das bem mais modesta com-
paradas às do ano passado, 
o hatch compacto, lançado 

Ação coordenada
BRASIL X ARGENTINA. Enquanto a Stellantis do Brasil apresenta a linha 2023 do Argo, 
produzido em Betim (MG), a fi lial argentina renova o Cronos produzido em Córdoba

em 2017, teve exatamente 
22.128 unidades emplacadas 
até junho de 2022, com mé-
dia mensal de 3.688 exem-
plares. Em 2021, essa média 
foi superior a 7 mil unidades. 
O Cronos teve 16.140 exem-
plares emplacados no Bra-
sil no mesmo período, mas 
teve um salto para 6.047 uni-
dades vendidas somente em 
junho, que o colocou bem à 
frente de seu hatch no mês. 

 Na linha 2023, o mode-
lo Argo tem um leve reto-
que no seu visual, na fren-
te. O para-choque ganhou 
linhas mais arrojadas, com 
maior proteção. As grades 
também tiveram mudan-
ças, ficando unificadas com 
os faróis, uma leitura mais 
fluida e robusta do conjun-
to dianteiro. Traz ainda um 
toque degradê no padrão 
da grade. A preservação dos 
faróis de milha na posição 
mais centralizada foi pen-
sada para conservar a he-
rança italiana do design do 
modelo. O Argo passa a con-
tar também com a cor Cin-
za Strato, e todas as versões 
chegam com novas rodas de 
liga leve e calotas. 

Por dentro, o Argo na li-
nha 2023 vem com novo vo-
lante, com alterações alinha-

das com a reformulação da 
marca com a inclusão do 
“Fiat Script”. A variante aven-
tureira, a Trekking, está com 
um visual atualizado, com 
para-choque diferenciado e 
novos desenhos dos adesi-
vos em preto e com detalhes 
em laranja mais presentes 
tanto no capô quanto na la-
teral. A versão mantém o seu 
tradicional logotipo, com-
posto, de acordo com a mar-
ca italiana, por três formas 
com significados distintos: 
transcender, explorar e criar. 

Veículo mais vendido 
na Argentina – não apenas 
por ser produzido no país 
como também pela prefe-
rência dos “hermanos” por 
sedãs –, o Cronos chega à li-
nha 2023 com uma pequena 
variação no design, a exem-
plo do Argo, e a incorpora-
ção da transmissão auto-
mática do tipo CVT. A nova 
linha do modelo da Fiat é 
composta por cinco versões 

de acabamento, todas mo-
vidas pelo motor 1.3 Fire-
fly de oito válvulas com 99 
cavalos de potência a 6 mil 
rotações por minuto a ga-
solina e 13,5 kgfm de torque 
a partir de 4 mil rpm (nos 
veículos enviados ao Brasil, 
a motorização recebe a tec-
nologia flex), associado a 
uma transmissão de 5 mar-
chas ou à nova CVT. Con-
forme a Stellantis argenti-
na, esse câmbio é uma das 
mais recentes inovações da 
marca, caracterizado por ser 
confortável, leve, eficiente 
e de fácil manutenção, com 
a possibilidade de mudar 
para o modo manual com 7 
marchas simuladas e a nova 
função “Sport”, que permi-
te alterar os parâmetros de 
aceleração e gerenciamento 
das trocas. O Cronos apo-
sentou de vez o veterano 
motor 1.8 de até 130 cava-
los de potência. (Daniel Dias, 
da AutoMotrix)

Cronos chega à linha 2023 com uma pequena variação no design 

DIVULGAÇÃO

Na linha 2023, o Argo tem um leve retoque no visual, na frente

Argo 2023 vem com novo volante, com alterações alinhadas com 
a reformulação da marca com a inclusão do “Fiat Script”

A 
KTM 1290 SuperADV S chega ao Brasil 
disposta a apresentar tecnologias iné-
ditas focadas no desempenho,com pre-
ço de 164.900.

O coração da 1290 SuperADV S é o 
motor LC8 V-twin a 75 graus, quatro tempos, 1.301 
cc. Com potência de 162 cavalos a 9 mil giros e 
torque de 14 kgfm a 6.500 rpm. O motor traba-
lha associado à transmissão de 6 velocidades. O 
Motorcycle Traction Control, que dependente do 
ângulo de inclinação, tem dois controladores: um 
para o deslizamento das rodas e outro para o ân-
gulo de inclinação. Os sistemas Cornering ABS e 
Off-road ABS são produtos do novo Controle de 
Estabilidade da Bosch.

A 1290 SuperADV S apresenta o sistema deno-
minado Adaptive Cruise Control, desenvolvido 
em colaboração com a Bosch. A nova tecnologia 
tem como base um inovador sistema de radar 
que ajusta automaticamente a velocidade e dis-
tância segura para o veículo à frente de acordo 
com os cinco estágios, selecionados nos punhos 
de comandos. Outra moderna tecnologia a favor 
da segurança e pilotagem é o Cornering-ABS, que 
permite o acionamento dos freios pelo condutor 
mesmo com a moto inclinada. 

Com foco no manuseio mais apurado, a 1290 
SuperADV S traz um novo posicionamento da 
caixa de direção em 15 milímetros para trás e a 
nova colocação da parte dianteira do motor. O 
braço oscilante em treliça está mais longo para 
tentar entregar uma experiência mais estável na 
aceleração, enquanto o subchassi foi criado para 
fornecer uma altura de assento mais baixo. A 
fim de proporcionar conforto adicional em lon-
gas viagens, o assento é de dois níveis e ajustável 
em 20 milímetros. Também personalizáveis são 
os ajustes do guidão, o painel e o para-brisa,que 
pode ser ajustado em 55 milímetros. A 1290 Supe-
rADV S chega com a nova geração de suspensão 
WP Apex Semi-Active Technology, que dispõe de 
maior amortecimento e sensor de ângulo de in-
clinação 6D que trabalha direto na unidade para 
uma prévia leitura do comportamento do moto-
ciclista em qualquer terreno.

A melhor experiência de condução é reforça-
da com o painel em TFT de 7 polegadas, ligado a 
uma nova Unidade de Conectividade para um 
emparelhamento com smartphones. (Edmundo 
Dantas, da AutoMotrix)

DIVULGAÇÃO

O Cornering-ABS, que permite o acionamento dos freios pelo 
condutor mesmo com a moto inclinada

Modelo mira ser a melhor moto para aventura de alto desempenho 
nas ruas e estradas, seja qual for a distância

Instrumento 
de lazer
DUAS RODAS. KTM 1290 SuperADV S chega 
ao Brasil para oferecer máxima diversão em 
qualquer tipo de terreno
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 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| CN-SIFPM                                                                                        MUNICIPIO DE EMBU GUACU              CONAM |
|                                                                                       RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA                    |
|                                                                                                   BALANCO ORCAMENTARIO                    |
|                                                                                         ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL                    |
|                    |
|                                                                            Periodo de Referencia: JANEIRO a JUNHO 2022 / BIMESTRE: MAIO-JUNHO                    |
| RREO - ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alineas "a" e "b" do inciso II e paragrafo 1o)           Em Reais |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                  |                        |                        |                           RECEITAS REALIZADAS                           |                    |
|                                                                  |       PREVISAO         |       PREVISAO         |-------------------------------------------------------------------------|                    |
|                         RECEITAS                                 |       INICIAL          |       ATUALIZADA       |       No Bimestre      |     %     |     Ate o Bimestre     |     %     |    SALDO           |
|                                                                  |                        |          (a)           |           (b)          |   (b/a)   |          (c)           |   (c/a)   |    (a-c)           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RECEITAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (I)                        |         178.000.000,00 |         180.648.705,17 |          42.244.458,12 |   23,38   |         114.063.236,12 |   63,14   |   66.585.469,05    |
|  RECEITAS CORRENTES                                              |         178.000.000,00 |         180.347.360,17 |          40.966.174,91 |   22,71   |         110.983.085,42 |   61,53   |   69.364.274,75    |
|     impostos, taxas e contribuicoes de melhoria                  |          41.777.492,40 |          41.760.904,01 |           6.795.464,36 |   16,27   |          22.598.389,59 |   54,11   |   19.162.514,42    |
|       impostos                                                   |          30.475.500,00 |          30.749.494,58 |           5.478.366,13 |   17,81   |          17.151.653,72 |   55,77   |   13.597.840,86    |
|       taxas                                                      |          11.301.992,40 |          11.011.409,43 |           1.317.098,23 |   11,96   |           5.446.735,87 |   49,46   |    5.564.673,56    |
|     contribuicoes                                                |           5.325.000,00 |           5.304.353,35 |             682.388,55 |   12,86   |           1.776.182,20 |   33,48   |    3.528.171,15    |
|       contrib.p/custeio do servico de iluminacao publica         |           5.325.000,00 |           5.304.353,35 |             682.388,55 |   12,86   |           1.776.182,20 |   33,48   |    3.528.171,15    |
|     receita patrimonial                                          |              70.000,00 |             348.777,19 |             242.010,29 |   69,38   |           1.448.175,06 |  415,21   |   -1.099.397,87    |
|       valores mobiliarios                                        |              70.000,00 |             348.777,19 |             242.010,29 |   69,38   |           1.448.175,06 |  415,21   |   -1.099.397,87    |
|     receita de servicos                                          |              50.000,00 |              45.833,34 |                   0,00 |    0,00   |                   0,00 |    0,00   |       45.833,34    |
|       servicos administrativos e comerciais gerais               |              50.000,00 |              45.833,34 |                   0,00 |    0,00   |                   0,00 |    0,00   |       45.833,34    |
|     transferencias correntes                                     |         127.652.906,60 |         129.768.268,93 |          32.562.336,10 |   25,09   |          82.743.106,16 |   63,76   |   47.025.162,77    |
|       transferencias da uniao e de suas entidades                |          59.245.958,00 |          60.995.770,80 |          14.904.813,58 |   24,43   |          36.668.612,82 |   60,11   |   24.327.157,98    |
|       transf.estados e distr.federal e de suas entidades         |          41.406.948,60 |          41.681.562,23 |          12.147.952,08 |   29,14   |          29.116.622,26 |   69,85   |   12.564.939,97    |
|       transferencias de outras instituicoes publicas             |          27.000.000,00 |          27.090.935,90 |           5.509.570,44 |   20,33   |          16.887.235,87 |   62,33   |   10.203.700,03    |
|       demais transfs correntes                                   |                   0,00 |                   0,00 |                   0,00 |    0,00   |              70.635,21 |    0,00   |      -70.635,21    |
|     outras receitas correntes                                    |           3.124.601,00 |           3.119.223,35 |             683.975,61 |   21,92   |           2.417.232,41 |   77,49   |      701.990,94    |
|       multas administrativas, contratuais e judiciais            |           1.366.000,00 |           1.410.621,33 |             455.058,70 |   32,25   |           1.699.258,42 |  120,46   |     -288.637,09    |
|       indenizacoes, restituicoes e ressarcimentos                |             809.000,00 |             816.858,32 |             150.222,55 |   18,39   |             368.015,76 |   45,05   |      448.842,56    |
|       demais receitas correntes                                  |             949.601,00 |             891.743,70 |              78.694,36 |    8,82   |             349.958,23 |   39,24   |      541.785,47    |
|  RECEITAS DE CAPITAL                                             |                   0,00 |             301.345,00 |           1.278.283,21 |  424,19   |           3.080.150,70 |  1022,1   |   -2.778.805,70    |
|     transferencias de capital                                    |                   0,00 |             301.345,00 |           1.278.283,21 |  424,19   |           3.080.150,70 |  1022,1   |   -2.778.805,70    |
|       transferencias da uniao e de suas entidades                |                   0,00 |             201.345,00 |             201.345,00 |  100,00   |             703.212,49 |  349,25   |     -501.867,49    |
|       transf.dos estados, do df e de suas entidades              |                   0,00 |             100.000,00 |           1.076.938,21 |  1076,9   |           2.376.938,21 |  2376,9   |   -2.276.938,21    |
| RECEITAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II)                              |                   0,00 |                   0,00 |                   0,00 |    0,00   |                   0,00 |    0,00   |            0,00    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)                               |         178.000.000,00 |         180.648.705,17 |          42.244.458,12 |   23,38   |         114.063.236,12 |   63,14   |   66.585.469,05    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| OPERACOES DE CREDITO/ REFINANCIAMENTO (IV)                       |                        |                        |                        |           |                        |           |                    |
|   Operacoes de Credito - Mercado Interno                         |                   0,00 |                   0,00 |                   0,00 |    0,00   |                   0,00 |    0,00   |            0,00    |
|     Mobiliaria                                                   |                   0,00 |                   0,00 |                   0,00 |    0,00   |                   0,00 |    0,00   |            0,00    |
|     Contratual                                                   |                   0,00 |                   0,00 |                   0,00 |    0,00   |                   0,00 |    0,00   |            0,00    |
|   Operacoes de Credito - Mercado Externo                         |                   0,00 |                   0,00 |                   0,00 |    0,00   |                   0,00 |    0,00   |            0,00    |
|     Mobiliaria                                                   |                   0,00 |                   0,00 |                   0,00 |    0,00   |                   0,00 |    0,00   |            0,00    |
|     Contratual                                                   |                   0,00 |                   0,00 |                   0,00 |    0,00   |                   0,00 |    0,00   |            0,00    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)                              |         178.000.000,00 |         180.648.705,17 |          42.244.458,12 |   23,38   |         114.063.236,12 |   63,14   |   66.585.469,05    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DEFICIT (VI)1                                                    |                        |                        |                        |           |                   0,00 |           |                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| TOTAL COM DEFICIT (VII) = (V + VI)                               |         178.000.000,00 |         180.648.705,17 |          42.244.458,12 |   23,38   |         114.063.236,12 |   63,14   |   66.585.469,05    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES                                  |                        |          19.530.154,67 |                        |           |          19.530.154,67 |           |                    |
|    recursos arrecadados em exercicios anteriores - RPPS          |                        |                   0,00 |                        |           |                   0,00 |           |                    |
|    superavit financeiro utilizado para creditos adicionais       |                        |          19.530.154,67 |                        |           |          19.530.154,67 |           |                    |
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                                                                                                                                                   CONAM-RREO1-2022-1.9

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| CN-SIFPM                                                                                        MUNICIPIO DE EMBU GUACU              CONAM |
|                                                                                       RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA                    |
|                                                                                                   BALANCO ORCAMENTARIO                    |
|                                                                                         ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL                    |
|                    |
|                                                                            Periodo de Referencia: JANEIRO a JUNHO 2022 / BIMESTRE: MAIO-JUNHO                    |
| RREO - ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alineas "a" e "b" do inciso II e paragrafo 1o)           Em Reais |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                           |                 |                 |                                 |                 |                                 |                 |  |                 |
|                                           |    DOTACAO      |     DOTACAO     |        DESPESAS EMPENHADAS      |      SALDO      |       DESPESAS LIQUIDADAS       |      SALDO      | DESPESAS PAGAS |  INSCRITAS EM   |
|                  DESPESAS                 |    INICIAL      |    ATUALIZADA   |---------------------------------|                 |---------------------------------|                 |  | RESTOS A PAGAR  |
|                                           |                 |                 |  No Bimestre   | Ate o Bimestre |                 |  No Bimestre   | Ate o Bimestre |                 | Ate o Bimestre | NAO PROCESSADOS |
|                                           |      (d)        |       (e)       |                |       (f)      |    (g)=(e-f)    |                |       (h)      |    (i)=(e-h)    |       (j)  |       (k)       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|DESPESAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS)(VIII)|   178.000.000,00|   209.327.554,83|   13.601.978,76|  178.137.187,44|    31.190.367,39|   41.051.995,79|  112.024.658,18|    97.302.896,65|  100.246.856,69|             0,00|
| DESPESAS CORRENTES                        |   167.495.314,53|   188.975.306,35|   13.344.444,39|  162.395.951,48|    26.579.354,87|   40.003.684,35|  106.730.470,23|    82.244.836,12|   95.610.208,35|             0,00|
|    pessoal e encargos sociais             |    90.416.772,00|    93.158.966,87|    6.711.334,68|   84.770.489,99|     8.388.476,88|   23.090.214,59|   62.042.420,44|    31.116.546,43|   53.122.576,10|             0,00|
|    outras despesas correntes              |    77.078.542,53|    95.816.339,48|    6.633.109,71|   77.625.461,49|    18.190.877,99|   16.913.469,76|   44.688.049,79|    51.128.289,69|   42.487.632,25|             0,00|
| DESPESAS DE CAPITAL                       |     7.837.916,76|    20.125.459,77|      257.534,37|   15.741.235,96|     4.384.223,81|    1.048.311,44|    5.294.187,95|    14.831.271,82|    4.636.648,34|             0,00|
|    investimentos                          |     5.678.078,76|    17.320.621,77|       90.384,50|   12.939.478,50|     4.381.143,27|      805.190,33|    2.754.698,51|    14.565.923,26|    2.097.158,90|             0,00|
|    amortizacao da divida                  |     2.159.838,00|     2.804.838,00|      167.149,87|    2.801.757,46|         3.080,54|      243.121,11|    2.539.489,44|       265.348,56|    2.539.489,44|             0,00|
| RESERVA DE CONTINGENCIA                   |     2.666.768,71|       226.788,71|            0,00|            0,00|       226.788,71|            0,00|            0,00|       226.788,71|            0,00|             0,00|
|    reserva de contingencia                |     2.666.768,71|       226.788,71|            0,00|            0,00|       226.788,71|            0,00|            0,00|       226.788,71|            0,00|             0,00|
|DESPESAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (IX)        |             0,00|             0,00|            0,00|            0,00|             0,00|            0,00|            0,00|             0,00|            0,00|             0,00|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII + IX)      |   178.000.000,00|   209.327.554,83|   13.601.978,76|  178.137.187,44|    31.190.367,39|   41.051.995,79|  112.024.658,18|    97.302.896,65|  100.246.856,69|             0,00|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|AMORTIZACAO DA DIVIDA/ REFINANCIAMENTO(XI) |             0,00|             0,00|            0,00|            0,00|             0,00|            0,00|            0,00|             0,00|            0,00|             0,00|
|  Amortizacao da Divida Interna            |             0,00|             0,00|            0,00|            0,00|             0,00|            0,00|            0,00|             0,00|            0,00|             0,00|
|    Divida Mobiliaria                      |             0,00|             0,00|            0,00|            0,00|             0,00|            0,00|            0,00|             0,00|            0,00|             0,00|
|    Divida Contratual                      |             0,00|             0,00|            0,00|            0,00|             0,00|            0,00|            0,00|             0,00|            0,00|             0,00|
|  Amortizacao da Divida Externa            |             0,00|             0,00|            0,00|            0,00|             0,00|            0,00|            0,00|             0,00|            0,00|             0,00|
|    Divida Mobiliaria                      |             0,00|             0,00|            0,00|            0,00|             0,00|            0,00|            0,00|             0,00|            0,00|             0,00|
|    Divida Contratual                      |             0,00|             0,00|            0,00|            0,00|             0,00|            0,00|            0,00|             0,00|            0,00|             0,00|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)        |   178.000.000,00|   209.327.554,83|   13.601.978,76|  178.137.187,44|    31.190.367,39|   41.051.995,79|  112.024.658,18|    97.302.896,65|  100.246.856,69|             0,00|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|SUPERAVIT (XIII)                           |                 |                 |                |                |                 |                |    2.038.577,94|                 |  |                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|TOTAL (XIV) = (XII + XIII)                 |   178.000.000,00|   209.327.554,83|   13.601.978,76|  178.137.187,44|    31.190.367,39|   41.051.995,79|  114.063.236,12|    95.264.318,71|  100.246.856,69|             0,00|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|RESERVA DO RPPS                            |             0,00|             0,00|                |                |             0,00|                |                |             0,00|  |                 |
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                                                                                                                                                   CONAM-RREO1-2022-1.9

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| CN-SIFPM                                                                                        MUNICIPIO DE EMBU GUACU              CONAM |
|                                                                                       RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA                    |
|                                                                                                   BALANCO ORCAMENTARIO                    |
|                                                                                         ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL                    |
|                    |
|                                                                            Periodo de Referencia: JANEIRO a JUNHO 2022 / BIMESTRE: MAIO-JUNHO                    |
| RREO - ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alineas "a" e "b" do inciso II e paragrafo 1o)           Em Reais |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                  |                        |                        |                           RECEITAS REALIZADAS                           |                    |
|                                                                  |       PREVISAO         |       PREVISAO         |-------------------------------------------------------------------------|                    |
|                         RECEITAS                                 |       INICIAL          |       ATUALIZADA       |       No Bimestre      |     %     |     Ate o Bimestre     |     %     |    SALDO           |
|                                                                  |                        |          (a)           |           (b)          |   (b/a)   |          (c)           |   (c/a)   |    (a-c)           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| TOTAL DAS RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS                           |                   0,00 |                   0,00 |                   0,00 |    0,00   |                   0,00 |    0,00   |            0,00    |
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|                                           |                 |                 |                                 |                 |                                 |                 |  |                 |
|                                           |    DOTACAO      |     DOTACAO     |        DESPESAS EMPENHADAS      |      SALDO      |       DESPESAS LIQUIDADAS       |      SALDO      | DESPESAS PAGAS |  INSCRITAS EM   |
|        DESPESAS INTRA-ORCAMENTARIAS       |    INICIAL      |    ATUALIZADA   |---------------------------------|                 |---------------------------------|                 |  | RESTOS A PAGAR  |
|                                           |                 |                 |  No Bimestre   | Ate o Bimestre |                 |  No Bimestre   | Ate o Bimestre |                 |  | NAO PROCESSADOS |
|                                           |      (d)        |       (e)       |                |       (f)      |    (g)=(e-f)    |                |       (h)      |    (i)=(e-h)    |       (j)  |       (k)       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|TOTAL DAS DESPESAS INTRA-ORCAMENTARIAS     |             0,00|             0,00|            0,00|            0,00|             0,00|            0,00|            0,00|             0,00|            0,00|             0,00|
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                                                                                                                                                   CONAM-RREO1-2022-1.9
FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 25/JUL/2022 e hora de emissao 10:00

  NOTAS:
  1. O deficit sera apurado pela diferenca entre a receita realizada e a despesa liquidada nos cinco primeiros bimestres e a despesa empenhada no ultimo bimestre.

  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| CN-SIFPM                                                                                        MUNICIPIO DE EMBU GUACU              CONAM |
|                                                                                       RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA                    |
|                                                                               DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DAS DESPESAS POR FUNCAO E SUBFUNCAO                    |
|                                                                                         ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL                    |
|                    |
|                                                                            Periodo de Referencia: JANEIRO a JUNHO 2022 / BIMESTRE: MAIO-JUNHO                    |
| RREO - ANEXO 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alinea "c")           Em Reais |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                             |                 |                 |                                          |                |                                          |   |                |
|                                             |     DOTACAO     |    DOTACAO      |           DESPESAS EMPENHADAS            |     SALDO      |           DESPESAS LIQUIDADAS            |      SALDO   |  INSCRITAS EM  |
|               FUNCAO/SUBFUNCAO              |     INICIAL     |   ATUALIZADA    |------------------------------------------|                |------------------------------------------|   | RESTOS A PAGAR |
|                                             |                 |                 |  No Bimestre   | Ate o Bimestre | % (b/  |                |  No Bimestre   | Ate o Bimestre | % (d/  |   | NAO PROCESSADOS|
|                                             |                 |       (a)       |                |      (b)       |III/ b )|    (c)=(a-b)   |                |       (d)      |III/ d )|    (e)=(a-d)   |       (f)      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|DESPESAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS)(I)     |   178.000.000,00|   209.327.554,83|   13.601.978,76|  178.137.187,44|  100,00|   31.190.367,39|   41.051.995,79|  112.024.658,18|  100,00|   97.302.896,65|            0,00|
| LEGISLATIVA                                 |                 |                 |                |                |        |                |                |                |        |   |                |
|    acao legislativa                         |     5.165.000,00|     5.165.000,00|      734.402,11|    2.695.251,47|    1,51|    2.469.748,53|      841.788,50|    2.127.744,41|    1,89|    3.037.255,59|            0,00|
|    administracao geral                      |     2.578.000,00|     2.578.000,00|      250.950,35|    1.010.730,28|    0,56|    1.567.269,72|      345.711,26|      827.555,83|    0,73|    1.750.444,17|            0,00|
| ESSENCIAL A JUSTICA                         |                 |                 |                |                |        |                |                |                |        |   |                |
|    administracao geral                      |     1.769.000,00|     1.769.000,00|       44.348,99|    1.714.048,65|    0,96|       54.951,35|      302.326,77|      935.438,19|    0,83|      833.561,81|            0,00|
| ADMINISTRACAO                               |                 |                 |                |                |        |                |                |                |        |   |                |
|    administracao geral                      |    11.639.162,00|    12.006.162,00|      481.671,53|    8.854.103,27|    4,97|    3.152.058,73|    1.825.170,47|    5.377.200,65|    4,80|    6.628.961,35|            0,00|
|    administracao financeira                 |     2.878.955,00|     2.758.955,00|      235.430,25|    2.093.835,94|    1,17|      665.119,06|      290.089,27|      924.503,81|    0,82|    1.834.451,19|            0,00|
|    administracao de receitas                |     1.565.000,00|     1.385.000,00|       15.729,24|    1.005.614,45|    0,56|      379.385,55|      222.784,54|      561.526,12|    0,50|      823.473,88|            0,00|
|    defesa civil                             |       203.000,00|       278.000,00|       21.354,00|      209.548,72|    0,11|       68.451,28|       76.307,86|      126.261,16|    0,11|      151.738,84|            0,00|
|    assistencia comunitaria                  |        40.000,00|             0,02|            0,00|            0,00|    0,00|            0,02|            0,00|            0,00|    0,00|            0,02|            0,00|
| SEGURANCA PUBLICA                           |                 |                 |                |                |        |                |                |                |        |   |                |
|    policiamento                             |     4.354.238,46|     5.399.238,46|      881.415,50|    4.941.517,25|    2,77|      457.721,21|    1.529.757,50|    4.639.609,39|    4,14|      759.629,07|            0,00|
| ASSISTENCIA SOCIAL                          |                 |                 |                |                |        |                |                |                |        |   |                |
|    assistencia ao idoso                     |       335.680,92|       422.347,54|      114.136,64|      265.611,27|    0,14|      156.736,27|      104.756,65|      200.784,04|    0,17|      221.563,50|            0,00|
|    assistencia ao portador de deficiencia   |       112.850,00|       107.850,00|        2.103,90|       28.921,63|    0,01|       78.928,37|        8.415,20|       27.217,73|    0,02|       80.632,27|            0,00|
|    assistencia a crianca e ao adolescente   |     1.350.598,00|     1.647.676,73|      226.732,49|      856.134,67|    0,48|      791.542,06|      215.267,76|      472.556,50|    0,42|    1.175.120,23|            0,00|
|    assistencia comunitaria                  |     5.387.804,46|     6.407.189,46|      211.031,18|    4.833.683,73|    2,71|    1.573.505,73|    1.043.586,43|    3.331.712,35|    2,97|    3.075.477,11|            0,00|
| SAUDE                                       |                 |                 |                |                |        |                |                |                |        |   |                |
|    administracao geral                      |    23.626.000,00|    17.155.460,00|      -36.756,43|   15.663.351,66|    8,79|    1.492.108,34|    3.097.052,40|   11.808.611,69|   10,54|    5.346.848,31|            0,00|
|    atencao basica                           |     8.450.923,08|    19.062.264,02|    5.195.416,72|   16.178.885,60|    9,08|    2.883.378,42|    4.832.976,33|   12.943.757,61|   11,55|    6.118.506,41|            0,00|
|    assistencia hospitalar e ambulatorial    |    17.488.538,46|    26.132.404,56|      476.561,79|   22.378.018,27|   12,56|    3.754.386,29|    3.887.988,76|    9.367.828,19|    8,36|   16.764.576,37|            0,00|
|    vigilancia epidemiologica                |       257.576,92|       702.868,83|       30.400,00|      452.932,11|    0,25|      249.936,72|      397.533,00|      397.601,32|    0,35|      305.267,51|            0,00|
| TRABALHO                                    |                 |                 |                |                |        |                |                |                |        |   |                |
|    protecao e beneficios ao trabalhador     |       233.765,00|       164.764,98|       33.248,06|      103.510,46|    0,05|       61.254,52|       28.917,68|       51.233,34|    0,04|      113.531,64|            0,00|
| EDUCACAO                                    |                 |                 |                |                |        |                |                |                |        |   |                |
|    administracao geral                      |       179.999,00|       243.484,05|      215.103,62|      242.194,36|    0,13|        1.289,69|      221.770,28|      236.083,21|    0,21|        7.400,84|            0,00|
|    ensino fundamental                       |    34.456.002,00|    36.863.038,64|    1.492.342,44|   34.054.705,89|   19,11|    2.808.332,75|   10.070.603,64|   20.616.643,32|   18,40|   16.246.395,32|            0,00|
|    ensino profissional                      |        60.000,00|        60.000,00|        5.710,74|       53.710,74|    0,03|        6.289,26|        8.142,77|       24.142,77|    0,02|       35.857,23|            0,00|
|    ensino superior                          |         1.000,00|         1.000,00|            0,00|            0,00|    0,00|        1.000,00|            0,00|            0,00|    0,00|        1.000,00|            0,00|
|    educacao infantil                        |    19.988.000,00|    21.815.036,44|    1.945.104,17|   20.764.835,98|   11,65|    1.050.200,46|    6.774.367,10|   16.432.163,19|   14,66|    5.382.873,25|            0,00|
|    educacao de jovens e adultos             |        18.000,00|         3.085,15|            0,00|           85,13|    0,00|        3.000,02|           85,13|           85,13|    0,00|        3.000,02|            0,00|
|    educacao especial                        |        59.000,00|         3.000,02|            0,00|          636,72|    0,00|        2.363,30|            0,00|          636,72|    0,00|        2.363,30|            0,00|
| CULTURA                                     |                 |                 |                |                |        |                |                |                |        |   |                |
|    difusao cultural                         |       915.076,92|       915.076,92|      169.289,91|      589.223,84|    0,33|      325.853,08|       70.696,04|      188.834,05|    0,16|      726.242,87|            0,00|
| URBANISMO                                   |                 |                 |                |                |        |                |                |                |        |   |                |
|    infra-estrutura urbana                   |    12.887.000,00|    23.983.581,22|      373.771,43|   20.120.921,15|   11,29|    3.862.660,07|    1.925.414,66|    8.572.821,06|    7,65|   15.410.760,16|            0,00|
|    servicos urbanos                         |    11.438.300,00|    14.246.082,80|      205.332,75|   13.089.029,58|    7,34|    1.157.053,22|    2.253.059,14|    7.453.741,58|    6,65|    6.792.341,22|            0,00|
| SANEAMENTO                                  |                 |                 |                |                |        |                |                |                |        |   |                |
|    saneamento basico urbano                 |       235.000,00|         6.000,00|            0,00|            0,00|    0,00|        6.000,00|            0,00|            0,00|    0,00|        6.000,00|            0,00|
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                                                                                                                                                   CONAM-RREO2-2022-1.9

