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Bolsonaro convida chefes
de Estado estrangeiros
para o 7 de setembro

MARCELO CAMARGO/AGÊNCIA BRASIL

O ex-governador e pré-candidato
a Senado Márcio França (PSB) disse ontem que empresários importantes estão deixando de apoiar
o presidente Jair Bolsonaro (PL).
“Empresários grandes e que eram
a favor do atual governo estão
mudando devagar o pensamento.
Todo mundo pode ter sua mágoa,
mas, na hora de separar, separa
quem é a favor da democracia e
BRASIL/A5
quem não é”, disse.

As festividades do 7 de Setembro
em Brasília devem ter a participação de 4.500 militares num desfile
na Esplanada dos Ministérios, número similar ao de anos anteriores, e podem contar ainda com a
presença de chefes de Estado dos
países de língua portuguesa. O

Número de famílias
de SP em situação
de miséria aumenta

governo Jair Bolsonaro (PL) convidou para as festividades os chefes de Estado de Portugal, Angola,
Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique, São Tomé e Príncipe
e Timor-Leste. O presidente português, Marcelo Rebelo de Sousa,
BRASIL/A5
deve comparecer.

3.759 crianças
e adolescentes
vivem nas ruas

Nº de presos
trabalhando
cresce 42%

A Prefeitura de São Paulo divulgou no último sábado (30) que
o número de crianças e adolescentes vivendo em situação de
rua na capital paulista dobrou
no período de 15 anos. O levantamento apontou que, ao todo, são
ESTADO/A3
3.759.

Mesmo com a população carcerária em queda no Estado, o número
de presos trabalhando no sistema
penitenciário cresceu 42% nos últimos dois anos, e alcançou 34.734
em 2022. A principal causa é o arrefecimento da pandemia e a retomada da economia. ESTADO/A3

Social, crescimento foi de 5,52% nos primeiros meses de 2022

EMTU

BOLSA DE ESTUDO

De acordo com a pasta, a cidade
registrou em abril 654.103 famílias vivendo nessa situação, contra 619.869 famílias do computado em janeiro. O levantamento

Linhas passam por
Inscrições para o
mudanças em Embu e ProUni estão abertas
SERVIÇOS/A2
SERVIÇOS/A2
Itapecerica
até quinta

A Segundo dados da Secretaria Municipal de Desenvolvimento
da SMADS foi realizado a partir de
dados coletados do Cadastro Único
(CadÚnico) do município. Os distritos de M´Boi Mirim, Capela do
Socorro e Cidade Ademar, na zona

sul, foram as regiões onde mais foi
observado avanço da pobreza extrema na capital paulista até abril, a
exemplo do que já havia sido registrado no início do ano. ESTADO/A3

FÁBIO JÚNIOR

Idoso é
espancado em
show e morre
O advogado Antônio Carlos Juliano, de 63 anos, morreu após ser
agredido em um show do cantor
Fábio Jr., no Clube de Campo de
Sorocaba. O caso foi registrado
no último sábado (30). De acordo
com as informações da Polícia Civil e Militar, o agressor — identificado como Leandro Luiz Manrique, de 43 anos — atingiu a vítima
com chutes e socos, além de pisar na cabeça do advogado quando ele já estava ferido no chão. A
confusão foi cessada por um amigo da vítima e os seguranças do
ESTADO/A3
local.

SANTO ANDRÉ

Médico acusado de
homofobia é afastado
ESTADO/A3
no ABC

Luva de
Pedreiro fecha
com a Adidas
ANEXO/A8

ANTONIO CICERO/PHOTO PRESS/FOLHAPRESS

Em São Paulo Calor acima
da média em julho fez
consumo da energia subir

O calor acima da média de julho deste ano fez com que o consumo de energia
subisse na Capital. A alta foi de 2,5%, comparando com julho de 2021. O patamar
no mês passado foi o mesmo esperado para setembro, com a chegada da primavera. A capital paulista teve o julho mais quente desde 1984, segundo o Instituto
Nacional de Meteorologia (Inmet). Foram 48 dias sem chuva na cidade. ESTADO/A3

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

DocuSign Envelope ID: 8A2D859C-DB12-4BC5-AD5A-57E499B3B545

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

11. 94350-4753

Ribeirão
Preto
15° 31°

Araçatuba
17° 32°
Presidente
Prudente
17° 32°

instagram/gazeta.sp

@gazetasp_

youtube/gazetasp

facebook.com/gazetasp

Campinas
14° 29°
Ubatuba
15° 25°

Piracicaba
14° 30°

Registro
12° 23°

NOTAS

São Paulo
13° 25°

Sol

Poucas nuvens

AMANHÃ:

Nublado

14º

25°

Chuva rápida

QUINTA:

Sol com algumas
nuvens.
Não chove.

gazetasp.com.br
TERÇA-FEIRA, 2 DE AGOSTO DE 2022

Chuva

Sol com muitas nuvens
durante o dia e períodos
de céu nublado. Noite
com muitas nuvens.
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Nos fins de semana não há rodízio.
Valor da multa é de R$ 130,16.

PRAZO. Os estudantes interessados em bolsas de estudos em instituições privadas

de ensino superior têm até quinta-feira para acessar o site do ProUni e se inscrever

Inscrições para o ProUni
seguem abertas até quinta
THIAGO NEME/GAZETA DE S.PAULO

Legislativo de Taboão da Serra. A Câmara Municipal
de Taboão da Serra retoma as atividades hoje (2), após
o recesso parlamentar do mês de julho. Além das sessões legislativas, as audiências públicas das comissões
permanentes também voltam a ser realizadas de forma
presencial. A agenda das reuniões públicas será divulgada no site do Legislativo. A expectativa é que durante
o segundo semestre ocorram votações importantes na
Câmara Municipal. “Temos grandes expectativas para
os próximos meses, diversas pautas de interesse público
estão tramitando nas comissões e serão colocadas em
debate no plenário, tanto nas sessões como também nas
audiências públicas temáticas”, afirma o vereador e presidente da Casa, Carlinhos do Leme. As sessões parlamentares da Câmara Municipal de Taboão da Serra acontecem todas as terças-feiras, a partir das 10h. Os cidadãos
podem acompanhar os trabalhos legislativos presencialmente ou através do Youtube, onde as sessões são transmitidas ao vivo. (GSP)
Ocupação. A expansão da ocupação no segundo trimestre deste ano foi disseminada entre diversas atividades
econômicas como indicam os dados da Pnad Contínua,
divulgada na última semana pelo Instituto Brasileiro
de Geografia e Estatística (IBGE). Os destaques foram
comércio (3,4%), indústria (2,7%), administração pública, defesa, seguridade social, educação, saúde humana
e serviços sociais (4,5%). Segundo a coordenadora de
Pesquisas por Amostra de Domicílios do IBGE, Adriana
Beringuy, no último grupo de atividades, a expansão de
739 mil pessoas foi influenciada pela educação básica,
especialmente o ensino fundamental. Além do comportamento sazonal de expansão desse grupamento, a intensificação das atividades presenciais levou à absorção
de profissionais no segmento da educação com contribuição ainda das contratações na área de saúde. Adriana
Beringuy informou que, de maneira geral, a série histórica mostra que tal grupamento costuma começar o ano
com retração e apresentar crescimento a partir do segundo trimestre. Esse comportamento só não foi notado
nos anos de 2020 e 2021, e embora tenha havido variação
positiva da população ocupada no grupamento, não foi
estatisticamente significativa. Mas, no segundo trimestre
deste. ano voltou a ocorrer a sazonalidade. (AB)

“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”.
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stão abertas as inscrições para a segunda edição de
2022 do Programa
Universidade para
Todos (ProUni). Os estudantes interessados em bolsas
de estudos em instituições
privadas de ensino superior
têm até quinta-feira (4) para
acessar o site do ProUni e se
inscrever no programa.
Podem participar estudantes interessados em bolsas de estudo parciais (50%)
ou integrais (100%), em diversas universidades privadas, desde que tenham feito
o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) e atingido,
no mínimo, a média de 450
pontos em cada matéria do
exame. Além disso, o estudante não pode ter zerado a
prova de redação e nem ter

participado como treineiro.
O resultado com a lista
dos candidatos pré-selecionados será disponibilizado
no site do programa e será
constituído de duas chamadas, previstas para o dia
8 de agosto e 22 de agosto
de 2022. O site do ProUni
é acessounico.mec.gov.br/
prouni.
Para participar do processo o candidato deve
preencher alguns critérios
como as exigências de faixas de renda per capita: até
1,5 salário-mínimo, para bolsa integral; e até 3 salários
mínimos, para bolsa parcial
que representa 50% do valor
da mensalidade do curso.
CONCORRÊNCIA.
Uma das novidades desta
edição é que a inscrição de-

O resultado
com a lista dos
candidatos préselecionados será
disponibilizado
no site do
programa e será
constituído de
duas chamadas,
previstas para o
dia 8 de agosto e
22 de agosto de
2022

verá ser feita por tipo de
modalidade de concorrência, que são: ampla concorrência e ações afirmativas. Com isso, haverá uma
ordem de prioridade para
a classificação dos candidatos inscritos conforme
cada modalidade
escolhida.
Outra mudança é a ampliação dos critérios de origem escolar do estudante
que deseja disputar as bolsas do Prouni. A classificação levará em conta a modalidade de concorrência
escolhida pelo estudante
em sua inscrição por curso,
turno, local de oferta, instituição, e dentro de cada
modalidade deverá ser
obedecida a ordem decrescente das notas do Enem e,
segundo o edital. (AB)

Linhas da EMTU passam por mudanças
em Embu das Artes e Itapecerica da Serra

A

Empresa Metropolitana de
Transportes Urbanos de São
Paulo (EMTU)
anunciou mudanças em diversas linhas nesta semana
em Embu das Artes, Itapecerica da Serra, Embu-Guaçu e
Juquitiba.
As reprogramações foram definidas com base nos
acompanhamentos diários
da Operação Monitorada,
realizados pelo setor de fiscaRAFAEL SANTOS SILVA/ÔNIBUS BRASIL
lização da EMTU, juntamente com informações obtidas D A Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos de São Paulo (EMTU) anunciou mudanças
no Centro de Gestão e Super- em diversas linhas nesta semana em Embu das Artes, Itapecerica da Serra, Embu-Guaçu e Juquitiba
visão da empresa, que acompanha a operação dos ônibus intermunici- ção dos horários nos dias úteis.
pais em tempo real.
551 – Embu das Artes (Jardim Mimás)
As reprogramações
Informações adicionais sobre os novos
x São Paulo (Metrô Capão Redondo): Mais
foram definidas
horários das linhas podem ser obtidas no
uma partida para São Paulo, ficando então
com base nos
site ou no aplicativo da EMTU disponível
com 58, nos dias úteis.
para iOS e Android. Mais informações no
acompanhamentos
site www.emtu.sp.gov.br/EMTU. O texto
ITAPECERICA DA SERRA.
diários da Operação
conta com informações do “Portal O Ta001 – Itapecerica da Serra (Parque PaMonitorada,
boanense” e “Linhas Metropolitanas”
raíso) x São Paulo (Metrô Capão Redondo):
realizados
Mais cinco partidas para São Paulo, ficando
pelo setor de
EMBU DAS ARTES.
então com 132, e mais três para Itapecerica,
fiscalização da
033 – Embu das Artes (Engenho Velho)
ficando com 142, nos dias úteis.
x São Paulo (Metrô Vila Sônia): Removido
032 – Itapecerica da Serra (Parque PaEMTU, juntamente
do itinerário oficial o trecho das ruas Jorge raíso) x São Paulo (Metrô Vila Sônia): Mais
com informações
Alfredo Camasmie e Marcelino Pinto Teicinco saídas para São Paulo (ficando então
obtidas no
xeira, no Parque Industrial.
com 136, e mais oito para Itapecerica, ficanCentro de Gestão
056 – Embu das Artes (Engenho Velho)
do com 148, nos dias úteis.
e Supervisão da
x São Paulo (Metrô Campo Limpo): Menos
034 – Itapecerica da Serra (Jardim São
empresa, que
três partidas para SP, ficando então com 37, Marcos x Jardim das Oliveiras): Reprograe menos duas para Embu, ficando com 38,
mação de alguns horários de partida nos
acompanha a
nos dias úteis.
dias úteis.
operação dos
124 – Embu das Artes (Jardim Santo
239 – Itapecerica da Serra (Jardim São
ônibus em tempo
Eduardo) x São Paulo (Metrô Vila Sônia):
Marcos) x Cotia (Terminal Cotia): Mais quareal
Mais sete partidas por sentido, ficando en- tro partidas por sentido nos dias úteis, fitão com 38 em cada, os dias úteis.
cando com 81 para Cotia e 87 para
193 – Embu das Artes (Jardim Santa TeItapecerica.
resa) x São Paulo (Metrô Capão Redondo):
339 – Itapecerica da Serra (Jardim VicMais seis partidas por sentido nos dias
toria) x São Paulo (Metrô Capão Redondo):
úteis, ficando com 137 na ida e 157 na volta. Reprogramação de horários nos dias úteis.
343 – Embu das Artes (Jardim Colégio) x
451 – Itapecerica da Serra (Jardim Branca
São Paulo (Metrô Campo Limpo): Mais cin- Flor) x São Paulo (Metrô Capão Redondo):
co partidas por sentido aos sábados, ficanMais quatro partidas por sentido nos dias
do então com 45 em cada.
úteis, ficando então com 43 em cada. A ma510 – Embu das Artes (Jardim Vazame) x téria completa com todas as linhas que soSão Paulo (Metrô Vila Sônia): Reprograma- freram alterações no site da Gazeta. (GSP)
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CAPITAL. Pesquisa constatou que a população desta faixa etária em situação de rua dobrou em 15 anos

Censo aponta que 3.759 crianças
e adolescentes vivem nas ruas
A A Prefeitura de São Paulo divulgou no último sábado (30)
que o número de crianças e
adolescentes vivendo em situação de rua na capital paulista dobrou em 15 anos. O levantamento apontou que, ao
todo, são 3.759.
A maior parte dessa população é de meninos, que representam quase 60% do grupo.
A faixa etária mais comum vivendo nas ruas é a de 12 a 17
anos, que somam 42% do total.
Pardos e pretos representam
mais de 70% dos casos.
Após 15 anos sem nenhum
levantamento sobre este grupo
na cidade, o Censo de Crianças
e Adolescentes em situação de
rua foi realizado em maio deste
ano. A última pesquisa foi feita
em 2007.
A pesquisa mostrou que,
das mais de 3.700 crianças e
adolescentes nesta condição,
72% utilizam as ruas como
forma de sobrevivência, ainda
que por um breve período do
dia. Além disso, 10% pernoitam nas ruas e outros 16% dor-

mem em centros de acolhida
municipais.
A República, centro da cidade, é a região com maior concentração de crianças e adolescentes em situação de rua, que
tem 8% do total, o que equivale a pouco mais de 300 jovens, seguida dos distritos da
Sé, Santa Cecília, Tatuapé e Pinheiros. Juntos, estes cinco distritos concentram 23% do total
de casos.
Em entrevista ao “G1”, o secretário de Assistência e Desenvolvimento Social de São
Paulo, Carlos Bezerra Júnior,
contou que a prefeitura criou
um serviço especializado para
mudar a abordagem com relação às crianças e adolescentes que estão nas ruas. “É uma
abordagem lúdica, que fortalece os vínculos, que atrai as
crianças”, explicou Bezerra.
A secretaria também prometeu uma ampliação de 1.200
vagas nos serviços de acolhimento, e a criação de núcleos
especializados nas diferentes
regiões da cidade. (GSP)

AGÊNCIA BRASIL

A maior parte dessa população é de meninos, que representam quase 60% do grupo, aponta pesquisa

Calor acima da média fez
consumo da energia subir
A alta na Capital foi de 2,5%, comparando com julho de 2021;
houve aumento no uso do ar-condicionado e de ventiladores

A O calor acima da média
de julho deste ano fez com
que o consumo de energia
subisse na Capital. A alta foi
de 2,5%, comparando com julho de 2021, apontou levantamento do “G1”. O patamar no
mês passado foi o mesmo esperado para setembro, com a
chegada da primavera.
CALOR HISTÓRICO NA
CAPITAL.
A capital paulista teve o julho mais quente desde 1984,
segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).
Foram 48 dias sem chuva na
cidade.

CHARLES SHOLL/RAW IMAGE/FOLHAPRESS

Cidade de SP registrou altas temperaturas no mês passado

Segundo o diretor de mercado da Enel, André Oswaldo
dos Santos, além das altas
temperaturas nesse inverno,
a explicação da alta do consumo vem de um fator: o
comércio.
“O que aconteceu, nos
anos passados, 2020 e 2021,
o comércio estava parado por
causa da pandemia e agora a
gente já vê um retorno de várias atividades e o comércio
é uma delas que tem crescido muito no consumo em
relação ao ano passado”, disse ao “G1”.
CAMPEÕES DE CONSUMO.
Segundo ainda a Enel, os
campeões de consumo de
energia no calor em julho foram os aparelhos de ar-condicionado e os ventiladores.
Nos poucos dias de
frio do mês, o principal vilão do bolso do consumidor foi o chuveiro elétrico.
(GSP)

A3

Alta de
5,52%

Sobe o nº de
famílias em
situação de
miséria
o número de famílias
que vive em extrema
pobreza na cidade de
são Paulo cresceu 5,52%
nos primeiros meses de
2022, segundo dados da
secretaria Municipal de
Desenvolvimento social
(sMaDs).
De acordo com a pasta, a
cidade registrou em abril
654.103 famílias vivendo
nessa situação, contra
619.869 famílias do
computado em janeiro. o
texto também conta com
informações do “g1”.
o levantamento da
sMaDs foi realizado a
partir de dados coletados do Cadastro Único
(CadÚnico) do município.
os distritos de M´Boi
Mirim, Capela do socorro
e Cidade ademar, na Zona
sul, foram as regiões onde
mais foi observado avanço da pobreza extrema na
capital paulista até abril,
a exemplo do que já havia
sido registrado no início
do ano.

Cresce 42% o número
de presos trabalhando
A Mesmo com a população
carcerária em queda no estado de São Paulo, o número de
presos trabalhando no sistema
penitenciário cresceu 42% nos
últimos dois anos, e alcançou
34.734 em 2022.
A principal causa é o arrefecimento da pandemia e a retomada da economia. Em 2020,
eram 24.478 pessoas privadas
de liberdade exercendo alguma atividade remunerada.
No mesmo período, a população carcerária reduziu de
232.829 para 197.891, segundo
dados atualizados em julho, o
que representação uma diminuição de 15%.
Atualmente, são 477 contratos com instituições públicas e privadas gerenciados pela
Funap (Fundação Professor Dr.
Manoel Pedro Pimentel), a res-

Mesmo com
a população
carcerária em
queda no estado
de SP, o número
de presos
trabalhando
cresceu
ponsável pela contratação de
mão de obra prisional no estado.
Os dados foram extraídos
do Anuário Brasileira da Segurança Pública Edição Especial
2022, lançado nesta semana, e
comparados com informações
exclusivas da Secretaria de Administração Penitenciária de
São Paulo. (GSP)

Médico acusado de homofobia Idoso morre após ser espancado
é afastado por prefeitura no ABC em show de Fábio Jr. em Sorocaba
A A Prefeitura de Santo André, no ABC Paulista, afastou
o médico que foi acusado de
homofobia no atendimento a
um paciente gay com suspeita
de varíola dos macacos. A medida foi anunciada na tarde do
último sábado (30).
A prefeitura informou
que, “assim que tomou conhecimento dos fatos, iniciou
processo de apuração” e que,
“durante este processo, o médico permanecerá afastado
dos plantões nos equipamentos municipais de saúde”.
O ator Matheus Góis, de 23
anos, relatou ter sido vítima de
homofobia durante o atendimento médico em uma Unidade de Pronto Atendimento
(UPA) de Santo André, na Grande São Paulo, na segunda-feira
(25). Mesmo após negativa, o
médico insistiu em querer saber se ele era portador do vírus

HIV, e questionou se ele tinha
certeza de sua condição.
O caso ocorreu na UPA Central de Santo André, onde o paciente esteve após ser encaminhado pelo Centro Médico de
Especialidades da Vila Vitória,
também em Santo André.
Matheus foi direcionado à
UPA Central após uma médica
do Centro de Especialidades informá-lo da suspeita de monkeypox, também conhecida
como varíola dos macacos, já
que o Centro de Especialidades não tem testes para esse
tipo de diagnóstico.
Em nota, a prefeitura disse que “lamenta o ocorrido” e
que “se comprovada conduta
preconceituosa, o médico será
severamente punido”.
Na última quarta, o diretor da Organização Mundial de
Saúde (OMS) aconselhou que
homens que fazem sexo com

homens – como gays, bissexuais e trabalhadores do sexo
– reduzam, neste momento, o
número de parceiros sexuais
para diminuir o risco de exposição à varíola dos macacos
(monkeypox).
O CASO.
Matheus procurou inicialmente a UPA Vila Luzita, também
em Santo André, na manhã
de segunda (25), com sintomas
como dores nas costas e na região anal, além de feridas espalhadas pelo corpo.
Na unidade, a equipe suspeitou de sífilis, e o direcionou
para o Centro de Especialidades Vila Vitória para que ele
realizasse um exame da doença. O exame para sífilis deu
negativo, já o de monkeypox
foi positivo. Leia a matéria
completa mo site da Gazeta.
(GSP)

A O advogado Antônio Carlos Juliano, de 63 anos, morreu após ser agredido em um
show do cantor Fábio JR., no
Clube de Campo de Sorocaba.
O caso foi registrado no último
sábado (30).
De acordo com as informações da Polícia Civil e Militar, o
agressor — identificado como
Leandro Luiz Manrique, de 43
anos — atingiu a vítima com
chutes e socos, além de pisar
na cabeça do advogado quando ele já estava ferido no chão.
A confusão foi cessada por
um amigo da vítima e os seguranças do local. Juliano foi
atendido por uma equipe de
atendimento médico contratada e logo após foi encaminhado a um hospital, mas não
resistiu aos ferimentos e morreu. As informações foram divulgadas pelo “R7”.
Leandro Manrique foi pre-
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Advogado Antônio Carlos
Juliano, de 63 anos, morreu
após ser agredido em um show
do cantor Fábio Jr em Sorocaba
so em flagrante e a prisão foi
convertida em preventiva para
o esclarecimento dos fatos. A
defesa de Manrique diz que
ele foi vítima dos seguranças
do clube.

O caso foi registrado como
homicídio no 1° DP de Sorocaba.
Juliano deixou a esposa,
Rosangela, e dois filhos. O sepultamento aconteceu no último sábado (30) no Cemitério
Pax, em Sorocaba.
Em nota, o Clube de Campo
Sorocaba informa que “lamenta profundamente o ocorrido
que resultou no óbito de um
sócio após o show do cantor
Fábio Jr.”.
A nota ainda diz, “nos solidarizamos com a família
da vítima e informamos que
daremos o apoio necessário, inclusive às autoridades.
Reiteramos que a UTI Móvel
contratada para o evento, assim como profissionais da saúde, agiram prontamente para
socorrer a vítima. O efetivo de
seguranças também estava no
local”. (GSP)
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ANALÂNDIA

Aviso de Licitação - Edital 14 – Concorrência 01/2022
O Município da Estância Climática de Analândia/SP, torna público para quem possa interessar, que
no dia 05/09/2022, às 14h00min, na sala de Licitações da Prefeitura Municipal, sita à Avenida 04, 381
– Centro, será realizada Licitação, aberta através do Edital nº 14/2022 na modalidade Concorrência,
tendo como objeto a Contratação de empresa especializada na área de engenharia para EXECUÇÃO
DE OBRA DE REFORMA E REVITALIZAÇÃO NO RECANTO DA SAÚDE – “CAIXA D’ÁGUA”,
conforme Convênio DADETUR nº 272/2021. O instrumento convocatório e seus anexos poderão ser
retirados ou consultados no Paço Municipal, à Avenida 04, 381, Centro, de segunda à sexta-feira das
09:00 às 11:00 e das 13:00 às 17:00 horas ou no site oficial da Prefeitura – www.analandia.sp.gov.br.
Informações através do telefone (19) 3566.9090 ou ainda através do e-mail: licitacoes@analandia.
sp.gov.br. Analândia, 01/08/2022. Paulo Henrique Franceschini – Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇOIABA DA SERRA/SP
AVISO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO. A PREFEITURA MUNICIPAL
DE ARAÇOIABA DA SERRA, torna público que, referente ao PREGÃO ELETRÔNICO
Nº. 004/2022 - Processo Administrativo 020/2022, cujo objeto é Contratação de empresa
especializada para a Execução de Serviços contínuos de Pré-preparo, Preparo e Distribuição
da Merenda Escolar, fornecendo Mão de Obra, Supervisão, Limpeza e Conservação das áreas
abrangidas (cozinha e estoque), para atender ao programa de alimentação escolar nas Unidades
Educacionais e Entidades Conveniadas de responsabilidade do Município de Araçoiaba da Serra/
SP, conforme Termo de Referência contido no Anexo I, foi ADJUDICADO e HOMOLOGADO
pela Autoridade Municipal o seu resultado no dia 29/07/2022, para à empresa SAGRES FOOD
LTDA sob o CNPJ: 17.176.776/0001-60, perfazendo um valor de R$ 2.650.670,00. Araçoiaba
da Serra, 29 de julho de 2022. José Carlos de Quevedo Junior. Prefeito.

PREFEITURA MUNICIPAL DE DESCALVADO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 018/2.022. OBJETO:
Registro de preços para eventuais aquisições
parceladas de tintas e materiais para manutenção do
trânsito, atendendo as necessidades da Secretaria
de Planejamento, Desenvolvimento, Obras e
Serviços Públicos do município de Descalvado,
Estado de São Paulo. DATA DA REALIZAÇÃO: Dia
15 de agosto de 2.022, às 08h30min, no site https://
bnccompras.com/Home/Login. RETIRADA DO
EDITAL: O Edital completo poderá ser retirado na
Seção de Licitação, à Rua José Quirino Ribeiro, n°
55, Descalvado - SP, no horário das 10 às 16 horas,
nos dias úteis, de segunda a sexta-feira e, também,
encontra-se disponível para download no site: www.
descalvado.sp.gov.br “Licitações – Pregão”, a partir
do dia 02 de agosto de 2.022, no período vespertino.
INFORMAÇÕES: Maiores informações sobre o
credenciamento deverão ser obtidas diretamente
pelo site https://bnccompras.com/Home/Login,
fone (42) 3026-4570, ou aplicativo WhatsApp (42)
3026-4550. Como apoio, o contato da Seção de
Licitação telefone n° (19) 3583-9316/9317 ou,
e-mail: licitacao@descalvado.sp.gov.br. ou, pregao@
descalvado.sp.gov.br. Descalvado, 01 de agosto de
2.022. Antônio Carlos Reschini - Prefeito

Prefeitura Municipal
de Carapicuíba
Pregão Presencial nº 78/22 P.A. nº 40.407/22 Contratação de empresa para fornecimento de
licença de software para análise de oportunidades
em energia e água - Disputa dia 15/08/22 às 09:00.
Pregão Eletrônico nº 43/22 P.A. nº 44.921/22
- Aquisição de utensílio de cozinha - Disputa dia
15/08/22 às 15:00.
Republicação - Pregão Presencial nº 73/22 P.A.
nº 41.197/22 - R.P. contratação de empresa para
locação de brinquedos e serviços de recreação disputa dia 15/08/22 às 15 horas.
Editais disponíveis no site: www.carapicuiba.
sp.gov.br e no depto. de Licitações e Compras, p/
retirada com mídia de CD gravável. Informações:
(11) 4164-5500 ramal 5442.
Carapicuíba, 01 de Agosto de 2022.
Marco Aurélio dos Santos Neves - Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE DESCALVADO

Prefeitura de Castilho
Acha-se aberto, na Prefeitura do Município de Castilho, o Processo
Licitatório 129/2022, na modalidade de Pregão 26/2022, na forma presencial, para a aquisição de materiais permanentes e de consumo, que serão
utilizados para a implantação da Cozinha Piloto, para atender a solicitação
da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto. Data: 17 de agosto de
2022, às 09 horas. O edital completo e seus anexos serão fornecidos aos
interessados, na Praça da Matriz, 247, na cidade de Castilho, Estado de
São Paulo, e o arquivo digital será disponibilizado pelo e-mail: licitacao@
castilho.sp.gov.br. Informações complementares que se fizerem necessárias deverão ser procuradas pelo interessado na Divisão de Licitações
desta municipalidade, ou através do telefone (18) 3741-9000 ramal 9034,
quando o assunto se relacionar com os termos do presente edital, ou na
Secretaria de Educação, Cultura e Desporto, através do telefone (18) 3741
2074, quando a dúvida se relacionar com o objeto licitado. Castilho – SP, 01
de agosto de 2022. Paulo Duarte Boaventura – Prefeito.

Prefeitura de Castilho
Acha-se aberto, na Prefeitura do Município de Castilho, o Processo
Licitatório 168/2022, na modalidade de Pregão 35/2022, na forma eletrônica, para a aquisição de veículos automotores, zero quilômetro, tipo pick-up,
para atender as necessidades da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente
e Turismo. Encerramento de recebimento das propostas: 18 de agosto de
2022, às 08 horas. Inicio do pregão: 18 de agosto de 2022, às 09 horas.
Referencia de tempo: horário de Brasília – DF. Local: www.bll.org.br. O edital completo e seus anexos serão fornecidos aos interessados, na Praça da
Matriz, 247, na cidade de Castilho, Estado de São Paulo, e o arquivo digital
será disponibilizado pelo email: licitacao@castilho.sp.gov.br, ou ainda pelo
site www.bll.org.br; qualquer pedido de esclarecimento, em relação a eventuais dúvidas na interpretação do presente Edital e seus Anexos, deverá
ser encaminhado por escrito, ao Pregoeiro, na Prefeitura do Município de
Castilho, Praça da Matriz, 247, nesta cidade, CEP 16920-000, ou ainda,
pelo telefone (18) 3741-9000, ramal 9034. Castilho – SP, 01 de agosto de
2022. Paulo Duarte Boaventura. Prefeito.

Prefeitura de Castilho
Acha-se aberto, na Prefeitura do Município de Castilho, o Processo
Licitatório 170/2022, na modalidade de Pregão 36/2022, na forma eletrônica, para a aquisição de veículos automotores (motocicletas, veículos
sedan, veículos hatch e ônibus) e máquinas agrícolas (colhedora de forragem, carreta agrícola e plataforma), para atender as necessidades da
Administração Municipal. Encerramento de recebimento das propostas: 19
de agosto de 2022, às 08 horas. Inicio do pregão: 19 de agosto de 2022,
às 09 horas. Referencia de tempo: horário de Brasília – DF. Local: www.bll.
org.br. O edital completo e seus anexos serão fornecidos aos interessados,
na Praça da Matriz, 247, na cidade de Castilho, Estado de São Paulo, e
o arquivo digital será disponibilizado pelo email: licitacao@castilho.sp.gov.
br, ou ainda pelo site www.bll.org.br; qualquer pedido de esclarecimento,
em relação a eventuais dúvidas na interpretação do presente Edital e seus
Anexos, deverá ser encaminhado por escrito, ao Pregoeiro, na Prefeitura
do Município de Castilho, Praça da Matriz, 247, nesta cidade, CEP 16920000, ou ainda, pelo telefone (18) 3741-9000, ramal 9034. Castilho – SP, 01
de agosto de 2022. Paulo Duarte Boaventura. Prefeito.
PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA
ABERTURA DE LICITAÇÃO
A PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FRANCO DA ROCHA, com sede na Avenida da Liberdade, Nº 250, Centro, torna público que realizará a Licitação Pública, na modalidade PREGÃO (ELETRÔNICO) sob Nº 031/2022 do tipo MENOR
PREÇO GLOBAL objetivando a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONVERSÃO, IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO, DISPONIBILIZAÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE
UM SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO DE GESTÃO PÚBLICA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA DE FORMA A ATENDER AS NECESSIDADES
TOTAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL. Início do acolhimento
de propostas: às 17:30 horas, do dia 02/08/2022, abertura das propostas: às
10:01 horas do dia 15/08/2022, data e a hora da disputa: às 10:15 horas do
dia 15/08/2022. Local Sítio: www.bbmnetlicitacoes.com.br. O Edital completo
poderá ser adquirido no endereço eletrônico http://www.francodarocha.sp.gov.
br. Informações: Fone: 11 4800-1740.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIBA

Pregão Presencial Nº 95/22, Edital Nº 130/22, Tipo Menor Preço por Item. Objeto: Aquisição
de materiais para sinalização horizontal de vias, para entrega imediata. O credenciamento
e os envelopes de Preços e Habilitação serão recebidos no dia 16/08/22, das 9h às
09h30min., na Seção de Licitações, Av. Luciano Consoline, nº 600, Jardim 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 O. Schiavinatto – Pregoeira.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIBA

Pregão Presencial Nº 96/22, Edital Nº 131/22, Tipo Menor Preço por Item. Objeto: O registro
de preços, pelo prazo de 12 (doze) meses, para eventual aquisição de material de expediente.
O credenciamento e os envelopes de Preços e Habilitação serão recebidos no dia 17/08/22,
das 9h às 09h30min., na Seção de Licitações, Av. Luciano Consoline, 600, Jardim de Lucca.
O edital fica disponível no endereço acima das 09h às 17h ou no site www.itatiba.sp.gov.br.
Informações: tel.(11) 3183-0655. Maria Ângela C. C. de Lima – Pregoeira.
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA EUROPA
COMUNICADO
A Prefeitura do Município de Nova Europa comunica aos interessados que a sessão pública de processamento de abertura dos envelopes do Pregão Eletrônico nº 11/2022 - Edital nº 88/2022, que tem
como objeto o REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE C.B.U.Q. – CONCRETO
BETUMINOSO USINADO A QUENTE E EMULSÃO ASFÁLTICA, marcada para o dia 03/08/2022
às 09h00min, será suspensa para análise dos pedidos de impugnações formulados pelas empresas
TRAÇADO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA e LIDER ASFALTO RÁPIDO EIRELI, devendo assim
permanecer até que seja proferida decisão final sobre o assunto.
Nova Europa, 01 de Agosto de 2022.
Luiz Carlos dos Santos
Prefeito Municipal

FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO
MÉDICO E HOSPITALAR - FAMESP
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 030/2022 - FAMESP/HC/CONV
REGISTRO DE PREÇOS Nº 026/2022 - FAMESP/HC/CONV
PROCESSO Nº 011690/2022 - FAMESP/HC/CONV
Acha-se aberto e à disposição dos interessados do dia 02 de agosto ao dia 12 de
agosto de 2022, das 8:00 às 11:30 horas e das 13:30 às 18:00 horas, na Seção de
Compras da Fundação para o Desenvolvimento Médico e Hospitalar - FAMESP,
localizada na Rua João Butignolli, s/nº, Distrito de Rubião Junior, Município de
Botucatu, Estado de São Paulo, Fone (014) 3881-4811 - FAX (014) 3881-4811 - ramal
110, site https://compraeletronica.famesp.org.br, o EDITAL DE PREGÃO
ELETRÔNICO Nº 030/2022 - FAMESP/HC/CONV, REGISTRO DE PREÇOS Nº
026/2022 - FAMESP/HC/CONV, PROCESSO Nº 011690/2022 - FAMESP/HC/CONV,
que tem como objetivo o REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE
MEDICAMENTOS (CIPROTERONA, DAUNORRUBICINA, GOSSERRELINA,
METOTREXATO, MEGESTROL, CARBOPLATINA, CLADRIBINA, VIMBLASTINA,
ERLOTINIBE, ETC.) PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SEÇÃO TÉCNICA
DE FARMÁCIA DO HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DE
BOTUCATU (HCFMB), PELO PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES, do tipo menor preço
unitário por item, em conformidade com o disposto no ANEXO I. A abertura da sessão
pública será realizada no dia 15 de agosto de 2022, com início às 09:00 horas.