  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| CN-SIFPM                                                                                        MUNICIPIO DE EMBU GUACU              CONAM |
|                                                                                       RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA                    |
|                                                                               DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DAS DESPESAS POR FUNCAO E SUBFUNCAO                    |
|                                                                                         ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL                    |
|                    |
|                                                                            Periodo de Referencia: JANEIRO a JUNHO 2022 / BIMESTRE: MAIO-JUNHO                    |
| RREO - ANEXO 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alinea "c")           Em Reais |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                             |                 |                 |                                          |                |                                          |   |                |
|                                             |     DOTACAO     |    DOTACAO      |           DESPESAS EMPENHADAS            |     SALDO      |           DESPESAS LIQUIDADAS            |      SALDO   |  INSCRITAS EM  |
|               FUNCAO/SUBFUNCAO              |     INICIAL     |   ATUALIZADA    |------------------------------------------|                |------------------------------------------|   | RESTOS A PAGAR |
|                                             |                 |                 |  No Bimestre   | Ate o Bimestre | % (b/  |                |  No Bimestre   | Ate o Bimestre | % (d/  |   | NAO PROCESSADOS|
|                                             |                 |       (a)       |                |      (b)       |III/ b )|    (c)=(a-b)   |                |       (d)      |III/ d )|    (e)=(a-d)   |       (f)      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| GESTAO AMBIENTAL                            |                 |                 |                |                |        |                |                |                |        |   |                |
|    infra-estrutura urbana                   |     1.300.000,00|     1.050.000,00|        9.028,10|      601.271,28|    0,33|      448.728,72|       65.458,70|      246.756,74|    0,22|      803.243,26|            0,00|
|    preservacao e conservacao ambiental      |       240.000,00|       210.000,00|            0,00|            0,00|    0,00|      210.000,00|            0,00|            0,00|    0,00|      210.000,00|            0,00|
| AGRICULTURA                                 |                 |                 |                |                |        |                |                |                |        |   |                |
|    abastecimento                            |       844.000,00|       594.000,00|        7.729,10|      456.322,60|    0,25|      137.677,40|       49.337,75|      275.399,92|    0,24|      318.600,08|            0,00|
| COMERCIO E SERVICOS                         |                 |                 |                |                |        |                |                |                |        |   |                |
|    turismo                                  |       229.000,00|       184.000,00|            0,00|            0,00|    0,00|      184.000,00|            0,00|            0,00|    0,00|      184.000,00|            0,00|
| TRANSPORTE                                  |                 |                 |                |                |        |                |                |                |        |   |                |
|    infra-estrutura urbana                   |       780.000,00|        30.500,00|            0,00|            0,00|    0,00|       30.500,00|            0,00|            0,00|    0,00|       30.500,00|            0,00|
|    transporte rodoviario                    |       255.000,00|       132.000,00|        1.000,00|      110.999,99|    0,06|       21.000,01|       17.749,65|       52.436,89|    0,04|       79.563,11|            0,00|
| DESPORTO E LAZER                            |                 |                 |                |                |        |                |                |                |        |   |                |
|    desporto comunitario                     |     1.851.923,07|     2.813.861,28|       92.240,31|    1.965.793,29|    1,10|      848.067,99|      301.759,44|    1.264.281,83|    1,12|    1.549.579,45|            0,00|
| ENCARGOS ESPECIAIS                          |                 |                 |                |                |        |                |                |                |        |   |                |
|    servico da divida interna                |     2.159.838,00|     2.804.838,00|      167.149,87|    2.801.757,46|    1,57|        3.080,54|      243.121,11|    2.539.489,44|    2,26|      265.348,56|            0,00|
| RESERVA DE CONTINGENCIA                     |                 |                 |                |                |        |                |                |                |        |   |                |
|    reserva de contintencia                  |     2.666.768,71|       226.788,71|            0,00|            0,00|    0,00|      226.788,71|            0,00|            0,00|    0,00|      226.788,71|            0,00|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|TOTAL (III)=(I + II)                         |   178.000.000,00|   209.327.554,83|   13.601.978,76|  178.137.187,44|        |   31.190.367,39|   41.051.995,79|  112.024.658,18|        |   97.302.896,65|            0,00|
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                                                                                                                                                   CONAM-RREO2-2022-1.9

  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| CN-SIFPM                                                                                        MUNICIPIO DE EMBU GUACU              CONAM |
|                                                                                       RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA                    |
|                                                                               DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DAS DESPESAS POR FUNCAO E SUBFUNCAO                    |
|                                                                                         ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL                    |
|                    |
|                                                                            Periodo de Referencia: JANEIRO a JUNHO 2022 / BIMESTRE: MAIO-JUNHO                    |
| RREO - ANEXO 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alinea "c")           Em Reais |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                             |                 |                 |                                          |                |                                          |   |                |
|                                             |     DOTACAO     |    DOTACAO      |           DESPESAS EMPENHADAS            |     SALDO      |           DESPESAS LIQUIDADAS            |      SALDO   |  INSCRITAS EM  |
|               FUNCAO/SUBFUNCAO              |     INICIAL     |   ATUALIZADA    |------------------------------------------|                |------------------------------------------|   | RESTOS A PAGAR |
|                                             |                 |                 |  No Bimestre   | Ate o Bimestre | % (b/  |                |  No Bimestre   | Ate o Bimestre | % (d/  |   | NAO PROCESSADOS|
|                                             |                 |       (a)       |                |      (b)       |III/ b )|    (c)=(a-b)   |                |       (d)      |III/ d )|    (e)=(a-d)   |       (f)      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|TOTAL DAS INTRA-ORCAMENTARIAS                |             0,00|             0,00|            0,00|            0,00|        |            0,00|            0,00|            0,00|        |            0,00|            0,00|
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                                                                                                                                                   CONAM-RREO2-2022-1.9
FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 25/JUL/2022 e hora de emissao 10:01

                                                                                                                                                          _

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| CN-SIFPM                                                                          MUNICIPIO DE EMBU GUACU                                                                              CONAM |
|                                                                                                                                                                                              |
|                                                                         Relatorio Resumido da Execucao Orcamentaria                                                                          |
|                                                                          Demonstrativo da Receita Corrente Liquida                                                                           |
|                                                                           Orcamentos Fiscal e Da Seguridade Social                                                                           |
|                                                                                                                                                                                              |
| RREO - ANEXO 3 (LRF, Art.53, inciso I)                                 Periodo de Referencia: JULHO/2021 A JUNHO/2022                                                                R$ 1,00 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                         |                                       EVOLUCAO DA RECEITA REALIZADA NOS ULTIMOS 12 MESES                                           |
|                                                         |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    ESPECIFICACAO                        |       JUL/21     |       AGO/21     |       SET/21     |       OUT/21     |       NOV/21     |       DEZ/21     |       JAN/22     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RECEITAS CORRENTES (I)                                  |     17.144.762,21|     21.051.977,82|     13.660.845,58|     12.792.935,40|     16.987.655,02|     24.689.766,04|     16.684.795,98|
|   Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria           |      3.905.488,04|      3.605.716,70|      2.863.024,49|      2.761.999,22|      3.155.029,23|      3.533.656,56|      1.284.577,65|
|     IPTU                                                |      1.439.122,89|      1.399.938,61|        971.742,51|        964.245,44|      1.015.300,39|      1.003.159,71|        294.714,38|
|     ISS                                                 |        469.668,09|        446.881,80|        471.591,14|        442.228,66|        491.317,56|        483.154,10|        528.651,55|
|     ITBI                                                |        326.330,31|        364.141,59|        221.303,29|        226.313,25|        205.558,98|        455.083,73|        160.814,11|
|     IRRF                                                |        386.596,39|        285.975,70|        497.536,41|        420.177,84|        748.184,58|        831.000,58|         73.254,60|
|     Outros Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria  |      1.283.770,36|      1.108.779,00|        700.851,14|        709.034,03|        694.667,72|        761.258,44|        227.143,01|
|   Contribuicoes                                         |        294.406,63|      2.445.375,02|        218.170,63|     -1.570.637,04|        165.707,64|      1.248.872,12|        162.946,09|
|   Receita Patrimonial                                   |       -405.922,14|        107.240,43|         86.757,50|        106.333,52|        134.745,23|        192.462,41|        173.932,84|
|     Rendimentos de Aplicacao Financeira                 |       -405.922,14|        107.240,43|         86.757,50|        106.333,52|        134.745,23|        192.462,41|        173.932,84|
|     Outras Receitas Patrimoniais                        |              0,00|              0,00|              0,00|              0,00|              0,00|              0,00|              0,00|
|   Receita Agropecuaria                                  |              0,00|              0,00|              0,00|              0,00|              0,00|              0,00|              0,00|
|   Receita Industrial                                    |              0,00|              0,00|              0,00|              0,00|              0,00|              0,00|              0,00|
|   Receita de Servicos                                   |              0,00|              0,00|              0,00|              0,00|              0,00|              0,00|              0,00|
|   Transferencias Correntes                              |     12.937.725,66|     14.839.709,93|     10.266.500,03|     11.313.672,76|     13.064.164,12|     16.791.874,75|     14.747.345,02|
|     Cota-Parte do FPM                                   |      4.568.848,36|      3.652.940,03|      2.885.320,41|      3.196.789,90|      4.151.756,24|      6.180.699,94|      4.284.708,71|
|     Cota-Parte do ICMS                                  |      2.337.635,09|      2.835.446,29|      2.206.177,68|      2.505.614,08|      3.083.645,87|      2.522.734,79|      2.631.335,14|
|     Cota-Parte do IPVA                                  |        269.383,51|        254.475,93|        310.233,68|        216.414,01|        205.897,02|        257.989,69|      2.621.210,62|
|     Cota-Parte do ITR                                   |            590,35|          1.836,65|          9.577,17|         22.117,42|          1.679,47|          3.408,05|          1.451,83|
|     Transferencias da LC 87/1996                        |              0,00|              0,00|              0,00|              0,00|              0,00|              0,00|          8.308,48|
|     Transferencias da LC 61/1989                        |         27.801,83|         21.201,03|         28.898,30|         19.995,23|         23.036,06|         28.466,09|         22.694,86|
|     Transferencias do FUNDEB                            |      2.343.472,62|      2.847.241,09|      2.232.384,93|      2.255.177,59|      3.072.231,75|      2.647.226,90|      3.341.120,92|
|     Outras Transferencias Correntes                     |      3.389.993,90|      5.226.568,91|      2.593.907,86|      3.097.564,53|      2.525.917,71|      5.151.349,29|      1.836.514,46|
|   Outras Receitas Correntes                             |        413.064,02|         53.935,74|        226.392,93|        181.566,94|        468.008,80|      2.922.900,20|        315.994,38|
| DEDUCOES (II)                                           |      1.127.069,90|      1.353.379,74|      1.085.950,88|      1.192.384,97|      1.493.724,51|      1.425.111,56|      1.912.475,16|
|   Contribuicao do Servidor para o Plano de Previdencia  |              0,00|              0,00|              0,00|              0,00|              0,00|              0,00|              0,00|
|   Compensacao Financeira entre Regimes de Previdencia   |              0,00|              0,00|              0,00|              0,00|              0,00|              0,00|              0,00|
|   Rendimentos de Aplicacoes de Recursos Previdenciarios |              0,00|              0,00|              0,00|              0,00|              0,00|              0,00|              0,00|
|   Deducao de Receita para Formacao do FUNDEB            |      1.127.069,90|      1.353.379,74|      1.085.950,88|      1.192.384,97|      1.493.724,51|      1.425.111,56|      1.912.475,16|
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RECEITA CORRENTE LIQUIDA (III) = (I - II)               |     16.017.692,31|     19.698.598,08|     12.574.894,70|     11.600.550,43|     15.493.930,51|     23.264.654,48|     14.772.320,82|
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (-) Transferencias obrigatorias da Uniao relativas as   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
|     emendas individuais (art.166-A, par.1, da CF)(IV)   |              0,00|              0,00|              0,00|              0,00|              0,00|              0,00|              0,00|
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RECEITA CORRENTE LIQUIDA AJUSTADA PARA CALCULO DOS      |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)               |     16.017.692,31|     19.698.598,08|     12.574.894,70|     11.600.550,43|     15.493.930,51|     23.264.654,48|     14.772.320,82|
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (-) Transferencias obrigatorias da Uniao relativas as   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
|     emendas de bancada (art.166-A, par.16, da CF)(VI)   |              0,00|              0,00|              0,00|              0,00|              0,00|              0,00|              0,00|
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RECEITA CORRENTE LIQUIDA AJUSTADA PARA CALCULO DOS      |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| LIMITES DA DESPESA COM PESSOA (VII) = (V - VI)          |     16.017.692,31|     19.698.598,08|     12.574.894,70|     11.600.550,43|     15.493.930,51|     23.264.654,48|     14.772.320,82|
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                                                                                                                      CONAM-RREO3-2022-1.9
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 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| CN-SIFPM                                                                          MUNICIPIO DE EMBU GUACU                                                                              CONAM |
|                                                                                                                                                                                              |
|                                                                         Relatorio Resumido da Execucao Orcamentaria                                                                          |
|                                                                          Demonstrativo da Receita Corrente Liquida                                                                           |
|                                                                           Orcamentos Fiscal e Da Seguridade Social                                                                           |
|                                                                                                                                                                                              |
| RREO - ANEXO 3 (LRF, Art.53, inciso I)                                 Periodo de Referencia: JULHO/2021 A JUNHO/2022                                                                R$ 1,00 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                         |                      EVOLUCAO DA RECEITA REALIZADA NOS ULTIMOS 12 MESES                      |      TOTAL       |     PREVISAO     |
|                    ESPECIFICACAO                        |----------------------------------------------------------------------------------------------|    (ULTIMOS      |    ATUALIZADA    |
|                                                         |       FEV/22     |       MAR/22     |       ABR/22     |       MAI/22     |       JUN/22     |    12 MESES)     |       2022       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RECEITAS CORRENTES (I)                                  |     22.776.321,11|     19.004.409,11|     18.441.561,76|     21.950.787,52|     22.288.322,29|    227.474.139,84|    196.605.648,57|
|   Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria           |      7.869.170,54|      3.647.684,57|      3.001.492,47|      3.267.082,41|      3.528.381,95|     42.423.303,83|     41.760.904,01|
|     IPTU                                                |      4.223.480,33|      1.332.975,78|        890.961,17|      1.053.444,86|        844.910,25|     15.433.996,32|     14.076.993,60|
|     ISS                                                 |        573.113,98|        613.753,01|        638.169,66|        689.118,96|        682.631,23|      6.530.279,74|      8.373.006,24|
|     ITBI                                                |        156.322,43|        210.835,02|        140.766,39|        212.273,63|        137.365,00|      2.817.107,73|      2.429.948,34|
|     IRRF                                                |        488.701,95|        598.558,37|        748.214,86|        646.396,28|      1.212.225,92|      6.936.823,48|      5.869.546,40|
|     Outros Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria  |      2.427.551,85|        891.562,39|        583.380,39|        665.848,68|        651.249,55|     10.705.096,56|     11.011.409,43|
|   Contribuicoes                                         |        445.548,27|        252.345,11|        232.954,18|        259.285,23|        423.103,32|      4.578.077,20|      5.304.353,35|
|   Receita Patrimonial                                   |        209.841,44|        593.601,74|        228.788,75|        -42.600,20|        284.610,49|      1.669.792,01|        348.777,19|
|     Rendimentos de Aplicacao Financeira                 |        209.841,44|        593.601,74|        228.788,75|        -42.600,20|        284.610,49|      1.669.792,01|        348.777,19|
|     Outras Receitas Patrimoniais                        |              0,00|              0,00|              0,00|              0,00|              0,00|              0,00|              0,00|
|   Receita Agropecuaria                                  |              0,00|              0,00|              0,00|              0,00|              0,00|              0,00|              0,00|
|   Receita Industrial                                    |              0,00|              0,00|              0,00|              0,00|              0,00|              0,00|              0,00|
|   Receita de Servicos                                   |              0,00|              0,00|              0,00|              0,00|              0,00|              0,00|         45.833,34|
|   Transferencias Correntes                              |     13.914.774,68|     13.913.792,91|     14.495.034,90|     18.040.827,95|     17.794.443,05|    172.119.865,76|    146.026.557,33|
|     Cota-Parte do FPM                                   |      5.981.092,06|      3.626.030,68|      4.298.071,07|      4.781.175,16|      4.473.701,75|     52.081.134,31|     47.634.954,77|
|     Cota-Parte do ICMS                                  |      1.786.863,31|      3.503.733,74|      2.585.391,12|      3.210.977,98|      2.366.984,29|     31.576.539,38|     29.780.280,78|
|     Cota-Parte do IPVA                                  |      1.047.866,02|      1.111.214,01|        621.526,68|        819.000,07|        655.624,64|      8.390.835,88|      8.271.051,32|
|     Cota-Parte do ITR                                   |          1.195,25|          2.715,96|          1.537,46|          1.564,42|          3.058,77|         50.732,80|         16.447,02|
|     Transferencias da LC 87/1996                        |          8.308,48|          8.308,48|          8.308,48|          8.308,48|          8.308,48|         49.850,88|          8.308,48|
|     Transferencias da LC 61/1989                        |         16.674,10|         20.147,55|         25.726,10|         25.264,16|         26.748,58|        286.653,89|        232.558,07|
|     Transferencias do FUNDEB                            |      2.097.983,72|      2.537.544,69|      3.401.016,10|      3.168.634,54|      2.340.935,90|     32.284.970,75|     27.090.935,90|
|     Outras Transferencias Correntes                     |      2.974.791,74|      3.104.097,80|      3.553.457,89|      6.025.903,14|      7.919.080,64|     47.399.147,87|     32.992.020,99|
|   Outras Receitas Correntes                             |        336.986,18|        596.984,78|        483.291,46|        426.192,13|        257.783,48|      6.683.101,04|      3.119.223,35|
| DEDUCOES (II)                                           |      1.766.738,08|      1.662.123,57|      1.548.840,64|      1.767.596,29|      1.505.338,61|     17.840.733,91|     16.258.288,40|
|   Contribuicao do Servidor para o Plano de Previdencia  |              0,00|              0,00|              0,00|              0,00|              0,00|              0,00|              0,00|
|   Compensacao Financeira entre Regimes de Previdencia   |              0,00|              0,00|              0,00|              0,00|              0,00|              0,00|              0,00|
|   Rendimentos de Aplicacoes de Recursos Previdenciarios |              0,00|              0,00|              0,00|              0,00|              0,00|              0,00|              0,00|
|   Deducao de Receita para Formacao do FUNDEB            |      1.766.738,08|      1.662.123,57|      1.548.840,64|      1.767.596,29|      1.505.338,61|     17.840.733,91|     16.258.288,40|
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RECEITA CORRENTE LIQUIDA (III) = (I - II)               |     21.009.583,03|     17.342.285,54|     16.892.721,12|     20.183.191,23|     20.782.983,68|    209.633.405,93|    180.347.360,17|
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (-) Transferencias obrigatorias da Uniao relativas as   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
|     emendas individuais (art.166-A, par.1, da CF)(IV)   |              0,00|              0,00|              0,00|              0,00|              0,00|              0,00|              0,00|
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RECEITA CORRENTE LIQUIDA AJUSTADA PARA CALCULO DOS      |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)               |     21.009.583,03|     17.342.285,54|     16.892.721,12|     20.183.191,23|     20.782.983,68|    209.633.405,93|    180.347.360,17|
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (-) Transferencias obrigatorias da Uniao relativas as   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
|     emendas de bancada (art.166-A, par.16, da CF)(VI)   |              0,00|              0,00|              0,00|              0,00|              0,00|              0,00|              0,00|
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RECEITA CORRENTE LIQUIDA AJUSTADA PARA CALCULO DOS      |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| LIMITES DA DESPESA COM PESSOA (VII) = (V - VI)          |     21.009.583,03|     17.342.285,54|     16.892.721,12|     20.183.191,23|     20.782.983,68|    209.633.405,93|    180.347.360,17|
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                                                                                                                      CONAM-RREO3-2022-1.9
FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 25/JUL/2022 e hora de emissao 10:01
 Nota: Apos a Reforma Previdenciaria, consignada na Emenda Constitucional No. 40, de 29 de maio de 2003, as receitas e despesas da previdencia foram separadas das demais receitas  e  despesas
 da seguridade social (assistencia social e saude).
 Dessa forma, quando na LRF, editada anteriormente a EC 40, sao citadas a previdencia e assistencia social, deve-se entender apenas previdencia, a luz das normas constitucionais.

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| CN-SIFPM                                                                          MUNICIPIO DE EMBU GUACU                                                                              CONAM |
|                                                                                                                                                                                              |
|                                                                         Relatorio Resumido da Execucao Orcamentaria                                                                          |
|                                                                          Demonstrativo da Receita Corrente Liquida                                                                           |
|                                                                           Orcamentos Fiscal e Da Seguridade Social                                                                           |
|                                                                                                                                                                                              |
| RREO - ANEXO 3 (LRF, Art.53, inciso I)                                 Periodo de Referencia: JULHO/2021 A JUNHO/2022                                                                R$ 1,00 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                         |                                       EVOLUCAO DA RECEITA REALIZADA NOS ULTIMOS 12 MESES                                           |
|                                                         |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    ESPECIFICACAO                        |       JUL/21     |       AGO/21     |       SET/21     |       OUT/21     |       NOV/21     |       DEZ/21     |       JAN/22     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RECEITAS CORRENTES (I)                                  |     17.144.762,21|     21.051.977,82|     13.660.845,58|     12.792.935,40|     16.987.655,02|     24.689.766,04|     16.684.795,98|
|   Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria           |      3.905.488,04|      3.605.716,70|      2.863.024,49|      2.761.999,22|      3.155.029,23|      3.533.656,56|      1.284.577,65|
|     IPTU                                                |      1.439.122,89|      1.399.938,61|        971.742,51|        964.245,44|      1.015.300,39|      1.003.159,71|        294.714,38|
|     ISS                                                 |        469.668,09|        446.881,80|        471.591,14|        442.228,66|        491.317,56|        483.154,10|        528.651,55|
|     ITBI                                                |        326.330,31|        364.141,59|        221.303,29|        226.313,25|        205.558,98|        455.083,73|        160.814,11|
|     IRRF                                                |        386.596,39|        285.975,70|        497.536,41|        420.177,84|        748.184,58|        831.000,58|         73.254,60|
|     Outros Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria  |      1.283.770,36|      1.108.779,00|        700.851,14|        709.034,03|        694.667,72|        761.258,44|        227.143,01|
|   Contribuicoes                                         |        294.406,63|      2.445.375,02|        218.170,63|     -1.570.637,04|        165.707,64|      1.248.872,12|        162.946,09|
|   Receita Patrimonial                                   |       -405.922,14|        107.240,43|         86.757,50|        106.333,52|        134.745,23|        192.462,41|        173.932,84|
|     Rendimentos de Aplicacao Financeira                 |       -405.922,14|        107.240,43|         86.757,50|        106.333,52|        134.745,23|        192.462,41|        173.932,84|
|     Outras Receitas Patrimoniais                        |              0,00|              0,00|              0,00|              0,00|              0,00|              0,00|              0,00|
|   Receita Agropecuaria                                  |              0,00|              0,00|              0,00|              0,00|              0,00|              0,00|              0,00|
|   Receita Industrial                                    |              0,00|              0,00|              0,00|              0,00|              0,00|              0,00|              0,00|
|   Receita de Servicos                                   |              0,00|              0,00|              0,00|              0,00|              0,00|              0,00|              0,00|
|   Transferencias Correntes                              |     12.937.725,66|     14.839.709,93|     10.266.500,03|     11.313.672,76|     13.064.164,12|     16.791.874,75|     14.747.345,02|
|     Cota-Parte do FPM                                   |      4.568.848,36|      3.652.940,03|      2.885.320,41|      3.196.789,90|      4.151.756,24|      6.180.699,94|      4.284.708,71|
|     Cota-Parte do ICMS                                  |      2.337.635,09|      2.835.446,29|      2.206.177,68|      2.505.614,08|      3.083.645,87|      2.522.734,79|      2.631.335,14|
|     Cota-Parte do IPVA                                  |        269.383,51|        254.475,93|        310.233,68|        216.414,01|        205.897,02|        257.989,69|      2.621.210,62|
|     Cota-Parte do ITR                                   |            590,35|          1.836,65|          9.577,17|         22.117,42|          1.679,47|          3.408,05|          1.451,83|
|     Transferencias da LC 87/1996                        |              0,00|              0,00|              0,00|              0,00|              0,00|              0,00|          8.308,48|
|     Transferencias da LC 61/1989                        |         27.801,83|         21.201,03|         28.898,30|         19.995,23|         23.036,06|         28.466,09|         22.694,86|
|     Transferencias do FUNDEB                            |      2.343.472,62|      2.847.241,09|      2.232.384,93|      2.255.177,59|      3.072.231,75|      2.647.226,90|      3.341.120,92|
|     Outras Transferencias Correntes                     |      3.389.993,90|      5.226.568,91|      2.593.907,86|      3.097.564,53|      2.525.917,71|      5.151.349,29|      1.836.514,46|
|   Outras Receitas Correntes                             |        413.064,02|         53.935,74|        226.392,93|        181.566,94|        468.008,80|      2.922.900,20|        315.994,38|
| DEDUCOES (II)                                           |      1.127.069,90|      1.353.379,74|      1.085.950,88|      1.192.384,97|      1.493.724,51|      1.425.111,56|      1.912.475,16|
|   Contribuicao do Servidor para o Plano de Previdencia  |              0,00|              0,00|              0,00|              0,00|              0,00|              0,00|              0,00|
|   Compensacao Financeira entre Regimes de Previdencia   |              0,00|              0,00|              0,00|              0,00|              0,00|              0,00|              0,00|
|   Rendimentos de Aplicacoes de Recursos Previdenciarios |              0,00|              0,00|              0,00|              0,00|              0,00|              0,00|              0,00|
|   Deducao de Receita para Formacao do FUNDEB            |      1.127.069,90|      1.353.379,74|      1.085.950,88|      1.192.384,97|      1.493.724,51|      1.425.111,56|      1.912.475,16|
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RECEITA CORRENTE LIQUIDA (III) = (I - II)               |     16.017.692,31|     19.698.598,08|     12.574.894,70|     11.600.550,43|     15.493.930,51|     23.264.654,48|     14.772.320,82|
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (-) Transferencias obrigatorias da Uniao relativas as   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
|     emendas individuais (art.166-A, par.1, da CF)(IV)   |              0,00|              0,00|              0,00|              0,00|              0,00|              0,00|              0,00|
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RECEITA CORRENTE LIQUIDA AJUSTADA PARA CALCULO DOS      |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)               |     16.017.692,31|     19.698.598,08|     12.574.894,70|     11.600.550,43|     15.493.930,51|     23.264.654,48|     14.772.320,82|
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (-) Transferencias obrigatorias da Uniao relativas as   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
|     emendas de bancada (art.166-A, par.16, da CF)(VI)   |              0,00|              0,00|              0,00|              0,00|              0,00|              0,00|              0,00|
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RECEITA CORRENTE LIQUIDA AJUSTADA PARA CALCULO DOS      |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| LIMITES DA DESPESA COM PESSOA (VII) = (V - VI)          |     16.017.692,31|     19.698.598,08|     12.574.894,70|     11.600.550,43|     15.493.930,51|     23.264.654,48|     14.772.320,82|
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                                                                                                                      CONAM-RREO3-2022-1.9

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| CN-SIFPM                                                                                          MUNICIPIO DE EMBU GUACU               CONAM |
|                                                                                         RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA                     |
|                                                                         DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE                     |
|                                                                                           ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL                     |
|                     |
| RREO - Anexo 12 (LC 141/2012,art.35)                                                    Periodo de Referencia: JANEIRO a JUNHO 2022             R$ 1,00 |
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|                                                                                                    |                        |                        |                         RECEITAS REALIZADAS                     |
|             RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS             |      PREVISAO INICIAL  |   PREVISAO ATUALIZADA  |--------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                    |                        |            (a)         |            Ate o Bimestre (b)      | % (b/a) x 100       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RECEITAS DE IMPOSTOS (I)                                                                           |         30.475.500,00  |         30.749.494,58  |                  17.151.653,72     |     55,77           |
|   Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU                                |         14.435.000,00  |         14.076.993,60  |                   8.640.486,77     |     61,38           |
|     IPTU                                                                                           |         10.335.000,00  |         10.058.283,59  |                   6.549.654,99     |     65,11           |
|     Multas, Juros de Mora, Divida Ativa e Outros Encargos do IPTU                                  |          4.100.000,00  |          4.018.710,01  |                   2.090.831,78     |     52,02           |
|   Receita Resultante do Imposto sobre Transmissao de Bens Intervivos - ITBI                        |          2.501.000,00  |          2.429.948,34  |                   1.018.376,58     |     41,90           |
|     ITBI                                                                                           |          2.500.000,00  |          2.429.031,67  |                   1.018.376,58     |     41,92           |
|     Multas, Juros de Mora, Divida Ativa e Outros Encargos do ITBI                                  |              1.000,00  |                916,67  |                           0,00     |      0,00           |
|   Receita Resultante do Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - ISS                          |          8.389.500,00  |          8.373.006,24  |                   3.725.438,39     |     44,49           |
|     ISS                                                                                            |          7.534.500,00  |          7.562.792,15  |                   3.563.144,67     |     47,11           |
|     Multas, Juros de Mora, Divida Ativa e Outros Encargos do ISS                                   |            855.000,00  |            810.214,09  |                     162.293,72     |     20,03           |
|   Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte-IRRF|          5.150.000,00  |          5.869.546,40  |                   3.767.351,98     |     64,18           |
| RECEITA DE TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)                                            |         85.701.442,00  |         86.125.754,86  |                  50.605.136,97     |     58,75           |
|    Cota-Parte FPM                                                                                  |         47.281.600,00  |         47.815.168,43  |                  27.444.779,43     |     57,39           |
|    Cota-Parte ITR                                                                                  |             15.000,00  |             16.808,77  |                      11.523,69     |     68,55           |
|    Cota-Parte IPVA                                                                                 |          8.300.000,00  |          8.271.051,32  |                   6.876.442,04     |     83,13           |
|    Cota-Parte ICMS                                                                                 |         29.878.600,00  |         29.780.280,78  |                  16.085.285,58     |     54,01           |
|    Cota-Parte IPI-Exportacao                                                                       |            226.242,00  |            234.137,08  |                     137.255,35     |     58,62           |
|    Compensacoes Financeiras Provenientes de Impostos e Transf. Constitucionais                     |                  0,00  |              8.308,48  |                      49.850,88     |    600,00           |
|      Desoneracao ICMS (LC 87/96)                                                                   |                  0,00  |              8.308,48  |                      49.850,88     |    600,00           |
|      Outras                                                                                        |                  0,00  |                  0,00  |                           0,00     |      0,00           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERENCIAS CONSTITUCIONAIS                         |                        |                        |                                    |                     |
| E LEGAIS - (III) = (I) + (II)                                                                      |        116.176.942,00  |        116.875.249,44  |                  67.756.790,69     |     57,97           |
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| CN-SIFPM                                                                                          MUNICIPIO DE EMBU GUACU               CONAM |
|                                                                                         RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA                     |
|                                                                         DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE                     |
|                                                                                           ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL                     |
|                     |
| RREO - Anexo 12 (LC 141/2012,art.35)                                                    Periodo de Referencia: JANEIRO a JUNHO 2022             R$ 1,00 |
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|                                                                           |                  |                  |      DESPESAS EMPENHADAS   |     DESPESAS LIQUIDADAS    |       DESPESAS PAGAS  |                  |
|          DESPESAS COM ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE (ASPS)           |      DOTACAO     |     DOTACAO      |--------------------------------------------------------------------------------------|   INSCRITAS EM   |
|                    POR SUBFUNCAO E CATEGORIA ECONOMICA                    |      INICIAL     |    ATUALIZADA    |  Ate o Bimestre  |    %    |  Ate o Bimestre  |    %    |  Ate o Bimestre  |    %  |   RESTOS A PAGAR |
|                                                                           |                  |       (c)        |        (d)       |(d/c)x100|        (e)       |(e/c)x100|        (f)       |(f/c)x100|NAO PROCESSADOS(g)|
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ATENCAO BASICA (IV)                                                       |               *  |               *  |      2.108.822,33|         |      1.348.972,96|         |      1.296.893,36|  |                  |
|   Despesas Correntes                                                      |               *  |               *  |      1.108.822,33|         |        648.972,96|         |        596.893,36|  |                  |
|   Despesas de Capital                                                     |               *  |               *  |      1.000.000,00|         |        700.000,00|         |        700.000,00|  |                  |
| ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)                                 |               *  |               *  |     16.929.280,64|         |      5.786.894,17|         |      5.705.671,18|  |                  |
|   Despesas Correntes                                                      |               *  |               *  |     16.929.280,64|         |      5.786.894,17|         |      5.705.671,18|  |                  |
|   Despesas de Capital                                                     |               *  |               *  |              0,00|         |              0,00|         |              0,00|  |                  |
| SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO (VI)                                    |               *  |               *  |              0,00|         |              0,00|         |              0,00|  |                  |
|   Despesas Correntes                                                      |               *  |               *  |              0,00|         |              0,00|         |              0,00|  |                  |
|   Despesas de Capital                                                     |               *  |               *  |              0,00|         |              0,00|         |              0,00|  |                  |
| VIGILANCIA SANITARIA (VII)                                                |               *  |               *  |              0,00|         |              0,00|         |              0,00|  |                  |
|   Despesas Correntes                                                      |               *  |               *  |              0,00|         |              0,00|         |              0,00|  |                  |
|   Despesas de Capital                                                     |               *  |               *  |              0,00|         |              0,00|         |              0,00|  |                  |
| VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA (VIII)                                          |               *  |               *  |         56.260,00|         |         38.860,00|         |         38.860,00|  |                  |
|   Despesas Correntes                                                      |               *  |               *  |         56.260,00|         |         38.860,00|         |         38.860,00|  |                  |
|   Despesas de Capital                                                     |               *  |               *  |              0,00|         |              0,00|         |              0,00|  |                  |
| ALIMENTACAO E NUTRICAO (IX)                                               |               *  |               *  |              0,00|         |              0,00|         |              0,00|  |                  |
|   Despesas Correntes                                                      |               *  |               *  |              0,00|         |              0,00|         |              0,00|  |                  |
|   Despesas de Capital                                                     |               *  |               *  |              0,00|         |              0,00|         |              0,00|  |                  |
| OUTRAS SUBFUNCOES (X)                                                     |               *  |               *  |     14.499.458,53|         |     10.708.942,06|         |      9.577.762,06|  |                  |
|   Despesas Correntes                                                      |               *  |               *  |     14.499.458,53|         |     10.708.942,06|         |      9.577.762,06|  |                  |
|   Despesas de Capital                                                     |               *  |               *  |              0,00|         |              0,00|         |              0,00|  |                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                           |                  |                  |                  |         |                  |         |                  |  |                  |
| TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)                          |                  |                  |     33.593.821,50|         |     17.883.669,19|         |     16.619.186,60|  |                  |
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| CN-SIFPM                                                                                          MUNICIPIO DE EMBU GUACU               CONAM |
|                                                                                         RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA                     |
|                                                                         DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE                     |
|                                                                                           ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL                     |
|                     |
| RREO - Anexo 12 (LC 141/2012,art.35)                                                    Periodo de Referencia: JANEIRO a JUNHO 2022             R$ 1,00 |
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|                                  APURACAO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MINIMO PARA APLICACAO EM ASPS                                   |    DESPESAS EMPENHADAS     |    DESPESAS LIQUIDADAS     |       DESPESAS PAGAS       |
|                                                                                                                                    |            (d)             |            (e)             |     (f)             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)                                                                                           |          33.593.821,50     |          17.883.669,19     |   16.619.186,60     |
| (-) Restos a Pagar Nao Processados Inscritos Indevidamente no Exercicio sem Disponibilidade Financeira (XIII)                      |                            |                            |                     |
| (-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados a Parcela do Percentual Minimo que nao foi Aplicada em ASPS em Exerc.Anteriores(XIV)|                            |                            |                     |
| (-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)                                   |                            |                            |                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (=) VALOR APLICADO EM ASPS  (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)                                                                        |          33.593.821,50     |          17.883.669,19     |   16.619.186,60     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Despesa Minima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)                                                           |   10.163.518,60     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Despesa Minima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Organica Municipal)                                                  |                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Diferenca entre o Valor Aplicado e a Despesa Minima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)                                 |    7.720.150,59     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Limite nao Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)                                                             |                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100                       |                     |
| (minimo de 15% conforme LC N. 141/2012 ou % da Lei Organica Municipal)                                                             |           26,39     |
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| CN-SIFPM                                                                                          MUNICIPIO DE EMBU GUACU               CONAM |
|                                                                                         RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA                     |
|                                                                         DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE                     |
|                                                                                           ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL                     |
|                     |
| RREO - Anexo 12 (LC 141/2012,art.35)                                                    Periodo de Referencia: JANEIRO a JUNHO 2022             R$ 1,00 |
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|                                                                            |                                                                 LIMITE NAO CUMPRIDO                     |
|       CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MINIMO NAO CUMPRIDO        |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       EM EXERCICIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICACAO DOS  RECURSOS        |                           |                    DESPESAS CUSTEADAS NO EXERCICIO DE REFERENCIA                     |                     |
|       VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012                   |       SALDO INICIAL       |--------------------------------------------------------------------------------------|  SALDO FINAL        |
|                                                                            |    (no exercicio atual)   |     DESPESAS EMPENHADAS    |     DESPESAS LIQUIDADAS    |       DESPESAS PAGAS       |      (nao aplicado) 1     |
|                                                                            |            (h)            |             (i)            |             (j)            |             (k)            |     (l)=(h - (i ou j))    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Diferenca de limite nao cumprido em 2022 (saldo inicial = XIXd)            |                           |                            |                            |                            |                     |
| Diferenca de limite nao cumprido em 2021 (saldo inicial igual ao saldo     |                           |                            |                            |                            |                     |
| final do demonstrativo do exercicio anterior)                              |                           |                            |                            |                            |                     |
| Diferenca de limite nao cumprido em Exercicios Anteriores (saldo inicial   |                           |                            |                            |                            |                     |
| igual ao saldo final do demonstrativo do exercicio anterior)               |                           |                            |                            |                            |                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| TOTAL DA DIFERENCA DE LIMITE NAO CUMPRIDO EM EXERCICIOS ANTERIORES (XX)    |                           |                            |                            |                            |                     |
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|                                                                                                EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                       |                 |                 |                 |                 | RPNP INSCRITOS  |                 |                 |                 |   |DIFERENCA ENTRE O|
|                                       |                 |                 |                 |                 |INDEVIDAMENTE NO |                 |                 |                 |   | VALOR APLICADO  |
|                                       |VALOR MINIMO PARA|VALOR APLICADO EM|  VALOR APLICADO |TOTAL INSCRITO EM| EXERCICIO  SEM  |VALOR INSCRITO EM|TOTAL DE RP PAGOS|   TOTAL DE RP   |   TOTAL DE RP   |ALEM DO LIMITE E |
| EXERCICIO DO EMPENHO 2                |APLICACAO EM ASPS|ASPS NO EXERCICIO|  ALEM DO LIMITE | RP NO EXERCICIO | DISPONIBILIDADE |RP CONSIDERADO NO|                 |     A PAGAR     |  CANCELADOS OU  |  O TOTAL DE RP  |
|                                       |                 |                 |      MINIMO     |                 |   FINANCEIRA    |      LIMITE     |                 |                 |   PRESCRITOS   |   CANCELADOS    |
|                                       |       (m)       |       (n)       |   (o)=(n - m)   |       (p)       |   (q)=(XIIId)   | (r)=(p-(o + q)) |       (s)       |       (t)       |       (u)   |(v)=((o + q)-u)) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Empenhos de 2022                      |    10.163.518,60|    17.883.669,19|     7.720.150,59|     2.660.181,40|                 |                 |     1.145.986,95|     1.514.194,45|             0,00|     7.720.150,59|
| Empenhos de 2021                      |    16.187.370,69|    40.075.967,85|    23.888.597,16|     1.724.815,85|                 |                 |       210.621,40|     1.514.194,45|             0,00|    23.888.597,16|
| Empenhos de 2020                      |       667.606,38|    24.293.047,00|    23.625.440,62|     3.928.208,81|                 |                 |     2.408.634,23|     1.516.537,09|         3.037,49|    23.622.403,13|
| Empenhos de 2019                      |       592.934,57|    30.427.493,38|    29.834.558,81|     3.914.634,89|                 |                 |     1.202.693,84|     1.743.756,07|       968.184,98|    28.866.373,83|
| Empenhos de 2018 e anteriores         |       511.751,11|    23.602.383,67|    23.090.632,56|     4.890.408,57|                 |                 |     2.017.363,32|     2.873.045,25|             0,00|    23.090.632,56|
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATE O FINAL DO EXERCICIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI) (soma dos saldos negativos da coluna "v")   |                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATE O FINAL DO EXERCICIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) (valor informado no demonstrativo do exercicio anterior)   |                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCICIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) (Artigo 24 par.1o. e 2o. da LC 141/2012)   |                 |
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|                                                                                                 |                                         RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS                     |
|     CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICACAO    |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, PARAGRAFOS 1o. E 2o. DA LC 141/2012       |                       |               DESPESAS CUSTEADAS NO EXERCICIO DE REFERENCIA              |    SALDO FINAL      |
|                                                                                                 |      SALDO INICIAL    |--------------------------------------------------------------------------|   (Nao Aplicado) 1  |
|                                                                                                 |          (w)          |      EMPENHADAS (x)    |      LIQUIDADAS (y)    |        PAGAS   (z)     | (aa) = (w - (x ou y))|
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2022 a serem compensados(XXIV)(saldo inicial = XXIII)|                       |                        |                        |                        |                     |
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2021 a serem compensados(XXV) (saldo inicial igual ao|                       |                        |                        |                        |                     |
| saldo final do demonstrativo do exercicio anterior)                                             |                       |                        |                        |                        |                     |
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercicios anteriores a serem compensados(XXVI)(saldo|                       |                        |                        |                        |                     |
| inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercicio anterior)                            |                       |                        |                        |                        |                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------=---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)                             |                       |                        |                        |                        |                     |
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Anuncie: 
11. 3729-6600 