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 038/2.022 e
PROCESSO Nº 073/2.022.
OBJETO: Registro de preços para eventual
contratação de empresa especializada para
prestação de serviço de sepultamento. DATA
DA REALIZAÇÃO: Dia 12 de agosto de 2.022,
às 08h30min, no Anfiteatro da Prefeitura do
Município de Descalvado, São Paulo, localizado
à Rua José Quirino Ribeiro nº 55, Centro.
RETIRADA DO EDITAL: O Edital completo poderá
ser retirado na Seção de Licitação, à Rua José
Quirino Ribeiro, n° 55, Descalvado - SP, no horário
das 10 às 16 horas, nos dias úteis, de segunda a
sexta-feira e, também, encontra-se disponível
para download no site: www.descalvado.sp.gov.
br “Licitações – Pregão Presencial”, a partir de
02 de agosto de 2.022, no período vespertino.
INFORMAÇÕES: Fone: (19) 3583-9306, e/ou
e-mail:
licitacao@descalvado.sp.gov.br.
ou,
pregao@descalvado.sp.gov.br. Descalvado, 01 de
agosto de 2.022. Antônio Carlos Reschini Prefeito

Publique em
jornal de grande
circulação.
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UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS
DIRETORIA EXECUTIVA DE ADMNISTRAÇÃO
DIRETORIA GERAL DE ADMINISTRAÇÃO

AVISO DE ABERTURA
Encontra-se aberto na Universidade Estadual de Campinas – UNICAMP o Pregão Eletrônico PE DGA
577/2022, Processo nº. 01-P-7975/2022, Oferta de Compra BEC/SP 102201100592022OC00370 do tipo
menor preço unitário por item, destinado ao Registro de Preços de copos descartáveis, mexedor,
embalagem marmitex com tampa e filtro de papel. O prazo de entrega das propostas eletrônicas será até
o dia 18/08/2022 às 09h30min, sendo que a sessão pública será no mesmo dia e horário, pela página virtual
da BEC/SP (http://www.bec.sp.gov.br). O Edital na íntegra encontra-se disponível na página virtual da
BEC/SP e no http://www.imprensaoficial.com.br/PortalIO/ENegocios/BuscaENegocios_14_1.aspx.

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS
DIRETORIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
AVISO DE ABERTURA
Encontra-se aberto na Universidade Estadual de Campinas – UNICAMP o Pregão Eletrônico PE DGA
571/2022, Processo nº. 01-P-11620/2022, Oferta de Compra BEC/SP 102201100592022OC00356 do
tipo menor preço unitário por item, destinado ao Registro de Preços de carnes bovinas e suínas. O
prazo de entrega das propostas eletrônicas será até o dia 17/08/2022 às 09h30min, sendo que a
sessão pública será no mesmo dia e horário, pela página virtual da BEC/SP
(http://www.bec.sp.gov.br). O Edital na íntegra encontra-se disponível na página virtual da BEC/SP e
no http://www.imprensaoficial.com.br/PortalIO/ENegocios/BuscaENegocios_14_1.aspx.

PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU
ESTADO DE SÃO PAULO

PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DO SEXTO TERMO ADITIVO DE PRAZO E
APLICAÇÃO DO ÍNDICE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO N.º 023A/2017.
Locatária: Prefeitura Municipal de Embu Guaçu, Locador: João Antônio
Bauerman Schunck, Objeto: Locação de um imóvel para instalação da
Escola Municipal O Pequeno Príncipe, Vigência: 01/07/2022 a 30/06/2023.

Ligue já:

11. 3729-6600

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU
TOMADA DE PREÇOS Nº 017/2022
PROCESSO ADM. Nº 35.597/2022
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NA AVENIDA
CONDE DE SERRA NEGRA, NESTA CIDADE DE BOTUCATU/SP.
DATA DE RETIRADA / ENCERRAMENTO E ABERTURA:
PRAZO DE RECEBIMENTO DOS ENVELOPES Nº 01 E 02 – DOCUMENTAÇÃO / PROPOSTA
DIA 19 DE AGOSTO 2022 – ATÉ ÀS 08:30 HORAS-PROTOCOLO, ABERTURA MESMA DATA
ÀS 09:00 HORAS
LOCAL ABERTURA: Sala de reuniões da COPEL no prédio da Prefeitura Municipal de Botucatu
sito à Praça Prof. Pedro Torres, nº 100 centro Botucatu/SP.
O EDITAL PODERÁ SER RETIRADO PELO site: www.botucatu.sp.gov.br. e maiores esclarecimentos poderão ser obtidos na Comissão Permanente de Licitações – COPEL, pelo tel. (14) 38111442 nos horários das 08:00 às 16:30 horas, ou por e-mail: andrea.amaral@botucatu.sp.gov.br.
ANDREA CRISTINA PANHIN AMARAL NOGUEIRA
DIRETORA DE COMPRAS E LICITAÇÕES
SECRETARIA MUNICIPAL DO VERDE

Prefeitura Municipal de Ilhabela
Abertura Licitação
A Comissão de Licitações da Prefeitura Municipal de Ilhabela, torna público que fará realizar à Rua Do Quilombo, nº 199 - Bairro Perequê, Ilhabela- SP, as seguintes licitações: Edital nº 139/2022– Pregão Eletrônico
nº 071/2022-Proc.Adm. nº 3590/2022. OBJETO: Registro de preços visando futura e eventual aquisição de materiais hidráulicos. Nova data da
entrega da proposta dia 12/08/2022 às 10:00horas. Edital nº 160/2022–
Pregão Eletrônico nº 080/2022-Proc.Adm. nº 10168/2022. OBJETO:
Registro de preços visando futura e eventual aquisição de tapetes tipo
capacho. Data da entrega da proposta dia 12/08/2022 às 10:05horas.
Os editais completos deverão ser retirados no portal oficial do município
sitio www.ilhabela.sp.gov.br – serviços – Licitações e quaisquer informações poderão ser obtidas no endereço acima, das 10:00 às 17:00 horas
ou pelo telefone (12) 3896-9200, em até 24 (vinte e quatro) horas de antecedência à data da abertura. Ilhabela, 01 de agosto de 2022 - Benedito
Wenceslau Neto - Divisão de Licitações.
Custo desta Publicação R$ 307,30

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA
AVISO DE LICITAÇÃO

A Prefeitura Municipal de Louveira informa que realizará o Pregão Eletrônico nº 071/2022,
objetivando a aquisição de equipamentos de informática, no dia 12 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, 01 de agosto de 2022. MARCELO SILVA
SOUZA - Secretário de Administração.

Valor global R$33.046,08. Embu Guaçu 01 de agosto de 2022, José
Antônio Pereira - Prefeito Municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 078/2022
PROCESSO Nº 156/2022 - EDITAL Nº 101/2022
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MÃO
DE OBRA PARA INSTALAÇÃO DE REDE ELÉTRICA PARA OS ARES CONDICIONADOS
NAS UNIDADES ESCOLARES: CRECHE MUNICIPAL BENEDITO MONTEIRO,
CRECHE MUNICIPAL MARIA IZILDINHA DA S. GOMES, CRECHE MUNICIPAL
NOSSA SENHORA APARECIDA, CRECHE MUNICIPAL SANTA CLARA, EMEF PROFª
EDÉSIO MONTEIRO DE OLIVEIRA, EMEF PAULO SÉRGIO G. BETARELLO, EMEF
PROFª SILVA H. DE CASTRO SANJULIÃO. Data/Horário 09:00 horas (Horário de Brasília)
do dia 15 de agosto de 2022, no site www.bll.org.br (Bolsa de Licitações e Leilões). O Edital
estará disponível no www.bll.org.br (Bolsa de Licitações e Leilões) e no site da prefeitura www.
serrana.sp.gov.br ou pessoalmente no Paço Municipal à Rua Tancredo de Almeida Neves, nº 176
(Departamento de Licitações) Serrana-SP.
Melhores informações poderão ser obtidas através do telefone (16) 3489-2800
Serrana, 29 de julho de 2022. Leonardo Caressato Capiteli - Prefeito Municipal
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 079/2022
PROCESSO Nº 157/2022 - EDITAL Nº 102/2022
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES EM ATENDIMENTO A
EMENDA IMPOSITIVA Nº 03/2022 DE 01 DE DEZEMBRO DE 2021, AO PROJETO
DA LEI ORDINÁRIA Nº 23/2021, A SEREM UTILIZADOS NO AMBULATÓRIO DE
SAÚDE MENTAL – DEUSDEDITH MEGA. Data/Horário 14:00 horas (Horário de Brasília)
do dia 15 de agosto de 2022, no site www.bll.org.br (Bolsa de Licitações e Leilões). O Edital
estará disponível no www.bll.org.br (Bolsa de Licitações e Leilões) e no site da prefeitura www.
serrana.sp.gov.br ou pessoalmente no Paço Municipal à Rua Tancredo de Almeida Neves, nº 176
(Departamento de Licitações) Serrana-SP.
Melhores informações poderão ser obtidas através do telefone (16) 3489-2800.
Serrana, 29 de julho de 2022. Leonardo Caressato Capiteli - Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRABIJU – SP

AVISO DE EDITAL DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2022
EDITAL Nº 036/2022 - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 042/2022
Órgão: Prefeitura Municipal de Trabiju – SP
Tipo: Menor Preço Unitário
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, POR FORNECIMENTO
PARCELADO, CONTÍNUO E A PEDIDO, PARA ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DA FROTA
MUNICIPAL, INCLUÍDOS A MÃO DE OBRA E OS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PÚBLICOS
Data, horário e local de apresentação e abertura dos envelopes: 16/08/2022, às 09:00 horas, no
Departamento de Licitações da Prefeitura Municipal de Trabiju, situada na rua José Letízio nº 556,
Centro, em Trabiju - SP.
O Edital poderá ser retirado no endereço acima, de segunda a sexta-feira das 8:00 às 11:00 horas e
das 13:00 às 16:30 horas, ou obtido pelo endereço eletrônico: www.trabiju.sp.gov.br
Trabiju, 01 de agosto de 2022. MARCELO RODRIGUES FONSECA - Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

AVISO DE LICITAÇÃO. MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL N.º 116/2022 PROC. ADM. N.º 1827/2022. Tipo da Licitação: Menor Preço Global.
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA E DE CONTROLE E GERENCIAMENTO DO ISSQN,
INCLUINDO ORIENTAÇÕES E SUPORTE TÉCNICO NA GESTÃO ISSQN, ANÁLISE DO VALOR ADICIONADO/ICMS E ABERTURA E ENCERRAMENTO DE
EMPRESAS, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I DO EDITAL. Abertura da Sessão com o Credenciamento e entrega dos envelopes PROPOSTA;
HABILITAÇÃO: dia 16/AGOSTO/2022 – ÀS 09h00. Cópias do Edital completo poderão ser retiradas, junto ao Departamento de Licitação da
Prefeitura nos dias úteis no horário das 12:00h às 16h30min ou pelo site oficial da Prefeitura – www.saojoaquimdabarra.sp.gov.br. Maiores
informações poderão ser obtidas pelo telefone (16) 3810-9010. São Joaquim da Barra, 01 de Agosto de 2022. Dr. Wagner José Schmidt - Prefeito.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJURU

EXTRATO DE DISPENSA
Contratante: Prefeitura Municipal de Cajuru/SP. Contratada: Hiper Ambiental Eireli EPP CNPJ: 15.789.185/0001-32. Objeto: Contratação de empresa para emissão de autorização
para intervenção em área APP. Valor Total - R$ 15.000,00. Dotação Orçamentária:
09.01.00. Foro Cajuru/SP. Assinatura: 1/8/2022. Alex Moretini - Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

AVISO DE LICITAÇÃO
A Prefeitura Municipal de Louveira informa que realizará o Pregão Eletrônico nº
072/2022, objetivando a aquisição de neuro prótese, no dia 12 de agosto de 2022, às
09:00 horas. O edital em inteiro teor estará à disposição dos interessados na internet,
e
nos
endereços
eletrônicos
www.bbmnetlicitacoes.com.br
www.louveira.sp.gov.br. Outras informações pelo telefone (19) 3878-9700. Louveira,
01 de agosto de 2022. MARCELO SILVA SOUZA - Secretário de Administração.

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

TOMADA DE PREÇOS Nº 014/2022 - AVISO DE LICITAÇÃO
A Prefeitura Municipal de Louveira torna público que estará aberta a TOMADA DE PREÇOS Nº
014/2022, TIPO MENOR PREÇO GLOBAL, para a contratação de empresa especializada para
execução de obras de melhorias no sistema de coleta de esgoto da Rua Pietro Chicalhone. O
edital em inteiro teor estará à disposição dos interessados gratuitamente na internet, no endereço
eletrônico www.louveira.sp.gov.br. A sessão de abertura dos envelopes será no dia 18 de agosto de
2022, às 09:30 horas, no Paço Municipal, na Rua Catharina Calssavara Caldana, 451, Bairro do
Leitão, Louveira - SP. Outras informações no endereço citado ou pelo telefone (19) 3878-9700.
Louveira, 1º de agosto de 2022. MARCELO SILVA SOUZA - Secretário de Administração.

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

CONCORRÊNCIA Nº 009/2022 - AVISO DE LICITAÇÃO
A Prefeitura Municipal de Louveira torna público que estará aberta a CONCORRÊNCIA Nº 009/2022,
TIPO MENOR PREÇO GLOBAL, para a contratação de empresa especializada para reforma de
galpão para instalação do Centro de Ginástica Olímpica de Louveira. O edital em inteiro teor
estará à disposição dos interessados gratuitamente na internet, no endereço eletrônico
www.louveira.sp.gov.br. A sessão de abertura dos envelopes será no dia 02 de setembro de 2022,
às 09:30 horas, no Paço Municipal, na Rua Catharina Calssavara Caldana, 451, Bairro do Leitão,
Louveira - SP. Outras informações no endereço citado ou pelo telefone (19) 3878-9700. Louveira, 1º
de agosto de 2022. MARCELO SILVA SOUZA - Secretário de Administração.

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLÍMPIA

AVISO DE LICITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS N°. 24/2022
Objeto: Contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços técnicos especializados na consultoria e assessoria
jurídica na área do Direito Público, para defesa dos interesses do município da Estância Turística de Olímpia. Entrega
dos Envelopes: 02/09/2022 às 09h30. Abertura dos Envelopes: 02/09/2022 às 10h. Tel.: (17) 3279-3274. Site www.
olimpia.sp.gov.br.
Olímpia, 01 de agosto de 2022. Graziela de Souza Mendes - Diretora da Divisão de Suprimentos

DEPARTAMENTO DE ÁGUAS E ESGOTOS DE VALINHOS

Aviso de Licitação
Pregão Eletrônico nº 31/2022
Processo de Compras nº 737/2022
Data/Hora da sessão: 16/08/2022 às 09h30min.
Objeto: Fornecimento e instalação de tampas em PRFV (polímero reforçado com ﬁbra de vidro),
conforme as especiﬁcações do Edital.
Para baixar o Edital desejado acesse o site: https://www.daev.org.br/licitacoes, ou consultar o Edital
impresso na R. Orozimbo Maia, 1054 Vl Sônia Valinhos/SP. Demais informações, fone (019) 21224410 ou compras@daev.org.br.
Anderson Zorzato
Divisão de Licitações e Compras
Engº. Walter Gasi
Presidente / Autoridade Competente

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJURU

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU
PREGÃO ELETRÔNICO nº 228/2022
PROCESSO n° 32.243/2022 - OC: 822400801002022OC00248.
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS – PARA POSSÍVEL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE DE ENSINO
DO MUNICÍPIO - PARTICIPAÇÃO AMPLA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO
ANEXO I.
DATA INICIO DO PRAZO PARA ENVIO DA PROPOSTA ELETRÔNICA: 03 DE AGOSTO DE 2022.
DATA/HORA DA ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA: 17 DE AGOSTO DE 2022 HORÁRIO: 09:00
HORAS.
ENDEREÇO ELETRÔNICO: www.bec.sp.gov.br O edital completo poderá ser retirado pelo site:
www.botucatu.sp.gov.br ou www.bec.sp.gov.br. Informações na Comissão Permanente - COPEL,
desta Prefeitura Municipal de Botucatu, pelos fones (14) 3811-1442 / 3811-1485 ou pelo e-mail:
pregaoeletronico@botucatu.sp.gov.br
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CLAUDIA MARIA GABRIEL
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

SERVIÇO AUTÔNOMO DE

ÁGUA E ESGOTO DE SÃO CARLOS
AVISO DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 043/2022
PROCESSO N° 1774/2022
Objeto: Contratação de empresa especializada para serviços de coleta e análises de
água de poços profundos, ETAs, reservatórios e de captações superficiais, conforme
edital e seus anexos. O edital na íntegra estará à disposição dos interessados e poderá
ser examinado, pelos sites www.bb.com.br e www.saaesaocarlos.com.br, opção
licitações. Abertura das propostas às 09h do dia 16/08/2022 e início da sessão de
disputa às 10h do dia 16/08/2022 (horário de Brasília).
São Carlos, 01 de agosto de 2022.
Setor de Contratos e Licitações
SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO
DE PIRACICABA
PREGÃO PRESENCIAL N.º 079/2022 - PROCESSO N.º 3277/2022
PROCESSO LICITATÓRIO COM RESERVA DE COTA PARA MICROEMPRESA E
EMPRESA DE PEQUENO PORTE. Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA
FORNECIMENTO DE SERVIDORES DE DADOS, ARMAZENAMENTO E COMPONENTES DE T.I. Início da sessão pública para entrega e abertura dos envelopes:
15/08/2022 às 08h30min, na Sala de Licitações do SEMAE. Aquisição de edital: www.
semaepiracicaba.sp.gov.br (sem custo) ou Setor de Protocolo (recolhimento de R$
10,00 (dez reais)), de 2ª a 6ª feira, das 08 às 16 horas - SEMAE - Rua XV de Novembro, 2.200 - Fone (19) 3403-9614/9623. Piracicaba/SP, 29 de julho de 2022. Maurício
André Marques de Oliveira - Presidente do Semae

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBATÉ

JUSTIFICATIVA QUEBRA ORDEM CRONOLÓGICA
EMPRESA: ANA VALÉRIA TONELOTTO
CNPJ: 13.331.317/0001-52
NOTA FISCAL
DATA
VALOR
34671
14.04.2022
84,00
Justificativa: Justifica-se a quebra de ordem cronológica da NF citada, por motivo de
extravio da mesma, dentro do Setor responsável pelo recebimento. Isto posto, não fora
realizada a quitação, em prazo correto. Cajuru, 01 de agosto de 2022.
Luciano Antônio da Silva - Secretário de Esporte, Cultura e Turismo

DESPACHO DE ANULAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1698/2022. MODALIDADE:
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 04/2022.O Prefeito do Município de Ibaté/SP, José Luiz Parella, no uso de suas atribuições
legais, considerando os vícios existentes no procedimento licitatório em questão, com vistas a melhor atender ao interesse público, acato o Parecer Jurídico feito pela Procuradoria do Município e resolvo julgar como PREJUDICADO o recurso
interposto pela parte interessada e ANULAR o processo licitatório em epígrafe, com fundamento nos artigos 38, IX, e 49,
ambos da Lei Federal nº 8.666/93 e Súmula 473 do Supremo Tribunal Federal, por violação aos arts. 21, 43 e 109, todos
da Lei Federal n° 8.666/93. Por fim, considerando as disposições do artigo 49, § 3º, da Lei 8.666/1993, publique-se
o presente despacho de anulação, dando-se ciência às empresas licitantes, para, querendo, possam exercer a ampla
defesa e o contraditório, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, com fundamento no artigo 109, I, “c”, da Lei nº 8.666/1993.
Proceda-se à abertura de novo processo licitatório, na modalidade pertinente, retificando-se, na íntegra, os equívocos
procedimentais. Ibaté/SP, 29 de julho de 2022. José Luiz Parella Prefeito Municipal

SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUAS E ESGOTOS
DE MOGI DAS CRUZES - SEMAE
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 047/2022 - PROCESSO Nº 200.805/2022
OBJETO: Aquisição de café e açúcar refinado.
O texto integral do edital e todas as informações sobre a licitação estarão disponíveis
para download no endereço http://licitacao-mgcon.mogidascruzes.sp.gov.br/. As propostas serão recebidas até às 08h00min do dia 15 de agosto de 2022, exclusivamente em ambiente eletrônico, no endereço http://www.bbmnetlicitacoes.com.br/. Mogi das
Cruzes, 01 de agosto de 2022 - Michel Reche Beraldo - Diretor Geral Adjunto.

Processo 0077055-20.2012.8.26.0224 (224.01.2012.077055) - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória - Hsbc Bank
Brasil S/A - Hanann Ibrahim Abou Arabi - - Mohammad Kanbour - O MM. Juiz de Direito da 7ª Vara Cível, do Foro de Guarulhos, Estado
de São Paulo, Dr. Domicio Whately Pacheco e Silva, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) MOHAMMAD KANBOUR, CPF
234.556.528-40, com último endereço informado na Rua Silvania Leme Martins, 58, Jardim Las Vegas, CEP 07082-420, Guarulhos
- SP, que lhe foi proposta uma ação de Execução de Título Extrajudicial por parte de HSBC Bank Brasil S/A – Banco Múltiplo, objetivando
o recebimento da quantia de R$ 44.286,86 (outubro/2012), representada pelo Instrumento Particular de Confissão, Composição
de Dívida, Forma de Pagamento e outras Avenças nº 0198-12818-78. Encontrando-se o executado em lugar incerto e não sabido,
totalmene ignorado, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para que em 03 dias, a fluir dos 20 dias supra, pague o débito
devidamente atualizado, ocasião em qu a verba honorária será reduzida pela metade, ou em 15 dias, embargue ou reconheça
o crédito do exequente, comprovando o depósito de 30% do valor da execução, inclusive custas e honorários, podendo requerer
que o pagamento restante seja feito em 06 parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e juros de 1% ao mês, sob pena
de penhora de bens e avaliação. Decorridos os prazos supra, no silêncio, será nomeado curador especial e dado regular prosseguimento
ao feito. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei.

Esta página faz parte da edição impressa produzida pela Gazeta de S.Paulo
com circulação em bancas de jornais e assinantes.
AUTENTICIDADE DA PÁGINA. A autenticidade deste documento pode ser
conferida através do QR Code ao lado ou pelo site https://flip.gazetasp.com.br
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POR BOLSONARO. Desfile pode contar com a presença de chefes de Estado dos países de língua portuguesa

REINO UNIDO

Governantes estrangeiros são
convidados para 7 de Setembro

Candidatos
citam linha
dura contra
a imigração

A As festividades do 7 de Setembro em Brasília devem ter a
participação de 4.500 militares
num desfile na Esplanada dos
Ministérios, número similar ao
de anos anteriores, e podem
contar ainda com a presença
de chefes de Estado dos países
de língua portuguesa.
O governo Jair Bolsonaro
(PL) convidou para as festividades os chefes de Estado de
Portugal, Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique, São Tomé e Príncipe e
Timor-Leste.
Interlocutores disseram à
reportagem que o presidente
português, Marcelo Rebelo de
Sousa, já comunicou que pretende comparecer.
O feriado de 7 de Setembro
deste ano marca os 200 anos
da Independência do Brasil. Em
declarações públicas recentes,
o presidente indicou que planeja transformar as festividades em atos bolsonaristas.
No sábado (30), durante a
convenção que lançou o ex-ministro Tarcísio de Freitas (Re-

publicanos) candidato ao Governo de São Paulo, Bolsonaro
anunciou uma inovação para
celebrar a data: um desfile militar oficial em Copacabana, no
Rio de Janeiro.
Na data, Bolsonaro estará
em desfiles oficiais das Forças
Armadas pela manhã, em Brasília, como é tradição, e agora
também no Rio de Janeiro.
“Sei que vocês [paulistas]
queriam [que o ato fosse] aqui
[em SP]. Queremos inovar no
Rio. Pela primeira vez, as nossa Forças Armadas e a as forças
auxiliares estarão desfilando
na praia de Copacabana”, disse.
Em outras declarações, Bolsonaro havia afirmado que as
comemorações do Bicentenário da Independência vão mostrar que ele é o único candidato
à Presidência que tem grande
apoio popular.
“Eles querem aproveitar a
data de 7 de Setembro para
ter uma grande concentração,
por exemplo, em São Paulo e
nas capitais, aqui em Brasília.
Vai ser um 7 de Setembro e

AGÊNCIA BRASIL

Governo convidou os chefes de Estado de Portugal, Angola, Cabo Verde,
Guiné-Bissau, Moçambique, São Tomé e Príncipe e Timor-Leste

Bolsonaro está perdendo apoio de
empresários, afirma Márcio França
AO

ex-governador e pré-candidato a Senado Márcio
França (PSB) afirmou nesta segunda-feira que empresários
importantes estão deixando
de apoiar o presidente Jair Bolsonaro (PL).
“Empresários grandes, pessoas que convivo também e
que eram a favor do atual governo estão mudando devagar
o pensamento. Todo mundo
pode ter sua mágoa, mas, na
hora de separar, separa quem é
a favor da democracia e quem
não é”, escreveu França, pelo
Twitter.
Pesquisa Datafolha divulgada em 23 de junho revelou que
o atual presidente tem vantagem de votos entre os eleitores
com maiores rendas e empresários. No grupo das pessoas

Segundo précandidato
ao Senado,
‘empresários
grandes’ que eram
a favor do atual
governo estão
mudando devagar
de pensamento

ETTORE CHIEREGUINI/GAZETA DE S. PAULO

França lidera de forma isolada a corrida pela vaga ao Senado
com renda superior a 10 salários mínimos, Bolsonaro tem
47% das intenções de voto.
Já Márcio França lidera de

forma isolada a corrida pela
única vaga ao Senado que estará em disputa por São Paulo
na eleição deste ano, segundo

levantamento feito pelo Instituto Paraná Pesquisa e divulgado nesta segunda (1º).
A princípio, ele desejava ser
candidato ao Governo de São
Paulo, mas foi convencido pela
cúpula petista a apoiar Fernando Haddad (PT) e buscar o cargo ao Senado. (Bruno Hoffmann)

também um apoio a um possível candidato que esteja disputando”, disse ao SBT News,
em junho.
A informação de que Bolsonaro convidou os dignatários
de países lusófonos foi confirmada pelo Itamaraty. “Até o
momento, foram convidados
para as festividades do Bicentenário da Independência do
Brasil apenas os chefes de Estado dos países de língua portuguesa”, disse a pasta.
Fontes consultadas disseram que o convite aos dignatários lusófonos é para as
festividades em Brasília, incluindo o desfile.
O presidente português,
inclusive, esteve no centro de
uma recente polêmica com
Bolsonaro. No início de julho,
o líder brasileiro desmarcou
uma reunião que teria com
Marcelo Rebelo em Brasília.
O motivo foi que Bolsonaro
se irritou com o fato de Rebelo ter agendado uma reunião
com o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). (FP)

A Os dois candidatos à sucessão de Boris Johnson no Reino
Unido são do mesmo Partido
Conservador e têm centrado a
campanha até aqui nos temas
econômicos. É nesse campo,
afinal, que Rishi Sunak e Liz
Truss divergem ferozmente,
em discussões sobre promover ou não o corte de impostos
como resposta à crise do custo
de vida.
Mas se a condução da economia os divide, o ex-secretário
de Finanças e a atual secretária
de Relações Exteriores se veem
bastante afinados em ao menos um outro tema: a política
mais linha dura contra a imigração irregular, já largamente
ensaiada na gestão do demissionário Boris.
Os dois postulantes ao posto
de primeiro-ministro, travaram
na última semana uma espécie de competição envolvendo a questão. Entre promessas
para conter o desembarque de
imigrantes irregulares na costa marítima, ao fim ambos se
comprometeram em manter o
envio de deportados para Ruanda, país na África central. (FP)

Navio com grãos deixa
a Ucrânia pela 1ª vez
A Um navio carregado com
grãos deixou nesta segunda
(1º) a Ucrânia pela primeira
vez desde que a Rússia invadiu a região, em 24 de fevereiro, e o transporte no Mar
Negro foi bloqueado.
A embarcação zarpou do
porto de Odessa, no noroeste e um dos mais importantes do país, sob um pacto de
passagem segura estabelecido depois que Turquia e ONU
intermediaram um acordo de
exportação de grãos entre os
dois países em guerra no mês
passado.
O navio carrega 26 mil toneladas de milho, segundo a
ONU, e estava preso no porto
desde 18 de fevereiro. O Razoni,
como foi nomeada a embarcação, tem bandeira de Serra Leoa
e deve ancorar em Bósforo, per-

to de Istambul, na terça (2) para
ser fiscalizado por autoridades
das contrapartes do acordo, segundo o ministro da Defesa
turco, Hulusi Akar. Depois, a
embarcação levará o carregamento até o Líbano.
No Twitter, Dmitro Kuleba,
chanceler ucraniano, descreveu a retomada das exportações como “um dia de alívio
para o mundo, especialmente
para nossos amigos do Oriente Médio, da Ásia e da África”.
Moscou, por sua vez, disse considerar “muito positiva”
a saída da exportação. “Esta é
uma boa oportunidade para
provar a eficácia do acordo,
e esperamos que os acordos
sejam aplicados por todas as
partes de forma eficaz”, disse
Dmitri Peskov, porta-voz do
Kremlin. (FP)

Moraes assume TSE com desafio de se aproximar de militares
A Com a posse na presidência
do TSE (Tribunal Superior Eleitoral) em 16 de agosto, o ministro Alexandre de Moraes se vê
entre expectativas de melhorar
a relação da corte com as Forças Armadas e, ao mesmo tempo, demonstrar firmeza para
evitar desinformação que tumultue o processo eleitoral.
Ministros do TSE e generais
do Alto Comando das Forças
Armadas acreditam que a boa
relação entre Moraes e militares seja usada para a reabertura do diálogo entre a corte e o
Ministério da Defesa.
Um dos principais focos de
Moraes será amenizar a crise
entre o tribunal e as Forças Armadas. O mal-estar tem se intensificado desde maio, após o
TSE rejeitar sugestões dos militares para alterar o processo
eleitoral deste ano.
Os vetos foram feitos enquanto o presidente Jair Bolsonaro (PL) ampliava insinuações
golpistas e ataques às urnas

eletrônicas. Na negativa, os técnicos do TSE disseram que os
militares confundiram conceitos e erraram cálculos ao
apontar risco de inconformidade em testes de integridade
das urnas.
Apesar de ser um dos principais alvos de ataque de Bolsonaro, Moraes tem um histórico
mais próximo dos militares do
que o atual presidente do TSE,
Edson Fachin.
Ele construiu sólido relacionamento com generais das
Forças Armadas nos períodos
em que foi secretário de Segurança Pública de São Paulo, na
gestão do ex-governador Geraldo Alckmin, e ministro da Justiça, no governo Michel Temer.
No STF (Supremo Tribunal
Federal), Moraes foi procurado por ministros da Defesa do
governo Bolsonaro para aparar
arestas, enquanto o Palácio do
Planalto evitava contatos diretos com o ministro.
Em junho de 2020, em

ANTONIO CRUZ/AGÊNCIA BRASIL

Moraes se vê entre expectativas de melhorar a relação com
as Forças Armadas e, ao mesmo tempo, demonstrar firmeza
meio à crise causada pelo inquérito das fake news, o então
ministro da Defesa, Fernando
Azevedo e Silva, foi até a casa
de Moraes, em São Paulo, para
costurar uma pacificação entre

os Poderes.
Eles se conheceram durante as Olimpíadas de 2016.
À época, Moraes era ministro
da Justiça, e Azevedo, comandante Militar do Leste. Azevedo

quase ocupou a diretoria-geral
do TSE a convite de Moraes,
mas desistiu sob a alegação de
“questões pessoais de saúde e
familiares”.
O general Paulo Sérgio Nogueira, atual ministro da Defesa, também procurou o magistrado do STF em outubro de
2021, após assumir o cargo de
comandante do Exército. O movimento buscava reconstruir
pontes depois dos ataques feitos por Bolsonaro nas manifestações do 7 de Setembro.
Há cerca de três anos, Moraes escolheu a academia do Comando Militar do Planalto, em
Brasília, para fazer musculação.
A rotina é a mesma até
hoje: o ministro chega no início da manhã no Setor Militar
Urbano e faz os exercícios ao
lado de soldados da ativa antes de seguir para o trabalho
nos tribunais.
Em conversa com parlamentares no último dia 13, Moraes disse que segue em contato

com militares das altas cúpulas
das três Forças Armadas para
medir a temperatura da crise.
Segundo relatos feitos à Folha, o ministro ainda afirmou
que, com base nas conversas
que mantêm, não vê risco de
os militares respaldarem um
eventual golpe à democracia.
Ele também prometeu, porém, firmeza no combate às informações falsas –que incluem
o descrédito ao sistema eleitoral, muitas vezes reforçado pelas Forças Armadas.
Moraes já apontou que seria “rápido e rigoroso” em relação a notícias fraudulentas
que tratam das eleições e de
candidatos.
Em decisões que tomou
quando assumiu interinamente a presidência do TSE, entre
2 e 17 de julho, foi rígido em
relação a casos de fake news e
também em pedidos de políticos suspeitos de fraudes ou de
irregularidades com dinheiro
público. (FP)
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JOSE LU Z EROLES FRE RE
Pre e o Mun c pa

3729-6600

11.
30/07 e 02/08
Autorização de Publicação
3 
cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
11º OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS DA CAPITAL - EDITAL DE INTIMAÇÃO - Lei 9.514/97 e 02/08
 30/07
PLINIO ANTONIO CHAGAS, Oficial do 11º Oficial de Registro de Imóveis da Capital/SP, FAZ SABER
PROC:
0011280-09.2022.

a todos quantos o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem que, perante esta Serventia,
2
cm.
de
alt.
/ corpo
- 6 - fonte
arial

situada na Rua
Nelson
Gama de Oliveira,
nº 235, Vila
Andrade, foi prenotado sob o nº 1.349.729

valor
total:
R$
42,00
o requerimento feito pela CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF, CNPJ/MF nº 00.360.305/0001-04,
                   PROC:
na qualidade1003662-44.2020.
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
local incerto e não sabido, conforme certidões expedidas pelos Oficiais de
valor
total:
R$em28,00
         
Registro de Títulos e Documentos e Civil de Pessoa Jurídica da Capital, de forma que, a teor do que
K-30/07e02/08
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PROC: 1047800-82.2021.
valor total: R$ 42,00
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PROC: 1027856-15.2020.
valor total: R$ 42,00
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PROC: 1018916-89.2019.
valor
total: R$ 42,00
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2 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial

PROC:
1001454-16.2019.


valor
total: R$ 28,00
                




                   K-30/07e02/08

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 centavos), 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-fiduciária 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

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

30/07 e 02/08
2 EDITAL
cm. de
alt. / corpo
- 6 DE
- fonte
DE NOTIFICAÇÃO
– PRAZO
15 DIAS -arial
11º CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS
DA CAPITAL, por seu Oficial PLINIO ANTONIO CHAGAS, conforme dispõe o Artigo nº 216-A da Lei
PROC:
0006782-87.2019.
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 RECONHECIMENTO
EXTRAJUDICIAL
valor
total:
R$ 28,00DE USUCAPIÃO (Usucapião Extraordinária – artigo nº 1.238 do Código Civil), instruído com a Ata Notarial e demais documentos elencados no referido dispositivo legal,

apresentados por JUSLEY MACHADO BOMFIM, brasileiro, autônomo e sua mulher VERA LÚCIA
DE ARAUJO BOMFIM, brasileira, advogada, residentes e domiciliados nesta Capital, os quais alegam 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 BORGES MAURICIO FERNANDES, DUARTE MAURICIO FERNANDES; DOMINGOS JOSÉ BORGES e
ELIANA MORMILO BORGES, vendedores esses herdeiros de JOÃO DOS SANTOS BORGES e GUILHERMINA 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 compradora 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 terreno 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 Municipalidade 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 THUSNELDA 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 SOUZA, 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 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 29 de julho de 2.022. O Oficial.
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Edital de Citação. Processo Digital nº: 1003274-38.2016.8.26.0084. Classe: Assunto: Execução de Título Extrajudicial - Contratos
Bancários Exequente: Banco Bradesco S.A. Executado: Comércio Varejista de Bebidas Barril Ii Ltda e outros. Edital de Citação. Prazo

PROC:
1056105-36.2017.
de 20 dias. Processo nº 1003274-38.2016.8.26.0084. O MM. Juiz de Direito da 2ª Vara, do Foro Regional de Vila Mimosa, Estado de São

Paulo, Dr. Egon
Barros de Paula Araújo, na forma da Lei, etc. Faz Saber a(o)Comércio Varejista de Bebidas Barril li Ltda, CNPJ 19.828.
30/07
e 02/08

valor
R$ 28,00
973/0001-41, e seus avalistas Erik Alves Antonio, CPF nº 325.894.518-73, Ana Paula da Silva, CPF nº 296.626.038-67, que lhes foi
total:
 
         
uma
ação
de Execução
de Título Extrajudicial
parte de Banco
Bradesco S.A., alegando em síntese: cobrança do valor de
             3 proposta
cm. de alt.
/ corpo
- 6 - porfonte
arial

R$ 115.303,38, (Maio/2016), referente saldo da Cédula de Crédito Bancário Empréstimo Capital de Giro nº008. 571.164. Tendo em vista o

Bloqueio Judicial em conta corrente da requerida, onde foi obtido o valor de R$ 1.495, 07, os quais foram bloqueados, nos autos supra
30/07
e 02/08

PROC:
0009484-31.2011.
-valor que atualmente
se encontra penhorado no rosto destes autos a fls. 241 em favor da ação trabalhista 0012057-67.2016.5.15.0092
                
que tramita na 5ª Vara do Trabalho de Campinas. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua Intima
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PROC: 0013295-87.2022.
valor total: R$ 28,00

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 condenação na ação 1003076-04.2017.8.26.0007 que versou sobre créditos educacionais. Encontrandose 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 devidamente 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.
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Por Flávio Ricco
Colaboração: José Carlos Nery

Brigas: cada dia mais frequentes

N

o ano de mil novecentos e antigamente, trabalhando na rádio
Marconi, que nem
existe mais, repórter atrás do
gol, rotina abandonada no
tempo, a dois metros do lance
enxerguei o lateral do XV de
Piracicaba derrubar o ponta Vaguinho, do Corinthians,
na entrada da área. Chamado
pelo narrador, Mário Garcia,
acusei o pênalti. E, no mesmo momento, o comentarista escalado, no alto da cabine, a uns 30 metros do lance,
com seu “fundo de garrafa”,
discordou violentamente. E
como teve o troco, virou briga
de rua. Desagradável. Faltou
respeito com o ouvinte. Uma
lição. Tempo passou. Ainda
recentemente, porque usou
um termo considerado racista, denegrir, a correspondente
da GloboNews em Nova York,

INSTAGRAM

Carolina Cimenti, tomou um
presta atenção do apresentador Marcelo Cosme. Por que
essa saia justa no ar? Se fosse
alertada no intervalo, ela certamente pediria desculpas do
mesmo jeito, como de fato
pediu e o mal-estar seria evitado. A mesma coisa se repetiu, agora, há poucos dias na
CNN Brasil. O apresentador e
repórter Evandro Cini chamou a atenção de um comentarista, também pelo uso do
termo denegrir. Outra situação constrangedora. Vale lembrar que roupa suja se lava
em casa. Destemperanças no
rádio e na TV, muito melhor,
nos bastidores.
TV Tudo
Segunda temporada. Amanhã, quarta-feira, a Netflix vai
disponibilizar a segunda temporada de “Bom Dia, Verônica”, série policial protagonizada por Tainá Muller. Desta
vez, ela vai investigar um líder
religioso acima de qualquer
suspeita, interpretado por

Reynaldo Gianecchini. Elisa
Volpato e Klara Castanho são
outros destaques.
Torcidas divididas. No futebol esta será uma terça-feira
diferente na TV, com a Libertadores da América. O SBT, na
aberta, com Téo José, vai fazer
Corinthians e Flamengo, jogo
das duas maiores torcidas
brasileiras. Na semana que
vem, a volta do Maracanã.
E amanhã. Na ESPN, também às 21h30, bola rolando
para Atlético MG e Pameiras,
direto do Mineirão, pela mesma competição. Narração de
Paulo Andrade. A TV Conmobol também vai fazer os dois
jogos.
Especial. Ontem foi a vez de
Carlos Alberto de Nóbrega,
número 1 da “Praça”, gravar
participação no especial “Dia
dos Pais”, que o SBT vai exibir no dia 12. Apresentação de
Carla Vilhena e direção de Janaína Pepe.

BLICIDADE LTDA ME.

Declarações, Comunicados.
EP 03060-000 São Paulo / SP
ublicidade.com.br
HORÓSCOPO

CRUZADAS

107-0933

a de São Paulo”Fone: (11) 3729ÁRIES.
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Cooperação e as par-

LEÃO.
sua habilidade para
cerias ganham fôlego
se comunicar está on.
evesp.com.br;
revesp@uol.com.br;
no trabalho. Mas,
se está atrás
falante, esbanjando carisma e
daquela promoção ou quer disideias novas, você tem tudo para
@revesp.com.br
putar uma vaga nova, foque nos
encantar as pessoas que cruzaseus interesses e não se intimide
rem o seu caminho. Vale a pena
com a concorrência.
manter o foco no trabalho.

SAGITÁRIO.
o astral será favorável para tentar algo
diferente, ambicioso ou até mais
arriscado no trabalho. Mudanças
profundas estão na ordem do
dia, mas para ter bons resultados
precisam ser bem planejadas.

VIRGEM.
os astros reforçam sua
habilidade para lidar
com dinheiro, cuide de
assuntos financeiros. Mas saiba
que a grana será proporcional
ao seu esforço, por isso, bora lá
botar as mãos na massa.

CAPRICÓRNIO.
sua carreira vai receber
uma dose extra de
incentivo e proteção
nesta terça. a dica dos astros é
manter o foco nas suas obrigações se quiser ampliar suas chances de encher o bolso.

LIBRA.
Mudanças profundas
podem pintar logo
cedo, e você vai ter que
rebolar para se adaptar. Mas,
com a Lua em seu signo, tudo
indica que vai tirar de letra qualquer coisa que surgir pela frente.

AQUÁRIO.
a Lua em Libra ressalta seu lado aventureiro, mas vai ter que
canalizar isso para o trabalho se
precisa botar as mãos na massa.
Home office tem tudo para render, mantenha o foco no serviço.

ESCORPIÃO.
o desejo de curtir a
vida, passear, visitar os
amigos deve animar
as coisas hoje. se tiver a chance
de cair na estrada, vá em frente.
foque nas obrigações que estão
pedindo sua atenção.

PEIXES.
o astral fica mais pesado e pode se tornar
complicado lidar com
dinheiro em alguns momentos.
Melhor se afastar e redobrar
o cuidado antes de fechar um
negócio ou assinar documentos.

7 e 02/08
m. de alt. / corpo TOURO.
- 6 - fonte arial
Bom momento para se
OC: 1103599-70.2016.
concentrar no serviço
r total: R$ 56,00e no que precisa ser
feito para dar conta das suas responsabilidades. a saúde recebe
vibrações positivas: aproveite
para cuidar melhor do seu corpo.
GÊMEOS.

7 e 02/08
a Lua brilha em seu
astralarial
e faz
m. de alt. / corpo paraíso
- 6 - fonte
tudo
correr
com
mais
OC: 1021774-57.2019.
tranquilidade. as finanças tamr total: R$
bém28,00
recebem vibes maravigolds
e pode chegar uma grana que

7 e 02/08você não estava esperando.
m. de alt. / corpo CÂNCER.
- 6 - fonte arial
OC: 1001871-43.2019.
Com a entrada da Lua
em Libra, os assuntos
r total: R$ 42,00

familiares devem
dominar grande parte da sua
atenção. as estrelas enviam
7 e 02/08ótimas energias e alguns sonhos
podem- 6
se-tornar
realidade.
m. de alt. têm
/ corpo
fonte
arial

OC: 1012780-76.2019.
r total: R$ 56,00

RESUMO DAS NOVELAS

7 e 02/08
O CRAVO
E A- ROSA
m. de alt.
/ corpo
6 - fonte arial
14h45,
na
rede
globo
OC: 1003415-96.2016.
r total: R$ 42,00

edmundo chora no banco da igreja.
Heitor pede que Bianca o ensine
a bordar. Cornélio entra no quarto
errado e uma mulher o agarra.
7 e 02/08
Joana
desabafa
Berenice,
que
m. de alt.
/ corpo
- 6com
- fonte
arial
a aconselha a aceitar a proposta
OC: 0016003-93.2018.
de Teodoro. em troca de um anel,
r total:Lindinha
R$ 28,00
conta para Marcela o que
ouviu Calixto dizer sobre o roubo
7 e 02/08
da herança. Marcela pede ajuda à
m. de alt.
/ corpo
- 6 Petruchio
- fonte arial
Dinorá
para fazer
cair em
OC: 0009437-53.2019.
uma armadilha. Bianca e Heitor
r total:vãoR$
28,00 Bianca apela para
à fazenda.
Catarina: Mimosa precisa de ajuda.
7 e 02/08
Januário manda Lindinha embora.

m. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
A FAVORITA
OC: 1015655-87.2020.
na rede globo
r total:16h45,
R$ 28,00

Diva mostra o diamante para
Donatela e explica que ele pode
servir de pagamento para a diretora
roseli. Donatela vê na TV a notícia
da morte de Maíra. flora consola Zé
Bob, que comenta sobre o desaparecimento do carro de Maíra. irene
sugere a Lara uma viagem para Paris com flora. irene dá a flora com
uma passagem para Paris. Norton
avisa a Dodi que ele tem um dia
para deixar o apartamento. Halley
pede perdão a Lara e diz que a ama.
Diva revela para Donatela que seu
nome é rosana e que foi mulher de
augusto. shiva e augusto plantam
rosas em homenagem a Maíra.

ALÉM DA ILUSÃO
18h, na rede globo
Davi afirma à isadora que viu
Joaquim brigar com abel. No rio
de Janeiro, Joaquim se desespera
ao ouvir no rádio a notícia sobre
o assassinato de abel. salvador
questiona onofre sobre a abotoadura de Joaquim, encontrada ao
lado do corpo. Letícia não gosta
quando Lorenzo é ríspido com
Bento. Violeta aciona um advogado
para ajudar onofre. enrico deduz
que Joaquim tirou a vida de abel.
isadora reconhece a abotoadura de
Joaquim nas mãos de salvador. salvador vistoria o quarto de Joaquim
e descobre o outro par da abotoadura. Passam-se algumas semanas.
Bento e olívia comemoram o fim
da guerra e a libertação de Tenório.
Joaquim retorna do rio de Janeiro, e
salvador lhe dá voz de prisão.
CARA E CORAGEM
19h40, na rede globo
anita se recusa a entrar no carro de
Dalva e a amiga fica sem entender nada. Moa se aconselha com
adélia. regina humilha Dagmar. Pat
chama alfredo de Moa e deixa o
marido enciumado. andréa conhece
Bob Wright, e os dois demonstram
interesse um pelo outro. anita pede
ajuda a Jéssica para sumir com o
carro que usou na noite em que Clarice morreu. Dalva, Cleide e Marga-

reth decidem vender a Êxito. Kaká
pede indicação de um coordenador
de dublês para armandinho. Ítalo
reconhece a voz de Baby conversando com Danilo na gravação. Moa
chega com Chiquinho à casa de
adélia, e alfredo se incomoda. anita
explica a Jéssica o plano de como
vai se livrar do carro de Dalva.
PANTANAL
21h30, na rede globo
José Lucas fala para Juma que só
sai da tapera se ela quiser. guta e
Marcelo sentem que estão sendo
castigados por não poderem viver
seu amor. guta não gosta de ver
Zuleica e os filhos tomarem conta
da fazenda. Juma se incomoda
quando José Lucas diz que a ama.
guta demonstra hostilidade no
trato com Zuleica. irma conta à
mãe que está grávida. Maria Bruaca
se nega a parar com a chalana ao
avistar Tenório e Zuleica na beira
do rio. Jove incentiva José Leôncio a
derrubar a tapera de Juma.
CARINHA DE ANJO
20h30, no sBT
Novela não será exibida nesta
terça-feira (2) por conta da partida
de ida das quartas de final da
Libertadores entre Corinthians e
flamengo. o jogo será transmitido
pelo sBT, às 21h30, na Neo Química
arena, em são Paulo.
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Curtas

RACISMO

Ewbank defende filhos
Giovanna discutiu
com uma mulher
no restaurante
para defender os
filhos Titi e Bless de
racismo

LEO FRANCO / AGNEWS

NOVO PROJETO. A cantora Luísa Sonza revelou o seu novo projeto,
chamado “O Conto dos
Dois Mundos”. A cantora definiu seu novo projeto como uma “experiência”, que deve viajar
pelo País em breve. “É
uma experiência que a
gente vai criar para os
fãs e para o público, que
se chama ‘O Conto dos
Dois Mundos’.”, disse a
artista em entrevista
ao ‘Fantástico’, exibida
neste domingo (31).

G

iovanna Ewbank,
35, discutiu com
uma mulher no
restaurante Clássico Beach Club, na
Costa da Caparica, em Portugal, para defender os filhos Titi
e Bless de racismo, neste sábado (30). Nas imagens, compartilhadas pelo colunista Leo
Dias, a atriz é segurada por
uma pessoa enquanto xinga
uma mulher sentada. Bruno
Gagliasso, 40, aparece parado
ao lado da mulher enquanto
ela discute. “Racista nojenta, uma filha de uma p., é isso
que você é, horrorosa, feia.
Você é nojenta”, diz a atriz. Em
nota, a assessoria de imprensa do casal informou que uma
mulher branca xingou Titi e
Bless e cerca de 15 pessoas de
uma família angolana.

REPRODUÇÃO/INSTAGRAM

Simone comenta sobre carreira
A cantora Simone, 38, dupla de Simaria, 40, usou seus Stories do Instagram para interagir com
os fãs e responder perguntas na manhã desta segunda (1º). Um internauta questionou quando ela voltaria a cantar com a irmã nos palcos. “Ainda não sei”, escreveu como resposta. Em outra pergunta, Simone foi questionada se também tiraria um tempo da carreira. “Cumpri toda
a agenda de junho e julho, e peguei uma folga para descansar o juízo e aproveitar as férias do
meu filho [Henry]”, explicou. A artista ainda disse que pretende voltar aos palcos “em breve”.

FAMÍLIA MUSK. Parece que a relação de Elon
Musk, 51, com o pai é
bem complicada. Em
entrevista a um programa de rádio na Austrália, Errol Musk,76,
revelou que não tem
orgulho das conquistas do filho mais velho.
Ele assumiu que preferia que seu primogênito continuasse trabalhando nos negócios
da família do que abrir
empresas nas mais diversas áreas.

REPRODUÇÃO/YOUTUBE

SANDY. A cantora Sandy divulgou na tarde
desta segunda-feira (1)
os bastidores da gravação da faixa intitulada
“Leve”. A cantora havia
revelado a parceria inédita com Wanessa Camargo, para a segunda
edição do projeto “Nós,
Voz, Eles”, que terá um
clipe e será lançada nas
plataformas digitais na
próxima quinta (4).

FABRICIO PIOYANI / AGNEWS

ANDRE MUZELL / AGNEWS

Luan City

Parceria

A Estrela lançou nesta segunda (1º) uma versão do Banco
Imobiliário em homenagem
aos 15 anos de carreira de
Luan Santana, comemorados
neste mês de agosto. Em edição limitada, o jogo vai custar
R$ 149,99 e só poderá ser adquirido, em um primeiro momento, pelo site da empresa.
O brinquedo é inspirado na
turnê e o DVD Luan City.

O influenciador Luva de Pedreiro usou suas redes sociais para anunciar que assinou com a marca de artigos
esportivos Adidas. A duração
do contrato é de 18 meses e
a empresa pretende levá-lo à
Copa do Mundo do Qatar. “O
melhor do mundo agora é
três listras: receba!”, escreveu
em seu perfil do Instagram
para divulgar a parceria.

Frase

PROMOÇÃO
JANTAR

ANDY SANTANA / AGNEWS

“Eu vou realizar
esse sonho”

Oferecemos 25 tipos de carnes nobres, saladas

Priscilla Alcantara revela em suas redes sociais
que recebeu o convite
para cantar no Rock In
Rio.

variadas, Sushi, Sashimi e Camarão

(11) 4178-9024 l 4173-1634
Rua São José, 50 - Paulicéia l Em frente a Mercedes Benz
EDUARDO MARTINS / AGNEWS
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Economia
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.
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 1º e 2º PÚBLICOS LEILÕES DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
1º Público Leilão: 12/08/2022 às 09h10/2º Público Leilão: 26/08/2022 às 14h10
ALEXANDRE TRAVASSOS, leiloeiro oficial - mat. Jucesp n° 951, com escritório à Av. Engenheiro
Luís Carlos Berrini, 105 - 4º. Andar - Brooklin Paulista, São Paulo - SP, 04571-010 - Edifício Berrini
One, autorizado por COOPERATIVA DE CRÉDITO CRIDICERIPA - SICOOB CREDICERIPA, inscrito
no CNPJ sob n° 00.966.246/0001-12, nos termos do instrumento particular de cédula de
crédito bancário - CCB - Empréstimo nº 457046, datado de 06/10/2020, o seguinte imóvel em
lote único: Sitio São José - Quinhão B, Situação: Bairro da Ressaca, na Vila Bandeirantes - km.78,
lado esquerdo no sentido Ibiúna-Piedade, zona urbana, Ibiúna/SP. Um imóvel com a área de
45.500,00m² (quarenta e cinco mil e quinhentos metros quadrados), ou 4,5500 has ou ainda
1,8802 alqueires paulista, com as seguintes divisas e confrontações, melhor descrito na
matricula do imóvel. Dispensa-se a descrição completa do IMÓVEL, nos termos do art. 2º da
Lei nº 7.433/85 e do Art. 3º do Decreto nº 93.240/86, estando o mesmo descrito e caracterizado
na matrícula mencionada a seguir. Matrícula nº 14.470 do Cartório de Registro de Imóveis de
Ibiúna/SP. Cadastro Ambiental Rural - CAR nº 35197090022772. INCRA n°: 634.050.028.843-1.
1º PÚBLICO LEILÃO - VALOR: R$ 1.768.018,44 (Um milhão, setecentos e sessenta e oito mil,
dezoito reais e quarenta e quatro centavos). 2º PÚBLICO LEILÃO - VALOR: R$ 515.035,97
(Quinhentos e quinze mil, trinta e cinco reais e noventa e sete centavos). O arrematante
pagará à vista, o valor da arrematação, 5% de comissão do leiloeiro e arcará com despesas
cartoriais, impostos de transmissão para lavratura e registro de escritura, e com todas as
despesas que vencerem a partir da data de arrematação. O imóvel será entregue no estado
em que se encontra. Venda ad corpus. Imóvel ocupado, desocupação a cargo do arrematante,
nos termos do art. 30 da lei 9.514/97. Ficam os Fiduciantes Alvaro Yoshio Tanaka, RG nº
24.198.910-3-SSP/SP e CPF nº 141.604.578-35, casado com Marisa Barbosa Tavares
Elias Tanaka, RG nº 15.340.306.8-SSP/SP e CPF nº 275.257.258-10, residentes e domiciliados
em Ibiúna/SP, e emitente A. Y. Tanaka Hortifruti Eireli - ME, CNPJ nº 11.198.571/0001-07,
situado em Ibiúna/SP, intimados das datas dos leilões pelo presente edital. Leilão online, os
interessados deverão obrigatoriamente, tomar conhecimento do edital completo através dos
sites www.superbid.net e www.sold.superbid.net.
Informações.: (11) 3296-7555 - Av. Engenheiro Luís Carlos Berrini, 105 - 4º Andar Brooklin Paulista, São Paulo - SP
LEILÃO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA E DE INTIMAÇÃO
Saibam, quantos este virem que, Cooperativa Sicoob Unimais Metropolitana – Cooperativa de Crédito, 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, no dia 22/08/2022, no mesmo horário e local, para
realização do SEGUNDO PÚBLICO LEILÃO, o bem alienado no contrato de mútuo entre ela e 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, constituído de Um prédio e seu respectivo
terreno situado a Manoel Vitorino, sob nºs. 209, 211 e 215, no 6º Subdistrito Brás, São Paulo/SP. Contribuinte
municipal 025.037.0035-7/0036-5/0037-3. Matrícula nº 44.009, do 3º Cartório de Registro de Imóveis de São
Paulo/SP. Obs. Ocupado. Desocupação por conta do adquirente, nos termos do art. 30 da lei 9.514/97 Valor no
Primeiro Público Leilão: R$ 3.026.195,10. Valor no Segundo Público Leilão: R$ 2.064.058,93. Os interessados em
participar do leilão, deverão se cadastrar no site www.editalleiloes.com.br . 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.

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: MINISTÉRIO 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 interrupção - 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: CAMINHONETE 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 avaliação 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. MATRÍCULA: 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 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 Extrajudicial
Angélica Mieko Inoue Dantas, Leiloeiro Oficial, matrícula JUCESP 747, devidamente autorizada pelo(s) comitente (s) GAFISA CONSTRUTORA , torna público a oferta, em leilão ONLINE 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.

WWW.LANCETOTAL.COM.BR
EDITAL DE LEILÃO - O Douto Juízo da Vara Única da Comarca de Flórida Paulista, Estado de São Paulo, faz saber, aos que o presente edital virem,
dele conhecimento tiverem ou possa interessar que, nos termos das Leis n° 11.101/2005 e 14.112/2020 – Lei de Falência e Recuperação Judicial LRF e n° 13.105/2015 – Código de Processo Civil – CPC será realizado público leilão pela plataforma www.tezaleiloes.com.br, nos seguintes termos:
PROCESSO: 0001020-98.2010.8.26.0673 - Falência. MASSA FALIDA: FLORALCO AÇÚCAR E ÁLCOOL - CNPJ 60.918.968/0001-23; AGRO BERTOLO LTDA - CNPJ 61.224.267/0001-57; FLORALCO ENER. GER. DE ENERGIA LTDA - CNPJ 09.222.352/0001-66; BERTOLO AGROINDUSTRIAL
LTDA - CNPJ 52.317.435/0001-68; BERTOLO IMPORTADORA LTDA - CNPJ 07.420.538/0001-02. ADM. JUDICIAL: EXPERTISEMAIS SERV. CONT.
E ADM. EIRELI - CNPJ 19.615.744/0001-49. INTERESSADOS: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO e outros. 1º LEILÃO: Abertura
no dia 22/08/2022, às 10h30min, e encerramento no dia 25/08/2022, às 10h30min, com recebimento de lances a partir do valor da avaliação. Não
havendo lances seguirá sem interrupção para o: 2º LEILÃO: Com encerramento no dia 13/09/2022, às 10h30min, com recebimento de lances a
partir de 50% (cinquenta por cento) do valor da avaliação. Não havendo lances seguirá sem interrupção para o: 3º LEILÃO: Com encerramento no
dia 28/09/2022, às 10h30min, com recebimento de lances a qualquer preço. BEM: VEÍCULO VW/GOL 1.0 GIV, ÁLCOOL/GASOLINA, PLACA DKQ9072, COR BRANCA, ANO/MODELO 2010/2011, RENAVAM 00215897684, CHASSI 9BWAA05W4BP016376. LOCALIZAÇÃO: Rua 10 de Abril,
294, Ariranha/SP, CEP 15960-000. FIEL DEPOSITÁRIO: o Sr. Clodoaldo Antônio Zan. AVALIAÇÃO: R$ 21.510,00 (vinte e um mil e quinhentos e
dez reais), em junho de 2022 (FIPE). II. DO LEILÃO - O leilão será conduzido pelos Leiloeiros Alfio Carlos Affonso Zalli Neto, JUCESP 1066 e Erick
Soares Hammoud Teles, JUCESP 1197, e realizado exclusivamente de forma eletrônica por meio do portal www.tezaleiloes.com.br. Flórida Paulista,
22 de Julho de 2022. RODRIGO ANTONIO MENEGATTI, Juiz de Direito.
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2ª Vara Cível do Foro da Comarca de Mogi Guaçu/SP
EDITAL DE 1º E 2º LEILÃO e de intimação do executado e depositário V. L.
C. O Dr. Sergio Augusto Fochesato, MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível
do Foro da Comarca de Mogi Guaçu/SP, na forma da lei, FAZ SABER, aos
que o presente Edital de 1º e 2º Leilão do bem móvel, virem ou dele conhecimento tiverem e interessar possa, que por este Juízo processam-se os autos do Cumprimento de sentença ajuizado por
V. M. DOS S. C; representado por sua genitora M. A. R. DOS S em face de V. L. C - Processo
nº 1000850-91.2018.8.26.0362 - Controle nº 74/2018, e que foi designada a venda do bem descrito
abaixo, de acordo com as regras expostas a seguir: DO BEM - O bem móvel será vendido no estado
em que se encontra, sem garantia, constituindo ônus da parte interessada veriﬁcar suas condições
antes das datas designadas para as alienações judiciais eletrônicas. DA PUBLICAÇÃO DO EDITAL
- O edital será publicado na rede mundial de computadores, no sítio do Leiloeiro www.megaleiloes.
com.br, em conformidade com o disposto no art. 887, § 2º, do Código de Processo Civil, inclusive as
fotos e a descrição detalhada do bem a ser apregoado, e, será aﬁxado em local de costume e publicado em jornal de grande circulação, em conformidade com o disposto no art. 887, § 3º do Código
de Processo Civil. DA VISITAÇÃO - Os interessados em vistoriar o bem deverão enviar solicitação
por escrito ao e-mail visitacao@megaleiloes.com.br. Cumpre esclarecer que cabe ao responsável
pela guarda do bem autorizar o ingresso dos interessados, sendo que a visitação nem sempre será
possível. Independente da realização da visita, a arrematação será por conta e risco do interessado.
DO LEILÃO - O Leilão será realizado por MEIO ELETRÔNICO, através do Portal www.megaleiloes.
com.br, o 1º Leilão terá início no dia 09/08/2022 às 10:30 h e se encerrará dia 12/08/2022 às 10:30
h, 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
12/08/2022 às 10:31 h e se encerrará no dia 02/09/2022 às 10:30 h,, onde serão aceitos lances com
no mínimo 60% (sessenta por cento) do valor da avaliação. DO CONDUTOR DO LEILÃO - O Leilão
será conduzido pelo Leiloeiro Oﬁcial Sr. Fernando José Cerello Gonçalves Pereira, matriculado na
Junta Comercial do Estado de São Paulo - JUCESP sob o nº 844. DO VALOR MÍNIMO DE VENDA
DO BEM - No 2º Leilão, o valor mínimo para a venda do bem corresponderá a 60% (sessenta por
cento) do valor da avaliação judicial. DOS LANCES - Os lances poderão ser ofertados pela Internet, através do Portal www.megaleiloes.com.br. DOS DÉBITOS - Eventuais débitos pendentes que
recaiam sobre o bem correrão por conta do arrematante, exceto os decorrentes de débitos de IPVA
e demais taxas e impostos, que serão sub-rogados no valor da arrematação nos termos do art. 130,
“caput” e parágrafo único, do CTN. DO PAGAMENTO - O arrematante deverá efetuar o pagamento
do preço do bem arrematado, no prazo de até 24h (vinte e quatro horas) após o encerramento do
leilão através de guia de depósito judicial em favor do Juízo responsável, sob pena de se desfazer a
arrematação. DA PROPOSTA - Os interessados poderão apresentar proposta de pagamento parcelado, encaminhando parecer por escrito para o e-mail: proposta@megaleiloes.com.br (Art. 895, I e II,
CPC). A apresentação de proposta não suspende o leilão (Art. 895, § 6º, CPC) e o pagamento
do lance à vista sempre prevalecerá sobre o parcelado, ainda que mais vultoso (Art. 895, §
7º, CPC). PENALIDADES PELO DESCUMPRIMENTO DAS PROPOSTAS - Em caso de atraso no
pagamento de qualquer das prestações, incidirá multa de dez por cento sobre a soma da parcela
inadimplida com as parcelas vincendas; O inadimplemento autoriza o exequente a 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
do CPC). DA COMISSÃO - O arrematante deverá pagar ao Leiloeiro, a título de comissão, o valor
correspondente a 5% (cinco por cento) sobre o preço de arrematação do bem. A comissão devida
ao Leiloeiro não está incluída no valor do lance e não será devolvida ao arrematante em nenhuma
hipótese, salvo se a arrematação for desfeita por determinação judicial ou por razões alheias à vontade do arrematante e, deduzidas as despesas incorridas. DO PAGAMENTO DA COMISSÃO - O
pagamento da comissão do Leiloeiro deverá ser realizado em até 24h (vinte e quatro horas) a contar
do encerramento do leilão, através de guia de depósito judicial nos autos, que ﬁcará disponível no site
do gestor ou será enviada por e-mail. Todas as regras e condições do Leilão estão disponíveis
no Portal www.megaleiloes.com.br. Por qualquer motivo caso a intimação pessoal do executado
não se realizar por meio de seus advogados ou pelo endereço constante dos autos, será intimado
através do próprio edital de leilão nos termos do art. 889, I, do CPC. RELAÇÃO DO BEM: Um veículo da marca/modelo Honda/NXR 150 BROS ES, ano 2006, placa HAS 9D67, cor azul, Renavam
00882459325, Chassi PC2KD03306R019710. Consta às ﬂs. 216 débitos sobre o bem no valor total
de R$ 475,67 maio/2022. Valor da Avaliação: R$ 7.569,00 (Sete mil e quinhentos e sessenta e
nove reais) para maio de 2022. Débito nesta ação no valor de R$ 32.956,99 (maio/2022). NADA
MAIS. Dado e passado nesta cidade de Mogi-Guaçu, aos 04 de julho de 2022. Eu, diretor/diretora,
conferi. Dr. Sergio Augusto Fochesato - Juiz de Direito
(11) 3149-4600
www.megaleiloes.com.br

1ª Vara de Família e Sucessões da Comarca
de São Bernardo do Campo/SP
EDITAL DE 1º E 2º LEILÃO e de intimação do executado JOSE AMARAL
DE CARVALHO SANTOS (depositário), inscrito no CPF/MF sob o nº
952.274.075-68. O Dr. Carlos Henrique André Lisbôa, MM. Juiz de Direito da 1ª Vara de Família e
Sucessões da Comarca de São Bernardo do Campo/SP, na forma da lei, FAZ SABER, aos que o presente Edital de 1º e 2º Leilão do bem móvel, virem ou dele conhecimento tiverem e interessar possa,
que por este Juízo processam-se os autos do Cumprimento de Sentença ajuizado por GEOVANNA PORTELA CARVALHO em face de JOSE AMARAL DE CARVALHO SANTOS - Processo nº
1028813-16.2019.8.26.0564 – Controle nº 3276/2019, e que foi designada a venda do bem descrito
abaixo, de acordo com as regras expostas a seguir: DO BEM MÓVEL - O bem será vendido no estado em que se encontra, sem garantia, constituindo ônus da parte interessada veriﬁcar suas condições
antes das datas designadas para as alienações judiciais eletrônicas. DA PUBLICAÇÃO DO EDITAL
- O edital será publicado na rede mundial de computadores, no sítio do Leiloeiro www.megaleiloes.
com.br, em conformidade com o disposto no art. 887, § 2º, do CPC, inclusive as fotos e a descrição
detalhada do bem a ser apregoado. DA VISITAÇÃO - Os interessados em vistoriar o bem deverão
enviar solicitação por escrito ao e-mail visitacao@megaleiloes.com.br. Cumpre esclarecer que cabe
ao responsável pela guarda do bem autorizar o ingresso dos interessados, sendo que a visitação nem
sempre será possível, pois alguns bens estão em posse do executado. Independente da realização
da visita, a arrematação será por conta e risco do interessado. DO LEILÃO - O Leilão será realizado
por MEIO ELETRÔNICO, através do Portal www.megaleiloes.com.br, o 1º Leilão terá início no dia
09/08/2022 às 10:00 h e se encerrará dia 12/08/2022 às 10:00 h, 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 12/08/2022 às 10:01 h e se encerrará
no dia 02/09/2022 às 10:00 h, onde serão aceitos lances com no mínimo 70% (setenta por cento) do
valor da avaliação. DO CONDUTOR DO LEILÃO – O Leilão será conduzido pelo Leiloeiro Oﬁcial Sr.
Fernando José Cerello Gonçalves Pereira, matriculado na Junta Comercial do Estado de São Paulo
– JUCESP sob o nº 844. DO VALOR MÍNIMO DE VENDA DO BEM – No 2º Leilão, o valor mínimo
para a venda do bem corresponderá a 70% (setenta por cento) do valor da avaliação judicial. DOS
LANCES – Os lances poderão ser ofertados pela Internet, através do Portal www.megaleiloes.com.
br. DOS DÉBITOS – Eventuais ônus sobre o bem correrão por conta do arrematante, exceto eventuais débitos de IPVA e demais taxas e impostos que serão sub-rogados no valor da arrematação nos
termos do art. 130, “caput” e parágrafo único, do CTN. DO PAGAMENTO - O arrematante deverá
efetuar o pagamento do preço do bem arrematado, no prazo de até 24h (vinte e quatro horas) após o
encerramento do leilão através de guia de depósito judicial em favor do Juízo responsável, sob pena
de se desfazer a arrematação. DA PROPOSTA - Os interessados poderão apresentar proposta de
pagamento parcelado, encaminhando parecer por escrito para o e-mail: proposta@megaleiloes.com.
br (Art. 895, I e II, CPC). A apresentação de proposta não suspende o leilão (Art. 895, § 6º, CPC)
e o pagamento do lance à vista sempre prevalecerá sobre o parcelado, ainda que mais vultoso
(Art. 895, § 7º, CPC). PENALIDADES PELO DESCUMPRIMENTO DAS PROPOSTAS - Em caso de
atraso no pagamento de qualquer das prestações, incidirá multa de dez por cento sobre a soma da
parcela inadimplida com as parcelas vincendas; O inadimplemento autoriza o exequente a pedir a resolução da arrematação ou promover, em face do arrematante, a execução do valor devido, devendo
ambos os pedidos serem formulados nos autos da execução em que se deu a arrematação (Art. 895,
§ 4º e 5º do CPC). DA COMISSÃO – O arrematante deverá pagar ao Leiloeiro, a título de comissão,
o valor correspondente a 5% (cinco por cento) sobre o preço de arrematação do bem. A comissão
devida ao Leiloeiro não está incluída no valor do lance e não será devolvida ao arrematante em nenhuma hipótese, salvo se a arrematação for desfeita por determinação judicial ou por razões alheias
à vontade do arrematante e, deduzidas as despesas incorridas. DO PAGAMENTO DA COMISSÃO
- O pagamento da comissão do Leiloeiro deverá ser realizado em até 24h (vinte e quatro horas) a
contar do encerramento do leilão, através de guia de depósito judicial nos autos, que será enviada por
e-mail. Todas as regras e condições do Leilão estão disponíveis no Portal www.megaleiloes.
com.br. Por qualquer motivo caso a intimação pessoal do executado não se realizar por meio de
seus advogados ou pelo endereço constante dos autos, será intimado através do próprio edital de
leilão nos termos do art. 889, I, do CPC. RELAÇÃO DO BEM: uma motoneta marca HONDA, modelo
C100 BIZ, placa DHE2433, chassi 9C2HA07003R012528, ano 2002/2003, renavam 00798816627,
gasolina. Consta no site da Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo débitos vinculados ao veículo no valor total R$ 1.279,06 (28/06/2022). O bem encontra-se na Rua Doutor Lobo Viana, nº 341
fundos, Tude Bastos (Sitio do Campo), Praia Grande/SP, sendo nomeado depositário o executado.
Valor da Avaliação do bem: R$ 3.000,00 (três mil reais) para julho de 2021. Débito desta ação as
ﬂs.171 no valor de R$ 7.413,27 (outubro/2021). São Bernardo do Campo, 01 de julho de 2022. Eu,
diretora/diretor, conferi. Dr. Carlos Henrique André Lisbôa - Juiz de Direito
(11) 3149-4600
www.megaleiloes.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:

EDITAL DE LEILÃO JUDICIAL ONLINE – PUBLICAÇÃO sintética p/ fins Art. 887, § 3º/CPC. 1ª VARA
CÍVEL DE ITAQUERA – SP. Processo nº 1020785-81.2019.8.26.0007. Executado(a) (s): Edna Socorro
Pereira de Souza Pena e Outra. 1º Leilão: início em 05/09/2022, às 15h00/ término em 08/09/2022, às
15h00 e; 2 º Leilão: início em 08/09/2022, às 15h01min/ término em 30/09/2022, às 15h00. L. Mínimo
no 1º Leilão: R$ 394.000,00 – L. Mínimo no 2 º Leilão: R$ 296.000,00 (Sujeitos à atualização). DESCRIÇÃO: End.: Rua Formosa, 581, Suzano/SP; a.p.: 67m²; a.t.: 150m². Matr. nº 40.817 do CRI/SUZANO/
SP. Contrib.: 53.045.022. Fica o(a) (s) executado(a) (s) Edna Socorro Pereira de Souza Pena e Outra;
e demais interessados, INTIMADOS das designações supra, caso não seja (m) localizado (a) (s) para
a intimação pessoal. Edital na íntegra e Lances “on-line” através do site www.cunhaleiloeiro.com.br.