comercial@gazetasp.com.br

A leitura 
na medida 
certa.
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 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| CN-SIFPM                                                                          MUNICIPIO DE EMBU GUACU                                                                              CONAM |
|                                                                                                                                                                                              |
|                                                                         Relatorio Resumido da Execucao Orcamentaria                                                                          |
|                                                                          Demonstrativo da Receita Corrente Liquida                                                                           |
|                                                                           Orcamentos Fiscal e Da Seguridade Social                                                                           |
|                                                                                                                                                                                              |
| RREO - ANEXO 3 (LRF, Art.53, inciso I)                                 Periodo de Referencia: JULHO/2021 A JUNHO/2022                                                                R$ 1,00 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                         |                      EVOLUCAO DA RECEITA REALIZADA NOS ULTIMOS 12 MESES                      |      TOTAL       |     PREVISAO     |
|                    ESPECIFICACAO                        |----------------------------------------------------------------------------------------------|    (ULTIMOS      |    ATUALIZADA    |
|                                                         |       FEV/22     |       MAR/22     |       ABR/22     |       MAI/22     |       JUN/22     |    12 MESES)     |       2022       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RECEITAS CORRENTES (I)                                  |     22.776.321,11|     19.004.409,11|     18.441.561,76|     21.950.787,52|     22.288.322,29|    227.474.139,84|    196.605.648,57|
|   Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria           |      7.869.170,54|      3.647.684,57|      3.001.492,47|      3.267.082,41|      3.528.381,95|     42.423.303,83|     41.760.904,01|
|     IPTU                                                |      4.223.480,33|      1.332.975,78|        890.961,17|      1.053.444,86|        844.910,25|     15.433.996,32|     14.076.993,60|
|     ISS                                                 |        573.113,98|        613.753,01|        638.169,66|        689.118,96|        682.631,23|      6.530.279,74|      8.373.006,24|
|     ITBI                                                |        156.322,43|        210.835,02|        140.766,39|        212.273,63|        137.365,00|      2.817.107,73|      2.429.948,34|
|     IRRF                                                |        488.701,95|        598.558,37|        748.214,86|        646.396,28|      1.212.225,92|      6.936.823,48|      5.869.546,40|
|     Outros Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria  |      2.427.551,85|        891.562,39|        583.380,39|        665.848,68|        651.249,55|     10.705.096,56|     11.011.409,43|
|   Contribuicoes                                         |        445.548,27|        252.345,11|        232.954,18|        259.285,23|        423.103,32|      4.578.077,20|      5.304.353,35|
|   Receita Patrimonial                                   |        209.841,44|        593.601,74|        228.788,75|        -42.600,20|        284.610,49|      1.669.792,01|        348.777,19|
|     Rendimentos de Aplicacao Financeira                 |        209.841,44|        593.601,74|        228.788,75|        -42.600,20|        284.610,49|      1.669.792,01|        348.777,19|
|     Outras Receitas Patrimoniais                        |              0,00|              0,00|              0,00|              0,00|              0,00|              0,00|              0,00|
|   Receita Agropecuaria                                  |              0,00|              0,00|              0,00|              0,00|              0,00|              0,00|              0,00|
|   Receita Industrial                                    |              0,00|              0,00|              0,00|              0,00|              0,00|              0,00|              0,00|
|   Receita de Servicos                                   |              0,00|              0,00|              0,00|              0,00|              0,00|              0,00|         45.833,34|
|   Transferencias Correntes                              |     13.914.774,68|     13.913.792,91|     14.495.034,90|     18.040.827,95|     17.794.443,05|    172.119.865,76|    146.026.557,33|
|     Cota-Parte do FPM                                   |      5.981.092,06|      3.626.030,68|      4.298.071,07|      4.781.175,16|      4.473.701,75|     52.081.134,31|     47.634.954,77|
|     Cota-Parte do ICMS                                  |      1.786.863,31|      3.503.733,74|      2.585.391,12|      3.210.977,98|      2.366.984,29|     31.576.539,38|     29.780.280,78|
|     Cota-Parte do IPVA                                  |      1.047.866,02|      1.111.214,01|        621.526,68|        819.000,07|        655.624,64|      8.390.835,88|      8.271.051,32|
|     Cota-Parte do ITR                                   |          1.195,25|          2.715,96|          1.537,46|          1.564,42|          3.058,77|         50.732,80|         16.447,02|
|     Transferencias da LC 87/1996                        |          8.308,48|          8.308,48|          8.308,48|          8.308,48|          8.308,48|         49.850,88|          8.308,48|
|     Transferencias da LC 61/1989                        |         16.674,10|         20.147,55|         25.726,10|         25.264,16|         26.748,58|        286.653,89|        232.558,07|
|     Transferencias do FUNDEB                            |      2.097.983,72|      2.537.544,69|      3.401.016,10|      3.168.634,54|      2.340.935,90|     32.284.970,75|     27.090.935,90|
|     Outras Transferencias Correntes                     |      2.974.791,74|      3.104.097,80|      3.553.457,89|      6.025.903,14|      7.919.080,64|     47.399.147,87|     32.992.020,99|
|   Outras Receitas Correntes                             |        336.986,18|        596.984,78|        483.291,46|        426.192,13|        257.783,48|      6.683.101,04|      3.119.223,35|
| DEDUCOES (II)                                           |      1.766.738,08|      1.662.123,57|      1.548.840,64|      1.767.596,29|      1.505.338,61|     17.840.733,91|     16.258.288,40|
|   Contribuicao do Servidor para o Plano de Previdencia  |              0,00|              0,00|              0,00|              0,00|              0,00|              0,00|              0,00|
|   Compensacao Financeira entre Regimes de Previdencia   |              0,00|              0,00|              0,00|              0,00|              0,00|              0,00|              0,00|
|   Rendimentos de Aplicacoes de Recursos Previdenciarios |              0,00|              0,00|              0,00|              0,00|              0,00|              0,00|              0,00|
|   Deducao de Receita para Formacao do FUNDEB            |      1.766.738,08|      1.662.123,57|      1.548.840,64|      1.767.596,29|      1.505.338,61|     17.840.733,91|     16.258.288,40|
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RECEITA CORRENTE LIQUIDA (III) = (I - II)               |     21.009.583,03|     17.342.285,54|     16.892.721,12|     20.183.191,23|     20.782.983,68|    209.633.405,93|    180.347.360,17|
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (-) Transferencias obrigatorias da Uniao relativas as   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
|     emendas individuais (art.166-A, par.1, da CF)(IV)   |              0,00|              0,00|              0,00|              0,00|              0,00|              0,00|              0,00|
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RECEITA CORRENTE LIQUIDA AJUSTADA PARA CALCULO DOS      |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)               |     21.009.583,03|     17.342.285,54|     16.892.721,12|     20.183.191,23|     20.782.983,68|    209.633.405,93|    180.347.360,17|
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (-) Transferencias obrigatorias da Uniao relativas as   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
|     emendas de bancada (art.166-A, par.16, da CF)(VI)   |              0,00|              0,00|              0,00|              0,00|              0,00|              0,00|              0,00|
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RECEITA CORRENTE LIQUIDA AJUSTADA PARA CALCULO DOS      |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| LIMITES DA DESPESA COM PESSOA (VII) = (V - VI)          |     21.009.583,03|     17.342.285,54|     16.892.721,12|     20.183.191,23|     20.782.983,68|    209.633.405,93|    180.347.360,17|
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                                                                                                                      CONAM-RREO3-2022-1.9
FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 25/JUL/2022 e hora de emissao 10:01
 Nota: Apos a Reforma Previdenciaria, consignada na Emenda Constitucional No. 40, de 29 de maio de 2003, as receitas e despesas da previdencia foram separadas das demais receitas  e  despesas
 da seguridade social (assistencia social e saude).
 Dessa forma, quando na LRF, editada anteriormente a EC 40, sao citadas a previdencia e assistencia social, deve-se entender apenas previdencia, a luz das normas constitucionais.

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| CN-SIFPM                                                                          MUNICIPIO DE EMBU GUACU                                                                              CONAM |
|                                                                                                                                                                                              |
|                                                                         Relatorio Resumido da Execucao Orcamentaria                                                                          |
|                                                                          Demonstrativo da Receita Corrente Liquida                                                                           |
|                                                                           Orcamentos Fiscal e Da Seguridade Social                                                                           |
|                                                                                                                                                                                              |
| RREO - ANEXO 3 (LRF, Art.53, inciso I)                                 Periodo de Referencia: JULHO/2021 A JUNHO/2022                                                                R$ 1,00 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                         |                                       EVOLUCAO DA RECEITA REALIZADA NOS ULTIMOS 12 MESES                                           |
|                                                         |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    ESPECIFICACAO                        |       JUL/21     |       AGO/21     |       SET/21     |       OUT/21     |       NOV/21     |       DEZ/21     |       JAN/22     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RECEITAS CORRENTES (I)                                  |     17.144.762,21|     21.051.977,82|     13.660.845,58|     12.792.935,40|     16.987.655,02|     24.689.766,04|     16.684.795,98|
|   Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria           |      3.905.488,04|      3.605.716,70|      2.863.024,49|      2.761.999,22|      3.155.029,23|      3.533.656,56|      1.284.577,65|
|     IPTU                                                |      1.439.122,89|      1.399.938,61|        971.742,51|        964.245,44|      1.015.300,39|      1.003.159,71|        294.714,38|
|     ISS                                                 |        469.668,09|        446.881,80|        471.591,14|        442.228,66|        491.317,56|        483.154,10|        528.651,55|
|     ITBI                                                |        326.330,31|        364.141,59|        221.303,29|        226.313,25|        205.558,98|        455.083,73|        160.814,11|
|     IRRF                                                |        386.596,39|        285.975,70|        497.536,41|        420.177,84|        748.184,58|        831.000,58|         73.254,60|
|     Outros Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria  |      1.283.770,36|      1.108.779,00|        700.851,14|        709.034,03|        694.667,72|        761.258,44|        227.143,01|
|   Contribuicoes                                         |        294.406,63|      2.445.375,02|        218.170,63|     -1.570.637,04|        165.707,64|      1.248.872,12|        162.946,09|
|   Receita Patrimonial                                   |       -405.922,14|        107.240,43|         86.757,50|        106.333,52|        134.745,23|        192.462,41|        173.932,84|
|     Rendimentos de Aplicacao Financeira                 |       -405.922,14|        107.240,43|         86.757,50|        106.333,52|        134.745,23|        192.462,41|        173.932,84|
|     Outras Receitas Patrimoniais                        |              0,00|              0,00|              0,00|              0,00|              0,00|              0,00|              0,00|
|   Receita Agropecuaria                                  |              0,00|              0,00|              0,00|              0,00|              0,00|              0,00|              0,00|
|   Receita Industrial                                    |              0,00|              0,00|              0,00|              0,00|              0,00|              0,00|              0,00|
|   Receita de Servicos                                   |              0,00|              0,00|              0,00|              0,00|              0,00|              0,00|              0,00|
|   Transferencias Correntes                              |     12.937.725,66|     14.839.709,93|     10.266.500,03|     11.313.672,76|     13.064.164,12|     16.791.874,75|     14.747.345,02|
|     Cota-Parte do FPM                                   |      4.568.848,36|      3.652.940,03|      2.885.320,41|      3.196.789,90|      4.151.756,24|      6.180.699,94|      4.284.708,71|
|     Cota-Parte do ICMS                                  |      2.337.635,09|      2.835.446,29|      2.206.177,68|      2.505.614,08|      3.083.645,87|      2.522.734,79|      2.631.335,14|
|     Cota-Parte do IPVA                                  |        269.383,51|        254.475,93|        310.233,68|        216.414,01|        205.897,02|        257.989,69|      2.621.210,62|
|     Cota-Parte do ITR                                   |            590,35|          1.836,65|          9.577,17|         22.117,42|          1.679,47|          3.408,05|          1.451,83|
|     Transferencias da LC 87/1996                        |              0,00|              0,00|              0,00|              0,00|              0,00|              0,00|          8.308,48|
|     Transferencias da LC 61/1989                        |         27.801,83|         21.201,03|         28.898,30|         19.995,23|         23.036,06|         28.466,09|         22.694,86|
|     Transferencias do FUNDEB                            |      2.343.472,62|      2.847.241,09|      2.232.384,93|      2.255.177,59|      3.072.231,75|      2.647.226,90|      3.341.120,92|
|     Outras Transferencias Correntes                     |      3.389.993,90|      5.226.568,91|      2.593.907,86|      3.097.564,53|      2.525.917,71|      5.151.349,29|      1.836.514,46|
|   Outras Receitas Correntes                             |        413.064,02|         53.935,74|        226.392,93|        181.566,94|        468.008,80|      2.922.900,20|        315.994,38|
| DEDUCOES (II)                                           |      1.127.069,90|      1.353.379,74|      1.085.950,88|      1.192.384,97|      1.493.724,51|      1.425.111,56|      1.912.475,16|
|   Contribuicao do Servidor para o Plano de Previdencia  |              0,00|              0,00|              0,00|              0,00|              0,00|              0,00|              0,00|
|   Compensacao Financeira entre Regimes de Previdencia   |              0,00|              0,00|              0,00|              0,00|              0,00|              0,00|              0,00|
|   Rendimentos de Aplicacoes de Recursos Previdenciarios |              0,00|              0,00|              0,00|              0,00|              0,00|              0,00|              0,00|
|   Deducao de Receita para Formacao do FUNDEB            |      1.127.069,90|      1.353.379,74|      1.085.950,88|      1.192.384,97|      1.493.724,51|      1.425.111,56|      1.912.475,16|
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RECEITA CORRENTE LIQUIDA (III) = (I - II)               |     16.017.692,31|     19.698.598,08|     12.574.894,70|     11.600.550,43|     15.493.930,51|     23.264.654,48|     14.772.320,82|
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (-) Transferencias obrigatorias da Uniao relativas as   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
|     emendas individuais (art.166-A, par.1, da CF)(IV)   |              0,00|              0,00|              0,00|              0,00|              0,00|              0,00|              0,00|
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RECEITA CORRENTE LIQUIDA AJUSTADA PARA CALCULO DOS      |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)               |     16.017.692,31|     19.698.598,08|     12.574.894,70|     11.600.550,43|     15.493.930,51|     23.264.654,48|     14.772.320,82|
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (-) Transferencias obrigatorias da Uniao relativas as   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
|     emendas de bancada (art.166-A, par.16, da CF)(VI)   |              0,00|              0,00|              0,00|              0,00|              0,00|              0,00|              0,00|
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RECEITA CORRENTE LIQUIDA AJUSTADA PARA CALCULO DOS      |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| LIMITES DA DESPESA COM PESSOA (VII) = (V - VI)          |     16.017.692,31|     19.698.598,08|     12.574.894,70|     11.600.550,43|     15.493.930,51|     23.264.654,48|     14.772.320,82|
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| CN-SIFPM                                                                                          MUNICIPIO DE EMBU GUACU               CONAM |
|                                                                                         RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA                     |
|                                                                         DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE                     |
|                                                                                           ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL                     |
|                     |
| RREO - Anexo 12 (LC 141/2012,art.35)                                                    Periodo de Referencia: JANEIRO a JUNHO 2022             R$ 1,00 |
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|                                                                                                    |                        |                        |                         RECEITAS REALIZADAS                     |
|             RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS             |      PREVISAO INICIAL  |   PREVISAO ATUALIZADA  |--------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                    |                        |            (a)         |            Ate o Bimestre (b)      | % (b/a) x 100       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RECEITAS DE IMPOSTOS (I)                                                                           |         30.475.500,00  |         30.749.494,58  |                  17.151.653,72     |     55,77           |
|   Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU                                |         14.435.000,00  |         14.076.993,60  |                   8.640.486,77     |     61,38           |
|     IPTU                                                                                           |         10.335.000,00  |         10.058.283,59  |                   6.549.654,99     |     65,11           |
|     Multas, Juros de Mora, Divida Ativa e Outros Encargos do IPTU                                  |          4.100.000,00  |          4.018.710,01  |                   2.090.831,78     |     52,02           |
|   Receita Resultante do Imposto sobre Transmissao de Bens Intervivos - ITBI                        |          2.501.000,00  |          2.429.948,34  |                   1.018.376,58     |     41,90           |
|     ITBI                                                                                           |          2.500.000,00  |          2.429.031,67  |                   1.018.376,58     |     41,92           |
|     Multas, Juros de Mora, Divida Ativa e Outros Encargos do ITBI                                  |              1.000,00  |                916,67  |                           0,00     |      0,00           |
|   Receita Resultante do Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - ISS                          |          8.389.500,00  |          8.373.006,24  |                   3.725.438,39     |     44,49           |
|     ISS                                                                                            |          7.534.500,00  |          7.562.792,15  |                   3.563.144,67     |     47,11           |
|     Multas, Juros de Mora, Divida Ativa e Outros Encargos do ISS                                   |            855.000,00  |            810.214,09  |                     162.293,72     |     20,03           |
|   Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte-IRRF|          5.150.000,00  |          5.869.546,40  |                   3.767.351,98     |     64,18           |
| RECEITA DE TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)                                            |         85.701.442,00  |         86.125.754,86  |                  50.605.136,97     |     58,75           |
|    Cota-Parte FPM                                                                                  |         47.281.600,00  |         47.815.168,43  |                  27.444.779,43     |     57,39           |
|    Cota-Parte ITR                                                                                  |             15.000,00  |             16.808,77  |                      11.523,69     |     68,55           |
|    Cota-Parte IPVA                                                                                 |          8.300.000,00  |          8.271.051,32  |                   6.876.442,04     |     83,13           |
|    Cota-Parte ICMS                                                                                 |         29.878.600,00  |         29.780.280,78  |                  16.085.285,58     |     54,01           |
|    Cota-Parte IPI-Exportacao                                                                       |            226.242,00  |            234.137,08  |                     137.255,35     |     58,62           |
|    Compensacoes Financeiras Provenientes de Impostos e Transf. Constitucionais                     |                  0,00  |              8.308,48  |                      49.850,88     |    600,00           |
|      Desoneracao ICMS (LC 87/96)                                                                   |                  0,00  |              8.308,48  |                      49.850,88     |    600,00           |
|      Outras                                                                                        |                  0,00  |                  0,00  |                           0,00     |      0,00           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERENCIAS CONSTITUCIONAIS                         |                        |                        |                                    |                     |
| E LEGAIS - (III) = (I) + (II)                                                                      |        116.176.942,00  |        116.875.249,44  |                  67.756.790,69     |     57,97           |
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| CN-SIFPM                                                                                          MUNICIPIO DE EMBU GUACU               CONAM |
|                                                                                         RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA                     |
|                                                                         DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE                     |
|                                                                                           ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL                     |
|                     |
| RREO - Anexo 12 (LC 141/2012,art.35)                                                    Periodo de Referencia: JANEIRO a JUNHO 2022             R$ 1,00 |
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|                                                                           |                  |                  |      DESPESAS EMPENHADAS   |     DESPESAS LIQUIDADAS    |       DESPESAS PAGAS  |                  |
|          DESPESAS COM ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE (ASPS)           |      DOTACAO     |     DOTACAO      |--------------------------------------------------------------------------------------|   INSCRITAS EM   |
|                    POR SUBFUNCAO E CATEGORIA ECONOMICA                    |      INICIAL     |    ATUALIZADA    |  Ate o Bimestre  |    %    |  Ate o Bimestre  |    %    |  Ate o Bimestre  |    %  |   RESTOS A PAGAR |
|                                                                           |                  |       (c)        |        (d)       |(d/c)x100|        (e)       |(e/c)x100|        (f)       |(f/c)x100|NAO PROCESSADOS(g)|
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ATENCAO BASICA (IV)                                                       |               *  |               *  |      2.108.822,33|         |      1.348.972,96|         |      1.296.893,36|  |                  |
|   Despesas Correntes                                                      |               *  |               *  |      1.108.822,33|         |        648.972,96|         |        596.893,36|  |                  |
|   Despesas de Capital                                                     |               *  |               *  |      1.000.000,00|         |        700.000,00|         |        700.000,00|  |                  |
| ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)                                 |               *  |               *  |     16.929.280,64|         |      5.786.894,17|         |      5.705.671,18|  |                  |
|   Despesas Correntes                                                      |               *  |               *  |     16.929.280,64|         |      5.786.894,17|         |      5.705.671,18|  |                  |
|   Despesas de Capital                                                     |               *  |               *  |              0,00|         |              0,00|         |              0,00|  |                  |
| SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO (VI)                                    |               *  |               *  |              0,00|         |              0,00|         |              0,00|  |                  |
|   Despesas Correntes                                                      |               *  |               *  |              0,00|         |              0,00|         |              0,00|  |                  |
|   Despesas de Capital                                                     |               *  |               *  |              0,00|         |              0,00|         |              0,00|  |                  |
| VIGILANCIA SANITARIA (VII)                                                |               *  |               *  |              0,00|         |              0,00|         |              0,00|  |                  |
|   Despesas Correntes                                                      |               *  |               *  |              0,00|         |              0,00|         |              0,00|  |                  |
|   Despesas de Capital                                                     |               *  |               *  |              0,00|         |              0,00|         |              0,00|  |                  |
| VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA (VIII)                                          |               *  |               *  |         56.260,00|         |         38.860,00|         |         38.860,00|  |                  |
|   Despesas Correntes                                                      |               *  |               *  |         56.260,00|         |         38.860,00|         |         38.860,00|  |                  |
|   Despesas de Capital                                                     |               *  |               *  |              0,00|         |              0,00|         |              0,00|  |                  |
| ALIMENTACAO E NUTRICAO (IX)                                               |               *  |               *  |              0,00|         |              0,00|         |              0,00|  |                  |
|   Despesas Correntes                                                      |               *  |               *  |              0,00|         |              0,00|         |              0,00|  |                  |
|   Despesas de Capital                                                     |               *  |               *  |              0,00|         |              0,00|         |              0,00|  |                  |
| OUTRAS SUBFUNCOES (X)                                                     |               *  |               *  |     14.499.458,53|         |     10.708.942,06|         |      9.577.762,06|  |                  |
|   Despesas Correntes                                                      |               *  |               *  |     14.499.458,53|         |     10.708.942,06|         |      9.577.762,06|  |                  |
|   Despesas de Capital                                                     |               *  |               *  |              0,00|         |              0,00|         |              0,00|  |                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                           |                  |                  |                  |         |                  |         |                  |  |                  |
| TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)                          |                  |                  |     33.593.821,50|         |     17.883.669,19|         |     16.619.186,60|  |                  |
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| CN-SIFPM                                                                                          MUNICIPIO DE EMBU GUACU               CONAM |
|                                                                                         RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA                     |
|                                                                         DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE                     |
|                                                                                           ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL                     |
|                     |
| RREO - Anexo 12 (LC 141/2012,art.35)                                                    Periodo de Referencia: JANEIRO a JUNHO 2022             R$ 1,00 |
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|                                  APURACAO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MINIMO PARA APLICACAO EM ASPS                                   |    DESPESAS EMPENHADAS     |    DESPESAS LIQUIDADAS     |       DESPESAS PAGAS       |
|                                                                                                                                    |            (d)             |            (e)             |     (f)             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)                                                                                           |          33.593.821,50     |          17.883.669,19     |   16.619.186,60     |
| (-) Restos a Pagar Nao Processados Inscritos Indevidamente no Exercicio sem Disponibilidade Financeira (XIII)                      |                            |                            |                     |
| (-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados a Parcela do Percentual Minimo que nao foi Aplicada em ASPS em Exerc.Anteriores(XIV)|                            |                            |                     |
| (-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)                                   |                            |                            |                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (=) VALOR APLICADO EM ASPS  (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)                                                                        |          33.593.821,50     |          17.883.669,19     |   16.619.186,60     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Despesa Minima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)                                                           |   10.163.518,60     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Despesa Minima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Organica Municipal)                                                  |                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Diferenca entre o Valor Aplicado e a Despesa Minima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)                                 |    7.720.150,59     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Limite nao Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)                                                             |                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100                       |                     |
| (minimo de 15% conforme LC N. 141/2012 ou % da Lei Organica Municipal)                                                             |           26,39     |
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| CN-SIFPM                                                                                          MUNICIPIO DE EMBU GUACU               CONAM |
|                                                                                         RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA                     |
|                                                                         DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE                     |
|                                                                                           ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL                     |
|                     |
| RREO - Anexo 12 (LC 141/2012,art.35)                                                    Periodo de Referencia: JANEIRO a JUNHO 2022             R$ 1,00 |
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|                                                                            |                                                                 LIMITE NAO CUMPRIDO                     |
|       CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MINIMO NAO CUMPRIDO        |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       EM EXERCICIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICACAO DOS  RECURSOS        |                           |                    DESPESAS CUSTEADAS NO EXERCICIO DE REFERENCIA                     |                     |
|       VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012                   |       SALDO INICIAL       |--------------------------------------------------------------------------------------|  SALDO FINAL        |
|                                                                            |    (no exercicio atual)   |     DESPESAS EMPENHADAS    |     DESPESAS LIQUIDADAS    |       DESPESAS PAGAS       |      (nao aplicado) 1     |
|                                                                            |            (h)            |             (i)            |             (j)            |             (k)            |     (l)=(h - (i ou j))    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Diferenca de limite nao cumprido em 2022 (saldo inicial = XIXd)            |                           |                            |                            |                            |                     |
| Diferenca de limite nao cumprido em 2021 (saldo inicial igual ao saldo     |                           |                            |                            |                            |                     |
| final do demonstrativo do exercicio anterior)                              |                           |                            |                            |                            |                     |
| Diferenca de limite nao cumprido em Exercicios Anteriores (saldo inicial   |                           |                            |                            |                            |                     |
| igual ao saldo final do demonstrativo do exercicio anterior)               |                           |                            |                            |                            |                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| TOTAL DA DIFERENCA DE LIMITE NAO CUMPRIDO EM EXERCICIOS ANTERIORES (XX)    |                           |                            |                            |                            |                     |
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|                                                                                                EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                       |                 |                 |                 |                 | RPNP INSCRITOS  |                 |                 |                 |   |DIFERENCA ENTRE O|
|                                       |                 |                 |                 |                 |INDEVIDAMENTE NO |                 |                 |                 |   | VALOR APLICADO  |
|                                       |VALOR MINIMO PARA|VALOR APLICADO EM|  VALOR APLICADO |TOTAL INSCRITO EM| EXERCICIO  SEM  |VALOR INSCRITO EM|TOTAL DE RP PAGOS|   TOTAL DE RP   |   TOTAL DE RP   |ALEM DO LIMITE E |
| EXERCICIO DO EMPENHO 2                |APLICACAO EM ASPS|ASPS NO EXERCICIO|  ALEM DO LIMITE | RP NO EXERCICIO | DISPONIBILIDADE |RP CONSIDERADO NO|                 |     A PAGAR     |  CANCELADOS OU  |  O TOTAL DE RP  |
|                                       |                 |                 |      MINIMO     |                 |   FINANCEIRA    |      LIMITE     |                 |                 |   PRESCRITOS   |   CANCELADOS    |
|                                       |       (m)       |       (n)       |   (o)=(n - m)   |       (p)       |   (q)=(XIIId)   | (r)=(p-(o + q)) |       (s)       |       (t)       |       (u)   |(v)=((o + q)-u)) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Empenhos de 2022                      |    10.163.518,60|    17.883.669,19|     7.720.150,59|     2.660.181,40|                 |                 |     1.145.986,95|     1.514.194,45|             0,00|     7.720.150,59|
| Empenhos de 2021                      |    16.187.370,69|    40.075.967,85|    23.888.597,16|     1.724.815,85|                 |                 |       210.621,40|     1.514.194,45|             0,00|    23.888.597,16|
| Empenhos de 2020                      |       667.606,38|    24.293.047,00|    23.625.440,62|     3.928.208,81|                 |                 |     2.408.634,23|     1.516.537,09|         3.037,49|    23.622.403,13|
| Empenhos de 2019                      |       592.934,57|    30.427.493,38|    29.834.558,81|     3.914.634,89|                 |                 |     1.202.693,84|     1.743.756,07|       968.184,98|    28.866.373,83|
| Empenhos de 2018 e anteriores         |       511.751,11|    23.602.383,67|    23.090.632,56|     4.890.408,57|                 |                 |     2.017.363,32|     2.873.045,25|             0,00|    23.090.632,56|
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATE O FINAL DO EXERCICIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI) (soma dos saldos negativos da coluna "v")   |                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATE O FINAL DO EXERCICIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) (valor informado no demonstrativo do exercicio anterior)   |                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCICIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) (Artigo 24 par.1o. e 2o. da LC 141/2012)   |                 |
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|                                                                                                 |                                         RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS                     |
|     CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICACAO    |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, PARAGRAFOS 1o. E 2o. DA LC 141/2012       |                       |               DESPESAS CUSTEADAS NO EXERCICIO DE REFERENCIA              |    SALDO FINAL      |
|                                                                                                 |      SALDO INICIAL    |--------------------------------------------------------------------------|   (Nao Aplicado) 1  |
|                                                                                                 |          (w)          |      EMPENHADAS (x)    |      LIQUIDADAS (y)    |        PAGAS   (z)     | (aa) = (w - (x ou y))|
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2022 a serem compensados(XXIV)(saldo inicial = XXIII)|                       |                        |                        |                        |                     |
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2021 a serem compensados(XXV) (saldo inicial igual ao|                       |                        |                        |                        |                     |
| saldo final do demonstrativo do exercicio anterior)                                             |                       |                        |                        |                        |                     |
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercicios anteriores a serem compensados(XXVI)(saldo|                       |                        |                        |                        |                     |
| inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercicio anterior)                            |                       |                        |                        |                        |                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------=---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)                             |                       |                        |                        |                        |                     |
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Anuncie: 
11. 3729-6600 

comercial@gazetasp.com.br

A leitura 
na medida 
certa.

D3gazetasp.com.br
SÁBADO, 30 DE JULHO A SEGUNDA-FEIRA, 1º DE AGOSTO DE 2022 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| CN-SIFPM                                                                                          MUNICIPIO DE EMBU GUACU               CONAM |
|                                                                                         RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA                     |
|                                                                         DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE                     |
|                                                                                           ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL                     |
|                     |
| RREO - Anexo 12 (LC 141/2012,art.35)                                                    Periodo de Referencia: JANEIRO a JUNHO 2022             R$ 1,00 |
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|                                                                            |                                                                 LIMITE NAO CUMPRIDO                     |
|       CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MINIMO NAO CUMPRIDO        |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       EM EXERCICIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICACAO DOS  RECURSOS        |                           |                    DESPESAS CUSTEADAS NO EXERCICIO DE REFERENCIA                     |                     |
|       VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012                   |       SALDO INICIAL       |--------------------------------------------------------------------------------------|  SALDO FINAL        |
|                                                                            |    (no exercicio atual)   |     DESPESAS EMPENHADAS    |     DESPESAS LIQUIDADAS    |       DESPESAS PAGAS       |      (nao aplicado) 1     |
|                                                                            |            (h)            |             (i)            |             (j)            |             (k)            |     (l)=(h - (i ou j))    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Diferenca de limite nao cumprido em 2022 (saldo inicial = XIXd)            |                           |                            |                            |                            |                     |
| Diferenca de limite nao cumprido em 2021 (saldo inicial igual ao saldo     |                           |                            |                            |                            |                     |
| final do demonstrativo do exercicio anterior)                              |                           |                            |                            |                            |                     |
| Diferenca de limite nao cumprido em Exercicios Anteriores (saldo inicial   |                           |                            |                            |                            |                     |
| igual ao saldo final do demonstrativo do exercicio anterior)               |                           |                            |                            |                            |                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| TOTAL DA DIFERENCA DE LIMITE NAO CUMPRIDO EM EXERCICIOS ANTERIORES (XX)    |                           |                            |                            |                            |                     |
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|                                                                                                EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                       |                 |                 |                 |                 | RPNP INSCRITOS  |                 |                 |                 |   |DIFERENCA ENTRE O|
|                                       |                 |                 |                 |                 |INDEVIDAMENTE NO |                 |                 |                 |   | VALOR APLICADO  |
|                                       |VALOR MINIMO PARA|VALOR APLICADO EM|  VALOR APLICADO |TOTAL INSCRITO EM| EXERCICIO  SEM  |VALOR INSCRITO EM|TOTAL DE RP PAGOS|   TOTAL DE RP   |   TOTAL DE RP   |ALEM DO LIMITE E |
| EXERCICIO DO EMPENHO 2                |APLICACAO EM ASPS|ASPS NO EXERCICIO|  ALEM DO LIMITE | RP NO EXERCICIO | DISPONIBILIDADE |RP CONSIDERADO NO|                 |     A PAGAR     |  CANCELADOS OU  |  O TOTAL DE RP  |
|                                       |                 |                 |      MINIMO     |                 |   FINANCEIRA    |      LIMITE     |                 |                 |   PRESCRITOS   |   CANCELADOS    |
|                                       |       (m)       |       (n)       |   (o)=(n - m)   |       (p)       |   (q)=(XIIId)   | (r)=(p-(o + q)) |       (s)       |       (t)       |       (u)   |(v)=((o + q)-u)) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Empenhos de 2022                      |    10.163.518,60|    17.883.669,19|     7.720.150,59|     2.660.181,40|                 |                 |     1.145.986,95|     1.514.194,45|             0,00|     7.720.150,59|
| Empenhos de 2021                      |    16.187.370,69|    40.075.967,85|    23.888.597,16|     1.724.815,85|                 |                 |       210.621,40|     1.514.194,45|             0,00|    23.888.597,16|
| Empenhos de 2020                      |       667.606,38|    24.293.047,00|    23.625.440,62|     3.928.208,81|                 |                 |     2.408.634,23|     1.516.537,09|         3.037,49|    23.622.403,13|
| Empenhos de 2019                      |       592.934,57|    30.427.493,38|    29.834.558,81|     3.914.634,89|                 |                 |     1.202.693,84|     1.743.756,07|       968.184,98|    28.866.373,83|
| Empenhos de 2018 e anteriores         |       511.751,11|    23.602.383,67|    23.090.632,56|     4.890.408,57|                 |                 |     2.017.363,32|     2.873.045,25|             0,00|    23.090.632,56|
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATE O FINAL DO EXERCICIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI) (soma dos saldos negativos da coluna "v")   |                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATE O FINAL DO EXERCICIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) (valor informado no demonstrativo do exercicio anterior)   |                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCICIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) (Artigo 24 par.1o. e 2o. da LC 141/2012)   |                 |
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|                                                                                                 |                                         RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS                     |
|     CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICACAO    |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, PARAGRAFOS 1o. E 2o. DA LC 141/2012       |                       |               DESPESAS CUSTEADAS NO EXERCICIO DE REFERENCIA              |    SALDO FINAL      |
|                                                                                                 |      SALDO INICIAL    |--------------------------------------------------------------------------|   (Nao Aplicado) 1  |
|                                                                                                 |          (w)          |      EMPENHADAS (x)    |      LIQUIDADAS (y)    |        PAGAS   (z)     | (aa) = (w - (x ou y))|
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2022 a serem compensados(XXIV)(saldo inicial = XXIII)|                       |                        |                        |                        |                     |
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2021 a serem compensados(XXV) (saldo inicial igual ao|                       |                        |                        |                        |                     |
| saldo final do demonstrativo do exercicio anterior)                                             |                       |                        |                        |                        |                     |
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercicios anteriores a serem compensados(XXVI)(saldo|                       |                        |                        |                        |                     |
| inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercicio anterior)                            |                       |                        |                        |                        |                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------=---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)                             |                       |                        |                        |                        |                     |
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| CN-SIFPM                                                                                          MUNICIPIO DE EMBU GUACU               CONAM |
|                                                                                         RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA                     |
|                                                                         DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE                     |
|                                                                                           ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL                     |
|                     |
| RREO - Anexo 12 (LC 141/2012,art.35)                                                    Periodo de Referencia: JANEIRO a JUNHO 2022             R$ 1,00 |
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|                                                                                                    |                        |                        |                         RECEITAS REALIZADAS                     |
|       RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAUDE NAO COMPUTADAS NO CALCULO DO MINIMO        |      PREVISAO INICIAL  |   PREVISAO ATUALIZADA  |--------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                    |                        |            (c)         |            Ate o Bimestre (d)      | % (d/c) x 100       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RECEITAS DE TRANSFERENCIAS PARA A SAUDE (XXVIII)                                                   |         13.025.000,00  |         14.541.681,73  |                  13.131.031,48     |     90,29           |
|    Provenientes da Uniao                                                                           |         12.315.000,00  |         13.826.270,00  |                   9.215.551,76     |     66,65           |
|    Provenientes dos Estados                                                                        |            710.000,00  |            715.411,73  |                   3.915.479,72     |    547,30           |
|    Provenientes de Outros Municipios                                                               |                  0,00  |                  0,00  |                           0,00     |      0,00           |
| RECEITAS DE OPERACOES DE CREDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAUDE (XXIX)                     |                  0,00  |                  0,00  |                           0,00     |      0,00           |
| OUTRAS RECEITAS (XXX)                                                                              |              2.000,00  |             34.287,75  |                     261.280,06     |    762,02           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                    |                        |                        |                                    |                     |
| TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAUDE (XXXI)=(XXVIII + XXIX + XXX)              |         13.027.000,00  |         14.575.969,48  |                  13.392.311,54     |     91,87           |
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|                                                                                  DESPESAS COM SAUDE NAO COMPUTADAS NO CALCULO DO MINIMO                     |
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|                                                                           |                  |                  |      DESPESAS EMPENHADAS   |     DESPESAS LIQUIDADAS    |       DESPESAS PAGAS  |                  |
|          DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNCOES E CATEGORIA ECONOMICA          |      DOTACAO     |     DOTACAO      |--------------------------------------------------------------------------------------|   INSCRITAS EM   |
|                    NAO COMPUTADAS NO CALCULO DO MINIMO                    |      INICIAL     |    ATUALIZADA    |  Ate o Bimestre  |    %    |  Ate o Bimestre  |    %    |  Ate o Bimestre  |    %  |   RESTOS A PAGAR |
|                                                                           |                  |       (c)        |        (d)       |(d/c)x100|        (e)       |(e/c)x100|        (f)       |(f/c)x100|NAO PROCESSADOS(g)|
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ATENCAO BASICA (XXXII)                                                    |               *  |               *  |     14.070.063,27|         |     11.594.784,65|         |     10.103.688,74|  |                  |
|   Despesas Correntes                                                      |               *  |               *  |     14.070.063,27|         |     11.594.784,65|         |     10.103.688,74|  |                  |
|   Despesas de Capital                                                     |               *  |               *  |              0,00|         |              0,00|         |              0,00|  |                  |
| ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)                            |               *  |               *  |      5.448.737,63|         |      3.580.934,02|         |      3.170.248,84|  |                  |
|   Despesas Correntes                                                      |               *  |               *  |      5.448.737,63|         |      3.580.934,02|         |      3.170.248,84|  |                  |
|   Despesas de Capital                                                     |               *  |               *  |              0,00|         |              0,00|         |              0,00|  |                  |
| SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO (XXXIV)                                 |               *  |               *  |              0,00|         |              0,00|         |              0,00|  |                  |
|   Despesas Correntes                                                      |               *  |               *  |              0,00|         |              0,00|         |              0,00|  |                  |
|   Despesas de Capital                                                     |               *  |               *  |              0,00|         |              0,00|         |              0,00|  |                  |
| VIGILANCIA SANITARIA (XXXV)                                               |               *  |               *  |              0,00|         |              0,00|         |              0,00|  |                  |
|   Despesas Correntes                                                      |               *  |               *  |              0,00|         |              0,00|         |              0,00|  |                  |
|   Despesas de Capital                                                     |               *  |               *  |              0,00|         |              0,00|         |              0,00|  |                  |
| VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA (XXXVI)                                         |               *  |               *  |        396.672,11|         |        358.741,32|         |        333.401,32|  |                  |
|   Despesas Correntes                                                      |               *  |               *  |        396.672,11|         |        358.741,32|         |        333.401,32|  |                  |
|   Despesas de Capital                                                     |               *  |               *  |              0,00|         |              0,00|         |              0,00|  |                  |
| ALIMENTACAO E NUTRICAO (XXXVII)                                           |               *  |               *  |              0,00|         |              0,00|         |              0,00|  |                  |
|   Despesas Correntes                                                      |               *  |               *  |              0,00|         |              0,00|         |              0,00|  |                  |
|   Despesas de Capital                                                     |               *  |               *  |              0,00|         |              0,00|         |              0,00|  |                  |
| OUTRAS SUBFUNCOES (XXXVIII)                                               |               *  |               *  |      1.163.893,13|         |      1.099.669,63|         |      1.019.525,28|  |                  |
|   Despesas Correntes                                                      |               *  |               *  |      1.163.893,13|         |      1.099.669,63|         |      1.019.525,28|  |                  |
|   Despesas de Capital                                                     |               *  |               *  |              0,00|         |              0,00|         |              0,00|  |                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| TOTAL DAS DESPESAS NAO COMPUTADAS NO CALCULO DO MINIMO                    |                  |                  |                  |         |                  |         |                  |  |                  |
| (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)      |                  |                  |     21.079.366,14|         |     16.634.129,62|         |     14.626.864,18|  |                  |
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| CN-SIFPM                                                                                          MUNICIPIO DE EMBU GUACU               CONAM |
|                                                                                         RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA                     |
|                                                                         DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE                     |
|                                                                                           ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL                     |
|                     |
| RREO - Anexo 12 (LC 141/2012,art.35)                                                    Periodo de Referencia: JANEIRO a JUNHO 2022             R$ 1,00 |
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|                                                                           |                  |                  |      DESPESAS EMPENHADAS   |     DESPESAS LIQUIDADAS    |       DESPESAS PAGAS  |                  |
|        DESPESAS TOTAIS COM SAUDE EXECUTADAS COM RECURSOS PROPRIOS         |      DOTACAO     |     DOTACAO      |--------------------------------------------------------------------------------------|   INSCRITAS EM   |
|                E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES                |      INICIAL     |    ATUALIZADA    |  Ate o Bimestre  |    %    |  Ate o Bimestre  |    %    |  Ate o Bimestre  |    %  |   RESTOS A PAGAR |
|                                                                           |                  |       (c)        |        (d)       |(d/c)x100|        (e)       |(e/c)x100|        (f)       |(f/c)x100|NAO PROCESSADOS(g)|
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ATENCAO BASICA (XL) = (IV + XXXII)                                        |               *  |               *  |     16.178.885,60|         |     12.943.757,61|         |     11.400.582,10|  |                  |
| ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)                |               *  |               *  |     22.378.018,27|         |      9.367.828,19|         |      8.875.920,02|  |                  |
| SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)                   |               *  |               *  |              0,00|         |              0,00|         |              0,00|  |                  |
| VIGILANCIA SANITARIA (XLIII) = (VII + XXXV)                               |               *  |               *  |              0,00|         |              0,00|         |              0,00|  |                  |
| VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)                         |               *  |               *  |        452.932,11|         |        397.601,32|         |        372.261,32|  |                  |
| ALIMENTACAO E NUTRICAO (XLV) = (XIX + XXXVII)                             |               *  |               *  |              0,00|         |              0,00|         |              0,00|  |                  |
| OUTRAS SUBFUNCOES (XLVI) = (X + XXXVIII)                                  |               *  |               *  |     15.663.351,66|         |     11.808.611,69|         |     10.597.287,34|  |                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                           |                  |                  |                  |         |                  |         |                  |  |                  |
| TOTAL DAS DESPESAS COM SAUDE (XLVII) = (XI + XXXIX)                       |                  |                  |     54.673.187,64|         |     34.517.798,81|         |     31.246.050,78|  |                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferencias      |                  |                  |                  |         |                  |         |                  |  |                  |
|     de recursos de outros entes 3                                         |                  |                  |              0,00|         |              0,00|         |              0,00|  |                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                           |                  |                  |                  |         |                  |         |                  |  |                  |
| TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PROPRIOS (XLVIII)              |                  |                  |     54.673.187,64|         |     34.517.798,81|         |     31.246.050,78|  |                  |
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                                                                                                                                                   CONAM-RREO12-2022-1.9
FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 25/JUL/2022 e hora de emissao 10:02
 NOTAS :
 (*) Valores nao informados considerando que na Lei Orcamentaria, a discriminacao da despesa, quanto a sua natureza, foi elaborada por categoria economica, grupo de natureza de despesa  e  modalidade  de
     aplicacao, nos termos do artigo 6o. da Portaria Interministerial STN/SOF No. 163/2001 e alteracoes posteriores.

 1. Nos cinco primeiros bimestres do exercicio o acompanhamento sera feito com base na despesa liquidada. No ultimo bimestre do exercicio, o valor devera corresponder ao total da despesa empenhada.
 2. Ate o exercicio de 2018, o controle da execucao dos restos a pagar considerava apenas os valores dos restos a pagar nao processados (regra antiga). A partir do exercicio de 2019, o controle da execucao
    dos restos a pagar considera os restos a pagar processados e nao processados (regra nova).
 3. Essas despesas sao consideradas executadas pelo ente transferidor.

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| CN-SIFPM              CONAM |
|                                                                                                 MUNICIPIO DE EMBU GUACU                    |
|                    |
|                                                                                       Relatorio Resumido da Execucao Orcamentaria                    |
|                                                                                    Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Orgao                    |
|                                                                                        Orcamentos Fiscal e da Seguridade Social                    |
|                    |
|                    |
| RREO - Anexo 7 (LRF, art. 53, inciso V)                                     Periodo de Referencia: JANEIRO a JUNHO 2022 / BIMESTRE: MAIO-JUNHO           Em Reais |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      |                        Restos a Pagar Processados                        |                                   Restos a Pagar Nao Processados     |              |
|                                      |                                                                          |     |              |
|                                      |--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|              |
|                                      |           Inscritos         |              |              |              |           Inscritos         |              |              |              |     |  Saldo Total |
|            PODER / ORGAO             |-----------------------------|              |              |              |-----------------------------|              |              |              |     |              |
|                                      | Em Exercicios|   Em 31 de   |     Pagos    |  Cancelados  |     Saldo    | Em Exercicios|   Em 31 de   |  Liquidados  |     Pagos    |  Cancelados  |     Saldo    |              |
|                                      |  Anteriores  |dezembro/ 2021|              |              |              |  Anteriores  |dezembro/ 2021|              |              |              |     |              |
|                                      |      (a)     |      (b)     |      (c)     |      (d)     | e=(a+b)-(c+d)|      (f)     |      (g)     |      (h)     |      (i)     |      (j)     | k=(f+g)-(i+j)|   L=(e+k)    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |     |              |
|RESTOS A PAGAR(EXCETO INTRAORCAM.)(I) |  9.441.232,38|  5.368.301,30|  6.379.376,93|     40.701,60|  8.389.455,15|    371.033,27|    554.917,59|    642.572,41|    642.572,41|          0,00|    283.378,45|  8.672.833,60|
|                                      |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |     |              |
|PODER LEGISLATIVO                     |          0,00|      2.906,80|      2.906,80|          0,00|          0,00|      4.472,35|     35.688,94|     28.785,55|     28.785,55|          0,00|     11.375,74|     11.375,74|
|                                      |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |     |              |
| CAMARA MUNICIPAL                     |          0,00|      2.906,80|      2.906,80|          0,00|          0,00|      4.472,35|     35.688,94|     28.785,55|     28.785,55|          0,00|     11.375,74|     11.375,74|
|                                      |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |     |              |
|                                      |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |     |              |
|PODER EXECUTIVO                       |  9.441.232,38|  5.365.394,50|  6.376.470,13|     40.701,60|  8.389.455,15|    366.560,92|    519.228,65|    613.786,86|    613.786,86|          0,00|    272.002,71|  8.661.457,86|
|                                      |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |     |              |
| ADMINISTRACAO DIRETA                 |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |     |              |
|                                      |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |     |              |
|  PREFEITURA MUNICIPAL                |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |     |              |
|                                      |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |     |              |
|    PODER EXECUTIVO                   |     23.880,52|      9.139,90|      9.139,90|          0,00|     23.880,52|          0,00|          0,00|          0,00|          0,00|          0,00| 0,00|     23.880,52|
|    SECRET.MUNIC.DE FINANCAS E ORCAMEN|    141.334,60|     47.637,65|     47.483,44|          0,00|    141.488,81|          0,00|          0,00|          0,00|          0,00|          0,00| 0,00|    141.488,81|
|    SECRETARIA DE NEGOCIOS JURIDICOS  |     54.801,45|     26.432,37|     26.432,37|          0,00|     54.801,45|          0,00|          0,00|          0,00|          0,00|          0,00| 0,00|     54.801,45|
|    SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO  |  3.512.779,22|  3.127.340,51|  4.047.772,91|          0,00|  2.592.346,82|          0,00|          0,00|          0,00|          0,00|          0,00| 0,00|  2.592.346,82|
|   *SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA   |     92.238,45|      8.141,34|      8.141,34|          0,00|     92.238,45|     12.337,58|          0,00|          0,00|          0,00|          0,00|     12.337,58|    104.576,03|
|   *SECRETARIA MUNIC. ESPORTE E LAZER |     95.646,98|     31.699,63|     31.699,63|          0,00|     95.646,98|    107.241,29|          0,00|     95.455,13|     95.455,13|          0,00|     11.786,16|    107.433,14|
|    SECREC.MUNICIPAL DE OBRAS E PLANEJ|      3.754,44|     65.829,56|     65.829,56|          0,00|      3.754,44|          0,00|          0,00|          0,00|          0,00|          0,00| 0,00|      3.754,44|
|    SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE     |  2.426.677,15|    934.923,89|  1.101.833,08|     35.745,00|  2.224.022,96|    184.746,00|    518.331,73|    518.331,73|    518.331,73|          0,00|    184.746,00|  2.408.768,96|
|    SECRET.MUNIC.ACAO SOCIAL E REL.TRA|    309.515,08|    621.625,15|    558.909,75|      4.956,60|    367.273,88|     12.152,40|        726,05|          0,00|          0,00|          0,00|     12.878,45|    380.152,33|
|   *SECRET.MUNIC.INFRAESTRUTURA SERV.U|  2.664.413,31|    211.279,60|    199.229,12|          0,00|  2.676.463,79|     27.475,12|          0,00|          0,00|          0,00|          0,00|     27.475,12|  2.703.938,91|
|   *SECRET.MUN.DE SEG.TRANSP. E MOBILI|     70.729,09|    167.580,11|    167.506,83|          0,00|     70.802,37|     22.608,53|          0,00|          0,00|          0,00|          0,00|     22.608,53|     93.410,90|
|    SECRETARIA MUNIC.AGRIC. E ABASTECI|         69,84|      9.724,71|      9.724,71|          0,00|         69,84|          0,00|          0,00|          0,00|          0,00|          0,00| 0,00|         69,84|
|    SECRET.MUNIC.MEIO AMBIENTE E TURIS|     44.346,58|     14.652,96|     13.380,37|          0,00|     45.619,17|          0,00|          0,00|          0,00|          0,00|          0,00| 0,00|     45.619,17|
|    SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA|      1.045,67|     89.387,12|     89.387,12|          0,00|      1.045,67|          0,00|        170,87|          0,00|          0,00|          0,00|        170,87|      1.216,54|
|                                      |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |     |              |
|    TOTAL DA PREFEITURA               |  9.441.232,38|  5.365.394,50|  6.376.470,13|     40.701,60|  8.389.455,15|    366.560,92|    519.228,65|    613.786,86|    613.786,86|          0,00|    272.002,71|  8.661.457,86|
|                                      |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |     |              |
|RESTOS A PAGAR(INTRAORCAMENTARIOS)(II)|          0,00|          0,00|          0,00|          0,00|          0,00|          0,00|          0,00|          0,00|          0,00|          0,00| 0,00|          0,00|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|TOTAL (III)=(I + II)                  |  9.441.232,38|  5.368.301,30|  6.379.376,93|     40.701,60|  8.389.455,15|    371.033,27|    554.917,59|    642.572,41|    642.572,41|          0,00|    283.378,45|  8.672.833,60|
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                                                                                                                                                  CONAM-RREO7-2022-1.9
FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 25/JUL/2022 e hora de emissao 10:01
 Nota: * Denominacao do orgao em anos anteriores ao exercicio de  2021