De 30/07/22 à 05/08/22 SOMENTE ONLINE no site: www.pecaunicacolecionismo.com.br.

Edital de Leilão Extrajudicial
Angélica Mieko Inoue Dantas, Leiloeiro Oficial, matrícula JUCESP 747, devidamente autorizada pelo(s) comitente (s) PAULO MAURO CONSTRUTORA , torna púbico a oferta, em leilão ONLINE – LEILÃO
PAULO MAURO CONSTRUTORA - MOV (ref.15) – extrajudicial, a venda dos bens móveis de apartamento decorado abaixo relacionados, com encerramento a partir das 11h00 do dia 17/08/2022, no portal
www.lancetotal.com.br, nos termos do DECRETO Nº 21.981 DE 19 DE OUTUBRO DE 1932, LEI Nº 13.138, DE 26 DE JUNHO DE 2015 e INSTRUÇÃO NORMATIVA DREI Nº 17, DE 5 DE DEZEMBRO DE
2013. Descrição dos bens: LT. 1: RETIRADA ÀS 10HS - REFRIGERADOR PANASONIC MOD. NR-BB53GV3BA (127V). , LM. R$ 2000,00, LT. 2: RETIRADA ÀS 10HS - COOKTOP FISCHER 04 BOCAS
MOD. NÃO IDENTIFICADO. , LM. R$ 200,00, LT. 3: RETIRADA ÀS 10HS - FORNO BRASTEMP MOD. BO260ARBNA (220V). , LM. R$ 800,00, LT. 4: RETIRADA ÀS 10HS - PEDRA, 02 TORNEIRAS, MÓVEL
BAIXO CONTENDO 04 PORTAS MED. APROX. 367X94X60 E ARMÁRIO SUPERIOR CONTENDO 09 PORTAS MED. APROX. 450X102X30 (OBS. SENDO 01 PARTE DO ARMÁRIO SUPERIOR SEM
FUNDO E VAZADO). , LM. R$ 1200,00, LT. 5: BANDEJA, MOEDOR DE TEMPERO E POTE (OBS. PRODUTOS NÃO INCLUSOS). , LM. R$ 30,00, LT. 6: 03 LIVROS (OBS. COM AVARIA). , LM. R$ 20,00,
LT. 7: RETIRADA ÀS 10HS - LAVADORA ELECTROLUX MOD. LSW11 (127V). , LM. R$ 700,00, LT. 8: TÁBUA, POTE E VASO (OBS. PRODUTOS NÃO INCLUSOS). , LM. R$ 30,00, LT. 9: 02 TOALHAS. ,
LM. R$ 20,00, LT. 10: QUADRO MED. APROX. 82X82. , LM. R$ 100,00, LT. 11: MESA DIÂM. APROX. 90X75., LM. R$ 200,00, LT. 12: 02 CADEIRAS., LM. R$ 300,00, LT. 13: 02 CADEIRAS., LM. R$ 300,00,
LT. 14: 03 LUMINÁRIAS ., LM. R$ 100,00, LT. 15: RETIRADA ÀS 10HS - PAINEL GIRATÓRIO CONTENDO ARMÁRIO BAIXO COM 02 PORTAS E ARMÁRIO SUPERIOR CONTENDO 02 PORTAS MED.
MEDIANTE VISITAÇÃO (OBS. TV, QUADRO E PAINEL LATERAL NÃO INCLUSOS NO LOTE)., LM. R$ 350,00, LT. 16: RETIRADA ÀS 10HS - TV TCL MOD. NÃO IDENTIFICADO MED. APROX. 123X71
(OBS. SEM GARANTIA DE CONTROLE E CABO)., LM. R$ 700,00, LT. 17: TAPETE MED. APROX. 173X106 (OBS. COM AVARIA / MANCHADO)., LM. R$ 50,00, LT. 18: TAPETE MED. APROX. 262X155
(OBS. COM AVARIA / MANCHADO)., LM. R$ 150,00, LT. 19: MESA DE CENTRO COM TAMPO EM PEDRA MED. APROX. 100X35X45 (OBS. COM AVARIA / PEDRA QUEBRADA)., LM. R$ 100,00, LT. 20:
VASO E ITEM DE DECORAÇÃO (OBS. ITEM DE DECORAÇÃO COM AVARIA)., LM. R$ 30,00, LT. 21: VASO E ITEM DE DECORAÇÃO (OBS. VASO COM AVARIA)., LM. R$ 40,00, LT. 22: MESA LATERAL
COM TAMPO EM PEDRA DIÂM. APROX. 35X50 (OBS. COM AVARIA / PEDRA QUEBRADA)., LM. R$ 80,00, LT. 23: MESA LATERAL DIÂM. APROX. 35X53., LM. R$ 100,00, LT. 24: 03 VASOS., LM. R$
30,00, LT. 25: LUMINÁRIA ., LM. R$ 60,00, LT. 26: POLTRONA COM DESCANSO PARA OS PÉS (OBS. COM AVARIA)., LM. R$ 200,00, LT. 27: RETIRADA ÀS 10HS - MÓVEL LATERAL CONTENDO 02
PORTAS MED. MEDIANTE VISITAÇÃO ., LM. R$ 100,00, LT. 28: 03 VASOS ., LM. R$ 60,00, LT. 29: RETIRADA ÀS 10HS - PRATELEIRA SUSPENSA MED. APROX. 281X122X21 (OBS. COM AVARIA /
EVAPORADORA NÃO INCLUSA NO LOTE)., LM. R$ 60,00, LT. 30: 02 ITENS DE DECORAÇÃO E VASO ., LM. R$ 60,00, LT. 31: 02 LIVROS CAIXA., LM. R$ 30,00, LT. 32: 02 VASOS ., LM. R$ 30,00, LT.
33: 02 LIVROS CAIXA., LM. R$ 30,00, LT. 34: 02 VASOS ., LM. R$ 60,00, LT. 35: 02 ALMOFADAS., LM. R$ 60,00, LT. 36: 02 ALMOFADAS., LM. R$ 60,00, LT. 37: 02 ALMOFADAS., LM. R$ 80,00, LT. 38:
02 ALMOFADAS., LM. R$ 60,00, LT. 39: RETIRADA ÀS 10HS - SOFÁ CONTENDO 06 ALMOFADAS SOLTAS MED. APROX. 300X70X92., LM. R$ 400,00, LT. 40: LUMINÁRIA PENDENTE., LM. R$ 60,00,
LT. 41: MESA LATERAL MED. APROX. 60X50X35 (OBS. COM AVARIA)., LM. R$ 60,00, LT. 42: 02 VASOS E ITEM DE DECORAÇÃO ., LM. R$ 40,00, LT. 43: 02 LIVROS CAIXA., LM. R$ 30,00, LT. 44:
RETIRADA ÀS 13HS - EVAPORADORA ELGIN MOD. NÃO IDENTIFICADO (CONDENSADORA NÃO INCLUSA E SEM GARANTIA DE CONTROLE)., LM. R$ 150,00, LT. 45: QUADRO MED. APROX. 52X57.
, LM. R$ 70,00, LT. 46: VASO SANITÁRIO DECA COM DUPLO ACIONAMENTO . , LM. R$ 200,00, LT. 47: VASO . , LM. R$ 30,00, LT. 48: CHUVEIRO COM ACABAMENTO PARA 02 MISTURADORES. ,
LM. R$ 150,00, LT. 49: RETIRADA ÀS 10HS - BOX EM VIDRO COM PORTAS DE CORRER . , LM. R$ 200,00, LT. 50: RETIRADA ÀS 10HS - PEDRA, TORNEIRA COM ACABAMENTO PARA 02 MISTURADORES E MÓVEL BAIXO CONTENDO 02 PORTAS MED. APROX. 80X66X50 (OBS. ESPELHO NÃO INCLUSO). , LM. R$ 400,00, LT. 51: LUMINÁRIA . , LM. R$ 50,00, LT. 52: VASO, SABONETEIRA E
TOALHA . , LM. R$ 30,00, LT. 53: RETIRADA ÀS 10HS - BASE PARA CAMA SUSPENSA COM COLCHÃO, BANCADA E PAINEL LATERAL CONTENDO NICHOS MED. MEDIANTE VISITAÇÃO (OBS.
BANCADA COM AVARIA). , LM. R$ 350,00, LT. 54: JOGO DE CAMA CONTENDO COBRE LEITO E 04 ALMOFADAS. , LM. R$ 60,00, LT. 55: 03 PELÚCIAS . , LM. R$ 20,00, LT. 56: TAPETE MED. APROX.
153X120. , LM. R$ 40,00, LT. 57: 02 QUADROS MED. APROX. 30X20. , LM. R$ 40,00, LT. 58: PUFF DIÂM. APROX. 52X23. , LM. R$ 50,00, LT. 59: CADEIRA. , LM. R$ 100,00, LT. 60: TÁBUA, LATA,
CESTA E ITEM DE DECORAÇÃO . , LM. R$ 30,00, LT. 61: 02 PELÚCIAS (NICHOS NÃO INCLUSOS). , LM. R$ 20,00, LT. 62: 02 VASOS (NICHOS NÃO INCLUSOS). , LM. R$ 60,00, LT. 63: PELÚCIA,
COFRE E 02 ITENS DE DECORAÇÃO (NICHOS NÃO INCLUSOS). , LM. R$ 30,00, LT. 64: RETIRADA ÀS 10HS - PERSIANA LARG. APROX. 166. , LM. R$ 80,00, LT. 65: RETIRADA ÀS 10HS - ARMÁRIO
CONTENDO 02 PORTAS, 04 GAVETAS COM CABIDEIRO E PRATELEIRA MED. APROX. 128X260X61. , LM. R$ 700,00, LT. 66: LUMINÁRIA DE TRILHO . , LM. R$ 60,00, LT. 67: RETIRADA ÀS 13HS EVAPORADORA ELGIN MOD. NÃO IDENTIFICADO (CONDENSADORA NÃO INCLUSA E SEM GARANTIA DE CONTROLE). , LM. R$ 150,00, LT. 68: RETIRADA ÀS 10HS - ARMÁRIO CONTENDO 03
PORTAS DE CORRER EM VIDRO COM GAVETEIRO, PRATELEIRA, CABIDEIRO MED. APROX. 227X260X59 E PAINEL LATERAL CONTENDO NICHOS MED. APROX. 175X260X29 . , LM. R$ 1200,00,
LT. 69: 02 PEÇAS DE ROUPA . , LM. R$ 20,00, LT. 70: 02 PEÇAS DE ROUPA . , LM. R$ 20,00, LT. 71: 02 CESTAS . , LM. R$ 20,00, LT. 72: AMPULHETA, VASO E ITEM DE DECORAÇÃO. , LM. R$ 40,00,
LT. 73: 08 LIVROS. (OBS. COM AVARIA) . , LM. R$ 40,00, LT. 74: RETIRADA ÀS 10HS - TV TCL MOD. NÃO IDENTIFICADO MED. APROX. 97X56 (OBS. SEM GARANTIA DE CONTROLE E CABO). , LM.
R$ 600,00, LT. 75: TAPETE MED. APROX. 227X157 (OBS. COM AVARIA). , LM. R$ 150,00, LT. 76: MESA LATERAL DIÂM. APROX. 35X51 (OBS. COM AVARIA). , LM. R$ 60,00, LT. 77: 02 LUMINÁRIAS
SUSPENSAS (OBS. SENDO 01 COM AVARIA) . , LM. R$ 60,00, LT. 78: RETIRADA ÀS 10HS - BOX CASAL COM COLCHÃO . , LM. R$ 300,00, LT. 79: JOGO DE CAMA CONTENDO COBRE LEITO, PESEIRA, 04 TRAVESSEIROS E 02 ALMOFADAS (OBS. CABECEIRA ESTOFADA NÃO INCLUSA). , LM. R$ 150,00, LT. 80: CABECEIRA ESTOFADA MED. APROX. 156X56 (OBS. PAINEL RIPADO NÃO
INCLUSO). , LM. R$ 50,00, LT. 81: RETIRADA ÀS 10HS - PAINEL RIPADO MED. MEDIANTE VISITAÇÃO (OBS. DIFÍCIL GRAU DE RETIRADA PODENDO SER NECESSÁRIO CORTAR O PAINEL / CABECEIRA ESTOFADA NÃO INCLUSA). , LM. R$ 60,00, LT. 82: MESA LATERAL COM TAMPO ESPELHADO MED. APROX. 35X51X35. , LM. R$ 120,00, LT. 83: RETIRADA ÀS 10HS - PERSIANA LARG.
APROX. 180 (OBS. CORTINA NÃO INCLUSA). , LM. R$ 80,00, LT. 84: RETIRADA ÀS 10HS - CORTINA 02 PEÇAS (OBS. NÃO POSSUI TRILHOS, PERSIANA NÃO INLCUSA). , LM. R$ 100,00, LT. 85:
RETIRADA ÀS 13HS - EVAPORADORA ELGIN MOD. NÃO IDENTIFICADO (CONDENSADORA NÃO INCLUSA E SEM GARANTIA DE CONTROLE). , LM. R$ 150,00, LT. 86: RETIRADA ÀS 10HS - PEDRA
MED. APROX. 80X50X50, TORNEIRA COM ACABAMENTO PARA 02 MISTURADORES E ESPELHO (OBS. ESPELHO COM DIFÍCIL GRAU DE RETIRADA PODENDO ESTAR FIXADO PELA PARTE INTERNA) . , LM. R$ 450,00, LT. 87: QUADRO MED. APROX. 52X67. , LM. R$ 80,00, LT. 88: VASO SANITÁRIO DECA COM DUPLO ACIONAMENTO . , LM. R$ 200,00, LT. 89: CHUVEIRO COM ACABAMENTO PARA 02 MISTURADORES. , LM. R$ 100,00, LT. 90: 02 SABONETEIRAS . , LM. R$ 20,00, LT. 91: 02 VASOS . , LM. R$ 20,00, LT. 92: 02 VELAS E 02 TOALHAS. , LM. R$ 20,00, LT. 93: RETIRADA ÀS 13HS - JANELA BASCULANTE . , LM. R$ 80,00, LT. 94: RETIRADA ÀS 13HS - JANELA COM VENEZIANA (OBS. COM AVARIA). , LM. R$ 350,00, LT. 95: RETIRADA ÀS 13HS - JANELA COM VENEZIANA. , LM. R$ 350,00, LT. 96: RETIRADA ÀS 13HS - 14 SPOTS. (MS 16). , LM. R$ 50,00, LT. 97: RETIRADA ÀS 10HS - REFRIGERADOR PANASONIC MOD. NR-BB53GV3BA (127V). , LM. R$ 2000,00,
LT. 98: RETIRADA ÀS 10HS - COOKTOP FISCHER 02 BOCAS MOD. NÃO IDENTIFICADO. , LM. R$ 200,00, LT. 99: RETIRADA ÀS 10HS - FORNO BRASTEMP MOD. BO260ARBNA (220V). , LM. R$
450,00, LT. 100: RETIRADA ÀS 10HS - PEDRA, CUBA, TORNEIRA, MÓVEL BAIXO CONTENDO 02 PORTAS MED. APROX. 190X92X65 E ARMÁRIO SUPERIOR CONTENDO MED. APROX. 189X85X38.
, LM. R$ 800,00, LT. 101: PRATO, BANDEJA E PORTA TEMPERO . , LM. R$ 30,00, LT. 102: POTE E 07 UTENSÍLIOS . , LM. R$ 30,00, LT. 103: RETIRADA ÀS 10HS - BANCO COM FUTON MED. APROX.
75X47X33. , LM. R$ 80,00, LT. 104: 03 SUPORTES, LENÇO E CHAPÉU. , LM. R$ 30,00, LT. 105: RETIRADA ÀS 10HS - LUMINÁRIA (OBS. DIFÍCIL GRAU DE RETIRADA PODENDO ESTAR FIXADO PELO
LADO INTERNO). , LM. R$ 40,00, LT. 106: RETIRADA ÀS 10HS - ARMÁRIO CONTENDO 02 PORTAS EM VIDRO COM NICHO MED. MEDIANTE VISITAÇÃO. (REFRIGERADOR NÃO INCLUSO) . , LM.
R$ 300,00, LT. 107: CESTA . , LM. R$ 20,00, LT. 108: 02 VASOS E LIVRO CENOGRÁFICO . , LM. R$ 50,00, LT. 109: 04 LIVROS E ITEM DE DECORAÇÃO (OBS. LIVROS COM AVARIA). , LM. R$ 40,00,
LT. 110: JOGO AMERICANO EM PALHA E 04 TAÇAS (OBS. BANDEJA COM AVARIA). , LM. R$ 30,00, LT. 111: 04 TAÇAS. , LM. R$ 20,00, LT. 112: 02 CESTAS E VASO . , LM. R$ 30,00, LT. 113: 04 TAÇAS.
, LM. R$ 20,00, LT. 114: 03 LIVROS (OBS. COM AVARIA). , LM. R$ 20,00, LT. 115: TAPETE MED. APROX. 204X134 (OBS. COM A AVARIA). , LM. R$ 150,00, LT. 116: MESA MED. APROX. 108X33X35
(OBS. COM AVARIA). , LM. R$ 120,00, LT. 117: 02 VASOS . , LM. R$ 20,00, LT. 118: MESA LATERAL DIÂM. APROX. 30X49. , LM. R$ 90,00, LT. 119: RETIRADA ÀS 10HS - TV TCL MOD. NÃO IDENTIFICADO MED. APROX. 123X71 (OBS. SEM GARANTIA DE CABOS E CONTROLE). , LM. R$ 700,00, LT. 120: RETIRADA ÀS 10HS - ESTRUTURA EM FERRO CONTENDO PRATELEIRAS MED. APROX.
208X258X22 (OBS. DIFÍCIL GRAU DE RETIRADA E PODENDO SER NECESSÁRIO CORTAR). , LM. R$ 250,00, LT. 121: 04 LIVROS (OBS. COM AVARIA). , LM. R$ 20,00, LT. 122: ITEM DE DECORAÇÃO
E 02 LIVROS (OBS. LIVROS COM AVARIA). , LM. R$ 40,00, LT. 123: 06 LIVROS (OBS. COM AVARIA). , LM. R$ 30,00, LT. 124: VASO . , LM. R$ 20,00, LT. 125: 05 LIVROS (OBS. COM AVARIA). , LM. R$
30,00, LT. 126: VASO . , LM. R$ 30,00, LT. 127: VASO E 02 LIVROS (OBS. LIVROS COM AVARIA). , LM. R$ 30,00, LT. 128: VASO E ITEM DE DECORAÇÃO . , LM. R$ 30,00, LT. 129: 04 LIVROS (OBS.
COM AVARIA). , LM. R$ 20,00, LT. 130: 02 ALMOFADAS. , LM. R$ 60,00, LT. 131: 02 ALMOFADAS. , LM. R$ 60,00, LT. 132: 02 ALMOFADAS. , LM. R$ 60,00, LT. 133: RETIRADA ÀS 10HS - BANCO COM
FUTON, CONTENDO 02 ALMOFADAS SOLTAS, PAINEL ESTOFADO E MÓVEL LATERAL CONTENDO 02 PORTAS MED. MEDIANTE VISITAÇÃO . , LM. R$ 300,00, LT. 134: QUADRO MED. APROX.
86X85. , LM. R$ 60,00, LT. 135: 02 CESTAS . , LM. R$ 20,00, LT. 136: 05 LIVROS (OBS. COM AVARIA). , LM. R$ 30,00, LT. 137: 02 VASOS . , LM. R$ 30,00, LT. 138: MESA DIÂM. APROX. 90X75. , LM.
R$ 150,00, LT. 139: 02 CADEIRAS (OBS. COM AVARIA). , LM. R$ 200,00, LT. 140: LUMINÁRIA . , LM. R$ 150,00, LT. 141: APARADOR MED. APROX. 130X91X35 (OBS. COM AVARIA). , LM. R$ 150,00,
LT. 142: 02 VASOS . , LM. R$ 30,00, LT. 143: BANDEJA E 03 TAÇAS . , LM. R$ 30,00, LT. 144: GARRAFA E DECANTER. , LM. R$ 20,00, LT. 145: GARRAFA E DECANTER. , LM. R$ 20,00, LT. 146: 02
VASOS . , LM. R$ 40,00, LT. 147: FRUTEIRA . , LM. R$ 20,00, LT. 148: MESA MED. APROX. 120X75X60 . , LM. R$ 120,00, LT. 149: CADEIRA . , LM. R$ 150,00, LT. 150: PORTA PAPEL, PORTA OBJETOS,
CALENDÁRIO E AMPULHETA . , LM. R$ 30,00, LT. 151: LIVRO CAIXA E ITEM DE DECORAÇÃO . , LM. R$ 30,00, LT. 152: RETIRADA ÀS 13HS - EVAPORADORA ELGIN MOD. NÃO IDENTIFICADO (OBS.
CONDENSADORA NÃO INCLUSA E SEM GARANTIA DE CONTROLE). , LM. R$ 150,00, LT. 153: RETIRADA ÀS 10HS - LAVADORA ELECTROLUX MOD. LSW11 (127V). , LM. R$ 700,00, LT. 154: RETIRADA ÀS 10HS - PEDRA, TORNEIRA, MÓVEL BAIXO CONTENDO 02 PORTAS, PORTA DE CORRER E FLOREIRA MED. APROX. 151X94X73 (OBS. COM AVARIA / PEDRA TRINCADA / PAISAGISMO
NÃO INCLUSO ). , LM. R$ 300,00, LT. 155: BANDEJA, POTE E TOALHA (OBS. PREGADORES NÃO INCLUSOS). , LM. R$ 20,00, LT. 156: RETIRADA ÀS 10HS - ARMÁRIO CONTENDO 02 PORTAS DE
CORRER EM VIDRO CONTENDO GAVETEIRO, CABIDEIRO E PRATELEIRA MED. APROX. 168X260X60. , LM. R$ 700,00, LT. 157: TAPETE MED. APROX. 234X230 (OBS. COM AVARIA). , LM. R$ 100,00,
LT. 158: MANTA . , LM. R$ 30,00, LT. 159: 03 PEÇAS DE ROUPA . , LM. R$ 30,00, LT. 160: QUADRO MED. APROX. 42X42. , LM. R$ 40,00, LT. 161: 02 LIVROS (OBS. COM AVARIA) . , LM. R$ 20,00, LT.
162: 02 VELAS. , LM. R$ 20,00, LT. 163: 03 PEÇAS DE ROUPA . , LM. R$ 30,00, LT. 164: MESA LATERAL DIÂM. APROX. 40X50. , LM. R$ 80,00, LT. 165: BASE PARA CAMA CASAL COM COLCHÃO . ,
LM. R$ 200,00, LT. 166: JOGO DE CAMA CONTENDO COBRE LEITO, PESEIRA 06 TRAVESSEIROS E ALMOFADA. , LM. R$ 120,00, LT. 167: CABECEIRA ESTOFADA CONTENDO MÓVEL LATERAL
MED. MEDIANTE VISITAÇÃO . , LM. R$ 150,00, LT. 168: QUADRO MED. APROX. 52X67 (OBS. FALTA VIDRO DE PROTEÇÃO). , LM. R$ 30,00, LT. 169: 02 LUMINÁRIAS PENDENTE . , LM. R$ 100,00,
LT. 170: RETIRADA ÀS 10HS - CORTINA 02 PEÇAS (OBS. NÃO POSSUI TRILHOS). , LM. R$ 100,00, LT. 171: 02 VASOS . , LM. R$ 30,00, LT. 172: 04 LIVROS (OBS. COM AVARIA). , LM. R$ 20,00, LT.
173: RETIRADA ÀS 10HS - TV TCL MED. APROX. 97X56 (OBS. SEM GARANTIA DE CONTROLE E CABO). , LM. R$ 600,00, LT. 174: RETIRADA ÀS 13HS - EVAPORADORA ELGIN MOD. NÃO IDENTIFICADO (OBS. CONDENSADORA NÃO INCLUSA E SEM GARANTIA DE CONTROLE). , LM. R$ 150,00, LT. 175: RETIRADA ÀS 10HS - PEDRA, CUBA, TORNEIRA, MÓVEL BAIXO CONTENDO 02
PORTAS MED. APROX. 89X64X55 (OBS. ESPELHO NÃO INCLUSO NO LOTE)., LM. R$ 450,00, LT. 176: VASO SANITÁRIO DECA COM DUPLO ACIONAMENTO ., LM. R$ 200,00, LT. 177: 02 LUMINÁRIAS PENDENTE ., LM. R$ 60,00, LT. 178: CHUVEIRO COM ACABAMENTO PARA 02 MISTURADORES., LM. R$ 100,00, LT. 179: 03 SUPORTES., LM. R$ 20,00, LT. 180: RETIRADA ÀS 13HS - JANELA
COM VENEZIANA . , LM. R$ 350,00, LT. 181: RETIRADA ÀS 13HS - 14 SPOTS. (MS 16). , LM. R$ 50,00, LT. 182: VASO SANITÁRIO DECA COM DUPLO ACIONAMENTO . (EM USO). , LM. R$ 150,00, LT.
183: 02 DISPENSERS E LIXEIRA . (EM USO). , LM. R$ 30,00, LT. 184: RETIRADA ÀS 10HS - PEDRA, CUBA E TORNEIRA MED. APROX. 176X20X33 (OBS. ESPELHO NÃO INCLUSO). (EM USO). , LM.
R$ 150,00, LT. 185: VASO SANITÁRIO DECA COM DUPLO ACIONAMENTO . (EM USO). , LM. R$ 100,00, LT. 186: 03 BARRAS DE APOIO. (EM USO). , LM. R$ 30,00, LT. 187: 02 DISPENSERS. (EM
USO). , LM. R$ 20,00, LT. 188: 02 BARRAS DE APOIO. (EM USO). , LM. R$ 20,00, LT. 189: RETIRADA ÀS 10HS - PEDRA, CUBA E TORNEIRA MED. APROX. 100X08X35 (OBS. ESPELHO NÃO INCLUSO). (EM USO). , LM. R$ 150,00, LT. 190: VASO SANITÁRIO DECA COM DUPLO ACIONAMENTO . (EM USO). , LM. R$ 100,00, LT. 191: 02 DISPENSERS E LIXEIRA . (EM USO). , LM. R$ 30,00, LT. 192:
RETIRADA ÀS 10HS - PEDRA, CUBA E TORNEIRA MED. APROX. 177X20X46 (OBS. ESPELHO NÃO INCLUSO). (EM USO). , LM. R$ 150,00, LT. 193: 02 CADEIRAS. (EM USO). , LM. R$ 200,00, LT. 194:
02 CADEIRAS. (EM USO). , LM. R$ 200,00, LT. 195: 02 CADEIRAS . (EM USO). , LM. R$ 200,00, LT. 196: 02 CADEIRAS . (EM USO). , LM. R$ 200,00, LT. 197: 02 CADEIRAS . (EM USO). , LM. R$ 200,00,
LT. 198: 02 CADEIRAS . (EM USO). , LM. R$ 200,00, LT. 199: 02 CADEIRAS . (EM USO). , LM. R$ 200,00, LT. 200: 02 CADEIRAS . (EM USO). , LM. R$ 200,00, LT. 201: 02 CADEIRAS . (EM USO). , LM.
R$ 200,00, LT. 202: 02 CADEIRAS . (EM USO). , LM. R$ 200,00, LT. 203: MESA COM PASSAGEM PARA FIAÇÃO DIÂM. APROX. 100X76 . (EM USO). , LM. R$ 80,00, LT. 204: MESA COM PASSAGEM
PARA FIAÇÃO DIÂM. APROX. 100X76 . (EM USO). , LM. R$ 80,00, LT. 205: MESA COM PASSAGEM PARA FIAÇÃO DIÂM. APROX. 100X76 . (EM USO). , LM. R$ 80,00, LT. 206: MESA COM PASSAGEM
PARA FIAÇÃO DIÂM. APROX. 100X76 . (EM USO). , LM. R$ 80,00, LT. 207: MESA COM PASSAGEM PARA FIAÇÃO DIÂM. APROX. 100X76 . (EM USO). , LM. R$ 80,00, LT. 208: RETIRADA ÀS 13HS EVAPORADORA ELGIN MOD. NÃO IDENTIFICADO (OBS. CONDENSADORA NÃO INCLUSA E SEM GARANTIA DE CONTROLE). (EM USO). , LM. R$ 150,00, LT. 209: RETIRADA ÀS 13HS - EVAPORADORA ELGIN MOD. NÃO IDENTIFICADO (OBS. CONDENSADORA NÃO INCLUSA E SEM GARANTIA DE CONTROLE). (EM USO). , LM. R$ 200,00, LT. 210: RETIRADA ÀS 13HS - EVAPORADORA ELGIN
MOD. NÃO IDENTIFICADO (OBS. CONDENSADORA NÃO INCLUSA E SEM GARANTIA DE CONTROLE). (EM USO). , LM. R$ 200,00, LT. 211: RETIRADA ÀS 13HS - EVAPORADORA ELGIN MOD. NÃO
IDENTIFICADO (OBS. CONDENSADORA NÃO INCLUSA E SEM GARANTIA DE CONTROLE). (EM USO). , LM. R$ 200,00, LT. 212: FLOREIRA (OBS. PAISAGISMO NÃO INCLUSO). (EM USO). , LM. R$
40,00, LT. 213: FLOREIRA (OBS. PAISAGISMO NÃO INCLUSO). (EM USO). , LM. R$ 40,00, LT. 214: FLOREIRA (OBS. PAISAGISMO NÃO INCLUSO). (EM USO). , LM. R$ 40,00, LT. 215: FLOREIRA (OBS.
PAISAGISMO NÃO INCLUSO). (EM USO). , LM. R$ 40,00, LT. 216: FLOREIRA (OBS. PAISAGISMO NÃO INCLUSO). (EM USO). , LM. R$ 40,00, LT. 217: RETIRADA ÀS 13HS - 02 LUMINÁRIAS DE TRILHO.
(OBS. NECESSITA ANDAIME PARA RETIRADA). (EM USO). , LM. R$ 60,00, LT. 218: RETIRADA ÀS 13HS - 05 LUMINÁRIAS (OBS. NECESSITA ANDAIME PARA RETITADA). (OBS. LUMINÁRIAS DE
TRILHO NÃO INCLUSAS NO LOTE). (EM USO). , LM. R$ 120,00, LT. 219: RETIRADA ÀS 13HS - 08 PERSIANAS (OBS. NECESSITA ANDAIME PARA RETIRADA. (EM USO). , LM. R$ 400,00, LT. 220:
JOGO CONTENDO 09 PUFFS DIVERSOS. (EM USO). , LM. R$ 200,00, LT. 221: RETIRADA ÀS 10HS - BALCÃO EM PEDRA MED. 346X106X105 E ARMÁRIO BAIXO CONTENDO 07 PORTAS MED.
APROX. 309X62X91 (OBS. SEM GARANTIA DE CHAVES). (EM USO). , LM. R$ 300,00, LT. 223: 04 VASOS . (EM USO). , LM. R$ 40,00, LT. 226: RETIRADA ÀS 13HS - 02 LUMINÁRIAS DE TRILHO (OBS,
ESPELHO NÃO INCLUSO) (NECESSITA ANDAIME PARA RETIRADA). (EM USO). , LM. R$ 60,00, LT. 227: RETIRADA ÀS 10HS - BALCÃO EM PEDRA MED. 394X105X77 (OBS. GAVETEIROS NÃO INCLUSOS). (EM USO). , LM. R$ 200,00, LT. 228: CADEIRA DE RODÍZIOS. (EM USO). , LM. R$ 80,00, LT. 229: CADEIRA DE RODÍZIOS. (EM USO). , LM. R$ 80,00, LT. 230: MÓVEL CONTENDO 03 GAVETAS (OBS. SEM GARANTIA DE CHAVES). (EM USO). , LM. R$ 60,00, LT. 231: MÓVEL CONTENDO 03 GAVETAS (OBS. SEM GARANTIA DE CHAVES). (EM USO). , LM. R$ 60,00, LT. 232: VASO. (EM
USO). , LM. R$ 20,00, LT. 235: RETIRADA ÀS 10HS - REFRIGERADOR ELECTROLUX MOD. NÃO IDENTIFICADO . (EM USO). , LM. R$ 350,00, LT. 237: RETIRADA ÀS 10HS - PEDRA, CUBA, TORNEIRA, ARMÁRIO BAIXO CONTENDO 05 PORTAS MED. APROX. 233X80X58 E PRATELEIRA (OBS. SEM GARANTIA DE CHAVES). (EM USO). , LM. R$ 100,00, LT. 238: VASO SANITÁRIO DECA COM
DUPLO ACIONAMENTO . (EM USO). , LM. R$ 100,00, LT. 239: 02 DISPENSERS . (EM USO). , LM. R$ 20,00, LT. 240: RETIRADA ÀS 10HS - PIA E TORNEIRA (OBS. ESPELHO NÃO INCLUSO). (EM
USO). , LM. R$ 60,00, LT. 241: VASO SANITÁRIO DECA COM DUPLO ACIONAMENTO . (EM USO). , LM. R$ 100,00, LT. 242: 02 DISPENSERS . (EM USO). , LM. R$ 20,00, LT. 243: RETIRADA ÀS 10HS
- PIA E TORNEIRA (OBS. ESPELHO NÃO INCLUSO). (EM USO). , LM. R$ 60,00, LT. 244: 03 CADEIRAS DE RODÍZIOS. (OBS. COM AVARIA). (EM USO)., LM. R$ 90,00, LT. 245: BANCADA E PRATELEIRA. (EM USO)., LM. R$ 30,00, LT. 246: RETIRADA ÀS 13HS - EVAPORADORA ELGIN MOD. NÃO IDENTIFICADO (OBS. CONDENSADORA NÃO INCLUSA E SEM GARANTIA DE CONTROLE). (EM USO).,
LM. R$ 150,00, LT. 247: RETIRADA ÀS 10HS - ARMÁRIO CONTENDO 02 PORTAS, BANCADA LATERAL E PRATELEIRA . (EM USO)., LM. R$ 40,00, LT. 248: 04 CADEIRAS DE RODÍZIOS. (OBS. COM
AVARIA). (EM USO). , LM. R$ 90,00, LT. 249: RETIRADA ÀS 10HS - BANCADA E PRATELEIRA. (EM USO). , LM. R$ 30,00, LT. 250: RETIRADA ÀS 10HS - ARMÁRIO CONTENDO 02 PORTAS, BANCADA
LATERAL E PRATELEIRA . (EM USO). , LM. R$ 30,00, LT. 251: RETIRADA ÀS 13HS - EVAPORADORA ELGIN MOD. NÃO IDENTIFICADO (OBS. CONDENSADORA NÃO INCLUSA E SEM GARANTIA DE
CONTROLE). (EM USO). , LM. R$ 150,00, LT. 252: RETIRADA ÀS 10HS - PEDRA, CUBA, TORNEIRA E ARMÁRIO BAIXO CONTENDO 05 PORTAS MED. APROX. 238X89X58 (OBS. COM AVARIA E SEM
GARANTIA DE CHAVES). (EM USO). , LM. R$ 100,00, LT. 253: RETIRADA ÀS 10HS - MICROONDAS ELECTROLUX MOD. NÃO IDENTIFICADO . (EM USO). , LM. R$ 150,00, LT. 255: RETIRADA ÀS 10HS
- REFRIGERADOR ELECTROLUX MOD. NÃO IDENTIFICADO . (EM USO). , LM. R$ 350,00, LT. 256: RETIRADA ÀS 10HS - ARMÁRIO CONTENDO 02 PORTAS MED. APROX. 88X248X48 (OBS. SEM
GARANTIA DE CHAVES) . (EM USO). , LM. R$ 30,00, LT. 257: RETIRADA ÀS 10HS - ARMÁRIO CONTENDO 02 PORTAS MED. APROX. 88X248X48 (OBS. SEM GARANTIA DE CHAVES) . (EM USO). ,
LM. R$ 30,00, LT. 258: RETIRADA ÀS 10HS - TANQUE E TORNEIRA . (EM USO). , LM. R$ 60,00, LT. 259: RETIRADA ÀS 10HS - REFRIGERADOR BRASTEMP MOD. BRM45HKBNA (220V). , LM. R$
1400,00, LT. 260: MESA LATERAL MEDIDA MEDIANTE VISITAÇÃO., LM. R$ 60,00, LT. 261: MESA LATERAL MEDIDA MEDIANTE VISITAÇÃO., LM. R$ 80,00, LT. 262: MESA LATERAL MEDIDA MEDIANTE VISITAÇÃO., LM. R$ 80,00, LT. 263: EVAPORADORA E CONDENSADORA ELGIN MOD. NÃO IDENTIFICADO. (OBS. SEM GARANTIA DE CONTROLE). , LM. R$ 400,00, LT. 264: EVAPORADORA E
CONDENSADORA ELGIN MOD. NÃO IDENTIFICADO. (OBS. SEM GARANTIA DE CONTROLE). , LM. R$ 300,00, LT. 265: EVAPORADORA E CONDENSADORA ELGIN MOD. NÃO IDENTIFICADO. (OBS.
SEM GARANTIA DE CONTROLE). , LM. R$ 300,00, LT. 266: EVAPORADORA E CONDENSADORA ELGIN MOD. NÃO IDENTIFICADO. (OBS. SEM GARANTIA DE CONTROLE). , LM. R$ 300,00, LT. 267:
EVAPORADORA E CONDENSADORA ELGIN MOD. NÃO IDENTIFICADO. (OBS. SEM GARANTIA DE CONTROLE). , LM. R$ 300,00, LT. 268: EVAPORADORA E CONDENSADORA ELGIN MOD. NÃO
IDENTIFICADO. (OBS. SEM GARANTIA DE CONTROLE). , LM. R$ 300,00, LT. 269: 02 CADEIRAS . (OBS. COM AVARIA) (EM USO). , LM. R$ 60,00, LT. 270: 02 CADEIRAS . (OBS. COM AVARIA) (EM
USO). , LM. R$ 60,00, LT. 271: 02 CADEIRAS . (OBS. COM AVARIA) (EM USO). , LM. R$ 60,00, LT. 272: 02 CADEIRAS . (OBS. COM AVARIA) (EM USO). , LM. R$ 60,00, LT. 273: 02 CADEIRAS . (OBS.
COM AVARIA) (EM USO). , LM. R$ 60,00, LT. 274: 02 CADEIRAS . (OBS. COM AVARIA) (EM USO). , LM. R$ 60,00, LT. 275: 02 CADEIRAS . (OBS. COM AVARIA) (EM USO). , LM. R$ 40,00, LT. 276: 02
CADEIRAS . (OBS. COM AVARIA) (EM USO). , LM. R$ 40,00, LT. 277: 02 CADEIRAS . (OBS. COM AVARIA) (EM USO). , LM. R$ 40,00, LT. 278: 02 CADEIRAS . (OBS. COM AVARIA) (EM USO). , LM. R$
40,00, LT. 279: 02 CADEIRAS . (OBS. COM AVARIA) (EM USO). , LM. R$ 40,00, . Os bens poderão ser examinados pelos interessados sem a necessidade de agendamento prévio de 30 de julho a 16 de
agosto (segunda a sexta-feira) – das 09h00 às 16h00 - Rua Aimberê, 126 – Perdizes - São Paulo - SP, 05018-010. Retirada dos bens: 25 de Agosto de 2022 (Quinta-feira), das 10hs às 14hs - Rua Aimberê,
126 – Perdizes - São Paulo - SP, 05018-010. 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
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CERTAME. Processo seletivo finalizará as inscrições pela internet no próximo dia 25 de agosto

Bertioga abre mais de 50 vagas
AA

Prefeitura de Bertioga
abriu na última segunda-feira
(25) do mês de julho inscrições
para mais um novo concurso
público. Ao todo, são 56 vagas
para diversos cargos, sendo a
maioria para a área da educação. O edital foi publicado no
Boletim Oficial do Município
(BOM) do último dia 22.
As inscrições podem ser
realizadas até 25 de agosto no
site www.ibamsp-concursos.
org.br. O valor da taxa varia
de acordo com o cargo pretendido e pode ser conferido
no edital.
O certame será realizado
para o preenchimento de vagas e para cadastro reserva.
Há oportunidades para os níveis fundamental, médio e
superior. Os salários variam
de R$ 2.203,71 a R$ 4.755,46.
As vagas são para os seguintes cargos: inspetor de
alunos, professor de educação básica I, professor de educação básica II para educação
inclusiva, professor de educação básica II para educação
física, professor de educação
básica II para artes e técnico
em segurança do trabalho.

RENATA DE BRITO/PREFEITURA MUNICIPAL DE BERTIOGA

O concurso público será realizado para o preenchimento de vagas e também para cadastro reserva

Na contramão do
mercado, startups
têm vagas abertas
São cem oportunidades para atuar no
modelo remoto e presencial

A Em meio a onda de de-

missões no mercado de trabalho, algumas startups e
empresas de várias regiões
do país, anunciam vagas em
diferentes áreas. São aproximadamente 100 oportunidades para atuar no modelo remoto e presencial.
A startup catarinense de
Joinville Gofind, empresa
de inteligência que conecta marcas e consumidores,
está com cinco vagas abertas, para Gerente de projetos, Analista de Design,

Analista de Sucesso do
Cliente - Suporte, Front-End Developer Júnior/Pleno, Back-End Developer Pleno/Sênior.
O aplicativo Kinvo, que
consolida investimentos de
bancos e corretoras em um só
lugar, está com oito oportunidades para o time de tecnologia, com vagas para designer
de produto e desenvolvedores de Software nos níveis júnior, pleno e sênior. As oportunidades são para trabalhar
no modelo home office, com

jornadas diárias de 8 horas,
de segunda a sexta-feira. A
empresa oferece assistência
médica, odontológica, auxílio home office e cartão com
benefício de alimentação e
refeição flexível para os colaboradores.
A startup mineira Allugator, maior plataforma de
assinatura de eletrônicos do
país, está com 13 oportunidades abertas, para as vagas
de Software Developer Back-end, Mobile Developer Flutter, Data Engineer, Analista
de Procurement/Compras
Pleno, Assistente de Operações, Software Engineer, Tech
Lead, Product Owner (PO) e
Executivo de Vendas - Allugator Invest.
A lista completa com todas as mais de 100 vagas
disponíveis para diversos
cargos, escolaridades e empresas, pode ser conferida
no portal do Diário do Litoral ou no site oficial da Gazeta de São Paulo. (DL)

A previsão é de que as provas aconteçam em 18 de setembro. Os horários e locais
serão divulgados oportunamente através de editais de
convocação no site do Instituto Brasileiro de Administração Municipal (IBAM). A
divulgação do gabarito do
certame está prevista para 19
de setembro.
Conforme o edital, a seleção dos candidatos à docência,
será dividida em prova objetiva e dissertativa, sendo uma de
conhecimentos gerais e outra
de específicos, além de avaliação de títulos. Já para os cargos
de inspetor de alunos e técnico
em segurança do trabalho será
composta apenas por prova
objetiva.
O prazo de validade do
concurso é de dois anos, podendo ser prorrogado uma
única vez, por igual período,
contando a partir da data da
publicação do resultado.
O detalhamento das vagas
e as exigências específicas de
cada cargo podem ser consultados no edital, disponível no
BOM 1058 e também no site
www.bertioga.sp.gov.br. (DL)

Estão disponíveis quatro
vagas para motorista e uma
para cada um dos seguintes cargos: ajudante geral
de manutenção, carpinteiro,
encanador, pedreiro, pintor
de obras, auxiliar de enfermagem do trabalho, eletricista de manutenção, técnico
de desenvolvimento júnior
(java), técnico de manutenção
de informática júnior, técnico
de segurança, topógrafo, administrador (pleno), contador
(pleno), enfermeiro e médico
do trabalho.
Os cadastros-reserva são
para auxiliar de limpeza, coletor de lixo, lubrificador, rasteleiro, servente de obras, vigia
de turno, operador de máquinas pesadas, almoxarife,
assistente técnico de operações (limpeza pública), auxiliar administrativo, auxiliar
de laboratório (usina de asfalto), balanceiro, operador de
usina (usina de asfalto), técnico em eletrônica, técnico em

FIQUE LIGADO

Vagas

56

Inscrições

Até 25/08

www.ibamspconcursos.org.br

Salário

R$ 4.755

Taxa de inscrição

Até R$ 92,00

FIQUE LIGADO
Vagas

100+
Inscrições

Até preencher

www.diariodolitoral.
com.br
Salário

A definir
MARCELLO CASAL JR/AGÊNCIA BRASIL

O aplicativo Kinvo, que consolida investimentos de bancos e
corretoras em um só lugar, está com oito oportunidades ao todo

Prodesan prorroga inscrições em Santos até dia 4
A O período de inscrições
para o processo seletivo da
Prodesan foi prorrogado até
4 de agosto, conforme publicado na edição do Diário Oficial desta quinta-feira
(28) - https://bit.ly/3vn9Ph1.
O concurso visa o preenchimento de 19 vagas nas
áreas de serviços gerais, saúde, segurança, informática,
administração e contabilidade, além de cadastros-reserva nas áreas de limpeza urbana, serviços gerais,
eletrônica e informática. As
inscrições devem ser feitas
exclusivamente pelo site da
Vunesp (https://www.vunesp.com.br/).
As provas serão realizadas
em Santos e estão previstas
para acontecer no dia 4 de setembro, no período da tarde.
Os valores das taxas de inscrição variam entre R$ 54,90
(para cargos de ensino fundamental) e R$ 98,80 (para cargos do ensino superior).

B2

Taxa de inscrição

Gratuita

FIQUE LIGADO
Vagas

19

Inscrições

Até 04/08

www.vunesp.com.br

NAIR BUENO/DIÁRIO DO LITORAL

Provas serão realizadas em Santos e estão previstas para acontecer no dia 4 de setembro. Os
valores das taxas de inscrição, dependendo da vaga, variam entre R$ 54,90 e R$ 98,80
informática (júnior), analista de dados (júnior), analista
de desenvolvimento (júnior)
mobile, analista de suporte
técnico (júnior), economista
(pleno) e engenheiro (pleno)
telecomunicações.

Os salários variam de R$
1.664,67 a R$ 5.649,86 para
as vagas disponíveis, e de R$
991,80 a R$ 5.901,47 para os
cadastros-reserva. A Prodesan ainda oferece os seguintes benefícios: vale alimen-

tação, cesta básica, plano de
saúde e vale transporte, conforme os acordos coletivos de
cada categoria. Mais informações podem ser obtidas aqui
(https://www.vunesp.com.br/
PDSA1901). (DL)

Salário

Até R$ 5.901
Taxa de inscrição

Até R$ 98,80
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VEJA O CALENDÁRIO.
Parcela - Previsão de pagamento
1ª parcela - 16 de agosto
2ª parcela - 30 de agosto
3ª a 6ª parcelas - entre setembro e dezembro
Os dados cadastrados serão processados pela Dataprev

Os motoristas de
táxi com direito
ao Benefício
Emergencial
Taxista, como
o auxílio foi
batizado, poderão
receber até
R$ 2.000
neste mês
(Empresa de Tecnologia e Informações do Governo Federal).
A partir do dia 2 de agosto,
o sistema ficará fechado para
o envio de informações para
que a Dataprev faça a análise e o cruzamento dos dados
recebidos para identificar os
trabalhadores com direito ao
benefício.
Os taxistas que estiverem
com o CPF irregular não vão
receber. Incluem-se nesta regra
os CPFs suspensos, cancelados,
nulos ou que estejam vinculados a alguém que já morreu.
Quem ganha pensão por morte também perde o direito, assim como os profissionais que
recebem benefício por incapacidade permanente para o trabalho, que é a aposentadoria
por invalidez. (FP)

Mercado reduz a
projeção da inflação
A A previsão do mercado financeiro para o IPCA (Índice
Nacional de Preços ao Consumidor Amplo), considerada a inflação oficial do país,
caiu de 7,30% para 7,15% neste
ano. É a 5ª redução consecutiva da projeção. A estimativa
está no Boletim Focus desta
segunda-feira (1), pesquisa divulgada semanalmente pelo
Banco Central (BC), com a expectativa de instituições para
os principais indicadores econômicos. As informações são
da Agência Brasil.
Para 2023, a estimativa de
inflação ficou em 5,33%. Para
2024 e 2025, as previsões são
de 3,3% e 3%, respectivamente.
A previsão para 2022 está
acima da meta de inflação
que deve ser perseguida pelo

B3

POR DÍVIDAS TRABALHISTAS. A aposentadoria de um empresário terá desconto

Auxílio taxista tem
prazo prorrogado
A O Ministério do Trabalho e
Previdência deu mais dois dias
para que as prefeituras possam
cadastrar os motoristas elegíveis a receberem o Auxílio Taxista. Com a prorrogação, o
prazo para os municípios enviarem as informações termina às 19h desta terça-feira (2).
Segundo a pasta, a mudança de data não altera o calendário de pagamento. A expectativa é que os pagamentos
comecem no dia 16 de agosto.
Os motoristas de táxi com
direito ao Benefício Emergencial Taxista, como o auxílio foi
batizado, poderão receber até
R$ 2.000 neste mês, referente ao pagamento da primeira
e segunda parcelas previstas
para agosto.
A previsão é que os profissionais recebam até seis parcelas de até R$ 1.000 cada. No
entanto, esse valor poderá oscilar conforme a quantidade de
taxistas com direito a receber.

gazetasp.com.br
Terça-feira, 2 De agosTo De 2022

BC. A meta, definida pelo Conselho Monetário Nacional, é
de 3,5% para este ano, com
intervalo de tolerância de 1,5
ponto percentual para cima
ou para baixo. Ou seja, o limite inferior é de 2,25% e o superior de 5,25%.
Em junho, a inflação subiu 0,67%, após a variação de
0,47% registrada em maio.
Com o resultado, o IPCA acumula alta de 5,49%, no ano, e
11,89%, em 12 meses.
Os dados de julho devem
ser divulgados pelo Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística no próximo dia 9, mas
o IPCA-15 (Índice Nacional de
Preços ao Consumidor Amplo - 15), a prévia da inflação
oficial, registrou inflação de
0,13% no mês passado, menor
que a de junho (0,69%). (FP)

mensal de 30%. O valor total devido à ex-funcionária é de cerca de R$ 60 mil

TST determina penhora
de aposentadoria

O

TST (Tribunal
Superior do
Trabalho) determinou que
a aposentadoria de um empresário tenha o desconto mensal de
30% para pagar uma dívida
trabalhista de uma recepcionista. O valor total devido à ex-funcionária é de
cerca de R$ 60 mil.
Como a legislação atual
não autoriza a prisão por dívida, exceto em caso de pensão alimentícia, a penhora
de salários e aposentadorias pode ser uma saída, segundo Washington Barbosa,
professor de direito trabalhista do Meu Curso Educacional.
Rafael Lara, doutor em
direito trabalhista e sócio
do Lara Martins Advogados,
afirma que a decisão do Tribunal Superior do Trabalho
reforça o que a lei permite.
Ação julgada pelo TST
foi ajuizada em 2017 pela
recepcionista contra a empresa da qual o aposentado
é sócio.
Na primeira instância, a
64ª Vara do Trabalho de São
Paulo determinou a penhora mensal de 30% da aposentadoria até a quitação do
débito. O empresário ingressou com mandado de segu-

AGÊNCIA BRASIL

D Ação julgada pelo TST foi ajuizada em 2017 pela recepcionista contra a empresa
rança no Tribunal Regional
do Trabalho da 2ª Região,
com o argumento de que
o abatimento colocava em
risco sua subsistência e não
tinha amparo legal.
Após recurso da recepcionista, o TST decidiu de
forma unânime pelo resta-

belecimento da penhora.
Veja ações trabalhistas
que garantem o aumento
da aposentadoria do INSS
Segundo o relator, ministro Douglas Alencar, como
a aposentadoria também é
verba de natureza alimentar, a penhora deve se limi-

tar a 50% dos ganhos, para
garantir e proteger os direitos de credor e devedor.
O magistrado lembrou
que a legislação em vigor
autoriza a penhora da aposentadoria, pois os créditos
salariais também têm natureza alimentar. (FP)

Fique
ligado

FOTOS PÚBLICAS

D A redução consta em uma portaria publicada na edição desta segunda-feira (1º) no Diário Oficial da União

Governo reduz IPI de
produtos nacionais
A Decreto publicado pelo governo federal na última sexta-feira (29) ( Decreto nº 11.158 )
estabelece os itens fabricados
no Brasil para os quais será
válida a redução de 35% no
Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI). O decreto também exclui da lista os
principais produtos que são
fabricados na Zona Franca de
Manaus.
Segundo o governo, o decreto cumpre decisão judicial
(ADI 7153) que determinou a
preservação da competitividade dos produtos produzidos na Zona Franca. De acordo
com o Ministério da Economia, o decreto dá segurança
jurídica para a redução do IPI.
“Ao detalhar os produtos
que terão suas alíquotas alteradas, a nova edição esclarece a correta aplicação do IPI
sobre o faturamento dos produtos industrializados, garan-

tindo segurança jurídica e o
avanço das medidas de desoneração tributária. O texto
também apresenta tratamento específico para preservar
praticamente toda a produção efetiva da ZFM, levando
em consideração os Processos
Produtivos Básicos.
A medida também traz redução adicional do IPI, de 18%
para 24,75%, para automóveis.
“A elevação desse percentual
equipara a redução do imposto para o setor automotivo à
concedida aos demais produtos industrializados”, diz o Ministério da Economia.
O ministério explicou ainda que, com o decreto, serão
beneficiados produtos nacionais e importados, além
de provocar reflexo positivo no Produto Interno Bruto
(PIB), com a redução do custo Brasil e maior segurança
jurídica. (AB)

Portaria autoriza concurso do
INSS dois meses após edital

O

Ministério da Economia
reduziu para dois meses
o tempo mínimo entre a
publicação do edital do
concurso público para
1.000 vagas de técnicos do seguro social do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) e a aplicação da primeira
prova.
A redução consta em uma portaria
publicada na edição desta segunda-feira
(1º) no Diário Oficial da União. Agora, os
candidatos terão menos tempo para se
prepararem para o teste após a divulgação do conteúdo programático.
O edital deve ser publicado até o dia
13 de dezembro -quando se encerra o
prazo de seis meses contados a partir
da publicação do texto que aprovou a
abertura do concurso, em 13 de junho.
O cargo de técnico do INSS exige nível médio de escolaridade e oferece sa-

lário de aproximadamente R$ 6.500.
O último concurso público do INSS
foi realizado em 2015 e perdeu a validade em 2018. Na época, 3,5 mil candidatos
foram aprovados para 950 vagas.
Segundo levantamento da Fenasps
(Federação Nacional dos Sindicatos de
Trabalhadores em Saúde), o INSS possui
um déficit de aproximadamente 23 mil
servidores em todo país, entre os cargos
de técnico e de analista do seguro social.

O edital deve
ser publicado
até o dia 13
de dezembro
-quando se
encerra o prazo
de seis meses
contados a partir
da publicação do
texto que aprovou
CONCURSO TERÁ 699 VAGAS.
Em junho, o governo federal também a abertura do
aprovou abertura de concurso público concurso
para preencher 699 vagas na Receita
Federal. Ao todo, serão 469 vagas para
o cargo de analista tributário e 230 para
auditor fiscal.
A remuneração é a partir de R$ 11 mil,
para o cargo de analista, e de R$ 21 mil,
para o cargo de auditor. (FP)
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TERÇA-FEIRA, 2 DE AGOSTO DE 2022
GOVERNO DO ESTADO
DE SÃO PAULO

E D I TAL
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 Nº 00653/22, Processo siafem
20220268381 ProcessoAdministrativo HCFMUSPPRC2022/00960, Oferta de Compra 092301090572022OC00724
para constituição de Sistema de Registro de Preços para aquisição futura e eventual de INTRODUTOR DE
CATETER 4F, COM VALVULA HEMOSTATICA, BRACO LAT, CÂNULA VENOSA FEMURAL S/
BAL P/ PERFUSÃO ACESSO REMOTO 23 FR, PRÓTESE TUBULAR INORGÂNICA RETA DE
PTFE 6 MM X 50CM PAREDE, STENT CORONÁRIO RECOBERTO COM FÁRMACO 2.0 X 20MM,
BOMBA CENTRÍFUGA DE SANGUE ADULTO, cuja sessão pública será realizada no dia 17/08/2022 09:00:00
horas. O edital na íntegra estará disponível aos interessados nos sites www.bec.sp.gov.br e www.imprensaoﬁcial.
com.br - opção “e-negociospublicos”, 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 TAL
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 Nº 00692/22, Processo
siafem 20220340061 Processo Administrativo HCFMUSPPRC2022/01102, Oferta de Compra
092301090572022OC00767 para constituição de Sistema de Registro de Preços para aquisição futura e
eventual de ESCOPOLAMINA + DIPIRONA 6,67 MG + 333,4 MG)/ML SOL OR FR, NISTATINA
100.000 UI/ML SUS OR FR 50 ML, NOREPINEFRINA 1 MG/ML SOL INJ AMP 4 ML, INSULINA
HUMANA REGULAR 100 UI/ML FRASCO-AMPOLA 10 ML, TOFACITINIBE 5 MG COMPRIMIDO
REVESTIDO, 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.imprensaoﬁcial.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 TAL
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 Nº00677/22,
Processo siafem 20220678065 Processo Administrativo HCFMUSPPRC2022/01793, Oferta
de Compra 092301090572022OC00810 para constituição de Sistema de Registro de Preços
para aquisição futura e eventual de CAFÉ TORRADO E MOÍDO, cuja sessão pública será
realizada no dia 12/08/2022 09:00:00 horas. O edital na íntegra estará disponível aos interessados
nos sites www.bec.sp.gov.br e www.imprensaoﬁcial.com.br - opção “e-negociospublicos”, Data
do início do prazo para envio da proposta eletrônica: primeiro dia útil a contar desta publicação.
PREGOEIRO DESIGNADO: AMANDA DE SOUZA SILVA e suplentes.
E D I TAL
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 Nº00678/22,
Processo siafem 20220678234 Processo Administrativo HCFMUSPPRC2022/01794, Oferta
de Compra 092301090572022OC00811 para constituição de Sistema de Registro de Preços
para aquisição futura e eventual de ÁGUA MINERAL S/ GÁS 1,5 L, cuja sessão pública será
realizada no dia 12/08/2022 09:00:00 horas. O edital na íntegra estará disponível aos interessados
nos sites www.bec.sp.gov.br e www.imprensaoﬁcial.com.br - opção “e-negociospublicos”, Data
do início do prazo para envio da proposta eletrônica: primeiro dia útil a contar desta publicação.
PREGOEIRO DESIGNADO: AMANDA DE SOUZA SILVA e suplentes.
SECRETARIA DE ESTADO
DA EDUCAÇÃO

B4

GOVERNO DO ESTADO
DE SÃO PAULO

FDE AVISA: ABERTURA DE LICITAÇÃO - OBRAS
A FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FDE comunica às empresas interessadas que acha-se aberta licitação para execução de Serviços Especializados de Engenharia:
- TOMADA DE PREÇOS Nº: 69/00384/22/02 - FDE-PRC-2022/00631 – OBJETO: Serviços Especializados
de Engenharia - PRÉDIO(S) / LOCALIZAÇÃO(ÕES): EE Prof Elias de Mello Ayres - Rua Fernando Febeliano da Costa, 429 – São Dimas - Piracicaba, EE Honorato Faustino – Rua Edu Chaves, 914 – São Dimas - Piracicaba EE Prof Jacana Altair Pereira Guerrini – Rua Dr. Paulo Pinto, 2769 – Vila Independencia - Piracicaba;
EE Prof João Alves de Almeida – Rua Dr. Alberto Coury, 602 - Tanquinho; EE Prof Dr. João Chiarini - Rua
Jordão Martins, 280 – Vila Fatima - Piracicaba, EE Dr. João Conceição – Rua Dr. Jorge Pacheco Chaves, 2899
– Paulista - Piracicaba, EE Dr. João Sampaio - Rua Amador Bueno, 625 – Jardim São Paulo - Piracicaba, em
São Paulo - ABERTURA DA LICITAÇÃO (DIA E HORA): 15/09/2022, às 09:30 hs.
- TOMADA DE PREÇOS Nº: 69/00393/22/02 - FDE-PRC-2022/00647 – OBJETO: Serviços Especializados
de Engenharia - PRÉDIO(S) / LOCALIZAÇÃO(ÕES): EE Francisco Euphrasio Monteiro – Rua Guatemala,
313 – Barcelona - Sorocaba, em SP - ABERTURA DA LICITAÇÃO (DIA E HORA): 15/09/2022, às 10:30
hs.
- TOMADA DE PREÇOS Nº: 69/00318/22/02 - FDE-PRC-2022/00598 – OBJETO: Serviços Especializados de Engenharia - PRÉDIO(S) / LOCALIZAÇÃO(ÕES): EE Jose Belmiro da Rocha – Rua Regente Feijo,
333 – Centro - Guaimbê, em SP - ABERTURA DA LICITAÇÃO (DIA E HORA): 15/09/2022, às 14:00 hs.
- TOMADA DE PREÇOS Nº: 69/00360/22/02 - FDE-PRC-2022/00607 – OBJETO: Serviços Especializados
de Engenharia - PRÉDIO(S) / LOCALIZAÇÃO(ÕES): EE Pref. Jose Roberto Magalhaes Teixeira – Rua Jose
Alves Ferreira, 95 – Nova Aparecida - Campinas, em SP - ABERTURA DA LICITAÇÃO (DIA E HORA):
15/09/2022, às 15:00 hs.
- TOMADA DE PREÇOS Nº: 70/00382/22/02 - FDE-PRC-2022/00600 – OBJETO: Serviços Especializados
de Engenharia - PRÉDIO(S) / LOCALIZAÇÃO(ÕES): EE Profa Iracema de Barros Bertolaso – Rua Americana, 136 – Jardim Haydee - Mauá, em SP - ABERTURA DA LICITAÇÃO (DIA E HORA): 16/09/2022,
às 09:30 hs.
- TOMADA DE PREÇOS Nº: 69/00368/22/02 - FDE-PRC-2022/00609 – OBJETO: Conclusão de Obra
para Construção de Prédio para Creche e Educação Infantil - PRÉDIO(S) / LOCALIZAÇÃO(ÕES): Terreno
Conj. Hab. Jose Quito – Rua João Kemp Sobrinho, s/n – Conj. Hab. Jose Quito, em SP - ABERTURA DA
LICITAÇÃO (DIA E HORA): 16/09/2022, às 10:30 hs.
- TOMADA DE PREÇOS Nº: 69/00116/22/02 - FDE-PRC-2022/00566 – OBJETO: Serviços Especializados
de Engenharia - PRÉDIO(S) / LOCALIZAÇÃO(ÕES): EE Sebastião Almeida Oliveira – Rua Valdevir Oliveira
Guena, 2960 – Cosme e Damião – Votuporanga; EE Libero de Almeida Silvares, Rua Amapa, 879 Jd América
- Fernandopolis, em SP - ABERTURA DA LICITAÇÃO (DIA E HORA): 16/09/2022, às 14:00 hs.
- TOMADA DE PREÇOS Nº: 69/00302/22/02 - FDE-PRC-2022/00554 – OBJETO: Serviços Especializados
de Engenharia - PRÉDIO(S) / LOCALIZAÇÃO(ÕES): EE Prof João Cid Godoy, Rua Barão de Monte Santo,
400 – Centro – Mococa, em SP - ABERTURA DA LICITAÇÃO (DIA E HORA): 16/09/2022, às 15:00 hs.
- CONCORRÊNCIA Nº: 69/00253/22/01 - FDE-PRC-2022/00513 – OBJETO: Conclusão de Obra para
Construção de Prédio para Creche e Educação Infantil - PRÉDIO(S) / LOCALIZAÇÃO(ÕES): Creche Terreno Jd. Botujuru – Rua Emburucu/Rua Carnauba/Alameda Jurutai, s/n – Jardim Butujuru - Jacupiranga - SP
- ABERTURA DA LICITAÇÃO (DIA E HORA): 19/09/2022, às 09:30 hs.
- TOMADA DE PREÇOS Nº: 69/00331/21/02 – OBJETO: Conclusão de Obra para Construção de Prédio
para Creche e Educação Infantil - PRÉDIO(S) / LOCALIZAÇÃO(ÕES): EE Silvio Miotto - Av. São Paulo,
1163 – Centro – Estrela D”oeste, em SP - ABERTURA DA LICITAÇÃO (DIA E HORA): 19/09/2022, às
10:30 hs.
- TOMADA DE PREÇOS Nº: 70/00360/21/02 – OBJETO: Conclusão de Obra para Construção de Prédio
para Creche e Educação Infantil - PRÉDIO(S) / LOCALIZAÇÃO(ÕES): EE Isabel Ferreira da Silva – Rua José
Benedito dos Santos (Limão), 187 – Vila Brasileira – Mogi das Cruzes; EE/DER Prof Geraldo Justiniano de
Rezende Silva – Rede do Saber – Rua Basilio Valente de Aguiar, 19 – Jd. São Jorge – Suzano - ABERTURA
DA LICITAÇÃO (DIA E HORA): 19/09/2022, às 14:00 hs.
O(s) Edital(is) poderá(ão) ser obtido(s) gratuitamente nos endereços eletrônicos http://www.imprensaoficial.
com.br e www.fde.sp.gov.br. A(s) planilha(s) Quantitativa(s) de Serviços e Preços deverá(ao) ser dispostas
em formato BIN (arquivo de retorno - RET), gerada(s) OBRIGATORIAMENTE através do aplicativo DIGITAGRP, o qual deverá ser instalado individualmente por pessoa jurídica (CNPJ), para serem inserida(s) em
CD-ROM - (APLICATIVO DIGITA GRPV5003 PLANILHA QUANTITATIVA - versão JANEIRO / 2021 http://
www.fde.sp.gov.br/PagePublic/PesquisaLicitacoes.aspx?codigoMenu=28) (MANUAL DE INSTALAÇÃOhttp://file.fde.sp.gov.br/portalfde/Arquivo/DocLicitacoes/Manual_do_Sistema_de_Digitacao_de_Propostas_Versao_para_o_site.pdf) através do endereço eletrônico www.fde.sp.gov.br – Licitações. A(s) planilha(s)
Quantitativa(s) de Serviços e Preços deverá(ao) ser(em) adquirida(s) através do endereço eletrônico www.
fde.sp.gov.br - Licitações. Os invólucros contendo as PROPOSTAS COMERCIAIS e os DOCUMENTOS DE
HABILITAÇÃO juntamente com a Declaração de Pleno Atendimento aos Requisitos de Habilitação, Declaração
de enquadramento como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte e Declaração de enquadramento como
cooperativa que preencha as condições estabelecidas no art. 34, da Lei Federal nº 11.488/2007, deverão
ser entregues devidamente acompanhados da Comprovação da condição de ME/EPP/COOPERATIVA,
conforme o caso, no ato de abertura da sessão, na Sala de Licitações no 1º Andar – Gerência de Licitações da Fundação para o Desenvolvimento da Educação - FDE, na Av. São Luís, 99 - São Paulo - SP. Esta(s)
Licitação(ões) será(ão) processada(s) em conformidade com a LEI FEDERAL nº 8.666/93, com a Lei Estadual
nº 6.544/89 e suas alterações, em especial aquelas decorrentes da Lei Estadual 13.121/08, e com o disposto
nas CONDIÇÕES GERAIS PARA A REALIZAÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATAÇÕES DA FUNDAÇÃO PARA O
DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FDE. As propostas deverão obedecer, rigorosamente, o estabelecido
no(s) edital(is). ROBERTO POMPEI GOUVEIA - Gerente de Licitações

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MERCEDES-SP

TERMO DE CONTRATO CONCESSÃO DE USO Nº 063/2022 - DE 28 DE JULHO DE 2022
Cessionário: JOÃO PEDRO RODRIGUES DOS SANTOS 47093971806, o CESSIONÁRIO pagará mensalmente à CEDENTE R$ 95,00 (noventa e cinco reais).
TERMO DE CONTRATO CONCESSÃO DE USO Nº 064/2022 - DE 28 DE JULHO DE 2022
Cessionário: JOÃO PAULO DA SILVA 01307138489, o CESSIONÁRIO pagará mensalmente à CEDENTE R$ 359,90 (trezentos e cinquenta e nove reais e noventa centavos).
Cedente: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MERCEDES - Objeto: CONCESSÃO DE USO de dependências do Terminal Rodoviário “Dr. Ulisses Guimarães” e do quiosque da Área de Lazer “Euclides
Bocardi”, para a implantação de estabelecimentos comerciais.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS
AVISO DE LICITAÇÃO
(COM ITENS DE AMPLA PARTICIPAÇÃO E ITENS EXCLUSIVOS PARA
ME/EPP/COOP)
Pregão
nº
245/2022-Eletrônico-Processo
Administrativo:
PMC.2022.00020649-98 -Interessado:Secretaria Municipal de Saúde- Objeto:
Registro de Preços de saneantes, produtos de higiene e repelente -Recebimento
das Propostas dos itens 01 a 12: das 08h do dia 16/08/22 às 09h do dia 17/08/22
-Abertura das Propostas dos itens 01 a 12: a partir das 09h do dia 17/08/22 -Início
da Disputa de Preços:a partir das 10h do dia 17/08/22 -Disponibilidade do Edital:
a partir de 03/08/22, no portal eletrônico www.licitacoes-e.com.br.
Esclarecimentos adicionais com a Pregoeira Ana Paula Guedes Gorsin pelo telefone
(19) 2116-0136.
Campinas, 01 de agosto de 2022
RAPHAEL BERNARDES PEIXOTO DOS SANTOS
Diretor do Departamento Central de Compras

Republicado para alteração na clausula 6. CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS
SEM ALTERAÇÃO NA DATA DE ABERTURA
DA CHAMADA E ENTREGA DE ENVELOPES
CHAMADA PÚBLICA N.º 003/CP/2022, PROCESSO Nº SEDUC-PRC-2022/28992 PARA
AQUISIÇÃO DE ARROZ POLIDO TIPO 1 LONGO FINO DIRETAMENTE DA AGRICULTURA
FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR
RURAL CONFORME ART.14, § 1º, DA LEI N.º
11.947/2009 E RESOLUÇÕES FNDE RELATIVAS AO PNAE.
O ESTADO DE SÃO PAULO, por intermédio da
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO,
através da COORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS ESCOLARES - CISE,
considerando o disposto no art. 14, da Lei nº.
11.947/2009 e nas Resoluções do FNDE relativas ao PNAE, vem realizar CHAMADA PÚBLICA para aquisição de Gêneros Alimentícios da
Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, destinado ao atendimento do Programa Nacional de Alimentação Escolar/PNAE,
conforme cronograma de entrega previsto no
ADENDO I-A do Termo de Referência.
1. OBJETO
Item 01
Produto ARROZ POLIDO, TIPO 1, LONGO
FINO
Unidade de medida Quilograma
Quantidade 4.507.350
Os interessados (Grupos Formais) deverão
apresentar a documentação para habilitação
e Projeto de Venda (envelopes 01 e 02) à
Comissão de Chamada Pública (CCP), até às
17:00 horas do dia 03/08/2022, no Protocolo da
Secretaria de Estado da Educação, localizada
na Praça da República, nº 53 – Centro – São
Paulo – SP.
A sessão pública para análise dos documentos
de habilitação e dos projetos será realizada no
endereço Praça da República, nº 53 - Centro São Paulo no dia 04/08/2022, às 10:00 horas
e será conduzida pela Comissão de Chamada
Pública (CCP), com atos registrados em ata.
Republicado para alteração na clausula 6. CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS
SEM ALTERAÇÃO NA DATA DE ABERTURA
DA CHAMADA E ENTREGA DE ENVELOPES
CHAMADA PÚBLICA N.º 004/CP/2022, PROCESSO Nº SEDUC-PRC-2022/28994 PARA
AQUISIÇÃO DE FEIJÃO CARIOCA IN NATURA TIPO 1 DIRETAMENTE DA AGRICULTURA
FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR
RURAL CONFORME ART.14, § 1º, DA LEI N.º
11.947/2009 E RESOLUÇÕES FNDE RELATIVAS AO PNAE.
O ESTADO DE SÃO PAULO, por intermédio da
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO,
através da COORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS ESCOLARES - CISE,
considerando o disposto no art. 14, da Lei nº.
11.947/2009 e nas Resoluções do FNDE relativas ao PNAE, vem realizar CHAMADA PÚBLICA para aquisição de Gêneros Alimentícios da
Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, destinado ao atendimento do Programa Nacional de Alimentação Escolar/PNAE,
conforme cronograma de entrega previsto no
ADENDO I-A do Termo de Referência.
1. OBJETO
Item 01
Produto FEIJÃO CARIOCA, GRUPO 1, TIPO 1
Unidade de medida Quilograma
Quantidade 1.144.750
Os interessados (Grupos Formais) deverão
apresentar a documentação para habilitação
e Projeto de Venda (envelopes 01 e 02) à
Comissão de Chamada Pública (CCP), até às
17:00 horas do dia 03/08/2022, no Protocolo da
Secretaria de Estado da Educação, localizada
na Praça da República, nº 53 – Centro – São
Paulo – SP.
A sessão pública para análise dos documentos
de habilitação e dos projetos será realizada no
endereço Praça da República, nº 53 - Centro
- São Paulo no dia 04/08/2022, às 11:30 horas
e será conduzida pela Comissão de Chamada
Pública (CCP), com atos registrados em ata.
Republicado para alteração na clausula 6. CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS
SEM ALTERAÇÃO NA DATA DE ABERTURA
DA CHAMADA E ENTREGA DE ENVELOPES
CHAMADA PÚBLICA N.º 005/CP/2022, PROCESSO Nº SEDUC-PRC-2022/29163 PARA
AQUISIÇÃO DE SUCO DE UVA INTEGRAL
DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR
RURAL CONFORME ART.14, § 1º, DA LEI N.º
11.947/2009 E RESOLUÇÕES FNDE RELATIVAS AO PNAE.
O ESTADO DE SÃO PAULO, por intermédio da
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO,
através da COORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS ESCOLARES - CISE,
considerando o disposto no art. 14, da Lei nº.
11.947/2009 e nas Resoluções do FNDE relativas ao PNAE, vem realizar CHAMADA PÚBLICA para aquisição de Gêneros Alimentícios da
Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, destinado ao atendimento do Programa Nacional de Alimentação Escolar/PNAE,
conforme cronograma de entrega previsto no
ADENDO I-A do Termo de Referência.
1. OBJETO
Item 01
Produto SUCO DE UVA INTEGRAL – A GRANEL
Unidade de medida Litro
Quantidade 1.164.956
Os interessados (Grupos Formais) deverão
apresentar a documentação para habilitação
e Projeto de Venda (envelopes 01 e 02) à
Comissão de Chamada Pública (CCP), até às
17:00 horas do dia 03/08/2022, no Protocolo da
Secretaria de Estado da Educação, localizada
na Praça da República, nº 53 – Centro – São
Paulo – SP.
A sessão pública para análise dos documentos
de habilitação e dos projetos será realizada no
endereço Praça da República, nº 53 - Centro São Paulo no dia 04/08/2022, às 14:00 horas
e será conduzida pela Comissão de Chamada
Pública (CCP), com atos registrados em ata.
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
CHEFIA DE GABINETE

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.