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| CN-SIFPM                                                                                                                                           CONAM |
|                                                                 MUNICIPIO DE EMBU GUACU                                                                  |
|                                                                                                                                                          |
|                                                       RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA                                                        |
|                                DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMARIO E NOMINAL - ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICIPIOS                                  |
|                                                         ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL                                                         |
|                                                                                                                                                          |
|                                            Periodo de Referencia: JANEIRO a JUNHO 2022 / BIMESTRE: MAIO-JUNHO                                            |
| RREO - ANEXO 6 (LRF, art. 53, inciso III)                                                                                                       Em reais |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                              ACIMA DA LINHA                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                      |                        Ate o Bimestre/2022                        |
|                              RECEITAS PRIMARIAS                                      |-------------------------------------------------------------------|
|                                                                                      |        PREVISAO ATUALIZADA       |     RECEITAS REALIZADAS (a)    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|RECEITAS CORRENTES (I)                                                                |            180.347.360,17        |           110.983.085,42       |
|  Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria                                         |             41.760.904,01        |            22.598.389,59       |
|    IPTU                                                                              |             14.076.993,60        |             8.640.486,77       |
|    ISS                                                                               |              8.373.006,24        |             3.725.438,39       |
|    ITBI                                                                              |              2.429.948,34        |             1.018.376,58       |
|    IRRF                                                                              |              5.869.546,40        |             3.767.351,98       |
|    Outros Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria                                |             11.011.409,43        |             5.446.735,87       |
|  Contribuicoes                                                                       |              5.304.353,35        |             1.776.182,20       |
|  Receita Patrimonial                                                                 |                348.777,19        |             1.448.175,06       |
|    Aplicacoes Financeiras (II)                                                       |                348.777,19        |             1.448.175,06       |
|    Outras Receitas Patrimoniais                                                      |                      0,00        |                     0,00       |
|  Transferencias Correntes                                                            |            129.768.268,93        |            82.743.106,16       |
|    Cota-Parte do FPM                                                                 |             39.060.634,77        |            21.955.833,72       |
|    Cota-Parte do ICMS                                                                |             23.804.560,78        |            12.868.228,57       |
|    Cota-Parte do IPVA                                                                |              6.611.051,32        |             5.449.088,15       |
|    Cota-Parte do ITR                                                                 |                 13.447,02        |                 9.218,97       |
|    Transferencias da LC 87/1996                                                      |                  8.308,48        |                49.850,88       |
|    Transferencias da LC 61/1989                                                      |                187.309,67        |               109.804,33       |
|    Transferencias do FUNDEB                                                          |             27.090.935,90        |            16.887.235,87       |
|    Outras Transferencias Correntes                                                   |             32.992.020,99        |            25.413.845,67       |
|  Demais Receitas Correntes                                                           |              3.165.056,69        |             2.417.232,41       |
|    Outras Receitas Financeiras (III)                                                 |                      0,00        |                     0,00       |
|    Receitas Correntes Restantes                                                      |              3.165.056,69        |             2.417.232,41       |
|RECEITAS PRIMARIAS CORRENTES (IV)=(I-II-III)                                          |            179.998.582,98        |           109.534.910,36       |
|RECEITAS DE CAPITAL (V)                                                               |                301.345,00        |             3.080.150,70       |
|  Operacoes de Credito (VI)                                                           |                      0,00        |                     0,00       |
|  Amortizacao de Emprestimos (VII)                                                    |                      0,00        |                     0,00       |
|  Alienacao de Bens                                                                   |                      0,00        |                     0,00       |
|    Receitas de Alienacao de Investimentos Temporarios(VIII)                          |                      0,00        |                     0,00       |
|    Receitas de Alienacao de Investimentos Permanentes(IX)                            |                      0,00        |                     0,00       |
|    Outras Alienacoes de Bens                                                         |                      0,00        |                     0,00       |
|  Transferencias de Capital                                                           |                301.345,00        |             3.080.150,70       |
|    Convenios                                                                         |                100.000,00        |             2.326.938,21       |
|    Outras Transferencias de Capital                                                  |                201.345,00        |               753.212,49       |
|  Outras Receitas de Capital                                                          |                      0,00        |                     0,00       |
|    Outras Receitas de Capital Nao Primarias (X)                                      |                      0,00        |                     0,00       |
|    Outras Receitas de Capital Primarias                                              |                      0,00        |                     0,00       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|RECEITAS PRIMARIAS DE CAPITAL(XI)=(V-VI-VII-VIII-IX-X)                                |                301.345,00        |             3.080.150,70       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|RECEITA PRIMARIA TOTAL (XII)=(IV+XI)                                                  |            180.299.927,98        |           112.615.061,06       |
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| CN-SIFPM                                                                                                                                           CONAM |
|                                                                 MUNICIPIO DE EMBU GUACU                                                                  |
|                                                                                                                                                          |
|                                                       RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA                                                        |
|                                DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMARIO E NOMINAL - ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICIPIOS                                  |
|                                                         ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL                                                         |
|                                                                                                                                                          |
|                                            Periodo de Referencia: JANEIRO a JUNHO 2022 / BIMESTRE: MAIO-JUNHO                                            |
| RREO - ANEXO 6 (LRF, art. 53, inciso III)                                                                                                       Em reais |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                |                 |                                           Ate o Bimestre/2022                                         |
|                                |                 |-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                |                 |                 |                 |                |                 |         RESTOS A PAGAR         |
|       DESPESAS PRIMARIAS       |     DOTACAO     |     DESPESAS    |     DESPESAS    |    DESPESAS    | RESTOS  A PAGAR |--------------------------------|
|                                |    ATUALIZADA   |    EMPENHADAS   |    LIQUIDADAS   |     PAGAS      |PROCESSADOS PAGOS|   LIQUIDADOS  |      PAGOS     |
|                                |                 |                 |                 |      (a)       |       (b)       |               |       (c)      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|DESPESAS CORRENTES (XIII)       |   188.975.306,35|   162.395.951,48|   106.730.470,23|   95.610.208,35|     6.232.555,53|     547.117,28|      547.117,28|
| Pessoal e Encargos Sociais     |    93.158.966,87|    84.770.489,99|    62.042.420,44|   53.122.576,10|     1.930.402,83|           0,00|            0,00|
| Juros e Encargos da Divida(XIV)|             0,00|             0,00|             0,00|            0,00|             0,00|           0,00|            0,00|
| Outras Despesas Correntes      |    95.816.339,48|    77.625.461,49|    44.688.049,79|   42.487.632,25|     4.302.152,70|     547.117,28|      547.117,28|
|DESPESAS PRIMARIAS CORRENTES    |                 |                 |                 |                |                 |               |                |
|(XV)=(XIII-XIV)                 |   188.975.306,35|   162.395.951,48|   106.730.470,23|   95.610.208,35|     6.232.555,53|     547.117,28|      547.117,28|
|DESPESAS DE CAPITAL (XVI)       |    20.125.459,77|    15.741.235,96|     5.294.187,95|    4.636.648,34|       146.821,40|      95.455,13|       95.455,13|
| Investimentos                  |    17.320.621,77|    12.939.478,50|     2.754.698,51|    2.097.158,90|       146.821,40|      95.455,13|       95.455,13|
| Inversoes Financeiras          |             0,00|             0,00|             0,00|            0,00|             0,00|           0,00|            0,00|
|  Concessao de Emprestimos e    |                 |                 |                 |                |                 |               |                |
|  Financiamentos (XVII)         |             0,00|             0,00|             0,00|            0,00|             0,00|           0,00|            0,00|
|  Aquisicao de Titulo de Capital|                 |                 |                 |                |                 |               |                |
|  ja Integralizado (XVIII)      |             0,00|             0,00|             0,00|            0,00|             0,00|           0,00|            0,00|
|  Aquisicao de Titulo de        |                 |                 |                 |                |                 |               |                |
|  Credito (XIX)                 |             0,00|             0,00|             0,00|            0,00|             0,00|           0,00|            0,00|
|  Demais Inversoes Financeiras  |             0,00|             0,00|             0,00|            0,00|             0,00|           0,00|            0,00|
| Amortizacao da Divida (XX)     |     2.804.838,00|     2.801.757,46|     2.539.489,44|    2.539.489,44|             0,00|           0,00|            0,00|
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|DESPESAS PRIMARIAS DE CAPITAL   |                 |                 |                 |                |                 |               |                |
|(XXI)=(XVI-XVII-XVIII-XIX-XX)   |    17.320.621,77|    12.939.478,50|     2.754.698,51|    2.097.158,90|       146.821,40|      95.455,13|       95.455,13|
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|RESERVA DE CONTINGENCIA (XXII)  |       226.788,71|             0,00|             0,00|            0,00|             0,00|           0,00|            0,00|
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|DESPESA PRIMARIA TOTAL          |                 |                 |                 |                |                 |               |                |
|(XXIII)=(XV+XXI+XXII)           |   206.522.716,83|   175.335.429,98|   109.485.168,74|   97.707.367,25|     6.379.376,93|     642.572,41|      642.572,41|
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RESULTADO PRIMARIO - Acima da Linha (XXIV)=[XIIa - (XXIIIa+XXIIIb+XXIIIc)]           |                              7.885.744,47                         |
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|                                                                                      |                                                                   |
|                         META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMARIO                        |                            VALOR CORRENTE                         |
|                                                                                      |                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                      |                                                                   |
| Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercicio de referencia          |                                      0,00                         |
|                                                                                      |                                                                   |
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| CN-SIFPM                                                                                                                                           CONAM |
|                                                                 MUNICIPIO DE EMBU GUACU                                                                  |
|                                                                                                                                                          |
|                                                       RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA                                                        |
|                                DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMARIO E NOMINAL - ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICIPIOS                                  |
|                                                         ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL                                                         |
|                                                                                                                                                          |
|                                            Periodo de Referencia: JANEIRO a JUNHO 2022 / BIMESTRE: MAIO-JUNHO                                            |
| RREO - ANEXO 6 (LRF, art. 53, inciso III)                                                                                                       Em reais |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                      |                         Ate o Bimestre/2022                       |
|                                   JUROS NOMINAIS                                     |-------------------------------------------------------------------|
|                                                                                      |                           VALOR INCORRIDO                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| JUROS, ENCARGOS E VARIACOES MONETARIAS ATIVOS (XXV)                                  |                              1.448.175,06                         |
| JUROS, ENCARGOS E VARIACOES MONETARIAS PASSIVOS (XXVI)                               |                              3.520.069,95                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII)=XXIV + (XXV-XXVI)                         |                              5.813.849,58                         |
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|                         META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL                         |                            VALOR CORRENTE                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercicio de referencia          |                                      0,00                         |
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|                                                              ABAIXO DA LINHA                                                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                            CALCULO DO RESULTADO NOMINAL                              |      Saldo em 31/Dez/2021 (a)     | Saldo ate o Bimestre/2022 (b) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DIVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)                                                          |                5.067.668,20       |             6.068.248,71      |
| DEDUCOES (XXIX)                                                                      |               23.778.370,31       |            32.304.694,84      |
|   Disponibilidade de Caixa                                                           |               22.600.590,51       |            31.126.915,04      |
|     Disponibilidade de Caixa Bruta                                                   |               37.410.124,19       |            42.648.763,96      |
|     (-) Restos a Pagar Processados (XXX)                                             |               14.809.533,68       |             8.389.455,15      |
|     (-) Depositos Restituiveis e Valores Vinculados                                  |                        0,00       |             3.132.393,77      |
|   Demais Haveres Financeiros                                                         |                1.177.779,80       |             1.177.779,80      |
| DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA (XXXI)=(XXVIII-XXIX)                                      |              -18.710.702,11       |           -26.236.446,13      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII)=(XXXIa-XXXIb)                            |                              7.525.744,02                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                AJUSTE METODOLOGICO                                   |                        Ate o Bimestre/2022                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| VARIACAO SALDO RPP=(XXXIII)=(XXXa-XXXb)                                              |                              6.420.078,53                         |
| RECEITA DE ALIENACAO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)                               |                                      0,00                         |
| PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)                                                  |                                886.331,13                         |
| VARIACAO CAMBIAL (XXXV)                                                              |                                      0,00                         |
| PAGAMENTO DE PRECATORIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)                                   |                                      0,00                         |
| AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXXVII)                                                   |                                      0,00                         |
| OUTROS AJUSTES (XXXVIII)                                                             |                                      0,00                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX)=(XXXII-XXXIII-IX+XXXIV+XXXV     |                                                                   |
| -XXXVI+XXXVII+XXXVIII)                                                               |                              1.991.996,62                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RESULTADO PRIMARIO - Abaixo da Linha (XL)=XXXIX-(XXV-XXVI)                           |                              4.063.891,51                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                              INFORMACOES ADICIONAIS                                  |                       PREVISAO ORCAMENTARIA                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES                                                       |                                                                   |
|   Recursos Arrecadados em Exercicios Anteriores- RPPS                                |                                                                   |
|   Superavit financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Creditos Adicionais   |                             19.530.154,67                         |
| RESERVA ORCAMENTARIA DO RPPS                                                         |                                      0,00                         |
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| CN-SIFPM                                                                                                                                           CONAM |
|                                                                 MUNICIPIO DE EMBU GUACU                                                                  |
|                                                                                                                                                          |
|                                                       RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA                                                        |
|                                DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMARIO E NOMINAL - ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICIPIOS                                  |
|                                                         ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL                                                         |
|                                                                                                                                                          |
|                                            Periodo de Referencia: JANEIRO a JUNHO 2022 / BIMESTRE: MAIO-JUNHO                                            |
| RREO - ANEXO 6 (LRF, art. 53, inciso III)                                                                                                       Em reais |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
                                                                                                                                  CONAM-RREO6-2022-1.9
FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 25/JUL/2022 e hora de emissao 10:01
  NOTA:

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| CN-SIFPM                                                                                                                                           CONAM |
|                                                                 MUNICIPIO DE EMBU GUACU                                                                  |
|                                                                                                                                                          |
|                                                       RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA                                                        |
|                                DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMARIO E NOMINAL - ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICIPIOS                                  |
|                                                         ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL                                                         |
|                                                                                                                                                          |
|                                            Periodo de Referencia: JANEIRO a JUNHO 2022 / BIMESTRE: MAIO-JUNHO                                            |
| RREO - ANEXO 6 (LRF, art. 53, inciso III)                                                                                                       Em reais |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                |                 |                                           Ate o Bimestre/2022                                         |
|                                |                 |-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                |                 |                 |                 |                |                 |         RESTOS A PAGAR         |
|       DESPESAS PRIMARIAS       |     DOTACAO     |     DESPESAS    |     DESPESAS    |    DESPESAS    | RESTOS  A PAGAR |--------------------------------|
|                                |    ATUALIZADA   |    EMPENHADAS   |    LIQUIDADAS   |     PAGAS      |PROCESSADOS PAGOS|   LIQUIDADOS  |      PAGOS     |
|                                |                 |                 |                 |      (a)       |       (b)       |               |       (c)      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|DESPESAS CORRENTES (XIII)       |   188.975.306,35|   162.395.951,48|   106.730.470,23|   95.610.208,35|     6.232.555,53|     547.117,28|      547.117,28|
| Pessoal e Encargos Sociais     |    93.158.966,87|    84.770.489,99|    62.042.420,44|   53.122.576,10|     1.930.402,83|           0,00|            0,00|
| Juros e Encargos da Divida(XIV)|             0,00|             0,00|             0,00|            0,00|             0,00|           0,00|            0,00|
| Outras Despesas Correntes      |    95.816.339,48|    77.625.461,49|    44.688.049,79|   42.487.632,25|     4.302.152,70|     547.117,28|      547.117,28|
|DESPESAS PRIMARIAS CORRENTES    |                 |                 |                 |                |                 |               |                |
|(XV)=(XIII-XIV)                 |   188.975.306,35|   162.395.951,48|   106.730.470,23|   95.610.208,35|     6.232.555,53|     547.117,28|      547.117,28|
|DESPESAS DE CAPITAL (XVI)       |    20.125.459,77|    15.741.235,96|     5.294.187,95|    4.636.648,34|       146.821,40|      95.455,13|       95.455,13|
| Investimentos                  |    17.320.621,77|    12.939.478,50|     2.754.698,51|    2.097.158,90|       146.821,40|      95.455,13|       95.455,13|
| Inversoes Financeiras          |             0,00|             0,00|             0,00|            0,00|             0,00|           0,00|            0,00|
|  Concessao de Emprestimos e    |                 |                 |                 |                |                 |               |                |
|  Financiamentos (XVII)         |             0,00|             0,00|             0,00|            0,00|             0,00|           0,00|            0,00|
|  Aquisicao de Titulo de Capital|                 |                 |                 |                |                 |               |                |
|  ja Integralizado (XVIII)      |             0,00|             0,00|             0,00|            0,00|             0,00|           0,00|            0,00|
|  Aquisicao de Titulo de        |                 |                 |                 |                |                 |               |                |
|  Credito (XIX)                 |             0,00|             0,00|             0,00|            0,00|             0,00|           0,00|            0,00|
|  Demais Inversoes Financeiras  |             0,00|             0,00|             0,00|            0,00|             0,00|           0,00|            0,00|
| Amortizacao da Divida (XX)     |     2.804.838,00|     2.801.757,46|     2.539.489,44|    2.539.489,44|             0,00|           0,00|            0,00|
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|DESPESAS PRIMARIAS DE CAPITAL   |                 |                 |                 |                |                 |               |                |
|(XXI)=(XVI-XVII-XVIII-XIX-XX)   |    17.320.621,77|    12.939.478,50|     2.754.698,51|    2.097.158,90|       146.821,40|      95.455,13|       95.455,13|
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|RESERVA DE CONTINGENCIA (XXII)  |       226.788,71|             0,00|             0,00|            0,00|             0,00|           0,00|            0,00|
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|DESPESA PRIMARIA TOTAL          |                 |                 |                 |                |                 |               |                |
|(XXIII)=(XV+XXI+XXII)           |   206.522.716,83|   175.335.429,98|   109.485.168,74|   97.707.367,25|     6.379.376,93|     642.572,41|      642.572,41|
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RESULTADO PRIMARIO - Acima da Linha (XXIV)=[XIIa - (XXIIIa+XXIIIb+XXIIIc)]           |                              7.885.744,47                         |
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|                                                                                      |                                                                   |
|                         META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMARIO                        |                            VALOR CORRENTE                         |
|                                                                                      |                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                      |                                                                   |
| Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercicio de referencia          |                                      0,00                         |
|                                                                                      |                                                                   |
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| CN-SIFPM                                                        MUNICIPIO DE EMBU GUACU                                                              CONAM |
|                                                                                                                                                            |
|                                                        RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA                                                         |
|                           DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIARIAS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES                            |
|                                                          ORCAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL                                                           |
|                                             Periodo de Referencia: JANEIRO a JUNHO 2022 / BIMESTRE: MAIO-JUNHO                                             |
| RREO-Anexo 4 (LRF,Art.53,inciso II)                                                                                                               Em Reais |
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|                                                      REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES - RPPS                                                   |
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|                                                         FUNDO EM CAPITALIZACAO (PLANO PREVIDENCIARIO)                                                      |
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|                                                               |                                              |             RECEITAS REALIZADAS             |
| RECEITAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZACAO)      |              PREVISAO ATUALIZADA             |---------------------------------------------|
|                                                               |                     (a)                      |              Ate o Bimestre (b)             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RECEITAS CORRENTES (I)                                        |                                              |                                             |
|   Receita de Contribuicoes dos Segurados                      |                                              |                                             |
|     Ativo                                                     |                                              |                                             |
|     Inativo                                                   |                                              |                                             |
|     Pensionista                                               |                                              |                                             |
|   Receita de Contribuicoes Patronais                          |                                              |                                             |
|     Ativo                                                     |                                              |                                             |
|     Inativo                                                   |                                              |                                             |
|     Pensionista                                               |                                              |                                             |
|   Receita Patrimonial                                         |                                              |                                             |
|     Receitas Imobiliarias                                     |                                              |                                             |
|     Receitas de Valores Mobiliarios                           |                                              |                                             |
|     Outras Receitas Patrimoniais                              |                                              |                                             |
|   Receita de Servicos                                         |                                              |                                             |
|   Outras Receitas Correntes                                   |                                              |                                             |
|     Compensacao Financeira entre os Regimes                   |                                              |                                             |
|     Receita de Aportes Periodicos para Amortizacao de Deficit |                                              |                                             |
|     Atuarial do RPPS (II)1                                    |                                              |                                             |
|     Demais Receitas Correntes                                 |                                              |                                             |
| RECEITAS DE CAPITAL (III)                                     |                                              |                                             |
|   Alienacao de Bens, Direitos e Ativos                        |                                              |                                             |
|   Amortizacao de Emprestimos                                  |                                              |                                             |
|   Outras Receitas de Capital                                  |                                              |                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZACAO - (IV)=(I+III-II)|                                              |                                             |
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|                                                               |                  |                  |                  |                  |  INSCRITAS EM  |
|                                                               |                  |     DESPESAS     |     DESPESAS     |     DESPESAS     | RESTOS A PAGAR |
|                                                               |      DOTACAO     |    EMPENHADAS    |    LIQUIDADAS    |      PAGAS       | NAO PROCESSADOS|
| DESPESAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZACAO)      |     ATUALIZADA   |-------------------------------------------------------------------------|
|                                                               |                  |  Ate o Bimestre  |  Ate o Bimestre  |  Ate o Bimestre  |  No Exercicio  |
|                                                               |        (c)       |        (d)       |        (e)       |        (f)       |       (g)      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   Beneficios                                                  |                * |                  |                  |                  |                |
|     Aposentadorias                                            |                * |                  |                  |                  |                |
|     Pensoes por Morte                                         |                * |                  |                  |                  |                |
|   Outras Despesas Previdenciarias                             |                * |                  |                  |                  |                |
|     Compensacao Financeira entre os Regimes                   |                * |                  |                  |                  |                |
|     Demais Despesas Previdenciarias                           |                * |                  |                  |                  |                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZACAO (V)              |                * |                  |                  |                  |                |
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| CN-SIFPM                                                        MUNICIPIO DE EMBU GUACU                                                              CONAM |
|                                                                                                                                                            |
|                                                        RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA                                                         |
|                           DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIARIAS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES                            |
|                                                          ORCAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL                                                           |
|                                             Periodo de Referencia: JANEIRO a JUNHO 2022 / BIMESTRE: MAIO-JUNHO                                             |
| RREO-Anexo 4 (LRF,Art.53,inciso II)                                                                                                               Em Reais |
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| RESULTADO PREVIDENCIARIO - FUNDO EM CAPITALIZACAO(VI)=(IV-V)2 |                  |              0,00|              0,00|              0,00|       ---      |
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCICIOS ANTERIORES                                                  |                PREVISAO ORCAMENTARIA                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       Valor                                                                                         |                                                      |
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| RESERVA ORCAMENTARIA DO RPPS                                                                        |                PREVISAO ORCAMENTARIA                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       Valor                                                                                         |                               0,00                   |
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZACAO DO RPPS                                           |                  APORTES REALIZADOS                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       Plano de Amortizacao - Contribuicao Patronal Suplementar                                      |                                                      |
|       Plano de Amortizacao - Aporte Periodico de Valores Predefinidos                               |                                                      |
|       Outros Aportes para o RPPS                                                                    |                                                      |
|       Recursos para Cobertura de Deficit Financeiro                                                 |                                                      |
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZACAO)                                                    |                      SALDO ATUAL                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       Caixa e Equivalentes de Caixa                                                                 |                                                      |
|       Investimentos e Aplicacoes                                                                    |                                                      |
|       Outros Bens e Direitos                                                                        |                                                      |
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|                                                            FUNDO EM REPARTICAO (PLANO FINANCEIRO)                                                          |
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|                                                               |                                              |             RECEITAS REALIZADAS             |
| RECEITAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTICAO)         |              PREVISAO ATUALIZADA             |---------------------------------------------|
|                                                               |                     (a)                      |              Ate o Bimestre (b)             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RECEITAS CORRENTES (VII)                                      |                                              |                                             |
|   Receita de Contribuicoes dos Segurados                      |                                              |                                             |
|     Ativo                                                     |                                              |                                             |
|     Inativo                                                   |                                              |                                             |
|     Pensionista                                               |                                              |                                             |
|   Receita de Contribuicoes Patronais                          |                                              |                                             |
|     Ativo                                                     |                                              |                                             |
|     Inativo                                                   |                                              |                                             |
|     Pensionista                                               |                                              |                                             |
|   Receita Patrimonial                                         |                                              |                                             |
|     Receitas Imobiliarias                                     |                                              |                                             |
|     Receitas de Valores Mobiliarios                           |                                              |                                             |
|     Outras Receitas Patrimoniais                              |                                              |                                             |
|   Receitas de Servicos                                        |                                              |                                             |
|   Outras Receitas Correntes                                   |                                              |                                             |
|     Compensacao Financeira entre os Regimes                   |                                              |                                             |
|     Demais Receitas Correntes                                 |                                              |                                             |
| RECEITAS DE CAPITAL (VIII)                                    |                                              |                                             |
|   Alienacao de Bens, Direitos e Ativos                        |                                              |                                             |
|   Amortizacao de Emprestimos                                  |                                              |                                             |
|   Outras Receitas de Capital                                  |                                              |                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTICAO - (IX)=(VII+VIII)   |                                              |                                             |
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| CN-SIFPM                                                        MUNICIPIO DE EMBU GUACU                                                              CONAM |
|                                                                                                                                                            |
|                                                        RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA                                                         |
|                           DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIARIAS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES                            |
|                                                          ORCAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL                                                           |
|                                             Periodo de Referencia: JANEIRO a JUNHO 2022 / BIMESTRE: MAIO-JUNHO                                             |
| RREO-Anexo 4 (LRF,Art.53,inciso II)                                                                                                               Em Reais |
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|                                                               |                  |                  |                  |                  |  INSCRITAS EM  |
|                                                               |                  |     DESPESAS     |     DESPESAS     |     DESPESAS     | RESTOS A PAGAR |
|                                                               |      DOTACAO     |    EMPENHADAS    |    LIQUIDADAS    |      PAGAS       | NAO PROCESSADOS|
| DESPESAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTICAO)         |     ATUALIZADA   |-------------------------------------------------------------------------|
|                                                               |                  |  Ate o Bimestre  |  Ate o Bimestre  |  Ate o Bimestre  |  No Exercicio  |
|                                                               |        (c)       |        (d)       |        (e)       |        (f)       |       (g)      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   Beneficios                                                  |                * |                  |                  |                  |                |
|     Aposentadorias                                            |                * |                  |                  |                  |                |
|     Pensoes por Morte                                         |                * |                  |                  |                  |                |
|   Outras Despesas Previdenciarias                             |                * |                  |                  |                  |                |
|     Compensacao Financeira entre os Regimes                   |                * |                  |                  |                  |                |
|     Demais Despesas Previdenciarias                           |                * |                  |                  |                  |                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTICAO (X)                 |                * |                  |                  |                  |                |
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| RESULTADO PREVIDENCIARIO - FUNDO EM REPARTICAO (XI)=(IX-X)2   |                  |              0,00|              0,00|              0,00|       ---      |
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTICAO DO RPPS                                              |                  APORTES REALIZADOS                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       Recursos para Cobertura de Insuficiencias Financeiras                                         |                                                      |
|       Recursos para Formacao de Reserva                                                             |                                                      |
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM REPARTICAO)                                                       |                      SALDO ATUAL                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       Caixa e Equivalentes de Caixa                                                                 |                                                      |
|       Investimentos e Aplicacoes                                                                    |                                                      |
|       Outros Bens e Direitos                                                                        |                                                      |
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|                                             ADMINISTRACAO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES - RPPS                                           |
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|                                                               |                                              |             RECEITAS REALIZADAS             |
|               RECEITAS DA ADMINISTRACAO - RPPS                |              PREVISAO ATUALIZADA             |---------------------------------------------|
|                                                               |                     (a)                      |              Ate o Bimestre (b)             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RECEITAS CORRENTES                                            |                                              |                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRACAO RPPS - (XII)              |                                              |                                             |
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| CN-SIFPM                                                                                                                                           CONAM |
|                                                                 MUNICIPIO DE EMBU GUACU                                                                  |
|                                                                                                                                                          |
|                                                       RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA                                                        |
|                                DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMARIO E NOMINAL - ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICIPIOS                                  |
|                                                         ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL                                                         |
|                                                                                                                                                          |
|                                            Periodo de Referencia: JANEIRO a JUNHO 2022 / BIMESTRE: MAIO-JUNHO                                            |
| RREO - ANEXO 6 (LRF, art. 53, inciso III)                                                                                                       Em reais |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                      |                         Ate o Bimestre/2022                       |
|                                   JUROS NOMINAIS                                     |-------------------------------------------------------------------|
|                                                                                      |                           VALOR INCORRIDO                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| JUROS, ENCARGOS E VARIACOES MONETARIAS ATIVOS (XXV)                                  |                              1.448.175,06                         |
| JUROS, ENCARGOS E VARIACOES MONETARIAS PASSIVOS (XXVI)                               |                              3.520.069,95                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII)=XXIV + (XXV-XXVI)                         |                              5.813.849,58                         |
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|                         META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL                         |                            VALOR CORRENTE                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercicio de referencia          |                                      0,00                         |
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|                                                              ABAIXO DA LINHA                                                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                            CALCULO DO RESULTADO NOMINAL                              |      Saldo em 31/Dez/2021 (a)     | Saldo ate o Bimestre/2022 (b) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DIVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)                                                          |                5.067.668,20       |             6.068.248,71      |
| DEDUCOES (XXIX)                                                                      |               23.778.370,31       |            32.304.694,84      |
|   Disponibilidade de Caixa                                                           |               22.600.590,51       |            31.126.915,04      |
|     Disponibilidade de Caixa Bruta                                                   |               37.410.124,19       |            42.648.763,96      |
|     (-) Restos a Pagar Processados (XXX)                                             |               14.809.533,68       |             8.389.455,15      |
|     (-) Depositos Restituiveis e Valores Vinculados                                  |                        0,00       |             3.132.393,77      |
|   Demais Haveres Financeiros                                                         |                1.177.779,80       |             1.177.779,80      |
| DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA (XXXI)=(XXVIII-XXIX)                                      |              -18.710.702,11       |           -26.236.446,13      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII)=(XXXIa-XXXIb)                            |                              7.525.744,02                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                AJUSTE METODOLOGICO                                   |                        Ate o Bimestre/2022                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| VARIACAO SALDO RPP=(XXXIII)=(XXXa-XXXb)                                              |                              6.420.078,53                         |
| RECEITA DE ALIENACAO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)                               |                                      0,00                         |
| PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)                                                  |                                886.331,13                         |
| VARIACAO CAMBIAL (XXXV)                                                              |                                      0,00                         |
| PAGAMENTO DE PRECATORIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)                                   |                                      0,00                         |
| AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXXVII)                                                   |                                      0,00                         |
| OUTROS AJUSTES (XXXVIII)                                                             |                                      0,00                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX)=(XXXII-XXXIII-IX+XXXIV+XXXV     |                                                                   |
| -XXXVI+XXXVII+XXXVIII)                                                               |                              1.991.996,62                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RESULTADO PRIMARIO - Abaixo da Linha (XL)=XXXIX-(XXV-XXVI)                           |                              4.063.891,51                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                              INFORMACOES ADICIONAIS                                  |                       PREVISAO ORCAMENTARIA                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES                                                       |                                                                   |
|   Recursos Arrecadados em Exercicios Anteriores- RPPS                                |                                                                   |
|   Superavit financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Creditos Adicionais   |                             19.530.154,67                         |
| RESERVA ORCAMENTARIA DO RPPS                                                         |                                      0,00                         |
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| CN-SIFPM                                                                                                                                           CONAM |
|                                                                 MUNICIPIO DE EMBU GUACU                                                                  |
|                                                                                                                                                          |
|                                                       RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA                                                        |
|                                DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMARIO E NOMINAL - ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICIPIOS                                  |
|                                                         ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL                                                         |
|                                                                                                                                                          |
|                                            Periodo de Referencia: JANEIRO a JUNHO 2022 / BIMESTRE: MAIO-JUNHO                                            |
| RREO - ANEXO 6 (LRF, art. 53, inciso III)                                                                                                       Em reais |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
                                                                                                                                  CONAM-RREO6-2022-1.9
FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 25/JUL/2022 e hora de emissao 10:01
  NOTA:

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| CN-SIFPM                                                                                                                                           CONAM |
|                                                                 MUNICIPIO DE EMBU GUACU                                                                  |
|                                                                                                                                                          |
|                                                       RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA                                                        |
|                                DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMARIO E NOMINAL - ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICIPIOS                                  |
|                                                         ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL                                                         |
|                                                                                                                                                          |
|                                            Periodo de Referencia: JANEIRO a JUNHO 2022 / BIMESTRE: MAIO-JUNHO                                            |
| RREO - ANEXO 6 (LRF, art. 53, inciso III)                                                                                                       Em reais |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                |                 |                                           Ate o Bimestre/2022                                         |
|                                |                 |-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                |                 |                 |                 |                |                 |         RESTOS A PAGAR         |
|       DESPESAS PRIMARIAS       |     DOTACAO     |     DESPESAS    |     DESPESAS    |    DESPESAS    | RESTOS  A PAGAR |--------------------------------|
|                                |    ATUALIZADA   |    EMPENHADAS   |    LIQUIDADAS   |     PAGAS      |PROCESSADOS PAGOS|   LIQUIDADOS  |      PAGOS     |
|                                |                 |                 |                 |      (a)       |       (b)       |               |       (c)      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|DESPESAS CORRENTES (XIII)       |   188.975.306,35|   162.395.951,48|   106.730.470,23|   95.610.208,35|     6.232.555,53|     547.117,28|      547.117,28|
| Pessoal e Encargos Sociais     |    93.158.966,87|    84.770.489,99|    62.042.420,44|   53.122.576,10|     1.930.402,83|           0,00|            0,00|
| Juros e Encargos da Divida(XIV)|             0,00|             0,00|             0,00|            0,00|             0,00|           0,00|            0,00|
| Outras Despesas Correntes      |    95.816.339,48|    77.625.461,49|    44.688.049,79|   42.487.632,25|     4.302.152,70|     547.117,28|      547.117,28|
|DESPESAS PRIMARIAS CORRENTES    |                 |                 |                 |                |                 |               |                |
|(XV)=(XIII-XIV)                 |   188.975.306,35|   162.395.951,48|   106.730.470,23|   95.610.208,35|     6.232.555,53|     547.117,28|      547.117,28|
|DESPESAS DE CAPITAL (XVI)       |    20.125.459,77|    15.741.235,96|     5.294.187,95|    4.636.648,34|       146.821,40|      95.455,13|       95.455,13|
| Investimentos                  |    17.320.621,77|    12.939.478,50|     2.754.698,51|    2.097.158,90|       146.821,40|      95.455,13|       95.455,13|
| Inversoes Financeiras          |             0,00|             0,00|             0,00|            0,00|             0,00|           0,00|            0,00|
|  Concessao de Emprestimos e    |                 |                 |                 |                |                 |               |                |
|  Financiamentos (XVII)         |             0,00|             0,00|             0,00|            0,00|             0,00|           0,00|            0,00|
|  Aquisicao de Titulo de Capital|                 |                 |                 |                |                 |               |                |
|  ja Integralizado (XVIII)      |             0,00|             0,00|             0,00|            0,00|             0,00|           0,00|            0,00|
|  Aquisicao de Titulo de        |                 |                 |                 |                |                 |               |                |
|  Credito (XIX)                 |             0,00|             0,00|             0,00|            0,00|             0,00|           0,00|            0,00|
|  Demais Inversoes Financeiras  |             0,00|             0,00|             0,00|            0,00|             0,00|           0,00|            0,00|
| Amortizacao da Divida (XX)     |     2.804.838,00|     2.801.757,46|     2.539.489,44|    2.539.489,44|             0,00|           0,00|            0,00|
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|DESPESAS PRIMARIAS DE CAPITAL   |                 |                 |                 |                |                 |               |                |
|(XXI)=(XVI-XVII-XVIII-XIX-XX)   |    17.320.621,77|    12.939.478,50|     2.754.698,51|    2.097.158,90|       146.821,40|      95.455,13|       95.455,13|
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|RESERVA DE CONTINGENCIA (XXII)  |       226.788,71|             0,00|             0,00|            0,00|             0,00|           0,00|            0,00|
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|DESPESA PRIMARIA TOTAL          |                 |                 |                 |                |                 |               |                |
|(XXIII)=(XV+XXI+XXII)           |   206.522.716,83|   175.335.429,98|   109.485.168,74|   97.707.367,25|     6.379.376,93|     642.572,41|      642.572,41|
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RESULTADO PRIMARIO - Acima da Linha (XXIV)=[XIIa - (XXIIIa+XXIIIb+XXIIIc)]           |                              7.885.744,47                         |
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|                                                                                      |                                                                   |
|                         META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMARIO                        |                            VALOR CORRENTE                         |
|                                                                                      |                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                      |                                                                   |
| Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercicio de referencia          |                                      0,00                         |
|                                                                                      |                                                                   |
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| CN-SIFPM                                                        MUNICIPIO DE EMBU GUACU                                                              CONAM |
|                                                                                                                                                            |
|                                                        RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA                                                         |
|                           DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIARIAS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES                            |
|                                                          ORCAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL                                                           |
|                                             Periodo de Referencia: JANEIRO a JUNHO 2022 / BIMESTRE: MAIO-JUNHO                                             |
| RREO-Anexo 4 (LRF,Art.53,inciso II)                                                                                                               Em Reais |
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|                                                      REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES - RPPS                                                   |
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|                                                         FUNDO EM CAPITALIZACAO (PLANO PREVIDENCIARIO)                                                      |
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|                                                               |                                              |             RECEITAS REALIZADAS             |
| RECEITAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZACAO)      |              PREVISAO ATUALIZADA             |---------------------------------------------|
|                                                               |                     (a)                      |              Ate o Bimestre (b)             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RECEITAS CORRENTES (I)                                        |                                              |                                             |
|   Receita de Contribuicoes dos Segurados                      |                                              |                                             |
|     Ativo                                                     |                                              |                                             |
|     Inativo                                                   |                                              |                                             |
|     Pensionista                                               |                                              |                                             |
|   Receita de Contribuicoes Patronais                          |                                              |                                             |
|     Ativo                                                     |                                              |                                             |
|     Inativo                                                   |                                              |                                             |
|     Pensionista                                               |                                              |                                             |
|   Receita Patrimonial                                         |                                              |                                             |
|     Receitas Imobiliarias                                     |                                              |                                             |
|     Receitas de Valores Mobiliarios                           |                                              |                                             |
|     Outras Receitas Patrimoniais                              |                                              |                                             |
|   Receita de Servicos                                         |                                              |                                             |
|   Outras Receitas Correntes                                   |                                              |                                             |
|     Compensacao Financeira entre os Regimes                   |                                              |                                             |
|     Receita de Aportes Periodicos para Amortizacao de Deficit |                                              |                                             |
|     Atuarial do RPPS (II)1                                    |                                              |                                             |
|     Demais Receitas Correntes                                 |                                              |                                             |
| RECEITAS DE CAPITAL (III)                                     |                                              |                                             |
|   Alienacao de Bens, Direitos e Ativos                        |                                              |                                             |
|   Amortizacao de Emprestimos                                  |                                              |                                             |
|   Outras Receitas de Capital                                  |                                              |                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZACAO - (IV)=(I+III-II)|                                              |                                             |
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|                                                               |                  |                  |                  |                  |  INSCRITAS EM  |
|                                                               |                  |     DESPESAS     |     DESPESAS     |     DESPESAS     | RESTOS A PAGAR |
|                                                               |      DOTACAO     |    EMPENHADAS    |    LIQUIDADAS    |      PAGAS       | NAO PROCESSADOS|
| DESPESAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZACAO)      |     ATUALIZADA   |-------------------------------------------------------------------------|
|                                                               |                  |  Ate o Bimestre  |  Ate o Bimestre  |  Ate o Bimestre  |  No Exercicio  |
|                                                               |        (c)       |        (d)       |        (e)       |        (f)       |       (g)      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   Beneficios                                                  |                * |                  |                  |                  |                |
|     Aposentadorias                                            |                * |                  |                  |                  |                |
|     Pensoes por Morte                                         |                * |                  |                  |                  |                |
|   Outras Despesas Previdenciarias                             |                * |                  |                  |                  |                |
|     Compensacao Financeira entre os Regimes                   |                * |                  |                  |                  |                |
|     Demais Despesas Previdenciarias                           |                * |                  |                  |                  |                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZACAO (V)              |                * |                  |                  |                  |                |
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| CN-SIFPM                                                        MUNICIPIO DE EMBU GUACU                                                              CONAM |
|                                                                                                                                                            |
|                                                        RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA                                                         |
|                           DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIARIAS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES                            |
|                                                          ORCAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL                                                           |
|                                             Periodo de Referencia: JANEIRO a JUNHO 2022 / BIMESTRE: MAIO-JUNHO                                             |
| RREO-Anexo 4 (LRF,Art.53,inciso II)                                                                                                               Em Reais |
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| RESULTADO PREVIDENCIARIO - FUNDO EM CAPITALIZACAO(VI)=(IV-V)2 |                  |              0,00|              0,00|              0,00|       ---      |
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCICIOS ANTERIORES                                                  |                PREVISAO ORCAMENTARIA                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       Valor                                                                                         |                                                      |
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| RESERVA ORCAMENTARIA DO RPPS                                                                        |                PREVISAO ORCAMENTARIA                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       Valor                                                                                         |                               0,00                   |
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZACAO DO RPPS                                           |                  APORTES REALIZADOS                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       Plano de Amortizacao - Contribuicao Patronal Suplementar                                      |                                                      |
|       Plano de Amortizacao - Aporte Periodico de Valores Predefinidos                               |                                                      |
|       Outros Aportes para o RPPS                                                                    |                                                      |
|       Recursos para Cobertura de Deficit Financeiro                                                 |                                                      |
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZACAO)                                                    |                      SALDO ATUAL                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       Caixa e Equivalentes de Caixa                                                                 |                                                      |
|       Investimentos e Aplicacoes                                                                    |                                                      |
|       Outros Bens e Direitos                                                                        |                                                      |
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|                                                            FUNDO EM REPARTICAO (PLANO FINANCEIRO)                                                          |
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|                                                               |                                              |             RECEITAS REALIZADAS             |
| RECEITAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTICAO)         |              PREVISAO ATUALIZADA             |---------------------------------------------|
|                                                               |                     (a)                      |              Ate o Bimestre (b)             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RECEITAS CORRENTES (VII)                                      |                                              |                                             |
|   Receita de Contribuicoes dos Segurados                      |                                              |                                             |
|     Ativo                                                     |                                              |                                             |
|     Inativo                                                   |                                              |                                             |
|     Pensionista                                               |                                              |                                             |
|   Receita de Contribuicoes Patronais                          |                                              |                                             |
|     Ativo                                                     |                                              |                                             |
|     Inativo                                                   |                                              |                                             |
|     Pensionista                                               |                                              |                                             |
|   Receita Patrimonial                                         |                                              |                                             |
|     Receitas Imobiliarias                                     |                                              |                                             |
|     Receitas de Valores Mobiliarios                           |                                              |                                             |
|     Outras Receitas Patrimoniais                              |                                              |                                             |
|   Receitas de Servicos                                        |                                              |                                             |
|   Outras Receitas Correntes                                   |                                              |                                             |
|     Compensacao Financeira entre os Regimes                   |                                              |                                             |
|     Demais Receitas Correntes                                 |                                              |                                             |
| RECEITAS DE CAPITAL (VIII)                                    |                                              |                                             |
|   Alienacao de Bens, Direitos e Ativos                        |                                              |                                             |
|   Amortizacao de Emprestimos                                  |                                              |                                             |
|   Outras Receitas de Capital                                  |                                              |                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTICAO - (IX)=(VII+VIII)   |                                              |                                             |
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| CN-SIFPM                                                        MUNICIPIO DE EMBU GUACU                                                              CONAM |
|                                                                                                                                                            |
|                                                        RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA                                                         |
|                           DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIARIAS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES                            |
|                                                          ORCAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL                                                           |
|                                             Periodo de Referencia: JANEIRO a JUNHO 2022 / BIMESTRE: MAIO-JUNHO                                             |
| RREO-Anexo 4 (LRF,Art.53,inciso II)                                                                                                               Em Reais |
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|                                                               |                  |                  |                  |                  |  INSCRITAS EM  |
|                                                               |                  |     DESPESAS     |     DESPESAS     |     DESPESAS     | RESTOS A PAGAR |
|                                                               |      DOTACAO     |    EMPENHADAS    |    LIQUIDADAS    |      PAGAS       | NAO PROCESSADOS|
| DESPESAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTICAO)         |     ATUALIZADA   |-------------------------------------------------------------------------|
|                                                               |                  |  Ate o Bimestre  |  Ate o Bimestre  |  Ate o Bimestre  |  No Exercicio  |
|                                                               |        (c)       |        (d)       |        (e)       |        (f)       |       (g)      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   Beneficios                                                  |                * |                  |                  |                  |                |
|     Aposentadorias                                            |                * |                  |                  |                  |                |
|     Pensoes por Morte                                         |                * |                  |                  |                  |                |
|   Outras Despesas Previdenciarias                             |                * |                  |                  |                  |                |
|     Compensacao Financeira entre os Regimes                   |                * |                  |                  |                  |                |
|     Demais Despesas Previdenciarias                           |                * |                  |                  |                  |                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTICAO (X)                 |                * |                  |                  |                  |                |
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| RESULTADO PREVIDENCIARIO - FUNDO EM REPARTICAO (XI)=(IX-X)2   |                  |              0,00|              0,00|              0,00|       ---      |
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTICAO DO RPPS                                              |                  APORTES REALIZADOS                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       Recursos para Cobertura de Insuficiencias Financeiras                                         |                                                      |
|       Recursos para Formacao de Reserva                                                             |                                                      |
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM REPARTICAO)                                                       |                      SALDO ATUAL                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       Caixa e Equivalentes de Caixa                                                                 |                                                      |
|       Investimentos e Aplicacoes                                                                    |                                                      |
|       Outros Bens e Direitos                                                                        |                                                      |
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|                                             ADMINISTRACAO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES - RPPS                                           |
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|                                                               |                                              |             RECEITAS REALIZADAS             |
|               RECEITAS DA ADMINISTRACAO - RPPS                |              PREVISAO ATUALIZADA             |---------------------------------------------|
|                                                               |                     (a)                      |              Ate o Bimestre (b)             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RECEITAS CORRENTES                                            |                                              |                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRACAO RPPS - (XII)              |                                              |                                             |
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| CN-SIFPM                                                        MUNICIPIO DE EMBU GUACU                                                              CONAM |
|                                                                                                                                                            |
|                                                        RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA                                                         |
|                           DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIARIAS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES                            |
|                                                          ORCAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL                                                           |
|                                             Periodo de Referencia: JANEIRO a JUNHO 2022 / BIMESTRE: MAIO-JUNHO                                             |
| RREO-Anexo 4 (LRF,Art.53,inciso II)                                                                                                               Em Reais |
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|                                                               |                  |                  |                  |                  |  INSCRITAS EM  |
|                                                               |                  |     DESPESAS     |     DESPESAS     |     DESPESAS     | RESTOS A PAGAR |
|                                                               |      DOTACAO     |    EMPENHADAS    |    LIQUIDADAS    |      PAGAS       | NAO PROCESSADOS|
| DESPESAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTICAO)         |     ATUALIZADA   |-------------------------------------------------------------------------|
|                                                               |                  |  Ate o Bimestre  |  Ate o Bimestre  |  Ate o Bimestre  |  No Exercicio  |
|                                                               |        (c)       |        (d)       |        (e)       |        (f)       |       (g)      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   Beneficios                                                  |                * |                  |                  |                  |                |
|     Aposentadorias                                            |                * |                  |                  |                  |                |
|     Pensoes por Morte                                         |                * |                  |                  |                  |                |
|   Outras Despesas Previdenciarias                             |                * |                  |                  |                  |                |
|     Compensacao Financeira entre os Regimes                   |                * |                  |                  |                  |                |
|     Demais Despesas Previdenciarias                           |                * |                  |                  |                  |                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTICAO (X)                 |                * |                  |                  |                  |                |
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| RESULTADO PREVIDENCIARIO - FUNDO EM REPARTICAO (XI)=(IX-X)2   |                  |              0,00|              0,00|              0,00|       ---      |
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTICAO DO RPPS                                              |                  APORTES REALIZADOS                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       Recursos para Cobertura de Insuficiencias Financeiras                                         |                                                      |
|       Recursos para Formacao de Reserva                                                             |                                                      |
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM REPARTICAO)                                                       |                      SALDO ATUAL                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       Caixa e Equivalentes de Caixa                                                                 |                                                      |
|       Investimentos e Aplicacoes                                                                    |                                                      |
|       Outros Bens e Direitos                                                                        |                                                      |
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|                                             ADMINISTRACAO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES - RPPS                                           |
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|                                                               |                                              |             RECEITAS REALIZADAS             |
|               RECEITAS DA ADMINISTRACAO - RPPS                |              PREVISAO ATUALIZADA             |---------------------------------------------|
|                                                               |                     (a)                      |              Ate o Bimestre (b)             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RECEITAS CORRENTES                                            |                                              |                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRACAO RPPS - (XII)              |                                              |                                             |
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| CN-SIFPM                                                        MUNICIPIO DE EMBU GUACU                                                              CONAM |
|                                                                                                                                                            |
|                                                        RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA                                                         |
|                           DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIARIAS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES                            |
|                                                          ORCAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL                                                           |
|                                             Periodo de Referencia: JANEIRO a JUNHO 2022 / BIMESTRE: MAIO-JUNHO                                             |
| RREO-Anexo 4 (LRF,Art.53,inciso II)                                                                                                               Em Reais |
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|                                                               |                  |                  |                  |                  |  INSCRITAS EM  |
|                                                               |                  |     DESPESAS     |     DESPESAS     |     DESPESAS     | RESTOS A PAGAR |
|                                                               |      DOTACAO     |    EMPENHADAS    |    LIQUIDADAS    |      PAGAS       | NAO PROCESSADOS|
|               DESPESAS DA ADMINISTRACAO - RPPS                |     ATUALIZADA   |-------------------------------------------------------------------------|
|                                                               |                  |  Ate o Bimestre  |  Ate o Bimestre  |  Ate o Bimestre  |  No Exercicio  |
|                                                               |        (c)       |        (d)       |        (e)       |        (f)       |       (g)      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DESPESAS CORRENTES  (XIII)                                    |                * |                  |                  |                  |                |
|   Pessoal e Encargos Sociais                                  |                * |                  |                  |                  |                |
|   Demais Despesas Correntes                                   |                * |                  |                  |                  |                |
| DESPESAS DE CAPITAL (XIV)                                     |                * |                  |                  |                  |                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRACAO RPPS (XV)=(XIII+XIV)      |                * |                  |                  |                  |                |
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| RESULTADO DA ADMINISTRACAO RPPS (XVI)=(XII-XV)                |                  |              0,00|              0,00|              0,00|       ---      |
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| BENS E DIREITOS DA ADMINISTRACAO DO RPPS                                                            |                      SALDO ATUAL                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       Caixa e Equivalentes de Caixa                                                                 |                                                      |
|       Investimentos e Aplicacoes                                                                    |                                                      |
|       Outros Bens e Direitos                                                                        |                                                      |
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|                                                       BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS MANTIDOS PELO TESOURO                                                     |
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|                                                               |                                              |             RECEITAS REALIZADAS             |
| RECEITAS PREVIDENCIARIAS (BENEFICIOS MANTIDOS PELO TESOURO)   |              PREVISAO ATUALIZADA             |---------------------------------------------|
|                                                               |                     (a)                      |              Ate o Bimestre (b)             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   Contribuicoes dos Servidores                                |                                              |                                             |
|   Demais Receitas Previdenciarias                             |                                              |                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| TOTAL DAS RECEITAS (BENEFICIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVII)  |                                              |                                             |
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|                                                               |                  |                  |                  |                  |  INSCRITAS EM  |
|                                                               |                  |     DESPESAS     |     DESPESAS     |     DESPESAS     | RESTOS A PAGAR |
|                                                               |      DOTACAO     |    EMPENHADAS    |    LIQUIDADAS    |      PAGAS       | NAO PROCESSADOS|
| DESPESAS PREVIDENCIARIAS (BENEFICIOS MANTIDOS PELO TESOURO)   |     ATUALIZADA   |-------------------------------------------------------------------------|
|                                                               |                  |  Ate o Bimestre  |  Ate o Bimestre  |  Ate o Bimestre  |  No Exercicio  |
|                                                               |        (c)       |        (d)       |        (e)       |        (f)       |       (g)      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   Aposentadorias                                              |                * |                  |                  |                  |                |
|   Pensoes                                                     |                * |                  |                  |                  |                |
|   Outras Despesas Previdenciarias                             |                * |                  |                  |                  |                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| TOTAL DAS DESPESAS (BENEFICIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVIII) |                * |                  |                  |                  |                |
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| RESULTADO DOS BENEFICIOS MANTIDOS PELO TESOURO                |                  |                  |                  |                  |                |
| (XIX) = (XVII-XVIII)2                                         |                  |              0,00|              0,00|              0,00|       ---      |
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                                                                                CONAM-RREO4-2022-1.9
FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 25/JUL/2022 e hora de emissao 10:01
 (*)Valores nao informados considerando que na Lei Orcamentaria, a discriminacao da despesa, quanto a sua natureza, foi elaborada por categoria economica,

    grupo de natureza de despesa e modalidade de aplicacao, nos termos do artigo 6o. da  Portaria  Interministerial  STN/SOF  No. 163/2001  e  alteracoes
    posteriores.

 Notas:
 1.Como a Portaria MPS 746/2011 determina que os recursos provenientes desses aportes devem permanecer aplicados, no minimo,  por  5 (cinco)  anos,  essa
   receita nao devera compor o total das receitas previdenciarias do periodo de apuracao.
 2.O resultado previdenciario podera ser apresentado por meio da diferenca entre previsao atualizada da receita e a dotacao atualizada da despesa e entre
   a receita realizada ate o bimestre e despesas empenhadas, liquidadas e pagas ate o bimestre do exercicio de referencia.
 3.Durante o exercicio, somente as despesas liquidadas sao consideradas executadas. O controle no ultimo bimestre e direcionado  a  coluna  de  "Despesas
   Empenhadas", cujo valor devera ser igual a soma dos valores das colunas "Despesas Liquidadas" e "Inscritas em Restos a Pagar Nao Processados".   Dessa
   forma, para  maior  transparencia, as despesas para fins de controle, estao segregadas em:
   a) Despesas liquidadas(executadas) sao aquelas em que houve a entrega do material ou servico, nos termos do artigo 63 da Lei 4.320/64;
   b) Despesas empenhadas mas nao liquidadas, inscritas em Restos a Pagar nao processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercicio, por forca
      do artigo 35, inciso II da Lei 4.320/64.

  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| CN-SIFPM                                                                                                                                   CONAM   |
|                                                               MUNICIPIO DE EMBU GUACU                                                              |
|                                                                                                                                                    |
|                                      DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA                                     |
|                                                       ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL                                                     |
|                                         Periodo de Referencia: JANEIRO a JUNHO 2022 / BIMESTRE: MAIO-JUNHO                                         |
| RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)                                                                                                             R$ 1,00 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                        BALANCO ORCAMENTARIO                                                                |             Ate o Bimestre            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RECEITAS                                                                                                   |                                       |
|   Previsao Inicial                                                                                         |               178.000.000,00          |
|   Previsao Atualizada                                                                                      |               180.648.705,17          |
|   Receitas Realizadas                                                                                      |               114.063.236,12          |
|   Deficit Orcamentario                                                                                     |                         0,00          |
|   Saldos de Exercicios Anteriores (utilizados para creditos adicionais)                                    |                19.530.154,67          |
| DESPESAS                                                                                                   |                                       |
|   Dotacao  Inicial                                                                                         |               178.000.000,00          |
|   Dotacao  Atualizada                                                                                      |               209.327.554,83          |
|   Despesas Empenhadas                                                                                      |               178.137.187,44          |
|   Despesas Liquidadas                                                                                      |               112.024.658,18          |
|   Despesas Pagas                                                                                           |               100.246.856,69          |
|   Superavit Orcamentario                                                                                   |                 2.038.577,94          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                   DESPESAS POR FUNCAO / SUBFUNCAO                                                          |             Ate o Bimestre            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Despesas Empenhadas                                                                                        |               178.137.187,44          |
| Despesas Liquidadas                                                                                        |               112.024.658,18          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                   RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL                                                           |             Ate o Bimestre            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Receita Corrente Liquida                                                                                   |               209.633.405,93          |
| Receita Corrente Liquida ajustada para calculo dos limites de endividamento                                |               209.633.405,93          |
| Receita Corrente Liquida ajustada para calculo dos limites da despesa com pessoal                          |               209.633.405,93          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES                              |             Ate o Bimestre            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fundo em Capitalizacao (PLANO PREVIDENCIARIO)                                                              |                                       |
|   Receitas Previdenciarias Realizadas                                                                      |                         0,00          |
|   Despesas Previdenciarias Empenhadas                                                                      |                         0,00          |
|   Despesas Previdenciarias Liquidadas                                                                      |                         0,00          |
|   Resultado Previdenciario                                                                                 |                         0,00          |
| Fundo em Reparticao (PLANO FINANCEIRO)                                                                     |                                       |
|   Receitas Previdenciarias Realizadas                                                                      |                         0,00          |
|   Despesas Previdenciarias Empenhadas                                                                      |                         0,00          |
|   Despesas Previdenciarias Liquidadas                                                                      |                         0,00          |
|   Resultado Previdenciario                                                                                 |                         0,00          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                   RESULTADOS PRIMARIO E NOMINAL                    | Meta Fixada no Anexo de Metas|    Resultado Apurado ate o   |%  em Relacao a  |
|                                                                    |      Fiscais da LDO (a)      |         bimestre (b)         |    Meta (b/a)   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                    |                              |                              |                 |
| Resultado Primario - Acima da Linha                                |                    0,00      |            7.885.744,47      |        0,00     |
| Resultado Nominal - Acima da Linha                                 |                    0,00      |            5.813.849,58      |        0,00     |
|                                                                    |                              |                              |                 |
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                                                                                       Continua (1/2)

  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| CN-SIFPM                                                                                                                                   CONAM   |
|                                                               MUNICIPIO DE EMBU GUACU                                                              |
|                                                                                                                                                    |
|                                      DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA                                     |
|                                                       ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL                                                     |
|                                         Periodo de Referencia: JANEIRO a JUNHO 2022 / BIMESTRE: MAIO-JUNHO                                         |
| RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)                                                                                                             R$ 1,00 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                      RESTOS A PAGAR POR PODER                      |     Inscricao     |    Cancelamento   |     Pagamento     |       Saldo       |
|                                                                    |                   |   ate o bimestre  |  ate o  bimestre  |      a Pagar      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS                                         |                   |                   |                   |                   |
|   Poder Executivo                                                  |     14.806.626,88 |         40.701,60 |      6.376.470,13 |      8.389.455,15 |
|   Poder Legislativo                                                |          2.906,80 |              0,00 |          2.906,80 |              0,00 |
| RESTOS A PAGAR NAO-PROCESSADOS                                     |                   |                   |                   |                   |
|   Poder Executivo                                                  |        885.789,57 |              0,00 |        613.786,86 |        272.002,71 |
|   Poder Legislativo                                                |         40.161,29 |              0,00 |         28.785,55 |         11.375,74 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| TOTAL                                                              |     15.735.484,54 |         40.701,60 |      7.021.949,34 |      8.672.833,60 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                    |                                       |     Limites Constitucionais Anuais    |
|         DESPESAS COM MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO        |      Valor apurado ate o bimestre     |---------------------------------------|
|                                                                    |                                       | % Minimo a Aplicar|    %  Aplicado    |
|                                                                    |                                       |    no Exercicio   |  ate  o bimestre  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Minimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutencao e       |                                       |                   |                   |
|  Desenvolvimento do Ensino                                         |                21.818.853,14          |        25%        |        32,20      |
| Minimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneracao dos Profissionais     |                                       |                   |                   |
|  da Educacao Basica                                                |                26.696.289,35          |        70%        |       156,46      |
| Percentual de 50% da Complementacao da Uniao ao FUNDEB (VAAT) na   |                                       |                   |                   |
|  Educacao Infantil                                                 |                         0,00          |        50%        |         0,00      |
| Minimo de 15% da Complementacao da Uniao ao FUNDEB (VAAT) em       |                                       |                   |                   |
|  Despesas de Capital                                               |                         0,00          |        15%        |         0,00      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                    |                                       |      Limite Constitucional Anual      |
|          DESPESAS COM ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE           |      Valor apurado ate o bimestre     |---------------------------------------|
|                                                                    |                                       | % Minimo a Aplicar|  % Aplicado  ate  |
|                                                                    |                                       |    no Exercicio   |    o Bimestre     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Despesas com Acoes e Servicos Publicos de Saude executadas com     |                                       |                   |                   |
| recursos de impostos                                               |                17.883.669,19          |        15,00      |        26,39      |
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                                                                            CONAM-RREO14-2022-1.9
FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 25/JUL/2022 e hora de emissao 10:00

  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| CN-SIFPM                                                                                                                                   CONAM   |
|                                                               MUNICIPIO DE EMBU GUACU                                                              |
|                                                                                                                                                    |
|                                      DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA                                     |
|                                                       ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL                                                     |
|                                         Periodo de Referencia: JANEIRO a JUNHO 2022 / BIMESTRE: MAIO-JUNHO                                         |
| RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)                                                                                                             R$ 1,00 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                      RESTOS A PAGAR POR PODER                      |     Inscricao     |    Cancelamento   |     Pagamento     |       Saldo       |
|                                                                    |                   |   ate o bimestre  |  ate o  bimestre  |      a Pagar      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS                                         |                   |                   |                   |                   |
|   Poder Executivo                                                  |     14.806.626,88 |         40.701,60 |      6.376.470,13 |      8.389.455,15 |
|   Poder Legislativo                                                |          2.906,80 |              0,00 |          2.906,80 |              0,00 |
| RESTOS A PAGAR NAO-PROCESSADOS                                     |                   |                   |                   |                   |
|   Poder Executivo                                                  |        885.789,57 |              0,00 |        613.786,86 |        272.002,71 |
|   Poder Legislativo                                                |         40.161,29 |              0,00 |         28.785,55 |         11.375,74 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| TOTAL                                                              |     15.735.484,54 |         40.701,60 |      7.021.949,34 |      8.672.833,60 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                    |                                       |     Limites Constitucionais Anuais    |
|         DESPESAS COM MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO        |      Valor apurado ate o bimestre     |---------------------------------------|
|                                                                    |                                       | % Minimo a Aplicar|    %  Aplicado    |
|                                                                    |                                       |    no Exercicio   |  ate  o bimestre  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Minimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutencao e       |                                       |                   |                   |
|  Desenvolvimento do Ensino                                         |                21.818.853,14          |        25%        |        32,20      |
| Minimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneracao dos Profissionais     |                                       |                   |                   |
|  da Educacao Basica                                                |                26.696.289,35          |        70%        |       156,46      |
| Percentual de 50% da Complementacao da Uniao ao FUNDEB (VAAT) na   |                                       |                   |                   |
|  Educacao Infantil                                                 |                         0,00          |        50%        |         0,00      |
| Minimo de 15% da Complementacao da Uniao ao FUNDEB (VAAT) em       |                                       |                   |                   |
|  Despesas de Capital                                               |                         0,00          |        15%        |         0,00      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                    |                                       |      Limite Constitucional Anual      |
|          DESPESAS COM ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE           |      Valor apurado ate o bimestre     |---------------------------------------|
|                                                                    |                                       | % Minimo a Aplicar|  % Aplicado  ate  |
|                                                                    |                                       |    no Exercicio   |    o Bimestre     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Despesas com Acoes e Servicos Publicos de Saude executadas com     |                                       |                   |                   |
| recursos de impostos                                               |                17.883.669,19          |        15,00      |        26,39      |
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                                                                            CONAM-RREO14-2022-1.9
FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 25/JUL/2022 e hora de emissao 10:00

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| CN-SIFPM                                                           MUNICIPIO DE EMBU GUACU                                                        CONAM |
|                                                                                                                                                         |
|                                                         Relatorio Resumido da Execucao Orcamentaria                                                     |
|                                     Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutencao e Desenvolvimento do Ensino - MDE                              |
|                                                          Orcamentos Fiscal e da Seguridade Social                                                       |
| RREO - ANEXO 8 (LDB, art.72)                  Periodo de Referencia: JANEIRO a JUNHO 2022 / BIMESTRE: MAIO-JUNHO                                R$ 1,00 |
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|                                       RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituicao Federal)                                        |
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|                                                                                     |                                 |                                 |
|  RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS                                                     |       PREVISAO ATUALIZADA       |       RECEITAS REALIZADAS       |
|                                                                                     |               (a)               |        Ate o Bimestre (b)       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|1 - RECEITA DE IMPOSTOS                                                              |             30.749.494,58       |             17.151.653,72       |
| 1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propr.Predial e Ter.Urbana-IPTU          |             14.076.993,60       |              8.640.486,77       |
| 1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissao Inter Vivos - ITBI             |              2.429.948,34       |              1.018.376,58       |
| 1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza-ISS          |              8.373.006,24       |              3.725.438,39       |
| 1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF                  |              5.869.546,40       |              3.767.351,98       |
|2 - RECEITA DE TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS                               |             86.125.754,86       |             50.605.136,97       |
| 2.1- Cota-Parte FPM                                                                 |             47.815.168,43       |             27.444.779,43       |
|   2.1.1- Parcela referente a CF, art. 159, I, alinea b                              |             43.772.668,42       |             27.444.779,43       |
|   2.1.2- Parcela referente a CF, art. 159, I, alineas d e e                         |              4.042.500,01       |                                 |
| 2.2- Cota-Parte ICMS                                                                |             29.788.589,26       |             16.135.136,46       |
| 2.3- Cota-Parte IPI-Exportacao                                                      |                234.137,08       |                137.255,35       |
| 2.4- Cota-Parte ITR                                                                 |                 16.808,77       |                 11.523,69       |
| 2.5- Cota-Parte IPVA                                                                |              8.271.051,32       |              6.876.442,04       |
| 2.6- Cota-Parte IOF-Ouro                                                            |                                 |                                 |
| 2.7- Compensacoes Financeiras Provenientes de Imp. e Transf.Constitucionais         |                                 |                                 |
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|3 - TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)                                  |            116.875.249,44       |             67.756.790,69       |
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|4 - TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1)+(2.2)+(2.3)+(2.4)+(2.5))             |             16.416.650,97       |             10.121.027,39       |
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|5- VALOR MINIMO A SER APLICADO ALEM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB                     |                                 |                                 |
|    5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))  +                               |                                 |                                 |
|   25% DE ((1.1)   + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6) + (2.7))                |             12.802.161,38       |              6.818.170,27       |
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|                                                                         FUNDEB                                                                          |
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|                                                                                     |                                 |                                 |
|  RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCICIO                                          |       PREVISAO ATUALIZADA       |       RECEITAS REALIZADAS       |
|                                                                                     |               (a)               |        Ate o Bimestre (b)       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|6 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB                                                     |             27.125.839,70       |             17.063.085,16       |
| 6.1- FUNDEB - Impostos e Transferencias de Impostos                                 |             27.125.839,70       |             17.063.085,16       |
|   6.1.1- Principal                                                                  |             27.090.935,90       |             16.887.235,87       |
|   6.1.2- Rendimentos de Aplicacao Financeira                                        |                 34.903,80       |                175.849,29       |
| 6.2- FUNDEB - Complementacao da Uniao - VAAF                                        |                                 |                                 |
|   6.2.1- Principal                                                                  |                                 |                                 |
|   6.2.2- Rendimentos de Aplicacao Financeira                                        |                                 |                                 |
| 6.3- FUNDEB - Complementacao da Uniao - VAAT                                        |                                 |                                 |
|   6.3.1- Principal                                                                  |                                 |                                 |
|   6.3.2- Rendimentos de Aplicacao Financeira                                        |                                 |                                 |
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|7 - RESULTADO LIQUIDO DAS TRANSFERENCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4)1                      |             10.674.284,93       |              6.766.208,48       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    ACRESCIMO  RESULTANTE DAS TRANSFERENCIAS DO FUNDEB                                                                                                   |
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| CN-SIFPM                                                           MUNICIPIO DE EMBU GUACU                                                        CONAM |
|                                                                                                                                                         |
|                                                         Relatorio Resumido da Execucao Orcamentaria                                                     |
|                                     Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutencao e Desenvolvimento do Ensino - MDE                              |
|                                                          Orcamentos Fiscal e da Seguridade Social                                                       |
| RREO - ANEXO 8 (LDB, art.72)                  Periodo de Referencia: JANEIRO a JUNHO 2022 / BIMESTRE: MAIO-JUNHO                                R$ 1,00 |
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|                                                                    |                |    DESPESAS    |    DESPESAS    |    DESPESAS    |  INSCRITAS EM  |
|               TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCACAO                |    DOTACAO     |   EMPENHADAS   |   LIQUIDADAS   |      PAGAS     | RESTOS A PAGAR |
|                                                                    |   ATUALIZADA   | Ate o Bimestre | Ate o Bimestre | Ate o Bimestre | NAO PROCESSADOS|
|                                                                    |       (c)      |       (d)      |       (e)      |       (f)      |       (g)      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|47- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCACAO (12 + 26 + 46)            |             *  |   54.700.726,45|   36.900.423,12|   32.322.450,40|                |
| 47.1- Despesas Correntes                                           |             *  |   54.083.415,74|   36.622.004,98|   32.308.320,40|                |
|   47.1.1- Pessoal Ativo                                            |             *  |   36.349.038,93|   24.935.520,31|   21.131.531,33|                |
|   47.1.2- Pessoal Inativo                                          |             *  |                |                |                |                |
|   47.1.3- Transferencias as instituicoes comunitarias,             |             *  |                |                |                |                |
|           confessionais ou filantropicas sem fins lucrativos       |             *  |                |                |                |                |
|   47.1.4- Outras Despesas Correntes                                |             *  |   17.734.376,81|   11.686.484,67|   11.176.789,07|                |
| 47.2- Despesas de Capital                                          |             *  |      617.310,71|      278.418,14|       14.130,00|                |
|   47.2.1- Transferencias as instituicoes comunitarias,             |             *  |                |                |                |                |
|           confessionais ou filantropicas sem fins lucrativos       |             *  |                |                |                |                |
|   47.2.2- Outras Despesas de Capital                               |             *  |      617.310,71|      278.418,14|       14.130,00|                |
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIACAO BANCARIA                      |              FUNDEB             |         SALARIO EDUCACAO        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|48- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021                             |              1.170.448,50       |                  4.717,22       |
|49- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATE O BIMESTRE (orcamentario)                           |             16.887.235,87       |              2.461.197,81       |
|50- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATE O BIMESTRE (orcamentario e restos a pagar)          |             16.420.313,32       |              2.247.644,80       |
|51- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATE O BIMESTRE                                    |              1.637.371,05       |                218.270,23       |
|52- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENCOES E OUTROS VALORES EXTRAORCAMENTARIOS)            |                      0,00       |                      0,00       |
|53- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORCAMENTARIOS)                        |                      0,00       |                      0,00       |
|54- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancario)                                 |              1.637.371,05       |                218.270,23       |
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 25/JUL/2022 e hora de emissao 10:03
                                                                                                                                CONAM-RREO8-2022-1.9
 (*) Valores nao informados considerando que na Lei Orcamentaria, a  discriminacao  da  despesa, quanto  a  sua  natureza,  foi  elaborada  por  categoria
     economica, grupo de natureza de despesa e modalidade de aplicacao, nos termos  do  artigo 6o. da  Portaria  Interministerial  STN/SOF  No. 163/2001 e
     alteracoes posteriores.