MUNICÍPIO DE FRANCA

SECRETARIA DE ESTADO
DA EDUCAÇÃO

AVISOS DE LICITAÇÃO
Processo nº 17286/22 - Pregão Eletrônico nº 157/22. Interessado: Secretaria de Administração
e Recursos Humanos. Objeto: AQUISIÇÃO DE CESTAS BASICAS PARA ATENDER A
DEMANDA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS.
Recebimento das propostas dos lotes: até às 9h00 do dia 15 de agosto de 2022 - Abertura das
propostas dos lotes: a partir das 9h00 do dia 15 de agosto de 2022 - Início da disputa de
preços: a partir das 9h30 do dia 15/08/2022.
Processo nº 19513/22 - Pregão Eletrônico nº 158/22. Interessado: Secretaria de Saúde.
Objeto: AQUISIÇÃO DE LANCHES, REFRIGERANTES E SUCOS PARA ATENDIMENTO
DOS SERVIDORES QUE TRABALHAM NAS UNIDADES 24 HORAS EM REGIME DE
PLANTÃO, NAS CAMPANHAS DE VACINAÇÃO E OUTROS EVENTOS. Recebimento das
propostas dos lotes: até às 14h00 do dia 15 de agosto de 2022 - Abertura das propostas dos
lotes: a partir das 14h00 do dia 15 de agosto de 2022 - Início da disputa de preços: a partir das
14h30 do dia 15/08/2022.
Processo nº 17366/22 - Pregão Eletrônico nº 159/22. Interessado: Secretaria de Saúde.
Objeto: AQUISIÇÃO DE TIRAS COM ÁREA REAGENTE PARA AVALIAÇÃO DE
SEDIMENTOS URINÁRIO TIPO I. Recebimento das propostas dos lotes: até às 9h00 do dia
16 de agosto de 2022 - Abertura das propostas dos lotes: a partir das 9h00 do dia 16 de agosto
de 2022 - Início da disputa de preços: a partir das 9h30 do dia 16/08/2022.
Processo nº 15190/22 - Pregão Eletrônico nº 160/22. Interessado: Secretaria de Educação.
Objeto: AQUISIÇÃO DE FÓRMULAS INFANTIS. Recebimento das propostas dos lotes: até às
14h00 do dia 16 de agosto de 2022 - Abertura das propostas dos lotes: a partir das 14h00 do
dia 16 de agosto de 2022 - Início da disputa de preços: a partir das 14h30 do dia 16/08/2022.
Processo nº 19961/22 - Pregão Eletrônico nº 161/22. Interessado: Secretaria de Saúde.
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES (ELETRODOS, MASCARAS,
MICRONEBULIZADORES E REANIMADORES). Recebimento das propostas dos lotes: até às
9h00 do dia 17 de agosto de 2022 - Abertura das propostas dos lotes: a partir das 9h00 do dia
17 de agosto de 2022 - Início da disputa de preços: a partir das 14h30 do dia 17/08/2022.
Processo nº 21410/22 - Pregão Eletrônico nº 162/22. Interessado: Secretaria de Saúde.
Objeto: AQUISIÇÃO DE DIETAS ENTERAIS. Recebimento das propostas dos lotes: até às
9h00 do dia 18 de agosto de 2022 - Abertura das propostas dos lotes: a partir das 9h00 do dia
18 de agosto de 2022 - Início da disputa de preços: a partir das 14h30 do dia 18/08/2022.
Processo nº 21412/22 - Pregão Eletrônico nº 163/22. Interessado: Secretaria de Saúde.
Objeto: AQUISIÇÃO DE DIETAS ENTERAIS. Recebimento das propostas dos lotes: até às
9h00 do dia 19 de agosto de 2022 - Abertura das propostas dos lotes: a partir das 9h00 do dia
19 de agosto de 2022 - Início da disputa de preços: a partir das 14h30 do dia 19/08/2022.
Disponibilidade dos Editais: a partir de 03/08/2022, no portal eletrônico:
www.licitacoes-e.com.br
Franca, 01 de agosto de 2022.
Marcelo Henrique Nascimento
Presidente da Comissão Permanente de Licitações / Pregoeiro

FDE AVISA: ABERTURA DE LICITAÇÃO - PROJETO
A FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FDE comunica às empresas
interessadas que acha-se aberta licitação para execução de Projeto Executivo de Segurança Contra Incêndio:
- TOMADA DE PREÇOS Nº: 46/00046/22/02 - FDE-PRC-2022/00292 – OBJETO: Projeto Executivo de
Ampliação - PRÉDIO(S) / LOCALIZAÇÃO(ÕES): EE Prof Napoleao de Carvalho Freire - Rua Irauna, 815
4518061 Indianopolis - São Paulo-SP - ABERTURA DA LICITAÇÃO (DIA E HORA): 20/09/2022, às 09:30
hs.
- TOMADA DE PREÇOS Nº: 46/00048/22/02 - FDE-PRC-2022/00294 – OBJETO: Projeto Executivo de
Ampliação - PRÉDIO(S) / LOCALIZAÇÃO(ÕES): EE Profa Edila Coutinho Porfirio - Rua Penha, 150 - Cep:
06813-150 - Jd Laila - Embu das Artes-SP - ABERTURA DA LICITAÇÃO (DIA E HORA): 20/09/2022, às
10:00 hs.
- TOMADA DE PREÇOS Nº: 46/00049/22/02 - FDE-PRC-2022/00295 – OBJETO: Projeto Executivo de
Ampliação - PRÉDIO(S) / LOCALIZAÇÃO(ÕES): EE Profa Marinha Ferreira do Nascimento - Rua Aracaju,
50 7272090 Jd Leblon - Guarulhos-SP - ABERTURA DA LICITAÇÃO (DIA E HORA): 20/09/2022, às
10:30 hs.
- TOMADA DE PREÇOS Nº: 46/00051/22/02 - FDE-PRC-2022/00298 – OBJETO: Projeto Executivo de
Ampliação - PRÉDIO(S) / LOCALIZAÇÃO(ÕES): EE Profa Odney Maria Martins Santurbano - Avenida
Inconfidencia Mineira, S/N-A 9170140 Jardim Vila Rica - Santo André-SP - ABERTURA DA LICITAÇÃO
(DIA E HORA): 20/09/2022, às 11:00 hs.
- TOMADA DE PREÇOS Nº: 46/00052/22/02 - FDE-PRC-2022/00299 – OBJETO: Projeto Executivo de
Ampliação - PRÉDIO(S) / LOCALIZAÇÃO(ÕES): EE Prof Antonio Francisco Pavanello - Rua Dona Nina
Zanotto, 160 - Cep: 09182-410 - Jd Las Vegas - Santo André-SP - ABERTURA DA LICITAÇÃO (DIA E
HORA): 20/09/2022, às 11:30 hs.
- TOMADA DE PREÇOS Nº: 46/00108/22/02 - FDE-PRC-2022/00422 – OBJETO: Projeto Executivo de
Ampliação - PRÉDIO(S) / LOCALIZAÇÃO(ÕES): EE Prof Gastao Strang - Rua Mafalda, 405 3377010 Chacara Belenzinho - São Paulo-SP - ABERTURA DA LICITAÇÃO (DIA E HORA): 20/09/2022, às 14:00 hs.
O Edital poderá ser obtido gratuitamente nos endereços eletrônicos http://www.imprensaoficial.com.br e www.
fde.sp.gov.br. A(s) planilha(s) Quantitativa(s) de Serviços e Preços deverá(ao) ser dispostas em formato BIN
(arquivo de retorno - RET), gerada(s) OBRIGATORIAMENTE através do aplicativo DIGITAGRP, o qual
deverá ser instalado individualmente por pessoa jurídica (CNPJ), para serem inserida(s) em CD-ROM - (APLICATIVO DIGITA GRPV5003 PLANILHA QUANTITATIVA - versão JANEIRO / 2021 http://www.fde.sp.gov.
br/PagePublic/PesquisaLicitacoes.aspx?codigoMenu=28) (MANUAL DE INSTALAÇÃO- http://file.fde.sp.gov.
br/portalfde/Arquivo/DocLicitacoes/Manual_do_Sistema_de_Digitacao_de_Propostas_Versao_para_o_site.
pdf) através do endereço eletrônico www.fde.sp.gov.br – Licitações. A(s) planilha(s) Quantitativa(s) de Serviços e Preços deverá(ao) ser(em) adquirida(s) através do endereço eletrônico www.fde.sp.gov.br - Licitações.
Os invólucros contendo as PROPOSTAS COMERCIAIS e os DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO juntamente
com a Declaração de Pleno Atendimento aos Requisitos de Habilitação, Declaração de enquadramento como
Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte e Declaração de enquadramento como cooperativa que preencha
as condições estabelecidas no art. 34, da Lei Federal nº 11.488/2007, deverão ser entregues devidamente
acompanhados da Comprovação da condição de ME/EPP/COOPERATIVA, conforme o caso, no
ato de abertura da sessão, na Sala de Licitações no 1º Andar – Gerência de Licitações da Fundação para
o Desenvolvimento da Educação - FDE, na Av. São Luís, 99 - São Paulo - SP.Esta Licitação será processada
em conformidade com a LEI FEDERAL nº 8.666/93, com a Lei Estadual nº 6.544/89 e suas alterações, em
especial aquelas decorrentes da Lei Estadual 13.121/08, e com o disposto nas CONDIÇÕES GERAIS PARA A
REALIZAÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATAÇÕES DA FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FDE. As propostas deverão obedecer, rigorosamente, o estabelecido no edital. ROBERTO POMPEI
GOUVEIA - Gerente de Licitações

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MERCEDES-SP

TERMO DE CONTRATO LC/062/2022 - DE 27 DE JULHO DE 2022
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MERCEDES – Contratado: SANCHES
& AQUINO CONSTRUTORA LTDA. Objeto: Execução global (material e mão de obra) de
10.364,88 m² de pavimentação asfáltica e 118,38 m³ de guias e sarjetas com a utilização de revestimento do tipo CBUQ e=4,00cm, em vias urbanas do Município de Santa Mercedes, incluindo o Distrito
de Terra Nova D’Oeste, com recursos próprios (R$ 960.459,26) e do convênio nº 101985/2021 (R$
611.269,47), firmado com a Secretaria de Desenvolvimento Regional do Estado de São Paulo, no
valor de R$ 1.570.583,93 (um milhão, quinhentos e setenta mil, quinhentos e oitenta e três reais e
noventa e três centavos).
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PODER JUDICIÁRIO FEDERAL - JUSTIÇA DO TRABALHO - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIÃO
EDITAL DE LEILÃO DA HASTA PÚBLICA Nº 3/2022 - CIRCUNSCRIÇÃO DE ARARAQUARA/SP

A Excelentíssima Senhora Doutora CONCEIÇÃO APARECIDA ROCHA DE PETRIBU FARIA, Juíza do Trabalho Coordenadora da Divisão de Execução de
Araraquara, na forma da Lei e nos termos do Provimento GP-CR nº 04/2019 do E. Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, faz saber a quantos que o
presente virem ou dele tiverem conhecimento, que o LEILÃO nº 03/2022 será realizado na modalidade EXCLUSIVAMENTE ELETRÔNICA, pela leiloeira
responsável ANGÉLICA MIEKO INOUE DANTAS, JUCESP n° 747, sendo certo que os lances dos bens penhorados nas execuções dos autos abaixo discriminados, serão recepcionados a partir da publicação através do site www.lancetotal.com.br até o dia 21 de setembro de 2022, às 09h30min,
horário que inicia seu encerramento. O PREGÃO DO LEILÃO será transmitido online e ao vivo pelo Leiloeiro através do seu site, a partir das 09h30 do
dia 21/09/2022. 1. Processo: 0100800-54.1992.5.15.0008 - 1ª VARA DO TRABALHO DE SÃO CARLOS - 1.1 Tipo: Imóvel - Identificação: Matrícula:
15207 - 1º Cartório - SAO CARLOS/SP - Descrição: Parte ideal correspondente a 7,69% de um terreno conforme matrícula em anexo. Ônus/Observação:
matrícula em anexo - Proprietários: Marcos Silveira Aguiar, CPF: 016.149.838-87 - Removido: Não - Localização: Avenida Central, lotes 14 e 15, Bairro:
Jardim Cardinali, Cidade: SAO CARLOS UF: SP, CEP: 13560000 - Quantidade: 1 - Valor Unitário (% Penhorado): R$ 61.520,00 - Valor Total Penhorado:
R$ 61.520,00 - Data da Avaliação: 02/04/2019 - Percentual da Penhora: 7,69% - Data da Penhora: 20/08/2009 - Valor do Lance Mínimo (60%): R$
36.912,00 - Anexo(s) do Bem: matrícula 15207 - 2. Processo: 0117200-75.1994.5.15.0008 - 1ª VARA DO TRABALHO DE SÃO CARLOS - 2.1 Tipo:
Imóvel - Identificação: Matrícula: 1555 - 1º Cartório - SAO CARLOS/SP - Descrição: Parte ideal correspondente a 76% de 01 terreno sem benfeitorias
constituído do lote 17 da quadra 04, da planta antiga chácara Bataglia, medindo em sua integridade 11,50m de frente, por 20,00 metros de fundos, com
frente para a Rua Ruy Barbosa, do lado par dessa Rua Capitão Alberto Mendes Junior, de outro lado com Benedito Firmino da Silva e nos fundos com o
imóvel de propriedade de Savério Turssi. Imóvel cadastrado na Prefeitura sob nº Distrito 01, Setor 01, quadra 0377, lote 000 s/lote 074 e objeto da matrícula
nº 1555 do CRI de São Carlos. Ônus/Observação: Além de diversas penhoras, consta na AV 3/1555, cédula hipotecária 17487 de 23/04/1976 emitida pela
CEF - Proprietários: Benedito Antonio Turssi, CPF: 550.586.478-34 - Removido: Não - Localização: Rua Ruy Barbosa, s/n, Bairro: Tijuco Preto, Cidade:
SAO CARLOS UF: SP, CEP: 13560000 - Quantidade: 1 - Valor Unitário (% Penhorado): R$ 212.800,00 - Valor Total Penhorado: R$ 212.800,00 - Data
da Avaliação: 15/10/2014 - Percentual da Penhora: 76,00% - Data da Penhora: 15/10/2014 - Valor do Lance Mínimo (60%): R$ 127.680,00 - Anexo(s)
do Bem: Não há anexos cadastrados para este bem. 3. Processo: 0000982-91.2013.5.15.0106 - 2ª VARA DO TRABALHO DE SÃO CARLOS - 3.1 Tipo:
Imóvel - Identificação: Matrícula: 106549 - 1º Cartório - SAO CARLOS/SP - Descrição: Uma unidade autônoma designada como “Vaga de garagem dupla”
nº 89 e 90 1º subsolo ou 2º pavimento do empreendimento denominado “Condomínio Giordano Ravelo”, situado nesta cidade, município, comarca e circunscrição de São Carlos, SP, no loteamento Parque Faber - 1ª etapa na Rua Passeio das Palmeiras, nº 501, com a seguinte descrição: 23,00 m2 de área útil,
6,42 m2 de área comum, totalizando 31,42 m2 com uma fração ideal no terreno e nas coisas comuns do edifício, correspondente a 0,3250%, objeto da Matrícula 106.549 do CRI local. unidade autônoma, designada vaga de garagem dupla nº 89 e 90, localizada no 1º subsolo ou 2º pavimento do empreendimento Condomínio Edifício Giardino Di Ravello, Rua Passeio das Palmeiras, 501, São Carlos - Ônus/Observação: O imóvel foi alienado pelo executado, mas a
alienação foi declarada INEFICAZ em relação a este processo. Há hipoteca e outras penhoras levadas a efeito a partir de processos de outros juízos. Imóvel
desocupado, conforme certificado por oficial de justiça em novembro/2019. Proprietários: Fausto Silva Junior, CPF: 438.810.506-63 - Removido: Não Localização: Rua Passeio das Palmeiras, 501, Bairro: Parque Faber I, Cidade: SAO CARLOS UF: SP, CEP: 13561353 - Quantidade: 1 - Valor Unitário (%
Penhorado): R$ 45.000,00 - Valor Total Penhorado: R$ 45.000,00 - Data da Avaliação: 11/11/2019 - Percentual da Penhora: 100,00% - Data da Penhora: 12/03/2015 - Valor do Lance Mínimo (60%): R$ 27.000,00 - Anexo(s) do Bem: Não há anexos cadastrados para este bem. 3.2 Tipo: Imóvel - Identificação: Matrícula: 106550 - 1º Cartório - SAO CARLOS/SP - Descrição: Uma unidade autônoma designada como “Vaga de garagem dupla” nº 91 e 92, 1º
subsolo ou 2º pavimento do empreendimento denominado “Condomínio Giordano Ravelo”, situado nesta cidade, município, comarca e circunscrição de São
Carlos, SP, no loteamento Parque Faber - 1ª etapa na Rua Passeio das Palmeiras, nº 501, com a seguinte descrição: 23,00 m2 de área útil, 6,42 m2 de área
comum, totalizando 31,42 m2 com uma fração ideal no terreno e nas coisas comuns do edifício, correspondente a 0,3250%, objeto da Matrícula 106.550 do
CRI local Ônus/Observação: Imóvel penhorado e tornado indisponível em outros processos. Imóvel com co-proprietários. Cadastrado na prefeitura sob nr.
01.10.281.003.083. Imóvel vendido pelos executados (R.07). Venda declarada ineficaz em relação aos credores do processo 982-91.2013.5.15.0106 (Av.11).
Imóvel desocupado, conforme certificado por oficial de justiça em novembro/2019. Proprietários: Fausto Silva Junior, CPF: 438.810.506-63 - Removido:Não
- Localização: Passeio das Palmeiras, 501, Bairro: Parque Faber I, Cidade: SAO CARLOS UF: SP, CEP: 13561353 - Quantidade: 1 - Valor Unitário (%
Penhorado): R$ 45.000,00 - Valor Total Penhorado: R$ 45.000,00 - Data da Avaliação: 11/11/2019 - Percentual da Penhora: 100,00% - Data da Penhora: 12/03/2015 - Valor do Lance Mínimo (60%): R$ 27.000,00 - Anexo(s) do Bem: Não há anexos cadastrados para este bem. Item: 3.3 Tipo: Imóvel Identificação: Matrícula: 106501 - 1º Cartório - SAO CARLOS/SP - Descrição: APARTAMENTO DUPLEX nº 92 do CONDOMÍNIO EDIFÍCIO GIARDINO DI
RAVELLO, situado no PARQUE FABER em SÃO CARLOS, com área útil de 245,805 m2, área comum de 77,03 m2 e área total de 322,835 m2. Cadastrado
na prefeitura sob nr. 10.281.003.034 - Ônus/Observação: Os executados haviam vendido o imóvel a JAIR LONGUINHOS RAMOS (Registro 9). A alienação
foi declarada ineficaz neste processo (averbação 12) e a penhora foi consta da averbação 13. Por força de decisão judicial (processo 212794089.2015.8.26.0000), foram DESCONSIDERADOS os atos constantes do R. 09, Av. 10, Av. 11, Av. 12, Av. 13 e Av. 14, a fim de possibilitar o registro da escritura de dação em pagamento, pois os executados deram o imóvel em pagamento a ARTUR FERREIRA PAULINO (R. 17). Os Registros R.09 e R.17 convivem
até que os interessados demandem por ação própria de anulação daquele registro feito em afronta aos direitos do credor, conforme a referida decisão judicial.
No R. 22 foi averbada a INEFICÁCIA da dação em pagamento constante do R. 17 em relação a este processo. imóvel desocupado,conforme certidão do
oficial de justiça lavrada em novembro/2019. Há hipoteca e outras penhoras levadas a efeito a partir de processos de outros juízos. Proprietários: Fausto
Silva Junior, CPF: 438.810.506-63, Removido: Não - Localização: Passeio das Palmeiras, 501, Complemento: 9.o andar, Bairro: PARQUE FABER I, Cidade: SAO CARLOS UF: SP, CEP: 13560000 - Quantidade: 1 - Valor Unitário (% Penhorado): R$ 1.100.000,00 - Valor Total Penhorado: R$ 1.100.000,00
- Data da Avaliação: 13/10/2020 - Percentual da Penhora: 100,00% - Data da Penhora: 12/03/2015 Valor do Lance Mínimo (60%): R$ 660.000,00 - Anexo(s) do Bem: Não há anexos cadastrados para este bem. Valor de Avaliação do Lote Integral: R$ 1.190.000,00 - Lance Mínimo do Lote Integral: R$
714.000,00 - 4. Processo: 0000483-87.2013.5.15.0048 - VARA DO TRABALHO DE PORTO FERREIRA - 4.1 Tipo: Imóvel - Identificação: Matrícula:
10059 - 1º Cartório - PORTO FERREIRA/SP - Descrição: “Um lote de terreno, situado nesta cidade e comarca de Porto Ferreira, no loteamento denominado
“Jardim Santa Rosa”, designado como lote n° 01, da quadra “H”, medindo 3,00 metros de testada para a Rua Arthur Zuzi e 14,14 metros em curva na confluência da Rua Arthur Zuzi, com a Rua João Fernandes, 20,00 metros da frente aos fundos, do lado direito (de quem da rua olha para o imóvel), confrontando com o lote n° 02, do lado esquerdo 11,00 metros confrontando com a Rua João Fernandes, e 12, 00 metros quadrados nos fundos confrontando com o
loteamento Parque Lagoa Serena, totalizando assim a área de 222,62 metros quadrados.” Segundo dados da Prefeitura Municipal de Porto Ferreira-SP, o
imóvel possui 3 metros de testada principal, 222,60 metros quadrados de terreno e 140,60 metros quadrados de área edificada. Trata-se de construção residencial, situada em um bairro de boa localização no município, contemplado pelo fornecimento de água, luz e esgoto. Ônus/Observação: Foi realizada a
penhora integral do referido imóvel. Foi decretada em fraude à execução a alienação noticiada no R.09 da presente matrícula, conforme despacho de fl.313.
Proprietários: ADENILSON LUIZ MARCELINO BARBOZA, CPF: 175.726.618-66, Removido: Não - Localização: Rua Arthur Zuzi, 635, Complemento:
casa, Bairro: Jardim Santa Rosa, Cidade: PORTO FERREIRA UF: SP, CEP: 13660000 - Quantidade: 1 - Valor Unitário (% Penhorado): R$ 300.000,00 Valor Total Penhorado: R$ 300.000,00 - Data da Avaliação: 04/02/2020 - Percentual da Penhora: 100,00% - Data da Penhora: 28/10/2015 - Valor do
Lance Mínimo (60%): R$ 180.000,00 - Anexo(s) do Bem: Não há anexos cadastrados para este bem. 5. Processo: 0011198-28.2016.5.15.0035 - VARA
DO TRABALHO DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO – EXCLUIDO - 6. Processo: 0000153-32.2013.5.15.0035 - VARA DO TRABALHO DE SÃO JOSÉ DO
RIO PARDO - 6.1 Tipo: Imóvel - Identificação: Matrícula: 7489 - 1º Cartório - SAO JOSE DO RIO PARDO/SP - Descrição: Um terreno, com área de
189,76m² - Ônus/Observação: Nada consta. Proprietários: ISABEL CRISTINA PACHECO CANDIDO, CPF: 016.889.988-45 - Removido: Não - Localização: Rua Abgail, s/nº, Bairro: João de Souza, Cidade: SAO JOSE DO RIO PARDO UF: SP, CEP: 13720000 - Quantidade: 1 - Valor Unitário (% Penhorado):
R$ 150.000,00 - Valor Total Penhorado: R$ 150.000,00 - Data da Avaliação: 28/06/2022 - Percentual da Penhora: 100,00% - Data da Penhora:
16/05/2019 - Valor do Lance Mínimo (60%): R$ 90.000,00 - Anexo(s) do Bem: Não há anexos cadastrados para este bem. 7. Processo: 001286530.2016.5.15.0106 - 2ª VARA DO TRABALHO DE SÃO CARLOS - 7.1 Tipo: Veículo - Identificação: Placa: FTA2099 Renavam: 1003540136 Chassi:
93XHYKB8TECE87505 - Descrição: UM VEÍCULO MMC/L200 TRITON HPE D, COR PRETA, cabine dupla, a diesel. ESTADO DE CONSERVAÇÃO: veículo com bancos de couro, pneus bons, lataria em bom estado, faróis e lanternas em bom estado de conservação, vidros e espelhos, para-choques, tudo
estava em bom estado de conservação, aparentando normal funcionamento. Proprietários: MARIA APARECIDA GIBIN, CPF: 167.198.298-31 - Removido:
Não - Localização: AVENIDA HENRIQUE GREGORI, 70, Bairro: VILA CARMEM, Cidade: SAO CARLOS UF: SP, CEP: 13574540 - Quantidade: 1 - Valor
Unitário (% Penhorado): R$ 90.000,00 - Valor Total Penhorado: R$ 90.000,00 - Data da Avaliação: 17/05/2019 - Percentual da Penhora: 100,00% - Data
da Penhora: 17/05/2019 - Valor do Lance Mínimo (50%): R$ 45.000,00 - Anexo(s) do Bem: FOTO DO VEÍCULO - 8. Processo: 0012145-47.2016.5.15.0079
- 2ª VARA DO TRABALHO DE ARARAQUARA - 8.1 Tipo: Imóvel - Identificação: Matrícula: 8890 - 2º Cartório - ARARAQUARA/SP - Descrição: Um terreno urbano situado com frente para a avenida José Benedito Barbieri, correspondente ao lote número 1-B da quadra número 37 do loteamento Vila Cerqueira, medindo 11,00 metros de frente, igual medida nos fundos, por 14,00 metros da frente aos fundos, de ambos os lados, encerrando uma área total de 154,00
metros quadrados, confrontando pela frente com a citada via pública, do lado esquerdo de quem da via pública olha para o imóvel com o lote número 09, do
lado direito com o lote número 1-A e na linha dos fundos com o lote número 2, localizado no distrito e município de Américo Brasiliense, comarca de Araraquara-SP. Benfeitorias não averbadas: sobre o terreno foi edificada uma casa de alvenaria, coberta com telhas romanas, com área de 100,08 metros quadrados de construção, contendo três quartos, com piso de madeira, duas salas, uma cozinha toda azulejada, um banheiro todo azulejado, uma lavanderia na
parte da frente da casa com azulejos até a metade da parede, uma garagem para um carro na parte da frente da casa, tudo com piso frio e laje, quintal cimentado, encontrando-se o piso de madeira dos quartos em mau estado de conservação e apresentando infiltração na parede de um dos quartos. O Imóvel
encontra-se em regular estado de conservação, apresentando infiltração na parede de dois quartos. O piso cerâmico da garagem encontra-se em mau estado de conservação e o restante dos pisos cerâmicos do imóvel encontram-se em bom estado de conservação, tendo sido trocado o piso de madeira dos três
quartos por piso cerâmico. Ônus/Observação: O proprietário executado, APARECIDO TORCATO - CPF: 863.509.358-53, é falecido e não há nos autos informação sobre processo de inventário. Proprietários: Aparecido Torcato, CPF: 863.509.358-53 - Removido: Não - Localização: Avenida José Benedito
Barbieri, 0, Complemento: lote 1B da quadra 37, Bairro: Vila Cerqueira, Cidade: AMERICO BRASILIENSE UF: SP, CEP: 14820000 - Quantidade: 1 - Valor
Unitário (% Penhorado): R$ 227.120,00 - Valor Total Penhorado: R$ 227.120,00 - Data da Avaliação: 23/06/2022 - Percentual da Penhora: 100,00% Data da Penhora: 10/10/2019 - Valor do Lance Mínimo (60%): R$ 136.272,00 Anexo(s) do Bem: Não há anexos cadastrados para este bem. 9. Processo:
0010411-05.2017.5.15.0151 - 3ª VARA DO TRABALHO DE ARARAQUARA - 9.1 Tipo: Veículo - Identificação: Placa: EOE6246 Renavam: 566475375
Chassi: 93ZS3HUH0D8823105 - Descrição: Marca/Modelo: Iveco/Stralis 800S48TZ Ano de Fab./Modelo: 2013/2013, Espécie/Tipo: Tração/Caminhão
Trator, Combustível: Diesel, Categoria: Aluguel Cor: Vermelha, Situação do Veículo: circulação, Município de Emplacamento: Araraquara/SP - Conservação:
O caminhão está em regular estado de conservação, inclusive no interior deste. Apresenta alguns riscos na pintura, principalmente laterais; a pintura na
frente do veículo está um pouco danificada. Hodômetro marcando 510.000 km. Acessórios: sem acessórios. O caminhão apresenta riscos na pintura, inclusive nas laterais e frente com pintura danificada. Pneus com desgaste (carecas); apresenta alguns pontos de corrosão por ferrugem e retrovisor do lado do
passageiro com avaria. O estado do veículo na parte interior aparentemente em regular conservação. Não foi possível testar seu funcionamento em razão da
ausência de bateria. Obs. Também fui informada que a porta do motorista está com “defeito” para abertura. Ônus/Observação: Restrição à venda: restrição
no TJSP e no presente processo, bem como, alienação fiduciária (Banco do Brasil), Ipva em atraso no valor de R$ 6.762,39 e licenciamento vencido (último
feito em 2019). Proprietários: PISOS IGUATEMI LTDA - ME, CNPJ: 07.333.416/0001-70 - Removido: Não - Localização: Alvaro Valdemar Colino, 476,
Bairro: Vila Melhado, Cidade: ARARAQUARA, UF: SP, CEP: 14807022 - Quantidade: 1 - Valor Unitário (% Penhorado): R$ 185.000,00 - Valor Total Penhorado: R$ 185.000,00 - Data da Avaliação: 04/04/2022 - Percentual da Penhora: 100,00% - Data da Penhora: 09/01/2020 - Valor do Lance Mínimo
(50%): R$ 92.500,00 - Anexo(s) do Bem: Caminhão Frente Fotos caminhão Iveco placa EOE 6246 - 9.2 Tipo: Veículo - Identificação: Placa: EOE6326
Renavam: 588858994 Chassi: 9EP071330E1000546, Descrição: Marca/Modelo: Sr/Noma SR3E27CG, Ano de Fab./Modelo: 2013/2014, Espécie/Tipo:
Carga/Semi - reboque, Combustível: - Categoria: Aluguel, Cor: cinza, Município de Emplacamento: Araraquara/SP, Situação do Veículo: circulação Conservação: A carreta está em bom estado de conservação, possuindo aproximadamente entre 10 a 13 metros; com pneus em regular estado, sem guarda.
Acessórios: não possui. Ônus/Observação: Restrição à venda: restrição no TJSP e também no presente processo - Proprietários: PISOS IGUATEMI LTDA
- ME, CNPJ: 07.333.416/0001-70 - Removido: Não - Localização: Alvaro Valdemar Colino, 476, Bairro: Vila Melhado, Cidade: ARARAQUARA UF: SP, CEP:
14807022 - Quantidade: 1 - Valor Unitário (% Penhorado): R$ 60.000,00 - Valor Total Penhorado: R$ 60.000,00 - Data da Avaliação: 09/01/2020 - Percentual da Penhora: 100,00% - Data da Penhora: 09/01/2020 - Valor do Lance Mínimo (50%): R$ 30.000,00 - Anexo(s) do Bem: Carreta - Valor de
Avaliação do Lote Integral: R$ 245.000,00 - Lance Mínimo do Lote Integral: R$ 122.500,00 - 10. Processo: 0215600-52.2004.5.15.0048 - VARA DO
TRABALHO DE PORTO FERREIRA - 10.1 Tipo: Imóvel - Identificação: Matrícula: 27512 - 2º Cartório - SANTOS/SP - Descrição: O apartamento n° 15,
localizado no 3° pavimento do Edifício Tuttobianco, à Av. Bartolomeu de Gusmão, 41, contendo living, hall de circulação, dois dormitórios, um banheiro social,
cozinha, quarto e W.C de empregada e área de serviço, tendo área total de 118,38m2, área útil de 81,53m2 e a área comum de 36,85m2, pertencendo-lhe
tanto no terreno, como nas coisas de uso comum do condomínio, uma fração ideal de 0,010927% do todo, que está descrito e confrontado na especificação
condominial. Ônus/Observação: Consta a averbação da penhora determinada neste processo (AV.11). Proprietários: GESMO SIQUEIRA DOS SANTOS,
CPF: 045.758.458-09, e ELIZABETE DA COSTA GARCIA SANTOS, CPF: 140.569.998-13 - Removido: Não - Localização: Av. Bartolomeu de Gusmão, 41,
Cidade: SANTOS UF: SP - Quantidade: 1 - Valor Unitário (% Penhorado): R$ 400.000,00 - Valor Total Penhorado: R$ 400.000,00 - Data da Avaliação:
26/06/2020 - Percentual da Penhora: 100,00% - Data da Penhora: 27/05/2020 - Valor do Lance Mínimo (60%): R$ 240.000,00 - Anexo(s) do Bem: Não
há anexos cadastrados para este bem. - 11. Processo: 0011394-55.2019.5.15.0079 - 3ª VARA DO TRABALHO DE ARARAQUARA - 11.1 Tipo: Imóvel Identificação: Matrícula: 3632 - 1º Cartório - PINDAMONHANGABA/SP - Descrição: Casa nº 264 da Rua Dois, do Loteamento Residencial Ouro Verde,
Conjunto Residencial Ouro Verde I, e seu respectivo terreno que é composto do lote 18 da Quadra “A”, mede e confronta, de quem da Rua olha para o
imóvel, pela frente onze metros (11,00m), medindo de frente aos fundos, em ambos os lados vinte e quatro metros (24,00m), onde confronta pelo lado direito com as casas nºs 64 e 80 da Rua Cinco, no lado esquerdo com a casa nº 270 da Rua Dois, nos fundos, mede onze metros (11,00m),, onde confronta com
a casa nº 2.059 da Av. Nossa Senhora do Bonsucesso, encerrando a área de duzentos e sessenta e quatro metros quadrados (264,00 m²), imóvel esse devidamente cadastrado na Prefeitura Municipal local sob nº SE-21.01.14.02. Ônus/Observação: Conforme termo de penhora, consta na averbação nº 19 da
matrícula do imóvel que a Rua Dois passou a denominar-se Rua Jannart Moutinho Ribeiro. Penhorado 100% do imóvel, sendo que o executado MANOEL
HEITOR ARTICOCPF: 046.101.388-67 detém 33,33% do referido bem. Lance mínimo de 80%, conforme determinado pelo MM. Juiz da 3ª Vara do Trabalho
de Araraquara. Proprietários: MANOEL HEITOR ÁRTICO, CPF: 046.101.388-67 - Removido: Não - Localização: Rua Jannart Moutinho Ribeiro, 264,
Bairro: Loteamento Residencial Ouro Verde, Cidade: PINDAMONHANGABA UF: SP, CEP: 12412200 - Quantidade: 1 - Valor Unitário (% Penhorado): R$
250.000,00 - Valor Total Penhorado: R$ 250.000,00 - Data da Avaliação: 10/02/2021 - Percentual da Penhora: 100,00% - Data da Penhora: 03/06/2020
- Valor do Lance Mínimo (80%): R$ 200.000,00 Anexo(s) do Bem: Não há anexos cadastrados para este bem. 12. Processo: 0010738-87.2020.5.15.0136
- VARA DO TRABALHO DE PIRASSUNUNGA - 12.1 Tipo: Imóvel - Identificação: Matrícula: 13642 - 1º Cartório - PIRASSUNUNGA/SP - Descrição: Um
lote de terreno, sob nº 09 da quadra ‘D’, situado nesta cidade, no loteamento denominado ‘Jardim América’, com frente para a Rua Cinco, mede 11,00 metros,
nos fundos, confrontando com o lote 04, mede 10,00 metros; de um lado, confrontando com os fundos dos lotes 01, 02 e 03, mede 28,00 metros,
encerrando a área de 256,50 metros quadrados. Proprietários: Excelt Enterprises Participações Consul. Serv. Com. Ltda, CNPJ: 56.571.342/0001-16 - Removido: Não - Localização: R. Luiz Tesch, 325, Bairro: Jd. América, Cidade: PIRASSUNUNGA UF: SP, CEP: 13634264 - Quantidade: 1 - Valor Unitário
(% Penhorado): R$ 290.000,00 - Valor Total Penhorado:R$ 290.000,00 - Data da Avaliação: 23/07/2020 Percentual da Penhora: 100,00% - Data da
Penhora: 23/07/2020 - Valor do Lance Mínimo (60%): R$ 174.000,00 - Anexo(s) do Bem: Não há anexos cadastrados para este bem. 13. Processo:
0010580-39.2017.5.15.0006 - 1ª VARA DO TRABALHO DE ARARAQUARA - 13.1 Tipo: Imóvel - Identificação: Matrícula: 9957 - 1º Cartório - LIMEIRA/
SP - Descrição: Lote de terreno sob n° 30 (trinta); da quadra Q, com frente para a Rua Ana Lúcia F. D’Andréa, antiga Rua Seis, no loteamento denominado
Jardim Piza, desta cidade, medindo 10,00 metros na frente e nos fundos, por 25 metros da frente aos fundos, de cada lado, ou seja, 250,00 m², confrontando
de um lado com o lote 31, de outro lado com o lote 29 e nos fundos com o lote 5. Cadastro na Prefeitura: quadra 1675, unidade 030 Sobre o referido terreno
foi edificado um prédio residencial, em dois níveis, que possui em sua fachada o número 136 e conta com aproximadamente 284,3 metros quadrados de área
construída. Padrão médio de construção e em bom estado de conservação. Imóvel composto por garagem, sala, copa/cozinha, três dormitórios e dois banheiros. Na parte inferior há uma piscina com acabamento em vinil, com aproximadamente 30,47 metros quadrados de área, aparentemente em regular
estado de conservação, e uma pequena área de serviço na parte superior, que foram construídas invadindo parte do lote 31 (Matrícula 6.955 do 1º. CRI), mas
podem ser separadas por um simples muro, embora só tenham acesso pelo número 136. A casa de máquinas da piscina ficou no lote 30. Proprietários:
JOAO ANTONIO PAZE, CPF: 824.080.338-53 - Removido:Não - Localização: Rua Ana Lúcia F. D’Andréa, 136, Bairro: Jardim Piza, Cidade: LIMEIRA UF:
SP, CEP: 13480000 - Quantidade: 1 - Valor Unitário (% Penhorado): R$ 649.000,00 - Valor Total Penhorado:R$ 649.000,00 - Data da Avaliação:
16/06/2021 - Percentual da Penhora: 100,00% - Data da Penhora: 04/09/2020 - Valor do Lance Mínimo (60%): R$ 389.400,00 - Anexo(s) do Bem: Não
há anexos cadastrados para este bem. 13.2 Tipo: Imóvel - Identificação: Matrícula: 6955 - 1º Cartório - LIMEIRA/SP Descrição: Lote de terreno no loteamento Jardim Piza, desta cidade e comarca de Limeira, da quadra “Q”, sob o n° 31, medindo 10,00 metros de frente para a Rua Seis, e igual largura nos
fundos, confrontando-se lateralmente com os lotes n° 30 e 32, encerrando uma área de 250,00 m². Sobre referido terreno foi edificado um prédio residencial
contendo 03 (três) subdivisões autônomas e que possuem em sua fachada os números 146, 146-A e 146-B: A) O número 146 é composto por garagem, sala,
cozinha, dois quartos e banheiro, com aproximadamente 70,22 metros quadrados de área construída; Ficha Imobiliária de Cadastro na PML sob nº
1675.031.001 (anexa); B) O de número 146-A possui garagem, sala/cozinha, um quarto e banheiro, com aproximadamente 71,98 metros quadrados de área
construída; Ficha Imobiliária de Cadastro na PML sob nº 1675.031.002 (anexa); C) Já o de número 146-B é composto por garagem, sala/cozinha, dois quartos e banheiro, com aproximadamente 72,09 metros quadrados de área construída; Ficha Imobiliária de Cadastro na PML sob nº 1675.031.003 (anexa); Todas com padrão médio de construção e em regular estado de conservação. D) Além de referidas edificações, no imóvel também há uma piscina com acabamento em vinil, com aproximadamente 30,47 metros quadrados de área, aparentemente em regular estado de conservação, e uma pequena área de serviço
na parte superior. A piscina e a área de serviço somente têm acesso pelo número 136 da mesma rua (matrícula 9.957 do 1º. CRI), mas podem ser separadas
por um simples muro. Proprietários: JOAO ANTONIO PAZE, CPF: 824.080.338-53 - Removido: Não - Localização: Rua Seis, Bairro: Jardim Piza, Cidade:
LIMEIRA UF: SP - Quantidade: 1 - Valor Unitário (% Penhorado): R$ 540.500,00 - Valor Total Penhorado: R$ 540.500,00 - Data da Avaliação:
16/06/2021 - Percentual da Penhora: 100,00% - Data da Penhora: 04/09/2020 - Valor do Lance Mínimo (60%): R$ 324.300,00 - Anexo(s) do Bem: Não
há anexos cadastrados para este bem. Valor de Avaliação do Lote Integral: R$ 1.189.500,00 - Lance Mínimo do Lote Integral: R$ 713.700,00 - 14. Processo: 0010265-31.2019.5.15.0106 - 2ª VARA DO TRABALHO DE SÃO CARLOS - 14.1 Tipo: Máquina/Equipamento - Descrição: 04 esteiras ergométricas - Marca TOTAL HEALT. Modelo RX6, com sensor para velocidade e painéis digitais. Todas em bom estado de uso, funcionamento e conservação.
Proprietários: TIAGO DA CUNHA CARLOS - ME, CNPJ: 23.562.953/0001-49 - Removido: Não - Localização: RUA RODOLFO LUPORINI, 615, Bairro:
PARQUE INDUSTRIAL, Cidade: SAO CARLOS UF: SP, CEP: 13564520 - Quantidade: 4 - Valor Unitário (% Penhorado): R$ 6.600,00 - Valor Total Penhorado: R$ 26.400,00 - Data da Avaliação: 21/09/2020 - Percentual da Penhora: 100,00% - Data da Penhora: 21/09/2020 - Valor do Lance Mínimo
(30%): R$ 7.920,00 - Anexo(s) do Bem: Não há anexos cadastrados para este bem. 15. Processo: 0011272-38.2019.5.15.0048 - VARA DO TRABALHO
DE PORTO FERREIRA - 15.1 Tipo: Imóvel - Identificação: Matrícula: 16496 - 1º Cartório - PORTO FERREIRA/SP Descrição: Parte ideal correspondente
a 25% de um lote de terreno situado nesta cidade e comarca de Porto Ferreira, no loteamento denominado JARDIM PORTO SEGURO, designado como lote
n° 05, da quadra C, com frente para a Rua UM, medindo 33,34 metros de frente, por 48,8 metros da frente aos fundos do lado direito (de quem da Rua olha
para o imóvel) confrontando com o lote n° 04, 42,78 metros da frente aos fundos do lado esquerdo confrontando com o lote n° 06 e nos fundos mede 34,03
metros confrontando com parte da propriedade de Flávio Dado e Cláudio José Dado e parte da propriedade de Alcindo Cezaretti e Renato Bianchi, encerrando a área de 1529,22 metros quadrados. Benfeitoria averbada na matrícula: Na AV.4 consta a informação da construção de um prédio residencial com 229,
36 metros quadrados com planta aprovada. Porém, a avaliação foi realizada levando-se em consideração as informações disponíveis na ficha cadastral do
imóvel obtida junto à Prefeitura Municipal, a qual informa a existência de 266,32 metros quadrados de área construída e os dados repassados pela coproprietária Alexandra Ruy, uma vez que não foi franqueado a esta Oficial de Justiça acesso ao interior do imóvel. Segundo a coproprietária, trata-se de uma
casa que apresentaria estado de conservação compatível com a sua idade aproximada de vinte anos, e seria composta por três quartos, dois deles suítes,
um lavabo (banheiro social), sala de estar e de visitas conjugadas (ambiente único), cozinha e copa também conjugadas (ambiente único), jardim de inverno,
despensa, lavanderia pequena e aquecedor solar. Ainda de acordo com o relatado, a casa possuiria uma varanda na parte da frente, e na parte traseira teria
uma área com banheiro e um tanque, ambas (varanda e área com banheiro e tanque) apresentando teto sem laje. Também na parte do fundo haveria um
puxadinho coberto com telhas tipo brasilit e um canil. A casa teria espaço para guardar carro. Informou que o imóvel até a presente data não fora reformado,
apenas pintado por dentro e por fora, e que os vitrôs, especialmente os da cozinha, do jardim de inverno e da sala apresentariam ferrugem. No restante do
terreno, havia árvores frutíferas e horta, sem mais benfeitorias. Ônus/Observação: Parte ideal dos executados Angelita Regina Ruy da Silva e Antônio Carlos
Felisberto da Silva, ora executados, são casados sob o regime de comunhão parcial de bens e possuem 25% da nua propriedade do bem. Gravames: Gravames: R.7-usufruto, AV.8-cláusulas de inalienabilidade, incomunicabilidade e impenhorabilidade referentes à doação registrada no R.6, AV.9- penhora referente ao presente processo. Estado de ocupação: Atualmente a casa estaria ocupada. Proprietários: Angelita Regina Ruy da Silva, CPF: 115.362.908-90 e
ANTONIO CARLOS FELISBERTO DA SILVA, CPF: 077.692.678-03 - Removido: Não - Localização: Rua Horácio José, 175, Bairro: Jardim Porto Seguro,
Cidade: PORTO FERREIRA UF: SP - Quantidade: 1 - Valor Unitário (% Penhorado): R$ 160.500,00 - Valor Total Penhorado: R$ 160.500,00 - Data da
Avaliação: 05/07/2021 - Percentual da Penhora: 25,00% - Data da Penhora: 22/09/2020 - Valor do Lance Mínimo (60%): R$ 96.300,00 - Anexo(s) do
Bem: Não há anexos cadastrados para este bem. 16. Processo: 0010727-45.2014.5.15.0079 - 2ª VARA DO TRABALHO DE ARARAQUARA - 16.1 Tipo:
Imóvel - Identificação: Matrícula: 13582 - 2º Cartório - ARARAQUARA/SP Descrição: Parte ideal correspondente a 50% DE UMA ÁREA RURAL DENOMINADA FAZENDA MONTE ALEGRE - GLEBA B-2, COMPOSTA DE 2,7165 HECTARES OU 1,1225 ALQUEIRES DO TIPO PAULISTA DE TERRAS, CONTENDO UMA CASA DE TIJOLOS E TELHAS, UM BARRACÃO E DEMAIS PEQUENAS BENFEITORIAS. Descrição oficial do imóvel de matrícula nº 13.582: Uma
área rural denominada FAZENDA MONTE ALEGRE GLEBA B-2, composta de 2,7165 hectares ou 1,1225 alqueires do tipo paulista de terras, contendo uma
casa de tijolos e telhas, um barracão e demais pequenas benfeitorias ..., conforme demais especificações constantes da matrícula. Cadastro no INCRA (área
maior), sendo a) Código do Imóvel: 618.020.012.998-9. Estado de Conservação do bem: Trata-se de uma chácara, localizada na zona urbana da cidade de
Motuca SP, em ótimo estado de conservação, contendo várias benfeitorias, quais sejam: um escritório, uma casa do executado com área de lazer (quiosque
e piscina), uma casa de caseiro, uma casa onde residem os pais do executado (idosos), um galpão com estacionamento para veículos, um curral e um
pasto (fotos anexas). Não há criação de gado. Ônus/Observação: Ônus: há um registro de PENHORA sobre 25% do imóvel, parte ideal de propriedade da
esposa do executado, Ednéia Zeuni Belardi Amista referente ao processo nº 00000742120125150154 da 2ª Vara do Trabalho local (AV.03). Proprietários:
MARCOS ROBERTO AMISTA, CPF: 104.295.378-32 - Removido: Não - Localização: Rua SALVADOR BRUNO, 15, Complemento: CHÁCARA MONTE
ALEGRE, Bairro: JARDIM SÃO MATEUS , Cidade: MOTUCA UF: SP, CEP: 14835000 - Quantidade: 1 - Valor Unitário (% Penhorado): R$ 636.622,50 Valor Total Penhorado: R$ 636.622,50 - Data da Avaliação: 03/11/2020 - Percentual da Penhora: 50,00% - Data da Penhora: 03/11/2020 - Valor do
Lance Mínimo (60%): R$ 381.973,50 - Anexo(s) do Bem: Não há anexos cadastrados para este bem. 17. Processo: 0224700-17.1997.5.15.0035 - VARA
DO TRABALHO DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO - 17.1 Tipo: Imóvel - Identificação: Matrícula: 26780 - 2º Cartório - PIRACICABA/SP Descrição: Parte
ideal correspondente a 50% da área de 8.711,65m2, localizado no Distrito de Tupi, Piracicaba/SP, mais precisamente entre a Rotatória do Horto de Tupi que
dá acesso ao bairro e a Rodovia Luiz de Queiroz. - Proprietários: Stella Junqueira Fleury, CPF: 171.654.308-81 - Removido: Não - Localização: Rua 10
de Novembro, 0, Bairro: vila tupi, Cidade: PIRACICABA UF: SP - Quantidade: 1 - Valor Unitário (% Penhorado): R$ 1.500.000,00 - Valor Total Penhorado: R$ 1.500.000,00 - Data da Avaliação: 16/09/2021 Percentual da Penhora: 50,00% - Data da Penhora: 19/11/2020 - Valor do Lance Mínimo (60%):
R$ 900.000,00 - Anexo(s) do Bem: Não há anexos cadastrados para este bem. 18. Processo: 0012118-53.2017.5.15.0136 - VARA DO TRABALHO DE
PIRASSUNUNGA - 18.1 Tipo: Veículo - Identificação: Placa: dtu2393 Renavam: 900762462 Chassi: 9BG138HX07C406711 - Descrição: GM/S10 ADVANTAGE D, ano 2006/2007 - Proprietários: MAURI RODRIGUES, CPF: 022.672.388-70 - Removido: Não - Localização: Rua Amapá, 149, Bairro: Jd. Bella
Vista, Cidade: SANTA CRUZ DAS PALMEIRAS UF: SP, CEP: 13650000 -Quantidade: 1 - Valor Unitário (% Penhorado): R$ 33.000,00 - Valor Total Penhorado: R$ 33.000,00 - Data da Avaliação: 10/12/2020 - Percentual da Penhora: 100,00% - Data da Penhora: 10/12/2020 - Valor do Lance Mínimo
(50%): R$ 16.500,00 Anexo(s) do Bem: Não há anexos cadastrados para este bem. 19. Processo: 0000590-54.2013.5.15.0106 - 2ª VARA DO TRABALHO
DE SÃO CARLOS - 19.1 Tipo: Veículo - Identificação: Placa: DRC6326 Chassi: 9BWHBO9WX51038318 - Descrição: Um veículo VW modelo Polo, cor
preta, ano e modelo 2.005, em bom estado de uso e conservação, apresentando desalinhamento da porta traseira do lado direito. Estado de funcionamento
não verificado em razão de falta de carga da bateria. Proprietários: MODESTO CENTRO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL LTDA - ME, CNPJ:
07.751.066/0001-62 - Removido: Não Localização: Avenida São Carlos, 2105, Cidade: SAO CARLOS UF: SP, CEP: 13570660 Quantidade: 1 - Valor
Unitário (% Penhorado): R$ 16.500,00 - Valor Total Penhorado: R$ 16.500,00 - Data da Avaliação: 17/12/2020 - Percentual da Penhora: 100,00% - Data
da Penhora: 17/12/2020 - Valor do Lance Mínimo (50%): R$ 8.250,00 - Anexo(s) do Bem: Não há anexos cadastrados para este bem. 20. Processo:
0000554-94.2010.5.15.0048 - VARA DO TRABALHO DE PORTO FERREIRA - 20.1 Tipo: Imóvel - Identificação: Matrícula: 27257 - 15º Cartório - SAO
PAULO/SP - Descrição: Um prédio situado à rua Dr. João Fairbanks, 132, antiga rua Três, 50, no 35º Subdistrito Barra Funda, e, seu respectivo terreno,
medindo 6,20 metros de frente, igual largura nos fundos, por 20,00 metros de frente aos fundos, de ambos os lados, com a área total de 124,00 metros
quadrados, confrontando do lado direito com o prédio nº144, da mesma rua, no lado esquerdo com o prédio de nº 130, da mesma rua e nos fundos, com os
prédios nºs 375 e 377 da Avenida Thomaz Edison. Contribuinte nº 074.157.0028-7 OBS: O IMÓVEL DEVERÁ SER VENDIDO PELO VALOR DA AVALIAÇÃO
- Ônus/Observação: EXECUTADO TEM APENAS 1/12 DO IMÓVEL - Proprietários: MARCO ANTONIO ESPIRITO SANTO, CPF: 791.384.118-49 - Remo-