 NOTAS:
 1. SE RESULTADO LIQUIDO DA TRANSFERENCIA (7) > 0 = ACRESCIMO  RESULTANTE DAS TRANSFERENCIAS DO FUNDEB, 
    SE RESULTADO LIQUIDO DA TRANSFERENCIA (7) < 0 = DECRESCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERENCIAS DO FUNDEB
 2. Limites minimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercicio.
 3. Art. 25,par.3o, Lei 14.113/2020: Ate 10% (dez por cento) dos recursos recebidos a conta dos Fundos, inclusive relativos a complementacao da Uniao, nos
    termos do par.2o do art. 16 desta Lei, poderao ser utilizados no primeiro quadrimestre do exercicio imediatamente subsequente,  mediante  abertura  de
    credito adicional.
 4. Os valores referentes a parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada a educacao deverao ser informados somente no RREO
    do ultimo bimestre do exercicio.
 5. Nos cinco primeiros bimestres do exercicio o acompanhamento sera feito com base na despesa liquidada. No ultimo bimestre do exercicio, o valor  devera
    corresponder ao total da despesa empenhada. 
 6. As linhas representam areas de atuacao e nao correspondem exatamente as subfuncoes da Funcao Educacao. As despesas classificadas nas demais subfuncoes
    tipicas e nas subfuncoes atipicas deverao ser rateadas para essas areas de atuacao.

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| CN-SIFPM                                                           MUNICIPIO DE EMBU GUACU                                                        CONAM |
|                                                                                                                                                         |
|                                                         Relatorio Resumido da Execucao Orcamentaria                                                     |
|                                     Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutencao e Desenvolvimento do Ensino - MDE                              |
|                                                          Orcamentos Fiscal e da Seguridade Social                                                       |
| RREO - ANEXO 8 (LDB, art.72)                  Periodo de Referencia: JANEIRO a JUNHO 2022 / BIMESTRE: MAIO-JUNHO                                R$ 1,00 |
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCICIOS ANTERIORES E NAO UTILIZADOS (SUPERAVIT)                                             |              VALOR              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|8 - TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERAVIT                                                                                    |              1.477.911,98       |
| 8.1- SUPERAVIT DO EXERCICIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR                                                                    |              1.477.911,98       |
| 8.2- SUPERAVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCICIOS                                                                          |                                 |
|9 - TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONIVEIS PARA UTILIZACAO (6 + 8)                                                   |             18.540.997,14       |
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|                                                                    |                |    DESPESAS    |    DESPESAS    |    DESPESAS    |  INSCRITAS EM  |
|                  DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB                   |    DOTACAO     |   EMPENHADAS   |   LIQUIDADAS   |      PAGAS     | RESTOS A PAGAR |
|                       (Por Area de Atuacao)6                       |   ATUALIZADA   | Ate o Bimestre | Ate o Bimestre | Ate o Bimestre | NAO PROCESSADOS|
|                                                                    |       (c)      |       (d)      |       (e)      |       (f)      |       (g)      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|10- PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA                                |             *  |   28.174.201,34|   19.202.349,53|   16.274.339,84|                |
| 10.1- Educacao Infantil                                            |             *  |   16.640.203,97|   12.959.223,27|   10.939.166,17|                |
|   10.1.1- Creche                                                   |             *  |   11.706.551,82|    8.940.560,62|    7.478.555,27|                |
|   10.1.2- Pre-escola                                               |             *  |    4.933.652,15|    4.018.662,65|    3.460.610,90|                |
| 10.2- Ensino Fundamental                                           |             *  |   11.533.997,37|    6.243.126,26|    5.335.173,67|                |
|11- OUTRAS DESPESAS                                                 |             *  |                |                |                |                |
| 11.1- Educacao Infantil                                            |             *  |                |                |                |                |
|   11.1.1- Creche                                                   |             *  |                |                |                |                |
|   11.1.2- Pre-escola                                               |             *  |                |                |                |                |
| 11.2- Ensino Fundamental                                           |             *  |                |                |                |                |
|12- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)             |             *  |   28.174.201,34|   19.202.349,53|   16.274.339,84|                |
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|                                                                    |                |                |                |                |  INSCRITAS EM  |
|                                                                    |    DESPESAS    |    DESPESAS    |    DESPESAS    |  INSCRITAS EM  |RESTOS  A  PAGAR|
|  DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCICIO  |   EMPENHADAS   |   LIQUIDADAS   |      PAGAS     | RESTOS A PAGAR |PROCESSADOS (SEM|
|                                                                    | Ate o Bimestre | Ate o Bimestre | Ate o Bimestre | NAO PROCESSADOS| DISPONIBILIDADE|
|                                                                    |       (d)      |       (e)      |       (f)      |       (g)      | DE CAIXA)7  (h)|
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|13- Total das Despesas do FUNDEB c/Profissionais da Educacao Basica |   26.696.289,35|   17.724.437,54|   14.796.427,85|                |                |
|14- Total das Despesas custeadas c/FUNDEB-Impostos e Trans.Impostos |   26.696.289,35|   17.724.437,54|   14.796.427,85|                |                |
|15- Total das Despesas custeadas c/FUNDEB-Complem. da Uniao - VAAF  |                |                |                |                |                |
|16- Total das Despesas custeadas c/FUNDEB-Complem. da Uniao - VAAT  |                |                |                |                |                |
|17- Total das Despesas custeadas c/FUNDEB-Complem. da Uniao - VAAT  |                |                |                |                |                |
|    Aplicadas na Educacao Infantil                                  |                |                |                |                |                |
|18- Total das Despesas custeadas c/FUNDEB-Complem. da Uniao - VAAT  |                |                |                |                |                |
|    Aplicadas em Despesa de Capital                                 |                |                |                |                |                |
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|                                                                                     |                |                |      VALOR     |                |
|  INDICADORES - Art.212-A, inciso XI e par.3o - Constituicao Federal2                |  VALOR EXIGIDO | VALOR APLICADO |CONSIDERADO APOS|   % APLICADO   |
|                                                                                     |       (i)      |       (j)      |  DEDUCOES (k)  |       (l)      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|19- Minimo de 70% do FUNDEB na Remuneracao dos Profissionais da Educacao Basica      |   11.944.159,61|   26.696.289,35|   26.696.289,35|       156,46   |
|20- Percentual de 50% da Complementacao da Uniao ao FUNDEB(VAAT) na Educacao Infantil|            0,00|            0,00|            0,00|                | 
|21- Minimo de 15% da Complementacao da Uniao ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital |            0,00|            0,00|            0,00|                | 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| CN-SIFPM                                                           MUNICIPIO DE EMBU GUACU                                                        CONAM |
|                                                                                                                                                         |
|                                                         Relatorio Resumido da Execucao Orcamentaria                                                     |
|                                     Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutencao e Desenvolvimento do Ensino - MDE                              |
|                                                          Orcamentos Fiscal e da Seguridade Social                                                       |
| RREO - ANEXO 8 (LDB, art.72)                  Periodo de Referencia: JANEIRO a JUNHO 2022 / BIMESTRE: MAIO-JUNHO                                R$ 1,00 |
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|                                                                                     |  VALOR MAXIMO  |   VALOR NAO    |    VALOR NAO   |                |
|  INDICADOR - Art.25, par.3o - Lei N.14.113, de 2020 - (Maximo de 10% de Superavit)3 |    PERMITIDO   |    APLICADO    | APLICADO  APOS | % NAO APLICADO |
|                                                                                     |       (m)      |       (n)      |   AJUSTE (o)   |       (p)      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|22- Total da Receita Recebida e nao Aplicada no Exercicio                            |    1.706.308,51|   -9.633.204,19|   -9.633.204,19|       -56,45   | 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|                                                     |               |               |                | VALOR APLICADO |                |                |
|                                                     |VALOR SUPERAVIT|   VALOR NAO   | VALOR SUPERAVIT| ATE O PRIMEIRO |                |                |
|                                                     |  PERMITIDO NO |  APLICADO NO  | APLICADO ATE  O|  QUADRIMESTRE  | VALOR  APLICADO|      VALOR     |
|  INDICADOR - Art.25, par.3o - Lei N. 14.113, de 2020|   EXERCICIO   |   EXERCICIO   |    PRIMEIRO    | QUE INTEGRARA  | APOS O PRIMEIRO|  NAO APLICADO  |
|    (Aplicacao do Superavit de Exercicio Anterior)3  |    ANTERIOR   |    ANTERIOR   |  QUADRIMESTRE  |   O  LIMITE    |  QUADRIMESTRE  |                |
|                                                     |               |               |                | CONSTITUCIONAL |                |                |
|                                                     |      (q)      |      (r)      |       (s)      |       (t)      |       (u)      |       (v)      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|23- Total das Despesas custeadas com Superavit FUNDEB|   3.092.813,16|   1.477.911,98|    1.477.911,99|    1.477.911,98|            0,00|            0,00|
| 23.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB -     |               |               |                |                |                |                |
|       Impostos e Transferencias de Impostos         |   3.092.813,16|   1.477.911,98|    1.477.911,99|    1.477.911,98|            0,00|            0,00|
| 23.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB -     |               |               |                |                |                |                |
|       Complementacao da Uniao (VAAF + VAAT)         |           0,00|           0,00|            0,00|            0,00|            0,00|            0,00|
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|                                                                    |                |    DESPESAS    |    DESPESAS    |    DESPESAS    |  INSCRITAS EM  |
|DESPESAS COM ACOES TIPICAS DE MDE-RECEITAS DE IMPOSTOS-EXCETO FUNDEB|    DOTACAO     |   EMPENHADAS   |   LIQUIDADAS   |      PAGAS     | RESTOS A PAGAR |
|                       (Por Area de Atuacao)6                       |   ATUALIZADA   | Ate o Bimestre | Ate o Bimestre | Ate o Bimestre | NAO PROCESSADOS|
|                                                                    |       (c)      |       (d)      |       (e)      |       (f)      |       (g)      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|24- EDUCACAO INFANTIL                                               |             *  |    3.950.489,52|    3.298.797,43|    3.005.584,42|                |
| 24.1- Creche                                                       |             *  |    3.637.876,93|    3.016.189,69|    2.832.862,32|                |
| 24.2- Pre-escola                                                   |             *  |      312.612,59|      282.607,74|      172.722,10|                |
|25- ENSINO FUNDAMENTAL                                              |             *  |    8.526.377,24|    6.083.914,67|    4.872.983,13|                |
|26- TOTAL DAS DESPESAS COM ACOES TIPICAS DE MDE (24 + 25)           |             *  |   12.476.866,76|    9.382.712,10|    7.878.567,55|                |
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  APURACAO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MINIMO CONSTITUCIONAL                                                                       |      VALOR     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|27- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITA DE IMPOSTOS) = (L14(d ou e) + L26(d ou e) + L23.1(t))|   28.585.061,62|
|28- (-) RESULTADO LIQUIDO DAS TRANSFERENCIAS DO FUNDEB = (L7)                                                                           |    6.766.208,48|
|29- (-) RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERC.SEM DISPONIBILIDADE FINANC.DE RECURSOS DOS FUNDEB IMPOSTOS 4 = (L14h)         |            0,00|
|30- (-) RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERC.SEM DISPONIBILIDADE FINANC.DE RECURSOS DE IMPOSTOS 4 e 7                      |            0,00|
|31- (-) CANCELAMENTO, NO EXERC.,DE RP INSCRITOS C/DISPONIBILIDADE FINANC.DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINC.AO ENSINO = (L34.1(ac)+L34.2(ac)) |            0,00|
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|32- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE  (27 - (28 + 29 + 30 + 31))                                                                  |   21.818.853,14|
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|                                                                                                      |  VALOR EXIGIDO | VALOR APLICADO |   % APLICADO   |
|  APURACAO DO LIMITE MINIMO CONSTITUCIONAL 2 E 5                                                      |       (x)      |       (w)      |       (y)      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|33- APLICACAO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS                                           |   16.939.197,67|   21.818.853,14|           32,20|
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| CN-SIFPM                                                           MUNICIPIO DE EMBU GUACU                                                        CONAM |
|                                                                                                                                                         |
|                                                         Relatorio Resumido da Execucao Orcamentaria                                                     |
|                                     Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutencao e Desenvolvimento do Ensino - MDE                              |
|                                                          Orcamentos Fiscal e da Seguridade Social                                                       |
| RREO - ANEXO 8 (LDB, art.72)                  Periodo de Referencia: JANEIRO a JUNHO 2022 / BIMESTRE: MAIO-JUNHO                                R$ 1,00 |
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|       RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCICIOS ANTERIORES COM         | SALDO INICIAL |  RP LIQUIDADOS |    RP PAGOS    |  RP CANCELADOS |   SALDO FINAL  |
|  DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB8    |      (z)      |      (aa)      |      (ab)      |      (ac)      |      (ad)      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|34- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE                               |   4.436.030,94|                |    2.480.280,35|                |    1.955.750,59|
| 34.1- Executadas c/Recursos de Impostos e Transferencias de Impostos|   4.122.444,81|                |    2.334.306,87|                |    1.788.137,94|
| 34.2- Executadas c/Recursos do FUNDEB - Impostos                    |     313.586,13|                |      145.973,48|                |      167.612,65|
| 34.3- Executadas c/Recursos do FUNDEB - Complem.da Uniao (VAAT+VAAF)|               |                |                |                |                |
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|                                                            OUTRAS INFORMACOES PARA CONTROLE                                                             |
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|                                                                                     |                                 |                                 |
|  RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO                                   |       PREVISAO ATUALIZADA       |       RECEITAS REALIZADAS       |
|                                                                                     |               (a)               |        Ate o Bimestre (b)       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|35- RECEITA DE TRANSFERENCIAS DO FNDE(INCLUINDO RENDIMENTO APLIC.FINANCEIRA)         |              5.043.711,59       |              2.749.799,30       |
| 35.1- Salario-Educacao                                                              |              4.060.093,27       |              2.580.430,30       |
| 35.2- PDDE                                                                          |                  1.996,67       |                  1.080,00       |
| 35.3- PNAE                                                                          |                837.283,93       |                 88.992,16       |
| 35.4- PNATE                                                                         |                144.337,72       |                 79.296,84       |
| 35.5- Outras Transferencias do FNDE                                                 |                                 |                                 |
|36- RECEITA DE TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS                                           |              9.701.959,37       |              6.892.431,72       |
|37- RECEITA DE ROYALITES DESTINADOS A EDUCACAO                                       |                                 |                                 |
|38- RECEITA DE OPERACOES DE CREDITO VINCULADAS A EDUCACAO                            |                                 |                                 |
|39- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO                                     |                      5,03       |                     14,88       |
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|40- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS P/FINANCIAMENTO DO ENSINO=(35+36+37+38+39)         |             14.745.675,99       |              9.642.245,90       |
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|                                                                    |                |    DESPESAS    |    DESPESAS    |    DESPESAS    |  INSCRITAS EM  |
|  DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO  |    DOTACAO     |   EMPENHADAS   |   LIQUIDADAS   |      PAGAS     | RESTOS A PAGAR |
|                   ENSINO  (Por Area de Atuacao)6                   |   ATUALIZADA   | Ate o Bimestre | Ate o Bimestre | Ate o Bimestre | NAO PROCESSADOS|
|                                                                    |       (c)      |       (d)      |       (e)      |       (f)      |       (g)      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|41- EDUCACAO INFANTIL                                               |             *  |                |                |                |                |
| 41.1- Creche                                                       |             *  |                |                |                |                |
| 41.2- Pre-escola                                                   |             *  |                |                |                |                |
|42- ENSINO FUNDAMENTAL                                              |             *  |   13.617.249,91|    7.913.567,55|    7.771.891,84|                |
|43- ENSINO MEDIO                                                    |             *  |                |                |                |                |
|44- ENSINO SUPERIOR                                                 |             *  |                |                |                |                |
|45- ENSINO PROFISSIONAL NAO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR             |             *  |      432.408,44|      401.793,94|      397.651,17|                |
|46- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA       |             *  |                |                |                |                |
|    FINANCIAMENTO DO ENSINO (41 + 42 + 43 + 44 + 45)                |             *  |   14.049.658,35|    8.315.361,49|    8.169.543,01|                |
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| CN-SIFPM                                                           MUNICIPIO DE EMBU GUACU                                                        CONAM |
|                                                                                                                                                         |
|                                                         Relatorio Resumido da Execucao Orcamentaria                                                     |
|                                     Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutencao e Desenvolvimento do Ensino - MDE                              |
|                                                          Orcamentos Fiscal e da Seguridade Social                                                       |
| RREO - ANEXO 8 (LDB, art.72)                  Periodo de Referencia: JANEIRO a JUNHO 2022 / BIMESTRE: MAIO-JUNHO                                R$ 1,00 |
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|                                       RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituicao Federal)                                        |
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|                                                                                     |                                 |                                 |
|  RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS                                                     |       PREVISAO ATUALIZADA       |       RECEITAS REALIZADAS       |
|                                                                                     |               (a)               |        Ate o Bimestre (b)       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|1 - RECEITA DE IMPOSTOS                                                              |             30.749.494,58       |             17.151.653,72       |
| 1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propr.Predial e Ter.Urbana-IPTU          |             14.076.993,60       |              8.640.486,77       |
| 1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissao Inter Vivos - ITBI             |              2.429.948,34       |              1.018.376,58       |
| 1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza-ISS          |              8.373.006,24       |              3.725.438,39       |
| 1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF                  |              5.869.546,40       |              3.767.351,98       |
|2 - RECEITA DE TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS                               |             86.125.754,86       |             50.605.136,97       |
| 2.1- Cota-Parte FPM                                                                 |             47.815.168,43       |             27.444.779,43       |
|   2.1.1- Parcela referente a CF, art. 159, I, alinea b                              |             43.772.668,42       |             27.444.779,43       |
|   2.1.2- Parcela referente a CF, art. 159, I, alineas d e e                         |              4.042.500,01       |                                 |
| 2.2- Cota-Parte ICMS                                                                |             29.788.589,26       |             16.135.136,46       |
| 2.3- Cota-Parte IPI-Exportacao                                                      |                234.137,08       |                137.255,35       |
| 2.4- Cota-Parte ITR                                                                 |                 16.808,77       |                 11.523,69       |
| 2.5- Cota-Parte IPVA                                                                |              8.271.051,32       |              6.876.442,04       |
| 2.6- Cota-Parte IOF-Ouro                                                            |                                 |                                 |
| 2.7- Compensacoes Financeiras Provenientes de Imp. e Transf.Constitucionais         |                                 |                                 |
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|3 - TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)                                  |            116.875.249,44       |             67.756.790,69       |
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|4 - TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1)+(2.2)+(2.3)+(2.4)+(2.5))             |             16.416.650,97       |             10.121.027,39       |
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|5- VALOR MINIMO A SER APLICADO ALEM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB                     |                                 |                                 |
|    5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))  +                               |                                 |                                 |
|   25% DE ((1.1)   + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6) + (2.7))                |             12.802.161,38       |              6.818.170,27       |
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|                                                                         FUNDEB                                                                          |
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|                                                                                     |                                 |                                 |
|  RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCICIO                                          |       PREVISAO ATUALIZADA       |       RECEITAS REALIZADAS       |
|                                                                                     |               (a)               |        Ate o Bimestre (b)       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|6 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB                                                     |             27.125.839,70       |             17.063.085,16       |
| 6.1- FUNDEB - Impostos e Transferencias de Impostos                                 |             27.125.839,70       |             17.063.085,16       |
|   6.1.1- Principal                                                                  |             27.090.935,90       |             16.887.235,87       |
|   6.1.2- Rendimentos de Aplicacao Financeira                                        |                 34.903,80       |                175.849,29       |
| 6.2- FUNDEB - Complementacao da Uniao - VAAF                                        |                                 |                                 |
|   6.2.1- Principal                                                                  |                                 |                                 |
|   6.2.2- Rendimentos de Aplicacao Financeira                                        |                                 |                                 |
| 6.3- FUNDEB - Complementacao da Uniao - VAAT                                        |                                 |                                 |
|   6.3.1- Principal                                                                  |                                 |                                 |
|   6.3.2- Rendimentos de Aplicacao Financeira                                        |                                 |                                 |
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|7 - RESULTADO LIQUIDO DAS TRANSFERENCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4)1                      |             10.674.284,93       |              6.766.208,48       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    ACRESCIMO  RESULTANTE DAS TRANSFERENCIAS DO FUNDEB                                                                                                   |
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| CN-SIFPM                                                           MUNICIPIO DE EMBU GUACU                                                        CONAM |
|                                                                                                                                                         |
|                                                         Relatorio Resumido da Execucao Orcamentaria                                                     |
|                                     Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutencao e Desenvolvimento do Ensino - MDE                              |
|                                                          Orcamentos Fiscal e da Seguridade Social                                                       |
| RREO - ANEXO 8 (LDB, art.72)                  Periodo de Referencia: JANEIRO a JUNHO 2022 / BIMESTRE: MAIO-JUNHO                                R$ 1,00 |
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|                                                                    |                |    DESPESAS    |    DESPESAS    |    DESPESAS    |  INSCRITAS EM  |
|               TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCACAO                |    DOTACAO     |   EMPENHADAS   |   LIQUIDADAS   |      PAGAS     | RESTOS A PAGAR |
|                                                                    |   ATUALIZADA   | Ate o Bimestre | Ate o Bimestre | Ate o Bimestre | NAO PROCESSADOS|
|                                                                    |       (c)      |       (d)      |       (e)      |       (f)      |       (g)      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|47- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCACAO (12 + 26 + 46)            |             *  |   54.700.726,45|   36.900.423,12|   32.322.450,40|                |
| 47.1- Despesas Correntes                                           |             *  |   54.083.415,74|   36.622.004,98|   32.308.320,40|                |
|   47.1.1- Pessoal Ativo                                            |             *  |   36.349.038,93|   24.935.520,31|   21.131.531,33|                |
|   47.1.2- Pessoal Inativo                                          |             *  |                |                |                |                |
|   47.1.3- Transferencias as instituicoes comunitarias,             |             *  |                |                |                |                |
|           confessionais ou filantropicas sem fins lucrativos       |             *  |                |                |                |                |
|   47.1.4- Outras Despesas Correntes                                |             *  |   17.734.376,81|   11.686.484,67|   11.176.789,07|                |
| 47.2- Despesas de Capital                                          |             *  |      617.310,71|      278.418,14|       14.130,00|                |
|   47.2.1- Transferencias as instituicoes comunitarias,             |             *  |                |                |                |                |
|           confessionais ou filantropicas sem fins lucrativos       |             *  |                |                |                |                |
|   47.2.2- Outras Despesas de Capital                               |             *  |      617.310,71|      278.418,14|       14.130,00|                |
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIACAO BANCARIA                      |              FUNDEB             |         SALARIO EDUCACAO        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|48- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021                             |              1.170.448,50       |                  4.717,22       |
|49- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATE O BIMESTRE (orcamentario)                           |             16.887.235,87       |              2.461.197,81       |
|50- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATE O BIMESTRE (orcamentario e restos a pagar)          |             16.420.313,32       |              2.247.644,80       |
|51- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATE O BIMESTRE                                    |              1.637.371,05       |                218.270,23       |
|52- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENCOES E OUTROS VALORES EXTRAORCAMENTARIOS)            |                      0,00       |                      0,00       |
|53- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORCAMENTARIOS)                        |                      0,00       |                      0,00       |
|54- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancario)                                 |              1.637.371,05       |                218.270,23       |
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 25/JUL/2022 e hora de emissao 10:03
                                                                                                                                CONAM-RREO8-2022-1.9
 (*) Valores nao informados considerando que na Lei Orcamentaria, a  discriminacao  da  despesa, quanto  a  sua  natureza,  foi  elaborada  por  categoria
     economica, grupo de natureza de despesa e modalidade de aplicacao, nos termos  do  artigo 6o. da  Portaria  Interministerial  STN/SOF  No. 163/2001 e
     alteracoes posteriores.

 NOTAS:
 1. SE RESULTADO LIQUIDO DA TRANSFERENCIA (7) > 0 = ACRESCIMO  RESULTANTE DAS TRANSFERENCIAS DO FUNDEB, 
    SE RESULTADO LIQUIDO DA TRANSFERENCIA (7) < 0 = DECRESCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERENCIAS DO FUNDEB
 2. Limites minimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercicio.
 3. Art. 25,par.3o, Lei 14.113/2020: Ate 10% (dez por cento) dos recursos recebidos a conta dos Fundos, inclusive relativos a complementacao da Uniao, nos
    termos do par.2o do art. 16 desta Lei, poderao ser utilizados no primeiro quadrimestre do exercicio imediatamente subsequente,  mediante  abertura  de
    credito adicional.
 4. Os valores referentes a parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada a educacao deverao ser informados somente no RREO
    do ultimo bimestre do exercicio.
 5. Nos cinco primeiros bimestres do exercicio o acompanhamento sera feito com base na despesa liquidada. No ultimo bimestre do exercicio, o valor  devera
    corresponder ao total da despesa empenhada. 
 6. As linhas representam areas de atuacao e nao correspondem exatamente as subfuncoes da Funcao Educacao. As despesas classificadas nas demais subfuncoes
    tipicas e nas subfuncoes atipicas deverao ser rateadas para essas areas de atuacao.