vido: Não - Localização: DR JOÃO FAIRBANKS, 132, Complemento: PREDIO, Bairro: BARRA FUNDA, Cidade: SAO PAULO UF: SP, CEP: 01136020 Quantidade: 1 - Valor Unitário (% Penhorado): R$ 700.000,00 - Valor Total Penhorado: R$ 700.000,00 - Data da Avaliação: 27/01/2021 - Percentual da
Penhora: 100,00% - Data da Penhora: 27/01/2021 - Valor do Lance Mínimo (100%): R$ 700.000,00 - Anexo(s) do Bem: Não há anexos cadastrados para
este bem. 21. Processo: 0195300-16.2009.5.15.0106 - 2ª VARA DO TRABALHO DE SÃO CARLOS - 21.1 Tipo: Veículo - Identificação: Placa: czi7834
- Descrição: Um veículo marca GM Corsa, ano e modelo 2003, placa CZI 7834 de São Carlos/SP, chassi 9BFNSZ79A28936650, cor branca, utilitário. Proprietários: FRIGOMOR REPRESENTACOES COMERCIAIS EIRELI - EPP, CNPJ: 02.026.471/0001-02 - Removido: Não - Localização: Rua Genésio
Benjamin, 037, Bairro: Jd. Santa Mônica, Cidade: SAO CARLOS UF: SP, CEP: 13561231 - Quantidade: 1 - Valor Unitário (% Penhorado): R$ 10.500,00
- Valor Total Penhorado: R$ 10.500,00 - Data da Avaliação: 28/04/2021 - Percentual da Penhora: 100,00% - Data da Penhora: 28/04/2021 - Valor do
Lance Mínimo (50%): R$ 5.250,00 - Anexo(s) do Bem: Não há anexos cadastrados para este bem. 22. Processo: 0011139-68.2017.5.15.0079 - 2ª VARA
DO TRABALHO DE ARARAQUARA - 22.1 Tipo: Imóvel - Identificação: Matrícula: 9203 - 2º Cartório - ARARAQUARA/SP - Descrição: Um prédio industrial
situado com frente para a Rua Ribeiro de Barros, sob o nº 77, esquina com a Avenida Nove de Julho, e o seu respectivo terreno que, inclusive a parte edificada, possui as seguintes medidas e confrontações: partindo da esquina da Avenida Nove de Julho, segue pelo alinhamento da Rua Ribeiro de Barros, numa
distância de 132,75 metros; daí, deflete à direita e segue na divisa com os prédios nºs 151 e 151-fundos da Rua Ribeiro de Barros de propriedade de José
Nigro Neto, outrora herdeiros de Caetano Nigro, numa distância de 37,09 metros; daí, deflete à direita e segue na divisa com o prédio nº 138 de propriedade
de Tercio Della Rovere, outrora Jair Fontes, com o prédio nº 120 de propriedade de Luiz Domingos Romania, com o prédio nº 104 de propriedade de Deolinda Dotele Amaral, outrora Miguel Amaral, todos da Rua D. Pedro II, e com terreno de propriedade da Simões Indústria e Comércio Ltda, outrora prédio nº 94
de propriedade de Octávio Dotele, antes herdeiros de Alexandre Dotoli, e prédio nº 76 de propriedade de Homero Nigro, antes herdeiros de Caetano Nigro,
ambos da Rua D. Pedro II, numa distância de 57,80 metros; daí, deflete à esquerda e segue na divisa com o mesmo terreno de propriedade da Simões Indústria e Comércio Ltda, numa distância de 9,40 metros; daí, deflete à direita e segue na divisa com o prédio nº 76 de propriedade de Homero Nigro, outrora herdeiros de Caetano Nigro, e com o prédio nº 56 de propriedade de Vesúvio Indústria e Comércio de Metais Ltda, ambos da Rua D. Pedro II, numa
distância de 23,00 metros; daí, deflete à direita e segue na divisa com o prédio nº 44 da Avenida Nove de Julho, de propriedade de Berenice Nigro Della
Rovere e outros, outrora Segundo Della Rovere, numa distância de 10,00 metros; daí, deflete à esquerda e segue na divisa com o referido prédio nº 44 da
Avenida Nove de Julho, numa distância de 29,00 metros; daí, deflete à direita e segue na divisa com o mesmo prédio nº 44 e com o prédio nº 32 da mesma
via pública Avenida Nove de Julho de propriedade de Yamada Massayoshi, outrora José Teixeira, numa distância de 15,00 metros; daí, deflete à esquerda e
segue na divisa com o referido prédio nº 32 da Avenida Nove de Julho, numa distância de 23,00 metros; daí, deflete a direita e segue na distância de 23,25
metros, no alinhamento da Avenida Nove de Julho, até encontrar o alinhamento da Rua Ribeiro de Barros, ponto inicial da presente descrição, encerrando
uma área total de 4.963,44 metros quadrados, localizado no Distrito e Município de Américo Brasiliense, Comarca de Araraquara-SP. Cadastro municipal nº
78.35.28.340.01.4. Sobre o terreno foi construído um prédio industrial de alvenaria contendo três barracões interligados, com área construída de 3.234,60m²,
conforme ficha espelho fornecida pela Prefeitura Municipal local, dois barracões possuindo pé direito de aproximadamente 9,00 metros e um barracão menor
possuindo pé direito de aproximadamente 7,00 metros, telhado com estrutura de madeira com telhas tipo Eternit, faltando diversas telhas, piso em concreto,
portões corroídos pela ferrugem, janelas e porta sem os vidros e corroídos pela ferrugem, possuindo em seu interior uma central de energia, uma recepção
com piso frio em mau estado de conservação, um sala de almoxarifado com piso superior possuindo uma escada metálica, dois banheiros, tudo sem acabamento e em mau estado de conservação. Ônus/Observação: Constam outras penhoras nos Registros 07, 08, 09 e 10 da matrícula deste imóvel. Proprietários: Ulisses Toloi Malavolta, CPF: 044.266.768-00 - Removido: Não - Localização: Rua Ribeiro de Barros, 77, Bairro: centro, Cidade: AMÉRICO BRASILIENSE UF: SP - Quantidade: 1 - Valor Unitário (% Penhorado): R$ 4.717.194,50 - Valor Total Penhorado: R$ 4.717.194,50 - Data da Avaliação:
24/08/2021 - Percentual da Penhora: 100,00% - Data da Penhora: 05/05/2021 - Valor do Lance Mínimo (60%): R$ 2.830.316,70 - Anexo(s) do Bem: Não
há anexos cadastrados para este bem. 23. Processo: 0010903-69.2016.5.15.0106 - 2ª VARA DO TRABALHO DE SÃO CARLOS - 23.1 Tipo: Imóvel Identificação: Matrícula: 3188 - 1º Cartório - AMPARO/SP - Descrição: SITIO SANTA FILOMENA COM, APROXIMADAMENTE. Área do terreno: 225.000,00
m2, 22,5000 ha ou 9,2975 alqueires. Possui boa acessibilidade, com topografia ondulada, a pedologia é predominantemente seca, solo fértil e mecanizável.
Localiza-se a uma distância aproximada de 9 Km do setor comercial e financeiro central municipal. O acesso se divide entre vias rodoviárias pavimentadas
e estradas não pavimentadas. O local possui tráfego leve de veículos. O local é servido por melhoramentos públicos, tais como: rede de distribuição de
energia elétrica, telefonia convencional e celular, transporte coletivo, conservação viária e escola pública. Na região fronteiriça, a via de acesso apresenta perfil topográfico praticamente plano. As benfeitorias não reprodutivas existentes no imóvel examinado concentram-se próximas à sua porção central. O
imóvel examinado conta com as seguintes edificações com valor comercial: 02 residências, 01 tulha, 01 vestiário masculino e feminino, 01 pavilhão de
granja, 01 tanque (reservatório). As edificações apresentavam uso de longa data de uma construção antiga em alvenaria, sem manutenção, porém
não evidenciando sinais visíveis de anomalias ou de patologias estruturais graves. Ônus/Observação: CONSTAM REGISTROS DE HIPOTECAS (R.10,
R.13 e R.14); CONSTAM REGISTROS DE AÇÕES DE EXECUÇÕES (AV. 15 e AV.16); CONSTA REGISTRO DE INDISPONIBILIDADE DE BENS (AV. 18) E
CONSTAM REGISTROS DE PENHORAS (AV. 19, AV. 20 e AV. 21). Proprietários: ANDERSON EVANDRO DE OLIVEIRA, CPF: 187.820.528-59 - Removido: Não - Localização: Margem da Estrada Municipal, Complemento: Próximo ao Posto de Saúde e Portão da Mata Bar e Lanchonete, Bairro: DOS LIMAS,
Cidade: MONTE ALEGRE DO SUL UF: SP - Quantidade: 1 - Valor Unitário (% Penhorado): R$ 2.630.558,71 - Valor Total Penhorado: R$ 2.630.558,71
- Data da Avaliação: 27/08/2021 - Percentual da Penhora: 100,00% - Data da Penhora: 11/05/2021 - Valor do Lance Mínimo (60%): R$ 1.578.335,23 Anexo(s) do Bem: Não há anexos cadastrados para este bem. 24. Processo: 0010323-53.2019.5.15.0035 - VARA DO TRABALHO DE SÃO JOSÉ DO RIO
PARDO - 24.1 Tipo: Veículo - Identificação: Placa: FED6626 Renavam: 587293411 Chassi: 9BWAA05U4EP113421 - Descrição: Marca/Modelo VW/NOVO
GOL 1.0 CITY, Cor BRANCA, Ano Fabricação/Ano Modelo 2013/2014, Chassi 9BWAA05U4EP113421, Renavam 00587293411, Câmbio N/I, Motor
CPB307629, Combustível ÁLCOOL/GASOLINA, Capacidade de Passageiros 5, Tipo do Veículo AUTOMÓVEL, Situação do Veículo EM CIRCULAÇÃO, Espécie do Veículo PASSAGEIRO, Categoria do Veículo APRENDIZAGEM, Alarme Não, Quantidade de Eixos 2, Capacidade de Carga do Veículo N/I, Capacidade de Tração do Veículo 1.65, Peso Bruto do Veículo 1.45, Carroceria do Veículo NãO APLICÁVEL Potência do Veículo 76, Cilindradas 999, Carroceria N/I,
Chassi Nº Série 13421, Nº do Eixo Auxiliar Original N/I, Nº do Eixo Traseiro Original N/I - O veículo é 4 portas, está com adesivos de Autoescola, possui
calhas de chuvas nas portas, não aparenta avarias ou amassamentos, o estado de conservação é compatível com o ano de fabricação e desgaste natural
pelo uso, segundo consta, em bom estado de uso e funcionamento, apresentando pneus em regular estado de conservação, faltando as duas calotas das
rodas dianteiras, e marcando em seu hodômetro 58.472 km Ônus/Observação: Considerando a existência de outras execuções em andamento, o lanço
inicial não deverá ser inferior a 60% do valor da avaliação. Proprietários: BONADIA & BONADIA - FORMAÇÃO DE CONDUTORES LTDA, CNPJ:
19.039.864/0001-45 - Removido: Não - Localização: Rua Maria José Musa Baliero, 545, Bairro: Itobilandia, Cidade: ITOBI UF: SP, CEP: 13715000 - Quantidade: 1 - Valor Unitário (% Penhorado): R$ 27.000,00 - Valor Total Penhorado: R$ 27.000,00 - Data da Avaliação: 30/06/2021 - Percentual da Penhora: 100,00% - Data da Penhora: 02/07/2021 - Valor do Lance Mínimo (60%): R$ 16.200,00 - Anexo(s) do Bem: Fotos do veículo de placas FED6626 Comunicação de Venda constante no Renajud - 24.2 Tipo: Veículo - Identificação: Placa: FED6636 Renavam: 587246960 Chassi: 9BWAA05U7EP113526
- Descrição: Marca/Modelo VW/NOVO GOL 1.0 CITY, Cor BRANCA, Ano Fabricação/Ano Modelo 2013/2014, Motor CPB307576, Combustível ÁLCOOL/
GASOLINA, Capacidade de Passageiros, 5, Situação do Veículo EM CIRCULAÇÃO, Espécie do Veículo PASSAGEIRO, Categoria do Veículo APRENDIZAGEM, Alarme Não, Capacidade de Tração do Veículo 1.65, Potência do Veículo 76, Cilindradas 999, Chassi Nº Série, 13526. O veículo é 4 portas, está com
adesivos de Autoescola, possui calhas de chuvas nas portas, não aparenta avarias ou amassamentos, o estado de conservação é compatível com o ano de
fabricação e desgaste natural pelo uso, segundo consta, em bom estado de uso e funcionamento, apresentando pneus em bom estado de conservação,
faltando a calota da roda traseira direita, marca em seu hodômetro 63.208 km. Ônus/Observação: Considerando a existência de outras execuções em andamento, o lanço inicial não deverá ser inferior a 60% do valor da avaliação. Proprietários: BONADIA & BONADIA - FORMAÇÃO DE CONDUTORES LTDA,
CNPJ: 19.039.864/0001-45 - Removido: Não - Localização: Rua Maria José Musa Baliero, 545, Bairro: Itobilandia, Cidade: ITOBI UF: SP, CEP: 13715000
- Quantidade: 1 - Valor Unitário (% Penhorado): R$ 27.000,00 - Valor Total Penhorado: R$ 27.000,00 - Data da Avaliação: 02/07/2021 - Percentual da
Penhora: 100,00% - Data da Penhora: 02/07/2021 - Valor do Lance Mínimo (60%): R$ 16.200,00 - Anexo(s) do Bem: Comunicação de Venda constante
no Renajud - Fotos do veículo de placas FED6636 - 24.3 Tipo: Veículo - Identificação: Placa: FPZ098 Renavam: 1164220257 Chassi: 9C2KC2500JR140095
- Descrição: Marca/Modelo HONDA/CG 160 START, Cor VERMELHA, Ano Fabricação/Ano Modelo 2018/2018, Motor KC25E0J140146, Combustível GASOLINA, Tipo do Veículo MOTOCICLETA, Situação do Veículo EM CIRCULAÇÃO, Espécie do Veículo PASSAGEIRO, Categoria do Veículo APRENDIZAGEM, Alarme Não, Peso Bruto do Veículo 0.29, Cilindradas 162, Chassi Nº Série 40095, aparenta bom estado de uso e conservação, pneus em bom estado,
marcando em seu hodômetro 6.444 km. Ônus/Observação: Considerando a existência de outras execuções em andamento, o lanço inicial não deverá ser
inferior a 60% do valor da avaliação. Proprietários: BONADIA & BONADIA - FORMAÇÃO DE CONDUTORES LTDA, CNPJ: 19.039.864/0001-45 - Removido: Não - Localização: Rua Maria José Musa Baliero, 545, Cidade: ITOBI UF: SP, CEP: 13715000 - Quantidade: 1 - Valor Unitário (% Penhorado): R$
10.000,00 - Valor Total Penhorado: R$ 10.000,00 - Data da Avaliação: 02/07/2021 - Percentual da Penhora: 100,00% - Data da Penhora: 02/07/2021 Valor do Lance Mínimo (60%): R$ 6.000,00 - Anexo(s) do Bem: Fotos da motocicleta de placa FPZ4098 - 24.4 Tipo: Veículo - Identificação: Placa:
GFP7927 Renavam: 1164222233 Chassi: 9C2KC2500JR139967 - Descrição: Marca/Modelo HONDA/CG 160 START, Cor VERMELHA, Ano Fabricação/Ano
Modelo 2018/2018, Motor KC25E0J140029, Combustível GASOLINA, Capacidade de Passageiros 2, Tipo do Veículo MOTOCICLETA, Situação do Veículo
EM CIRCULAÇÃO, Espécie do Veículo PASSAGEIRO, Categoria do Veículo APRENDIZAGEM, Alarme Não, Peso Bruto do Veículo 0.29, Cilindradas 162,
Chassi Nº Série 39967, aparenta bom estado de uso e conservação, pneus em bom estado, marcando em seu hodômetro 6.233 km. Ônus/Observação:
Considerando a existência de outras execuções em andamento, o lanço inicial não deverá ser inferior a 60% do valor da avaliação. Proprietários: BONADIA
& BONADIA - FORMAÇÃO DE CONDUTORES LTDA, CNPJ: 19.039.864/0001-45 - Removido: Não - Localização: Rua Maria José Musa Baliero, 545,
Bairro: Itobilandia, Cidade: ITOBI UF: SP, CEP: 13715000 Quantidade: 1 - Valor Unitário (% Penhorado): R$ 10.000,00 - Valor Total Penhorado: R$
10.000,00 - Data da Avaliação: 02/07/2021 - Percentual da Penhora: 100,00% - Data da Penhora: 02/07/2021 - Valor do Lance Mínimo (60%): R$
6.000,00 - Anexo(s) do Bem: Fotos da motocicleta de placa GFP7927 - Valor de Avaliação do Lote Integral: R$ 74.000,00 - Lance Mínimo do Lote Integral: R$ 44.400,00 - 25. Processo: 0010633-69.2021.5.15.0106 - 2ª VARA DO TRABALHO DE SÃO CARLOS - 25.1 Tipo: Imóvel - Identificação: Matrícula: 11867 - 1º Cartório - RIBEIRÃO BONITO/SP - Descrição: Parte ideal correspondente a 50% DO IMÓVEL: O terreno urbano, situado no Município de
Boa Esperança do Sul, desta comarca de Ribeirão Bonito, Estado de São Paulo, constituído do lote 16 da quadra 02, do loteamento denominado Jardim
Francisco Tomazin, com a seguinte descrição: 12,00 metros de frente para a Rua B; 25,00 metros da frente aos fundos, do lado direito de quem olha da rua
para o imóvel, confrontando com o lote 17; 25,00 metros do lado esquerdo, confrontando com o lote 15, e 12,00 metros nos fundos, confrontando com o lote
05, encerrando a área de 300,00 metros quadrados. Estado de conservação: terreno sem benfeitorias, localizado em rua asfaltada e servida de água, esgoto e energia elétrica. Ônus/Observação: 1) Coproprietário: o cônjuge da executada, Sr. Sílvio Luiz de Carvalho Coelho, CPF 808.170.338-15. 2) Decretação
de indisponibilidade de bens da executada Maria Eugenia Braga Ianhez nas Av. 6, 7 e 10 da matrícula 11.867. 3) Averbação de penhora do imóvel na Av. 3.
4) Débitos de IPTU no valor total de R$ 1.461,46, atualizado até 17/08/2021, conforme informação da Prefeitura de Boa Esperança do Sul. Proprietários:
MARIA EUGENIA BRAGA IANHEZ, CPF: 267.003.818-27 - Removido: Não - Localização: RUA DOS TONELLI, S/N, Complemento: entre os imóveis de nºs
310 e 334, Bairro: Francisco Tomazin, Cidade: BOA ESPERANCA DO SUL UF: SP - Quantidade: 1 - Valor Unitário (% Penhorado): R$ 45.000,00 - Valor
Total Penhorado: R$ 45.000,00 - Data da Avaliação: 20/08/2021 - Percentual da Penhora: 50,00% - Data da Penhora: 20/08/2021 - Valor do Lance
Mínimo (60%): R$ 27.000,00 - Anexo(s) do Bem: Fotos do Imóvel - FOTO do terreno matrícula 11 867 CRI DE RIBEIRÃO BONITO - Foto do Imóvel M
11.867 - Foto do Imóvel M 11.867 - Foto do Imóvel M 11.867 - Foto do Imóvel M 11.867 - 26. Processo: 0010610-83.2016.5.15.0079 - 2ª VARA DO TRABALHO DE ARARAQUARA - 26.1 Tipo: Imóvel - Identificação: Matrícula: 144081 - 1º Cartório - ARARAQUARA/SP - Descrição: 1 APARTAMENTO DE
NÚMERO 721B, 2º PAVIMENTO DO BLOCO 7B DO CONJUNTO HABITACIONAL PROFESSOR ULISSES DOS SANTOS RIBEIRO - ARARAQUARA “F”.
Trata-se de um Conjunto Habitacional Popular, onde inexistem elevadores e o acesso aos andares é somente por escadas ao ar livre. O apartamento é
modesto, sem qualquer luxo, mas está em boas condições e possui dois dormitórios, um banheiro, uma pequena sala, uma cozinha e lavanderia. Há, ainda,
o direito de uso a uma vaga de garagem, que fica no estacionamento que é aberto, porém a vaga possui cobertura. Área total construída, conforme matrícula: 48,51497m2. Cadastro imobiliário: 05.096.222.00 - Ocupação: locatária Maria Helena Frota de Freitas, CPF nº 295.225.838-47. Ônus/Observação: O
apartamento está locado para Maria Helena Frota de Freitas (CPF n. 295.225.838-47) há nove anos. Proprietários: SIMONE REGINA DESTEFANO, CPF:
196.338.698-11 - Removido: Não - Localização: Av Jerônimo Teixeira Borges, 100, Bairro: Vila Xavier, Cidade: ARARAQUARA UF: SP, CEP: 14810089 Quantidade: 1 - Valor Unitário (% Penhorado): R$ 128.147,93 Valor Total Penhorado: R$ 128.147,93 - Data da Avaliação: 24/08/2021 - Percentual da
Penhora: 100,00% - Data da Penhora: 24/08/2021 - Valor do Lance Mínimo (60%): R$ 76.888,76 - Anexo(s) do Bem: foto fachada imóvel penhorado - 27.
Processo: 0010257-20.2020.5.15.0106 - 2ª VARA DO TRABALHO DE SÃO CARLOS - 27.1 Tipo: Imóvel - Identificação: Matrícula: 151027 - 1º Cartório
- SÃO CARLOS/SP - Descrição: Uma unidade autônoma designada como apto. 802, localizado no 8º andar (9º pavimento) da Torre Norte do empreendimento denominado “Residencial Hikari Garden”, situado nesta cidade, município, comarca e circunscrição de São Carlos/SP, na Rua Rodolfo Luporini, 330,
composto de 01 sala conjugada para estar/jantar 01 terraço, 02 dormitórios, hall de circulação, 01 banheiro, 01 cozinha, 01 área de serviço cujas medidas
estão descritas na Matrícula 151.027 do CRI local. Proprietários: GUALTIERI COMERCIAL LTDA, CNPJ: 59.597.245/0001-90 - Removido: Não - Localização: Rua Rodolfo Luporini, , 330, Complemento: apartamento 802, Cidade: SAO CARLOS UF: SP, CEP: 13564520 - Quantidade: 1 - Valor Unitário (%
Penhorado): R$ 265.000,00 - Valor Total Penhorado: R$ 265.000,00 - Data da Avaliação: 15/09/2021 - Percentual da Penhora: 100,00% - Data da Penhora: 15/09/2021 - Valor do Lance Mínimo (60%): R$ 159.000,00 - Anexo(s) do Bem: Não há anexos cadastrados para este bem. 28. Processo:
0011526-49.2018.5.15.0079 - 2ª VARA DO TRABALHO DE ARARAQUARA - 28.1 Tipo: Imóvel - Identificação: Matrícula: 41373 - 1º Cartório - ARARAQUARA/SP - Descrição: Parte ideal correspondente a 50% de um TERRENO, situado na Rua Expedicionários do Brasil, s/nº, entre as avenidas Antonio de
Pádua Correa e José Cesarini, no quarteirão completado pela rua Domingos Zanin, bairro São José, nesta cidade, medindo 40 metros de frente e fundos por
80 metros da frente aos fundos, com área de 3.200 m2, confrontantes descritos na Matrícula 41.373 do 1º CRI de Araraquara, cadastro municipal n.
11.029.014.00 (parte) - Ônus/Observação: Existem penhoras anteriores na matrícula (Av.6 - 4ª Vara Cível de Belo Horizonte; Av.7 - Execução Fiscal de
Araraquara; Av.8 - 3ª VT Araraquara) - Proprietários: Jose Jaime Reis Carlton, CPF: 594.194.078-53 - Removido: Não - Localização: Av. Expedicionários
do Brasil, s/nº, Complemento: Terreno, Bairro: Centro, Cidade: ARARAQUARA UF: SP - Quantidade: 1 - Valor Unitário (% Penhorado): R$ 800.000,00 Valor Total Penhorado: R$ 800.000,00 - Data da Avaliação: 23/09/2021 - Percentual da Penhora: 50,00% - Data da Penhora: 23/09/2021 - Valor do
Lance Mínimo (60%): R$ 480.000,00 - Anexo(s) do Bem: Não há anexos cadastrados para este bem. 29. Processo: 0001372-95.2012.5.15.0106 - 2ª
VARA DO TRABALHO DE SÃO CARLOS - 29.1 Tipo: Imóvel - Identificação: Matrícula: 119500 - 1º Cartório - SAO CARLOS/SP - Descrição: “IMÓVEL:
UM TERRENO SEM BENFEITORIAS, situado nesta cidade, município, comarca e circunscrição de São Carlos-SP, com frente para a AVENIDA SÃO CARLOS, s/n, pegado ao prédio da compradora, de formato irregular, e adiante da Rua Raymundo Corrêa, no sentido de quem se dirige do centro da cidade para
o início daquela avenida, compreendido dentro da seguinte lia paramétrica e confrontações: começa na Avenida São Carlos, na divisa com a família Lotumulo e segue por esta avenida na extensão de 3,60 metros até alcançar a divisa com a compradora; deflete à esquerda em ângulo reto e segue em reta 146,40
metros, confrontando com a compradora; deflete à esquerda em ângulo reto e segue em reta 41,50 metros, confrontando com família Zucolotto, correspondendo esta linha aos fundos do terreno; deflete à esquerda em ângulo obtuso quase reto e segue em reta 84,60 metros, confrontando com Nuncio Cardinalli; deflete à esquerda em ângulo agudo e quase reto e segue em reta 23,10 metros, confrontando com o mesmo Nuncio Cardinalli; deflete à esquerda em
ângulo reto e segue em reta 4,50 metros, confrontando ainda com Nuncio Cardinalli; deflete à direita em ângulo reto e segue em reta 29,50 metros, confrontando com Nuncio Cardinalli e família Lotumulo; deflete à direita em ângulo reto e segue em reta 66,30 metros, confrontando com a família Lotumulo até