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| CN-SIFPM                                                           MUNICIPIO DE EMBU GUACU                                                        CONAM |
|                                                                                                                                                         |
|                                                         Relatorio Resumido da Execucao Orcamentaria                                                     |
|                                     Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutencao e Desenvolvimento do Ensino - MDE                              |
|                                                          Orcamentos Fiscal e da Seguridade Social                                                       |
| RREO - ANEXO 8 (LDB, art.72)                  Periodo de Referencia: JANEIRO a JUNHO 2022 / BIMESTRE: MAIO-JUNHO                                R$ 1,00 |
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCICIOS ANTERIORES E NAO UTILIZADOS (SUPERAVIT)                                             |              VALOR              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|8 - TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERAVIT                                                                                    |              1.477.911,98       |
| 8.1- SUPERAVIT DO EXERCICIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR                                                                    |              1.477.911,98       |
| 8.2- SUPERAVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCICIOS                                                                          |                                 |
|9 - TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONIVEIS PARA UTILIZACAO (6 + 8)                                                   |             18.540.997,14       |
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|                                                                    |                |    DESPESAS    |    DESPESAS    |    DESPESAS    |  INSCRITAS EM  |
|                  DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB                   |    DOTACAO     |   EMPENHADAS   |   LIQUIDADAS   |      PAGAS     | RESTOS A PAGAR |
|                       (Por Area de Atuacao)6                       |   ATUALIZADA   | Ate o Bimestre | Ate o Bimestre | Ate o Bimestre | NAO PROCESSADOS|
|                                                                    |       (c)      |       (d)      |       (e)      |       (f)      |       (g)      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|10- PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA                                |             *  |   28.174.201,34|   19.202.349,53|   16.274.339,84|                |
| 10.1- Educacao Infantil                                            |             *  |   16.640.203,97|   12.959.223,27|   10.939.166,17|                |
|   10.1.1- Creche                                                   |             *  |   11.706.551,82|    8.940.560,62|    7.478.555,27|                |
|   10.1.2- Pre-escola                                               |             *  |    4.933.652,15|    4.018.662,65|    3.460.610,90|                |
| 10.2- Ensino Fundamental                                           |             *  |   11.533.997,37|    6.243.126,26|    5.335.173,67|                |
|11- OUTRAS DESPESAS                                                 |             *  |                |                |                |                |
| 11.1- Educacao Infantil                                            |             *  |                |                |                |                |
|   11.1.1- Creche                                                   |             *  |                |                |                |                |
|   11.1.2- Pre-escola                                               |             *  |                |                |                |                |
| 11.2- Ensino Fundamental                                           |             *  |                |                |                |                |
|12- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)             |             *  |   28.174.201,34|   19.202.349,53|   16.274.339,84|                |
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|                                                                    |                |                |                |                |  INSCRITAS EM  |
|                                                                    |    DESPESAS    |    DESPESAS    |    DESPESAS    |  INSCRITAS EM  |RESTOS  A  PAGAR|
|  DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCICIO  |   EMPENHADAS   |   LIQUIDADAS   |      PAGAS     | RESTOS A PAGAR |PROCESSADOS (SEM|
|                                                                    | Ate o Bimestre | Ate o Bimestre | Ate o Bimestre | NAO PROCESSADOS| DISPONIBILIDADE|
|                                                                    |       (d)      |       (e)      |       (f)      |       (g)      | DE CAIXA)7  (h)|
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|13- Total das Despesas do FUNDEB c/Profissionais da Educacao Basica |   26.696.289,35|   17.724.437,54|   14.796.427,85|                |                |
|14- Total das Despesas custeadas c/FUNDEB-Impostos e Trans.Impostos |   26.696.289,35|   17.724.437,54|   14.796.427,85|                |                |
|15- Total das Despesas custeadas c/FUNDEB-Complem. da Uniao - VAAF  |                |                |                |                |                |
|16- Total das Despesas custeadas c/FUNDEB-Complem. da Uniao - VAAT  |                |                |                |                |                |
|17- Total das Despesas custeadas c/FUNDEB-Complem. da Uniao - VAAT  |                |                |                |                |                |
|    Aplicadas na Educacao Infantil                                  |                |                |                |                |                |
|18- Total das Despesas custeadas c/FUNDEB-Complem. da Uniao - VAAT  |                |                |                |                |                |
|    Aplicadas em Despesa de Capital                                 |                |                |                |                |                |
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|                                                                                     |                |                |      VALOR     |                |
|  INDICADORES - Art.212-A, inciso XI e par.3o - Constituicao Federal2                |  VALOR EXIGIDO | VALOR APLICADO |CONSIDERADO APOS|   % APLICADO   |
|                                                                                     |       (i)      |       (j)      |  DEDUCOES (k)  |       (l)      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|19- Minimo de 70% do FUNDEB na Remuneracao dos Profissionais da Educacao Basica      |   11.944.159,61|   26.696.289,35|   26.696.289,35|       156,46   |
|20- Percentual de 50% da Complementacao da Uniao ao FUNDEB(VAAT) na Educacao Infantil|            0,00|            0,00|            0,00|                | 
|21- Minimo de 15% da Complementacao da Uniao ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital |            0,00|            0,00|            0,00|                | 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| CN-SIFPM                                                           MUNICIPIO DE EMBU GUACU                                                        CONAM |
|                                                                                                                                                         |
|                                                         Relatorio Resumido da Execucao Orcamentaria                                                     |
|                                     Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutencao e Desenvolvimento do Ensino - MDE                              |
|                                                          Orcamentos Fiscal e da Seguridade Social                                                       |
| RREO - ANEXO 8 (LDB, art.72)                  Periodo de Referencia: JANEIRO a JUNHO 2022 / BIMESTRE: MAIO-JUNHO                                R$ 1,00 |
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|                                                                                     |  VALOR MAXIMO  |   VALOR NAO    |    VALOR NAO   |                |
|  INDICADOR - Art.25, par.3o - Lei N.14.113, de 2020 - (Maximo de 10% de Superavit)3 |    PERMITIDO   |    APLICADO    | APLICADO  APOS | % NAO APLICADO |
|                                                                                     |       (m)      |       (n)      |   AJUSTE (o)   |       (p)      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|22- Total da Receita Recebida e nao Aplicada no Exercicio                            |    1.706.308,51|   -9.633.204,19|   -9.633.204,19|       -56,45   | 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|                                                     |               |               |                | VALOR APLICADO |                |                |
|                                                     |VALOR SUPERAVIT|   VALOR NAO   | VALOR SUPERAVIT| ATE O PRIMEIRO |                |                |
|                                                     |  PERMITIDO NO |  APLICADO NO  | APLICADO ATE  O|  QUADRIMESTRE  | VALOR  APLICADO|      VALOR     |
|  INDICADOR - Art.25, par.3o - Lei N. 14.113, de 2020|   EXERCICIO   |   EXERCICIO   |    PRIMEIRO    | QUE INTEGRARA  | APOS O PRIMEIRO|  NAO APLICADO  |
|    (Aplicacao do Superavit de Exercicio Anterior)3  |    ANTERIOR   |    ANTERIOR   |  QUADRIMESTRE  |   O  LIMITE    |  QUADRIMESTRE  |                |
|                                                     |               |               |                | CONSTITUCIONAL |                |                |
|                                                     |      (q)      |      (r)      |       (s)      |       (t)      |       (u)      |       (v)      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|23- Total das Despesas custeadas com Superavit FUNDEB|   3.092.813,16|   1.477.911,98|    1.477.911,99|    1.477.911,98|            0,00|            0,00|
| 23.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB -     |               |               |                |                |                |                |
|       Impostos e Transferencias de Impostos         |   3.092.813,16|   1.477.911,98|    1.477.911,99|    1.477.911,98|            0,00|            0,00|
| 23.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB -     |               |               |                |                |                |                |
|       Complementacao da Uniao (VAAF + VAAT)         |           0,00|           0,00|            0,00|            0,00|            0,00|            0,00|
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|                                                                    |                |    DESPESAS    |    DESPESAS    |    DESPESAS    |  INSCRITAS EM  |
|DESPESAS COM ACOES TIPICAS DE MDE-RECEITAS DE IMPOSTOS-EXCETO FUNDEB|    DOTACAO     |   EMPENHADAS   |   LIQUIDADAS   |      PAGAS     | RESTOS A PAGAR |
|                       (Por Area de Atuacao)6                       |   ATUALIZADA   | Ate o Bimestre | Ate o Bimestre | Ate o Bimestre | NAO PROCESSADOS|
|                                                                    |       (c)      |       (d)      |       (e)      |       (f)      |       (g)      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|24- EDUCACAO INFANTIL                                               |             *  |    3.950.489,52|    3.298.797,43|    3.005.584,42|                |
| 24.1- Creche                                                       |             *  |    3.637.876,93|    3.016.189,69|    2.832.862,32|                |
| 24.2- Pre-escola                                                   |             *  |      312.612,59|      282.607,74|      172.722,10|                |
|25- ENSINO FUNDAMENTAL                                              |             *  |    8.526.377,24|    6.083.914,67|    4.872.983,13|                |
|26- TOTAL DAS DESPESAS COM ACOES TIPICAS DE MDE (24 + 25)           |             *  |   12.476.866,76|    9.382.712,10|    7.878.567,55|                |
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  APURACAO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MINIMO CONSTITUCIONAL                                                                       |      VALOR     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|27- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITA DE IMPOSTOS) = (L14(d ou e) + L26(d ou e) + L23.1(t))|   28.585.061,62|
|28- (-) RESULTADO LIQUIDO DAS TRANSFERENCIAS DO FUNDEB = (L7)                                                                           |    6.766.208,48|
|29- (-) RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERC.SEM DISPONIBILIDADE FINANC.DE RECURSOS DOS FUNDEB IMPOSTOS 4 = (L14h)         |            0,00|
|30- (-) RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERC.SEM DISPONIBILIDADE FINANC.DE RECURSOS DE IMPOSTOS 4 e 7                      |            0,00|
|31- (-) CANCELAMENTO, NO EXERC.,DE RP INSCRITOS C/DISPONIBILIDADE FINANC.DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINC.AO ENSINO = (L34.1(ac)+L34.2(ac)) |            0,00|
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|32- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE  (27 - (28 + 29 + 30 + 31))                                                                  |   21.818.853,14|
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|                                                                                                      |  VALOR EXIGIDO | VALOR APLICADO |   % APLICADO   |
|  APURACAO DO LIMITE MINIMO CONSTITUCIONAL 2 E 5                                                      |       (x)      |       (w)      |       (y)      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|33- APLICACAO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS                                           |   16.939.197,67|   21.818.853,14|           32,20|
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| CN-SIFPM                                                           MUNICIPIO DE EMBU GUACU                                                        CONAM |
|                                                                                                                                                         |
|                                                         Relatorio Resumido da Execucao Orcamentaria                                                     |
|                                     Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutencao e Desenvolvimento do Ensino - MDE                              |
|                                                          Orcamentos Fiscal e da Seguridade Social                                                       |
| RREO - ANEXO 8 (LDB, art.72)                  Periodo de Referencia: JANEIRO a JUNHO 2022 / BIMESTRE: MAIO-JUNHO                                R$ 1,00 |
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|       RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCICIOS ANTERIORES COM         | SALDO INICIAL |  RP LIQUIDADOS |    RP PAGOS    |  RP CANCELADOS |   SALDO FINAL  |
|  DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB8    |      (z)      |      (aa)      |      (ab)      |      (ac)      |      (ad)      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|34- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE                               |   4.436.030,94|                |    2.480.280,35|                |    1.955.750,59|
| 34.1- Executadas c/Recursos de Impostos e Transferencias de Impostos|   4.122.444,81|                |    2.334.306,87|                |    1.788.137,94|
| 34.2- Executadas c/Recursos do FUNDEB - Impostos                    |     313.586,13|                |      145.973,48|                |      167.612,65|
| 34.3- Executadas c/Recursos do FUNDEB - Complem.da Uniao (VAAT+VAAF)|               |                |                |                |                |
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|                                                            OUTRAS INFORMACOES PARA CONTROLE                                                             |
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|                                                                                     |                                 |                                 |
|  RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO                                   |       PREVISAO ATUALIZADA       |       RECEITAS REALIZADAS       |
|                                                                                     |               (a)               |        Ate o Bimestre (b)       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|35- RECEITA DE TRANSFERENCIAS DO FNDE(INCLUINDO RENDIMENTO APLIC.FINANCEIRA)         |              5.043.711,59       |              2.749.799,30       |
| 35.1- Salario-Educacao                                                              |              4.060.093,27       |              2.580.430,30       |
| 35.2- PDDE                                                                          |                  1.996,67       |                  1.080,00       |
| 35.3- PNAE                                                                          |                837.283,93       |                 88.992,16       |
| 35.4- PNATE                                                                         |                144.337,72       |                 79.296,84       |
| 35.5- Outras Transferencias do FNDE                                                 |                                 |                                 |
|36- RECEITA DE TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS                                           |              9.701.959,37       |              6.892.431,72       |
|37- RECEITA DE ROYALITES DESTINADOS A EDUCACAO                                       |                                 |                                 |
|38- RECEITA DE OPERACOES DE CREDITO VINCULADAS A EDUCACAO                            |                                 |                                 |
|39- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO                                     |                      5,03       |                     14,88       |
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|40- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS P/FINANCIAMENTO DO ENSINO=(35+36+37+38+39)         |             14.745.675,99       |              9.642.245,90       |
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|                                                                    |                |    DESPESAS    |    DESPESAS    |    DESPESAS    |  INSCRITAS EM  |
|  DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO  |    DOTACAO     |   EMPENHADAS   |   LIQUIDADAS   |      PAGAS     | RESTOS A PAGAR |
|                   ENSINO  (Por Area de Atuacao)6                   |   ATUALIZADA   | Ate o Bimestre | Ate o Bimestre | Ate o Bimestre | NAO PROCESSADOS|
|                                                                    |       (c)      |       (d)      |       (e)      |       (f)      |       (g)      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|41- EDUCACAO INFANTIL                                               |             *  |                |                |                |                |
| 41.1- Creche                                                       |             *  |                |                |                |                |
| 41.2- Pre-escola                                                   |             *  |                |                |                |                |
|42- ENSINO FUNDAMENTAL                                              |             *  |   13.617.249,91|    7.913.567,55|    7.771.891,84|                |
|43- ENSINO MEDIO                                                    |             *  |                |                |                |                |
|44- ENSINO SUPERIOR                                                 |             *  |                |                |                |                |
|45- ENSINO PROFISSIONAL NAO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR             |             *  |      432.408,44|      401.793,94|      397.651,17|                |
|46- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA       |             *  |                |                |                |                |
|    FINANCIAMENTO DO ENSINO (41 + 42 + 43 + 44 + 45)                |             *  |   14.049.658,35|    8.315.361,49|    8.169.543,01|                |
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| CN-SIFPM                                                           MUNICIPIO DE EMBU GUACU                                                        CONAM |
|                                                                                                                                                         |
|                                                         Relatorio Resumido da Execucao Orcamentaria                                                     |
|                                     Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutencao e Desenvolvimento do Ensino - MDE                              |
|                                                          Orcamentos Fiscal e da Seguridade Social                                                       |
| RREO - ANEXO 8 (LDB, art.72)                  Periodo de Referencia: JANEIRO a JUNHO 2022 / BIMESTRE: MAIO-JUNHO                                R$ 1,00 |
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|                                       RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituicao Federal)                                        |
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|                                                                                     |                                 |                                 |
|  RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS                                                     |       PREVISAO ATUALIZADA       |       RECEITAS REALIZADAS       |
|                                                                                     |               (a)               |        Ate o Bimestre (b)       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|1 - RECEITA DE IMPOSTOS                                                              |             30.749.494,58       |             17.151.653,72       |
| 1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propr.Predial e Ter.Urbana-IPTU          |             14.076.993,60       |              8.640.486,77       |
| 1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissao Inter Vivos - ITBI             |              2.429.948,34       |              1.018.376,58       |
| 1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza-ISS          |              8.373.006,24       |              3.725.438,39       |
| 1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF                  |              5.869.546,40       |              3.767.351,98       |
|2 - RECEITA DE TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS                               |             86.125.754,86       |             50.605.136,97       |
| 2.1- Cota-Parte FPM                                                                 |             47.815.168,43       |             27.444.779,43       |
|   2.1.1- Parcela referente a CF, art. 159, I, alinea b                              |             43.772.668,42       |             27.444.779,43       |
|   2.1.2- Parcela referente a CF, art. 159, I, alineas d e e                         |              4.042.500,01       |                                 |
| 2.2- Cota-Parte ICMS                                                                |             29.788.589,26       |             16.135.136,46       |
| 2.3- Cota-Parte IPI-Exportacao                                                      |                234.137,08       |                137.255,35       |
| 2.4- Cota-Parte ITR                                                                 |                 16.808,77       |                 11.523,69       |
| 2.5- Cota-Parte IPVA                                                                |              8.271.051,32       |              6.876.442,04       |
| 2.6- Cota-Parte IOF-Ouro                                                            |                                 |                                 |
| 2.7- Compensacoes Financeiras Provenientes de Imp. e Transf.Constitucionais         |                                 |                                 |
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|3 - TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)                                  |            116.875.249,44       |             67.756.790,69       |
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|4 - TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1)+(2.2)+(2.3)+(2.4)+(2.5))             |             16.416.650,97       |             10.121.027,39       |
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|5- VALOR MINIMO A SER APLICADO ALEM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB                     |                                 |                                 |
|    5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))  +                               |                                 |                                 |
|   25% DE ((1.1)   + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6) + (2.7))                |             12.802.161,38       |              6.818.170,27       |
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|                                                                         FUNDEB                                                                          |
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|                                                                                     |                                 |                                 |
|  RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCICIO                                          |       PREVISAO ATUALIZADA       |       RECEITAS REALIZADAS       |
|                                                                                     |               (a)               |        Ate o Bimestre (b)       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|6 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB                                                     |             27.125.839,70       |             17.063.085,16       |
| 6.1- FUNDEB - Impostos e Transferencias de Impostos                                 |             27.125.839,70       |             17.063.085,16       |
|   6.1.1- Principal                                                                  |             27.090.935,90       |             16.887.235,87       |
|   6.1.2- Rendimentos de Aplicacao Financeira                                        |                 34.903,80       |                175.849,29       |
| 6.2- FUNDEB - Complementacao da Uniao - VAAF                                        |                                 |                                 |
|   6.2.1- Principal                                                                  |                                 |                                 |
|   6.2.2- Rendimentos de Aplicacao Financeira                                        |                                 |                                 |
| 6.3- FUNDEB - Complementacao da Uniao - VAAT                                        |                                 |                                 |
|   6.3.1- Principal                                                                  |                                 |                                 |
|   6.3.2- Rendimentos de Aplicacao Financeira                                        |                                 |                                 |
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|7 - RESULTADO LIQUIDO DAS TRANSFERENCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4)1                      |             10.674.284,93       |              6.766.208,48       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    ACRESCIMO  RESULTANTE DAS TRANSFERENCIAS DO FUNDEB                                                                                                   |
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Anuncie: 
11. 3729-6600 

comercial@gazetasp.com.br

A leitura 
na medida 
certa.

D7gazetasp.com.br
SÁBADO, 30 DE JULHO A SEGUNDA-FEIRA, 1º DE AGOSTO DE 2022 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| CN-SIFPM                                                           MUNICIPIO DE EMBU GUACU                                                        CONAM |
|                                                                                                                                                         |
|                                                         Relatorio Resumido da Execucao Orcamentaria                                                     |
|                                     Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutencao e Desenvolvimento do Ensino - MDE                              |
|                                                          Orcamentos Fiscal e da Seguridade Social                                                       |
| RREO - ANEXO 8 (LDB, art.72)                  Periodo de Referencia: JANEIRO a JUNHO 2022 / BIMESTRE: MAIO-JUNHO                                R$ 1,00 |
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|                                                                    |                |    DESPESAS    |    DESPESAS    |    DESPESAS    |  INSCRITAS EM  |
|               TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCACAO                |    DOTACAO     |   EMPENHADAS   |   LIQUIDADAS   |      PAGAS     | RESTOS A PAGAR |
|                                                                    |   ATUALIZADA   | Ate o Bimestre | Ate o Bimestre | Ate o Bimestre | NAO PROCESSADOS|
|                                                                    |       (c)      |       (d)      |       (e)      |       (f)      |       (g)      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|47- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCACAO (12 + 26 + 46)            |             *  |   54.700.726,45|   36.900.423,12|   32.322.450,40|                |
| 47.1- Despesas Correntes                                           |             *  |   54.083.415,74|   36.622.004,98|   32.308.320,40|                |
|   47.1.1- Pessoal Ativo                                            |             *  |   36.349.038,93|   24.935.520,31|   21.131.531,33|                |
|   47.1.2- Pessoal Inativo                                          |             *  |                |                |                |                |
|   47.1.3- Transferencias as instituicoes comunitarias,             |             *  |                |                |                |                |
|           confessionais ou filantropicas sem fins lucrativos       |             *  |                |                |                |                |
|   47.1.4- Outras Despesas Correntes                                |             *  |   17.734.376,81|   11.686.484,67|   11.176.789,07|                |
| 47.2- Despesas de Capital                                          |             *  |      617.310,71|      278.418,14|       14.130,00|                |
|   47.2.1- Transferencias as instituicoes comunitarias,             |             *  |                |                |                |                |
|           confessionais ou filantropicas sem fins lucrativos       |             *  |                |                |                |                |
|   47.2.2- Outras Despesas de Capital                               |             *  |      617.310,71|      278.418,14|       14.130,00|                |
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIACAO BANCARIA                      |              FUNDEB             |         SALARIO EDUCACAO        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|48- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021                             |              1.170.448,50       |                  4.717,22       |
|49- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATE O BIMESTRE (orcamentario)                           |             16.887.235,87       |              2.461.197,81       |
|50- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATE O BIMESTRE (orcamentario e restos a pagar)          |             16.420.313,32       |              2.247.644,80       |
|51- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATE O BIMESTRE                                    |              1.637.371,05       |                218.270,23       |
|52- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENCOES E OUTROS VALORES EXTRAORCAMENTARIOS)            |                      0,00       |                      0,00       |
|53- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORCAMENTARIOS)                        |                      0,00       |                      0,00       |
|54- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancario)                                 |              1.637.371,05       |                218.270,23       |
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 25/JUL/2022 e hora de emissao 10:03
                                                                                                                                CONAM-RREO8-2022-1.9
 (*) Valores nao informados considerando que na Lei Orcamentaria, a  discriminacao  da  despesa, quanto  a  sua  natureza,  foi  elaborada  por  categoria
     economica, grupo de natureza de despesa e modalidade de aplicacao, nos termos  do  artigo 6o. da  Portaria  Interministerial  STN/SOF  No. 163/2001 e
     alteracoes posteriores.

 NOTAS:
 1. SE RESULTADO LIQUIDO DA TRANSFERENCIA (7) > 0 = ACRESCIMO  RESULTANTE DAS TRANSFERENCIAS DO FUNDEB, 
    SE RESULTADO LIQUIDO DA TRANSFERENCIA (7) < 0 = DECRESCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERENCIAS DO FUNDEB
 2. Limites minimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercicio.
 3. Art. 25,par.3o, Lei 14.113/2020: Ate 10% (dez por cento) dos recursos recebidos a conta dos Fundos, inclusive relativos a complementacao da Uniao, nos
    termos do par.2o do art. 16 desta Lei, poderao ser utilizados no primeiro quadrimestre do exercicio imediatamente subsequente,  mediante  abertura  de
    credito adicional.
 4. Os valores referentes a parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada a educacao deverao ser informados somente no RREO
    do ultimo bimestre do exercicio.
 5. Nos cinco primeiros bimestres do exercicio o acompanhamento sera feito com base na despesa liquidada. No ultimo bimestre do exercicio, o valor  devera
    corresponder ao total da despesa empenhada. 
 6. As linhas representam areas de atuacao e nao correspondem exatamente as subfuncoes da Funcao Educacao. As despesas classificadas nas demais subfuncoes
    tipicas e nas subfuncoes atipicas deverao ser rateadas para essas areas de atuacao.

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| CN-SIFPM                                                           MUNICIPIO DE EMBU GUACU                                                        CONAM |
|                                                                                                                                                         |
|                                                         Relatorio Resumido da Execucao Orcamentaria                                                     |
|                                     Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutencao e Desenvolvimento do Ensino - MDE                              |
|                                                          Orcamentos Fiscal e da Seguridade Social                                                       |
| RREO - ANEXO 8 (LDB, art.72)                  Periodo de Referencia: JANEIRO a JUNHO 2022 / BIMESTRE: MAIO-JUNHO                                R$ 1,00 |
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                                                                                CONAM-RREO8-2022-1.9
  Assumo a responsabilidade pelas informacoes acima ressalvando a diferenca da metodologia adotada para apuracao dos limites constitucionais em relacao ao
  TCE/TCM.

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| CN-SIFPM                                                                                                                                         CONAM |
|                                                                 MUNICIPIO DE EMBU GUACU                                                                |
|                                                                                                                                                        |
|                                                         RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA                                                    |
|                                         DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERACOES DE CREDITO E DESPESAS DE CAPITAL                                       |
|                                                         ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL                                                       |
|                                            Periodo de Referencia: JANEIRO a JUNHO 2022 / BIMESTRE: MAIO-JUNHO                                          |
|                                    __________________________________________________________________________________                                  |
| RREO - ANEXO 9 (LRF, art. 53, par. 1o, inciso I)                                                                                              Em Reais |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                         |                              |                               |                               |
|                        RECEITAS                         |     PREVISAO ATUALIZADA      |       RECEITAS REALIZADAS     |      SALDO NAO REALIZADO      |
|                                                         |              (a)             |              (b)              |           (c)=(a - b)         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                         |                              |                               |                               |
| RECEITAS DE OPERACOES DE CREDITO 1 (I)                  |                    0,00      |                     0,00      |                     0,00      |
|                                                         |                              |                               |                               |
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|                                                         |                              |                               |                               |
|                        DESPESAS                         |      DOTACAO ATUALIZADA      |      DESPESAS EMPENHADAS      |      SALDO NAO EXECUTADO      |
|                                                         |              (d)             |              (e)              |           (f)=(d-e)           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                         |                              |                               |                               |
| DESPESAS DE CAPITAL                                     |           20.125.459,77      |            15.741.235,96      |             4.384.223,81      |
|                                                         |                              |                               |                               |
|  Investimentos                                          |           17.320.621,77      |            12.939.478,50      |             4.381.143,27      |
|  Inversoes Financeiras                                  |                              |                               |                     0,00      |
|  Amortizacao da Divida                                  |            2.804.838,00      |             2.801.757,46      |                 3.080,54      |
|                                                         |                              |                               |                               |
|  (-) Incentivos Fiscais a Contribuinte                  |                              |                               |                               |
|  (-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituicoes |                              |                               |                               |
|      Financeiras                                        |                              |                               |                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                         |                              |                               |                               |
| DESPESA DE CAPITAL LIQUIDA (II)                         |           20.125.459,77      |            15.741.235,96      |             4.384.223,81      |
|                                                         |                              |                               |                               |
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|                                                         |             (d-a)            |             (e-b)             |             (f-c)             |
|                                                         |----------------------------------------------------------------------------------------------| 
| RESULTADO PARA APURACAO DA REGRA DE OURO (III)=(II - I) |           20.125.459,77      |            15.741.235,96      |             4.384.223,81      |
|                                                         |                              |                               |                               |
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                                                                                 CONAM-RREO9-2022-1.9
FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 25/JUL/2022 e hora de emissao 10:01
 NOTAS:
 1. Operacoes de Credito descritas na CF, art.167, inciso III

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| CN-SIFPM                                                         MUNICIPIO DE EMBU GUACU                                                          CONAM |
|                                                                                                                                                         |
|                                                          RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA                                                    |
|                                          DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENACAO DE ATIVOS E APLICACAO DOS RECURSOS                                       |
|                                                          ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL                                                       |
|                                                                                                                                                         |
|                                             Periodo de Referencia: JANEIRO a JUNHO 2022 / BIMESTRE: MAIO-JUNHO                                          |
| RREO - ANEXO 11 (LRF, art. 53, par. 1o, inciso III)                                                                                            Em reais |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                      RECEITAS                      |        PREVISAO ATUALIZADA       |      RECEITAS REALIZADAS       |              SALDO             |
|                                                    |                (a)               |               (b)              |           (c)=(a - b)          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|RECEITAS DE ALIENACAO DE ATIVOS (I)                 |                      0,00        |                     0,00       |                     0,00       |
|                                                    |                                  |                                |                                |
| Receita de Alienacao de Bens Moveis                |                      0,00        |                     0,00       |                     0,00       |
| Receita de Alienacao de Bens Imoveis               |                      0,00        |                     0,00       |                     0,00       |
| Receita de Alienacao de Bens Intangiveis           |                                  |                                |                     0,00       |
| Receita de Rendimentos de Aplicacoes Financeiras   |                                  |                                |                     0,00       |
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|                                   |    DOTACAO     |    DESPESAS    |    DESPESAS    |    DESPESAS    |DESP. INSCRITAS  | PAGAMENTO DE |                |
|             DESPESAS              |   ATUALIZADA   |   EMPENHADAS   |   LIQUIDADAS   |     PAGAS      |EM RESTOS A PAGAR|RESTOS A PAGAR|      SALDO     |
|                                   |       (d)      |      (e)       |                |      (f)       |NAO PROCESSADOS  |      (g)     |    (h)=(d-e)   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|APLICACAO DOS RECURSOS DA ALIENACAO|                |                |                |                |                 |              |                |
|DE ATIVOS(II)                      |               *|            0,00|            0,00|            0,00|             0,00|          0,00|                |
|                                   |                |                |                |                |                 |              |                |
| Despesas de Capital               |               *|            0,00|            0,00|            0,00|             0,00|          0,00|                |
|  Investimentos                    |               *|            0,00|            0,00|            0,00|             0,00|          0,00|                |
|  Inversoes Financeiras            |               *|            0,00|            0,00|            0,00|             0,00|          0,00|                |
|  Amortizacao da Divida            |               *|            0,00|            0,00|            0,00|             0,00|          0,00|                |
|                                   |                |                |                |                |                 |              |                |
| Despesas Correntes dos Regimes de |                |                |                |                |                 |              |                |
| Previdencia                       |               *|            0,00|            0,00|            0,00|             0,00|          0,00|                |
|  Regime  Proprio  dos  Servidores |                |                |                |                |                 |              |                |
|  Publicos                         |               *|            0,00|            0,00|            0,00|             0,00|          0,00|                |
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|                                                    |          EXERCICIO 2021          |         EXERCICIO 2022         |           SALDO ATUAL          |
|             SALDO FINANCEIRO A APLICAR             |               (i)                |      (j)=(Ib -(IIf + IIg))     |        (k)=(IIIi + IIIj)       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|VALOR (III)                                         |                      0,00        |                     0,00       |                     0,00       |
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                                                                                 CONAM-RREO11-2022-1.9
FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 25/JUL/2022 e hora de emissao 10:02
 NOTAS:
 (*) Valores nao informados considerando que na Lei Orcamentaria, a  discriminacao  da  despesa, quanto  a  sua  natureza,  foi  elaborada  por  categoria
     economica, grupo de natureza de despesa e modalidade de aplicacao, nos termos  do  artigo 6o. da  Portaria  Interministerial  STN/SOF  No. 163/2001 e
     alteracoes posteriores.

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| CN-SIFPM                                                                                                                                                                                         CONAM |
|                                                                                Prefeitura Municipal de Embu-Guacu  |
|  |
|                                                                                 APLICACAO COM RECURSOS DO FUNDEB  |
|  |
|  |
| 25/07/2022                                                                            JANEIRO A JUNHO/2022                                                                                 Pagina    1 |
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------     --------------------------------------------------------------------------------------------
|                                    RECEITA DO FUNDEB                                                  |   |                                    RETENCOES AO FUNDEB  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|   |--------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                          PREVISAO ATUALIZADA                RECEBIDO  |   |                     PREVISAO ATUALIZADA                                RETIDO  |
|                                                             PARA O EXERCICIO         ATE O TRIMESTRE  |   |                        PARA O EXERCICIO                       ATE O TRIMESTRE  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|   |  |
|  Receitas de Transferencias                                    27.090.935,90           16.887.235,87  |   |                           16.258.288,40                         10.163.112,35  |
|  Receitas de Aplicacoes Financeiras                                34.903,80              175.849,29  |   |--------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                       |   |                   APURACAO DO RESULTADO DO FUNDEB ATE O TRIMESTRE  |
|                                                                                                       |   |--------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                       |   |                TRANSFERENCIAS RECEBIDAS                             RETENCOES  |
|                                                           ------------------------------------------  |   |  |
|  Total                                                         27.125.839,70           17.063.085,16  |   |                           16.887.235,87                         10.163.112,35  |
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------    |  |
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------    |--------------------------------------------------------------------------------------------|
|                              APLICACOES MINIMAS OBRIGATORIAS                                          |   |                           DIFERENCA ( RECEBIDO - RETIDO )  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|   |--------------------------------------------------------------------------------------------
|  TOTAL                                                         27.125.839,70           17.063.085,16  |   |           GANHO            6.724.123,52       PERDA  |
|  MAGISTERIO ( 70 %  DO TOTAL )                                 18.988.087,79           11.944.159,61  |   |  |
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------     --------------------------------------------------------------------------------------------
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|                                                                                         APLICACAO NO EXERCICIO  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                              DOTACAO ATUALIZADA                     DESPESA EMPENHADA                     DESPESA LIQUIDADA                           DESPESA PAGA  |
|                                                PARA O EXERCICIO                       ATE O TRIMESTRE                       ATE O TRIMESTRE                        ATE O TRIMESTRE  |
|                                                           Valor      %                          Valor      %                          Valor      %                           Valor      %  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  TOTAL                                                *                                 26.696.289,35   156,46                17.724.437,54   103,88                 14.796.427,85    86,72  |
|  MAGISTERIO                                           *                                 26.696.289,35   156,46                17.724.437,54   103,88                 14.796.427,85    86,72  |
|  OUTRAS                                               *                                                   0,00                                  0,00                                   0,00  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                        DEDUCOES  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        MAGISTERIO                                                                                0,00     0,00                         0,00     0,00                          0,00     0,00  |
|  ( - ) Despesas c/ Aposentados  ( 3.1.90.01.00 )                                                          0,00                                  0,00                                   0,00  |
|  ( - ) Despesas c/ Pensoes      ( 3.1.90.03.00 )                                                          0,00                                  0,00                                   0,00  |
|  ( - ) Outras Despesas com Inativos                                                                       0,00                                  0,00                                   0,00  |
|  |
|        OUTRAS                                                                                    0,00     0,00                         0,00     0,00                          0,00     0,00  |
|  ( - ) Despesas c/ Aposentados  ( 3.1.90.01.00 )                                                          0,00                                  0,00                                   0,00  |
|  ( - ) Despesas c/ Pensoes      ( 3.1.90.03.00 )                                                          0,00                                  0,00                                   0,00  |
|  ( - ) Outras Despesas com Inativos                                                                       0,00                                  0,00                                   0,00  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                    DESPESAS LIQUIDAS  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  TOTAL                                                                                  26.696.289,35   156,46                17.724.437,54   103,88                 14.796.427,85    86,72  |
|  MAGISTERIO                                                                             26.696.289,35   156,46                17.724.437,54   103,88                 14.796.427,85    86,72  |
|  OUTRAS                                                                                          0,00     0,00                         0,00     0,00                          0,00     0,00  |
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| CN-SIFPM                                                                                                                                                                                         CONAM |
|                                                                                Prefeitura Municipal de Embu-Guacu  |
|  |
|                                                                                 APLICACAO COM RECURSOS DO FUNDEB  |
|  |
|  |
| 25/07/2022                                                                            JANEIRO A JUNHO/2022                                                                                 Pagina    2 |
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|                                        RECURSOS RECEBIDOS A TITULO DE COMPLEMENTACAO DA UNIAO VAAT - Aplicacao em Despesas de Capital - art. 27 Lei 14.113/2020  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  TOTAL DA COMPLEMENTACAO DA UNIAO VAAT ARRECADADO  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  Percentual minimo de aplicacao - Despesa de Capital                                        15%  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                     DESPESA EMPENHADA                     DESPESA LIQUIDADA                           DESPESA PAGA  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  Complementacao da Uniao VAAT - Despesas de Capital  |
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|                                        RECURSOS RECEBIDOS A TITULO DE COMPLEMENTACAO DA UNIAO VAAT - Aplicacao em Educacao Infantil   - art. 28 Lei 14.113/2020  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  Percentual minimo de aplicacao - Educacao Infantil                                         50%  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                     DESPESA EMPENHADA                     DESPESA LIQUIDADA                           DESPESA PAGA  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  Complementacao da Uniao VAAT  |
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                                                                                                                                CONAM-ENSINO-2022-1.8
 NOTA:
 (*) Valores nao informados considerando que na Lei Orcamentaria, a discriminacao da despesa, quanto a sua natureza, foi elaborada por categoria economica, grupo de natureza de despesa e modalidade  de
     aplicacao, nos termos do artigo 6o. da Portaria Interministerial STN/SOF No. 163/2001 e alteracoes posteriores.
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 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| CN-SIFPM                                                                                                                                                                                         CONAM |
|                                                                                Prefeitura Municipal de Embu-Guacu  |
|  |
|                                                                            APLICACAO DOS RECURSOS PROPRIOS EM ENSINO  |
|                                                                        (ART. 256 DA CONSTITUICAO DO ESTADO DE SAO PAULO)  |
|                                                                                       PREFEITURA MUNICIPAL  |
|  |
| 25/07/2022                                                                            JANEIRO A JUNHO/2022                                                                                 Pagina    1 |
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------     --------------------------------------------------------------------------------------------
|                                    RECEITA DE IMPOSTOS                                                |   |                           APLICACAO MINIMA CONSTITUCIONAL  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|   |--------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                          PREVISAO ATUALIZADA              ARRECADADO  |   |  |
|                                                              ATE O EXERCICIO           ATE O PERIODO  |   |                                        PARA O EXERCICIO         ATE O TRIMESTRE  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|   |  |
|  Proprios                                                      30.749.494,58           17.151.653,72  |   |  |
|  Transferencias da Uniao                                       47.840.285,68           27.506.154,00  |   |  TOTAL ( 25% )                             29.218.812,36           16.939.197,67  |
|  Transferencias do Estado                                      38.285.469,18           23.098.982,97  |   |  |
|                                                           ------------------------------------------- |    --------------------------------------------------------------------------------------------
|  Total                                                        116.875.249,44           67.756.790,69  |
|  Retencoes ao FUNDEB                                           16.258.288,40           10.163.112,35  |
|                                                           ------------------------------------------- |
|  Receitas Liquidas                                            100.616.961,04           57.593.678,34  |
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|    DESPESAS PROPRIAS EM EDUCACAO  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                              DOTACAO ATUALIZADA                     DESPESA EMPENHADA                     DESPESA LIQUIDADA                           DESPESA PAGA  |
|                                                PARA O EXERCICIO                       ATE O TRIMESTRE                       ATE O TRIMESTRE                        ATE O TRIMESTRE  |
|                                                           Valor      %                          Valor      %                          Valor      %                           Valor      %  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                    DESPESAS TOTAIS  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  TOTAL                                                 *                                22.639.979,11    33,41                19.545.824,45    28,85                 18.041.679,90    26,63  |
|    Ensino Fundamental                                  *                                 8.526.377,24    12,58                 6.083.914,67     8,98                  4.872.983,13     7,19  |
|    Educacao Infantil                                   *                                 3.950.489,52     5,83                 3.298.797,43     4,87                  3.005.584,42     4,44  |
|  Retencoes ao FUNDEB                                                                    10.163.112,35    15,00                10.163.112,35    15,00                 10.163.112,35    15,00  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                        DEDUCOES  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  ENSINO FUNDAMENTAL  |
|  (-) Ganhos de Aplicacoes Financeiras                                                            0,00     0,00                         0,00     0,00                          0,00     0,00  |
|  EDUCACAO INFANTIL  |
|  (-) Ganhos de Aplicacoes Financeiras                                                            0,00     0,00                         0,00     0,00                          0,00     0,00  |
|  |
|  FUNDEB RETIDO E NAO APLICADO NO RETORNO                                                         0,00     0,00                         0,00     0,00                          0,00     0,00  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                    DESPESAS LIQUIDAS  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  Ensino Fundamental                                                                      8.526.377,24    12,58                 6.083.914,67     8,98                  4.872.983,13     7,19  |
|  Educacao Infantil                                                                       3.950.489,52     5,83                 3.298.797,43     4,87                  3.005.584,42     4,44  |
|  Retencoes ao FUNDEB                                                                    10.163.112,35    15,00                10.163.112,35    15,00                 10.163.112,35    15,00  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  TOTAL                                                                                  22.639.979,11    33,41                19.545.824,45    28,85                 18.041.679,90    26,63  |
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                                                                                                                                CONAM-ENSINO-2022-1.8
 NOTA:
 (*) Valores nao informados considerando que na Lei Orcamentaria, a discriminacao da despesa, quanto a sua natureza, foi elaborada por categoria economica, grupo de natureza de despesa e modalidade  de
     aplicacao, nos termos do artigo 6o. da Portaria Interministerial STN/SOF No. 163/2001 e alteracoes posteriores.
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