atingir a Avenida São Carlos, ponto de início desta descrição, com uma área de 4.529,00 metros quadrados, mais ou menos. PROPRIETÁRIOS: TECELAGEM SÃO CARLOS S/A...” Cadastro Municipal nº 05.001.005.001 (Cadastro Unificado/outras matrículas). EDIFICAÇÕES NÃO AVERBADAS: área construída de 4.037,40 m2 (planta anexa) - Trata-se de um imóvel com terreno de medidas irregulares, com algumas edificações que utilizam a mesma parede divisória de outras construções do complexo industrial da executada, podendo, contudo, ser desmembrado deste, visto possuir acesso independente à via pública, através de um portão de ferro com frente para a Avenida São Carlos, ao lado do n. 660, Centro, São Carlos/SP, com testada principal de apenas 3,60m.,
como passo a descrever: 01 galpão industrial em alvenaria, frente com tijolos cerâmicos à mostra, telhado de estruturas de madeira e telhas do tipo galvanizadas, sem laje, com piso de concreto, fazendo também parte dele 01 depósito, 01 pátio coberto e com piso de concreto e ainda 01 sala de laboratório
com azulejo nas paredes, com laje, armários em alvenaria e piso de cerâmica; 01 galpão industrial com 02 pavimentos, em alvenaria, construído de blocos
de concreto, telhado de estruturas metálica e telhas do tipo galvanizadas, com piso de concreto, com andar superior sem laje e com 01 mezanino, com andar
térreo com caixa de alta tensão, acesso por escadas de alvenaria; 01 casa de força elétrica externa, construída em alvenaria e quintal sem revestimento.
BENFEITORIAS PÚBLICAS: imóvel localizado em avenida principal da cidade, asfaltada, servido por redes de água, esgoto e elétrica, próximo a supermercados, lanchonetes, área comercial e fácil acesso a transporte público. ESTADO DE CONSERVAÇÃO: as benfeitorias encontram-se fora de uso há mais de
02 anos, em regular estado de conservação, necessitando limpeza, acabamentos e reforma geral do telhado. Proprietários: TECELAGEM SAO CARLOS
SA, CNPJ: 59.596.395/0001-80 - Removido: Não - Localização: AVENIDA SÃO CARLOS , S/N, Complemento: (ACESSO PRÓPRIO AO LADO DA PORTARIA DA EXECUTADA - N.660), Bairro: CENTRO, Cidade: SAO CARLOS UF: SP, CEP: 13570660 - Quantidade: 1 - Valor Unitário (% Penhorado): R$
9.964.436,00 - Valor Total Penhorado: R$ 9.964.436,00 - Data da Avaliação: 28/09/2021 - Percentual da Penhora: 100,00% - Data da Penhora:
28/09/2021 - Valor do Lance Mínimo (60%): R$ 5.978.661,60 - Anexo(s) do Bem: foto satélite google maps - planta das edificações fornecida pela empresa fotografias do imóvel - 30. Processo: 0011762-94.2018.5.15.0048 - VARA DO TRABALHO DE PORTO FERREIRA - 30.1 Tipo: Imóvel - Identificação:
Matrícula: 6531 - 1º Cartório - JARDINÓPOLIS/SP - Descrição: Parte ideal correspondente a 50% de um imóvel urbano, situado nesta cidade, comarca e
única circunscrição imobiliária de Jardinópolis, do Estado de São Paulo, representado por um terreno, denominado Lote 20, da Quadra 15, do Loteamento
Jardim São Jorge, com frente para a Rua 03, esquina da Rua 09, no quarteirão integrado pelas já ditas vias públicas, e Ruas 04 e 13, medindo 1,00 metro
de frente, onde confronta com a referida Rua, 14,14 metros respeitando o arco de curvatura, face oposta com 10,00 metros onde confronta com o Lote 21,
da frente aos fundos de quem da rua olha para o imóvel pelo lado direito mede 27,50 metros onde confronta com o Lote 19, da mesma forma pelo lado esquerdo mede 18,50 onde confronta com a Rua 09, encerrando a área superficial de 257,62 metros quadrados. Proprietários: Danilo Rodrigo Orioli, CPF:
273.916.938-80 - Removido: Não - Localização: Rua 03, Lote 20, Quadra 15, Bairro: Jardim São Jorge, Cidade: JARDINÓPOLIS, UF: SP - Quantidade: 1
- Valor Unitário (% Penhorado): R$ 115.000,00 - Valor Total Penhorado: R$ 115.000,00 - Data da Avaliação: 07/03/2022 - Percentual da Penhora:
50,00% - Data da Penhora: 08/10/2021 - Valor do Lance Mínimo (60%): R$ 69.000,00 - Anexo(s) do Bem: Não há anexos cadastrados para este bem.
30.2 Tipo: Imóvel - Identificação: Matrícula: 6546 - 1º Cartório - JARDINÓPOLIS/SP - Descrição: Parte ideal correspondente a 50% de um imóvel urbano,
situado nesta cidade, comarca e única circunscrição imobiliária de Jardinópolis, do Estado de São Paulo, representado por um terreno, denominado Lote 36,
da Quadra 15, do Loteamento Jardim São Jorge, com frente para a Rua 04, a 31,00 metros da confluência com a Rua 13, no quarteirão integrado pelas já
ditas vias públicas, e Ruas 03 e 09, medindo 10,00 metros de frente, face oposta correspondente, por 27,50 metros da frente aos fundos, em ambos os lados,
encerrando a área superficial de 275,00 metros quadrados, confrontando pela frente com a já mencionada rua, de quem dela olha o imóvel, pelo lado direito, com o lote 35, pelo esquerdo com o lote 37, e, finalmente pelos fundos com o lote n° 05, todos da mesma quadra. Proprietários: Danilo Rodrigo Orioli,
CPF: 273.916.938-80 - Removido: Não - Localização: Rua 4, Lote 36, Quadra 15, Bairro: Jardim São Jorge, Cidade: JARDINÓPOLIS UF: SP - Quantidade:
1 - Valor Unitário (% Penhorado): R$ 222.500,00 - Valor Total Penhorado: R$ 222.500,00 - Data da Avaliação: 07/03/2022 - Percentual da Penhora:
50,00% - Data da Penhora: 08/10/2021 - Valor do Lance Mínimo (60%): R$ 133.500,00 - Anexo(s) do Bem: Não há anexos cadastrados para este bem.
Valor de Avaliação do Lote Integral: R$ 337.500,00 - Lance Mínimo do Lote Integral: R$ 202.500,00 - 31. Processo: 0010564-90.2016.5.15.0048 - VARA
DO TRABALHO DE PORTO FERREIRA - 31.1 Tipo: Veículo Identificação: Placa: DZZ3375 Chassi: 9BD17164LA5487784 - Descrição: Veículo de passeio apreendido a mais de 2 anos, encontra-se em um pátio, do mesmo jeito que chegou, parte elétrica e o motor, não tem como saber que estado se encontram. Proprietários: ANA VALERIA OLIVIERI ME, CNPJ: 05.730.051/0001-92 - Removido: Não - Localização: Pátio da Delegacia da Polícia de Santa Rita
do Passa Quatro, Cidade: SANTA RITA DO PASSA QUATRO UF: SP - Quantidade: 1 - Valor Unitário (% Penhorado): R$ 15.204,00 - Valor Total Penhorado: R$ 15.204,00 - Data da Avaliação: 28/10/2021 - Percentual da Penhora: 100,00% - Data da Penhora: 28/10/2021 - Valor do Lance Mínimo (50%):
R$ 7.602,00 - Anexo(s) do Bem: Não há anexos cadastrados para este bem. 32. Processo: 0011179-68.2020.5.15.0136 - VARA DO TRABALHO DE PIRASSUNUNGA - 32.1 Tipo: Outros - Identificação: 00001 - Descrição: Bens descritos na petição de fls. 449-457 dos autos n. 0001687-05.2013.5.02.0445
da precatória. Para livre consulta no sítio eletrônico do leiloeiro: www.lancetotal.com.br - Proprietários: SINOTRUK SAO PAULO COMERCIO PECAS DE
VEICULOS LTDA., CNPJ: 12.684.310/0001-51 - Removido: Não - Localização: Rua Sete de Setembro, 1390, Complemento: Vila Steola, Cidade: PIRASSUNUNGA UF: SP, CEP: 13630000 - Quantidade: 1 - Valor Unitário (% Penhorado): R$ 124.004,98 - Valor Total Penhorado: R$ 124.004,98 - Data da
Avaliação: 18/11/2021 - Percentual da Penhora: 100,00% - Data da Penhora: 18/11/2021 - Valor do Lance Mínimo (30%): R$ 37.201,49 - Anexo(s) do
Bem: Não há anexos cadastrados para este bem. - 33. Processo: 0011648-15.2017.5.15.0106 - 2ª VARA DO TRABALHO DE SÃO CARLOS - 33.1 Tipo:
Veículo - Identificação: Placa: BRA5269 Renavam: 345839390 Chassi: 34500312554901 - Descrição: Caminhão M.BENZ/L 1313, cor vermelha, FB 1981,
MD 1982, diesel, três eixos, pneus ruins, pintura da cabine queimada e com riscos, com carroceria tipo silo graneleiro para transporte de ração, marca TRIEL-HT, Série 1000 Super Power, cor branca, em bom estado. Não foi possível testar o funcionamento. Conforme informação da empresa executada, o caminhão
e o silo graneleiro encontram-se há cerca de 20 anos sem funcionamento. Estão guardados em local coberto. Pelo longo tempo sem utilização, necessitam
de revisão mecânica para retorno às atividades. Proprietários: Moinho Primor S.A., CNPJ: 61.373.809/0001-53 - Removido: Não - Localização: Rua José
Letizio, 333, Cidade: TRABIJU UF: SP - Quantidade: 1 - Valor Unitário (% Penhorado): R$ 27.500,00 - Valor Total Penhorado: R$ 27.500,00 - Data da
Avaliação: 01/12/2021 - Percentual da Penhora: 100,00% - Data da Penhora: 01/12/2021 - Valor do Lance Mínimo (50%): R$ 13.750,00 - Anexo(s) do
Bem: Foto Caminhão BRA5269 - Foto Caminhão BRA5269 - Foto Caminhão BRA5269 - Foto Caminhão BRA5269 - Foto Caminhão BRA5269 - Foto Caminhão BRA5269 Foto Caminhão BRA5269 - Foto Caminhão BRA5269 - Foto Caminhão BRA5269 - 33.2 Tipo: Veículo - Identificação: Placa: BYA7927 Renavam: 366978420 Chassi: V023938 - Descrição: Caminhão VW/13.130, cor vermelha, FB 1986, MD 1986, diesel, três eixos, pneus ruins, pintura da cabine
queimada e com riscos, no chassi (sem carroceria). Não foi possível testar o funcionamento. Conforme informação da empresa executada, o caminhão encontra-se há cerca de 20 anos sem funcionamento. Está guardado em local coberto. Pelo longo tempo sem utilização, necessita de revisão mecânica para
retorno às atividades. Proprietários: Moinho Primor S.A., CNPJ: 61.373.809/0001-53 - Removido: Não - Localização: Rua José Letizio, 333, Cidade:
TRABIJU UF: SP - Quantidade: 1 - Valor Unitário (% Penhorado): R$ 19.800,00 - Valor Total Penhorado: R$ 19.800,00 - Data da Avaliação: 01/12/2021
- Percentual da Penhora: 100,00% - Data da Penhora: 01/12/2021 Valor do Lance Mínimo (50%): R$ 9.900,00 - Anexo(s) do Bem: Foto Caminhão
BYA7927 Foto Caminhão BYA7927 - Foto Caminhão BYA7927 - Foto Caminhão BYA7927 - Valor de Avaliação do Lote Integral: R$ 47.300,00 - Lance
Mínimo do Lote Integral: R$ 23.650,00 34. Processo: 0010920-66.2020.5.15.0106 - 2ª VARA DO TRABALHO DE SÃO CARLOS 34.1 Tipo: Veículo Identificação: Placa: fgo5869 - Descrição: Um veículo marca Fiat Punto, cor bege, ano 2013, em bom estado de conservação e funcionamento. Ônus/
Observação: O veículo está alienado fiduciariamente e já possui restrição judicial. Proprietários: ANGELA APARECIDA DA SILVA SAO CARLOS, CNPJ:
03.770.536/0001-84 Removido: Não - Localização: Av. Giovani Vassolo,109, Cidade: SAO CARLOS UF: SP - Quantidade: 1 - Valor Unitário (% Penhorado): R$ 28.000,00 - Valor Total Penhorado: R$ 28.000,00 - Data da Avaliação: 06/12/2021 - Percentual da Penhora: 100,00% - Data da Penhora:
06/12/2021 - Valor do Lance Mínimo (50%): R$ 14.000,00 - Anexo(s) do Bem: Não há anexos cadastrados para este bem. 35. Processo: 001121831.2021.5.15.0136 - VARA DO TRABALHO DE PIRASSUNUNGA - 35.1 Tipo: Imóvel - Identificação: Matrícula: 41515 - 1º Cartório - PIRASSUNUNGA/
SP - Descrição: Parte ideal correspondente a 11,11% do imóvel: um terreno urbano, sem como precisar a existência de construção. - Proprietários: VALDEMIR PAULINO, CPF: 559.418.509-72 - Removido: Não - Localização: Rua Santa Marta, 0, Bairro: Vila Santa Fé, Cidade: PIRASSUNUNGA UF: SP, CEP:
13630000 - Quantidade: 1 - Valor Unitário (% Penhorado): R$ 42.218,00 - Valor Total Penhorado: R$ 42.218,00 - Data da Avaliação: 07/12/2021 - Percentual da Penhora: 11,11% - Data da Penhora: 07/12/2021 - Valor do Lance Mínimo (60%): R$ 25.330,80 - Anexo(s) do Bem: Não há anexos cadastrados para este bem. 36. Processo: 0010421-55.2021.5.15.0136 - VARA DO TRABALHO DE PIRASSUNUNGA - 36.1 Tipo: Imóvel - Identificação: Matrícula: 40320 - 1º Cartório - PIRASSUNUNGA/SP - Descrição: Imóvel Rural com confrontações, área, limites e propriedade constantes da matrícula 40320 do
CRI de Pirassununga - Proprietários: LUIZ AUGUSTO MULLER, CPF: 715.469.528-53 - Removido: Não - Localização: Zona Rural, sn, Bairro: Zona Rural,
Cidade: PIRASSUNUNGA UF: SP, CEP: 1363000 - Quantidade: 1 - Valor Unitário (% Penhorado): R$ 1.875.000,00 - Valor Total Penhorado: R$
1.875.000,00 - Data da Avaliação: 07/12/2021 - Percentual da Penhora: 100,00% - Data da Penhora: 07/12/2021 - Valor do Lance Mínimo (60%): R$
1.125.000,00 Anexo(s) do Bem: Não há anexos cadastrados para este bem. 37. Processo: 0093700-69.1997.5.15.0106 - 2ª VARA DO TRABALHO DE
SÃO CARLOS - 37.1 Tipo: Imóvel - Identificação: Matrícula: 37121 - 1º Cartório - SÃO JOSÉ DO RIO PRETO/SP - Descrição: Uma vaga de garagem
localizada na Rua Benjamin Constant, 3.516, Edifício Leonor Curti. Ônus/Observação: Não consta da matrícula 37.121 (1º CRI de São José do Rio Preto)
a individualização da propriedade de cada apartamento e respectiva vaga de garagem do Edifício Leonor Curti, localizado na Rua Benjamin Constant,
3.516. Vale dizer, não consta que os proprietários do imóvel são Antonio Luiz Rivelli (“de cujus” executado) e Nilce Barbedo Rivelli (viúva meeira). Ainda,
conforme R003 da matrícula 37.121 a vaga de garagem tem área útil de 22,118 m² e consta a vedação de alienação para pessoas estranhas ao condomínio.
Proprietários: ANTONIO LUIZ RIVELLI, CPF: 037.882.538-00 - Removido: Não - Localização: Rua Benjamin Constant, 3.516, Complemento: Edifício
Leonor Curti, Cidade: SAO JOSE DO RIO PRETO UF: SP - Quantidade: 1 - Valor Unitário (% Penhorado): R$ 50.000,00 - Valor Total Penhorado: R$
50.000,00 - Data da Avaliação: 21/09/2021 - Percentual da Penhora: 100,00% - Data da Penhora: 28/01/2022 - Valor do Lance Mínimo (60%): R$
30.000,00 - Anexo(s) do Bem: Não há anexos cadastrados para este bem. 38. Processo: 0011069-42.2020.5.15.0048 - VARA DO TRABALHO DE PORTO
FERREIRA - 38.1 Tipo: Máquina/Equipamento - Descrição: Descrição e estado atual do bem: Uma colheitadeira, marca Penha. De acordo com informações repassadas pelo executado, o bem está em perfeito estado de conservação e funcionando. Proprietários: ANTONIO CARLOS FIGUEIREDO DE CAMARGO, CPF: 405.590.098-87 - Removido: Não Localização: Fazenda Bandeira, Bairro: zona rural, Cidade: DESCALVADO UF: SP - Quantidade: 1 -
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Valor Unitário (% Penhorado): R$ 10.000,00 - Valor Total Penhorado: R$ 10.000,00 - Data da Avaliação: 15/03/2022 - Percentual da Penhora: 100,00%
- Data da Penhora: 15/03/2022 - Valor do Lance Mínimo (30%): R$ 3.000,00 - Anexo(s) do Bem: Não há anexos cadastrados para este bem. 39. Processo: 0011813-96.2016.5.15.0106 - 2ª VARA DO TRABALHO DE SÃO CARLOS - 39.1 Tipo: Imóvel - Identificação: Matrícula: 3741 - 1º Cartório - SAO
CARLOS/SP - Descrição: “Denominação: Avenida Ceará-s/nº “JARDIM PACAEMBU” - “Um terreno (...) constituído do lote 03 da quadra “S”, da planta
desse jardim, com a área de 345,00 m. quadrados, medindo em sua integridade 10,80m. de frente por 32,00m. da frente aos fundos, de ambos os lados,
tendo em sua linha do fundo 10,80m...” CADASTRO IMOBILIÁRIO MUNICIPAL: 06.128.003.001: registra que sobre o terreno existe uma área construída de
292,11m2, a seguir descrita, a qual tive por consideração para avaliação final do bem. DESCRIÇÃO DAS BENFEITORIAS NÃO AVERBADAS E ESTADO DE
CONSERVAÇÃO: Um barracão fechado com paredes de alvenaria, piso de cimento, coberto com estruturas metálicas e telhas do tipo zinco e acrílico, com
uma pequena recepção, cozinha e banheiro, com portas de aço, com quintal nos fundos; tudo em regular estado de conservação, necessitando reforma
geral e nova pintura. Ônus/Observação: existe penhora anterior registrada na Matrícula - Proprietários: JOSÉ ANTONIO SIGOLI, CPF: 066.081.358-07 Removido: Não - Localização: RUA CEARÁ, 266, Complemento: lote 03 da quadra “S”, Bairro: JARDIM PACAEMBU, Cidade: SÃO CARLOS UF: SP Quantidade: 1 - Valor Unitário (% Penhorado): R$ 300.000,00 - Valor Total Penhorado: R$ 300.000,00 - Data da Avaliação: 18/03/2022 - Percentual da
Penhora: 100,00% - Data da Penhora: 18/03/2022 - Valor do Lance Mínimo (60%): R$ 180.000,00 - Anexo(s) do Bem: FOTOS DO IMÓVEL - 40. Processo: 0010919-88.2020.5.15.0136 - VARA DO TRABALHO DE PIRASSUNUNGA - 40.1 Tipo: Outros - Identificação: 2670 - Descrição: Título recreativo
do Clube Pirassununga - 54.851.191/0001-24 (Rua Siqueira Campos, 2003 CENTRO PIRASSUNUNGA - SP 13631-015) - Proprietários: Antonio Carlos
Finotti Junior, CPF: 087.738.028-75 - Removido: Não Localização: Rua Siqueira Campos, 2003, Bairro: Centro, Cidade: PIRASSUNUNGA UF: SP, CEP:
13631015 Quantidade: 1 - Valor Unitário (% Penhorado): R$ 11.303,79 - Valor Total Penhorado: R$ 11.303,79 - Data da Avaliação: 11/04/2022 - Percentual da Penhora: 100,00% - Data da Penhora: 11/04/2022 - Valor do Lance Mínimo (30%): R$ 3.391,14 - Anexo(s) do Bem: Não há anexos cadastrados para este bem. 41. Processo: 0011273-91.2017.5.15.0048 - VARA DO TRABALHO DE PORTO FERREIRA - 41.1 Tipo: Veículo - Identificação:
Placa: ETZ5043 Renavam: 466769768 Chassi: 9BWAA05Z4D4010625 - Descrição: Um Fox 1.0, GII, marca Volkswagen, ano de fabricação 2012, ano do
modelo 2013, cor branca - Estado geral do bem: Não foi possível efetuar a vistoria in loco do bem, uma vez que, segundo informado pelo sócio da empresa
executada, Álvaro Franzin, o veículo estaria no município de Catanduva/SP. Entretanto, o Sr. Álvaro afirma que o bem apresentaria boas condições, logo, a
avaliação será realizada considerando-se que o veículo possui regular estado de uso e conservação. Ônus/Observação: Gravames: Constam restrições de
outros juízos, além das restrições decorrentes deste processo. Proprietários: RAFRA CONSTRUTORA LTDA, CNPJ: 00.025.994/0001-09 - Removido: Não
- Localização: Rua Coronel Manoel Leme, 1411, Bairro: Jardim Belém, Cidade: DESCALVADO UF: SP - Quantidade: 1 - Valor Unitário (% Penhorado):
R$ 33.417,00 - Valor Total Penhorado: R$ 33.417,00 - Data da Avaliação: 28/04/2022 - Percentual da Penhora: 100,00% - Data da Penhora: 28/04/2022
- Valor do Lance Mínimo (50%): R$ 16.708,50 - Anexo(s) do Bem: Não há anexos cadastrados para este bem. 41.2 Tipo: Veículo - Identificação: Placa:
CNO5558 Renavam: 681042290 Chassi: 9BWZZZ377VT121245 - Descrição: Um Gol MI, marca Volkswagen, ano de fabricação e modelo 1997, cor verde
Estado geral do bem: Não foi possível efetuar a vistoria in loco do bem, uma vez que, segundo informado pelo sócio da empresa executada, Álvaro Franzin,
o veículo estaria no município de São João da Boa Vista/SP. Entretanto, o Sr. Álvaro afirma que o bem apresentaria boas condições, logo, a avaliação será
realizada considerando-se que o veículo possui regular estado de uso e conservação. Ônus/Observação: Gravames: Constam restrições de outros juízos,
além das restrições decorrentes deste processo. Proprietários: RAFRA CONSTRUTORA LTDA, CNPJ: 00.025.994/0001-09 - Removido: Não - Localização: Rua Coronel Manoel Leme, 1411, Bairro: Jardim Belém, Cidade: DESCALVADO UF: SP - Quantidade: 1 - Valor Unitário (% Penhorado): R$ 7.680,00
- Valor Total Penhorado: R$ 7.680,00 - Data da Avaliação: 28/04/2022 - Percentual da Penhora: 100,00% - Data da Penhora: 28/04/2022 - Valor do
Lance Mínimo (50%): R$ 3.840,00 - Anexo(s) do Bem: Não há anexos cadastrados para este bem. 41.3 Tipo: Veículo - Identificação: Placa: BUW6890
Renavam: 620120762 Chassi: 9BWZZZ23ZRP016118 - Descrição: Uma Kombi, marca Volkswagen, ano de fabricação e modelo 1994, cor branca Estado
geral do bem: O veículo em questão apresenta péssimo estado de conservação e não possui motor. O bem se encontra guardado sem proteção contra as
intempéries do clima em um terreno em Descalvado/SP. Ônus/Observação: Gravames: Constam restrições de outros juízos, além das restrições decorrentes deste processo. Proprietários: RAFRA CONSTRUTORA LTDA, CNPJ: 00.025.994/0001-09 - Removido: Não - Localização: Avenida Maestro Francisco Todescan, Cidade: DESCALVADO UF: SP - Quantidade: 1 - Valor Unitário (% Penhorado): R$ 4.000,00 - Valor Total Penhorado: R$ 4.000,00 - Data
da Avaliação: 28/04/2022 - Percentual da Penhora: 100,00% - Data da Penhora: 28/04/2022 - Valor do Lance Mínimo (50%): R$ 2.000,00 - Anexo(s) do
Bem: Foto 1 Foto - 41.4 Tipo: Veículo - Identificação: Placa: BWT6947 Renavam: 627276938 Chassi: 9BM664105RC078522 - Descrição: Um Mercedes
Benz O 371 R, ano de fabricação e modelo 1994, cor prata - Estado geral do bem: O veículo em questão estaria sem bateria e com pneus ruins. Segundo
informações repassadas pelo filho do sócio Edson Ravazi, Rafael Ravazi, o veículo funcionaria, porém, estaria parado há aproximadamente quatro anos. O
bem se encontra guardado sem proteção contra as intempéries do clima em um terreno em Descalvado/SP. Ônus/Observação: Gravames: Constam restrições de outros juízos, além das restrições decorrentes deste processo. Proprietários: RAFRA CONSTRUTORA LTDA, CNPJ: 00.025.994/0001-09 -Removido: Não - Localização: Avenida Maestro Francisco Todescan, Cidade: DESCALVADO UF: SP - Quantidade: 1 - Valor Unitário (% Penhorado): R$
30.000,00 - Valor Total Penhorado: R$ 30.000,00 - Data da Avaliação: 28/04/2022 - Percentual da Penhora: 100,00% - Data da Penhora: 28/04/2022 Valor do Lance Mínimo (50%): R$ 15.000,00 - Anexo(s) do Bem: Foto – Foto – Foto – Foto - 41.5 Tipo: Veículo - Identificação: Placa: EDX0851 Renavam: 986049360 Chassi: 9BD15822786162252 - Descrição: Um Uno Mille Fire Flex, marca Fiat, ano de fabricação e modelo 2008, cor cinza Estado geral
do bem: Não foi possível efetuar a vistoria in loco do bem, uma vez que, segundo informado pelo sócio da empresa executada, Álvaro Franzin, o veículo
estaria no município de Morro Agudo/SP. Entretanto, o Sr. Álvaro afirma que o bem apresentaria boas condições, logo, a avaliação será realizada considerando-se que o veículo possui regular estado de uso e conservação. Ônus/Observação: Gravames: Constam restrições de outros juízos, além das restrições decorrentes deste processo. Proprietários: RAFRA CONSTRUTORA LTDA, CNPJ: 00.025.994/0001-09 - Removido: Não - Localização: Rua Coronel
Manoel Leme, 1411, Bairro: Jardim Belém, Cidade: DESCALVADO UF: SP - Quantidade: 1 - Valor Unitário (% Penhorado): R$ 16.725,00 - Valor Total
Penhorado: R$ 16.725,00 - Data da Avaliação: 28/04/2022 - Percentual da Penhora: 100,00% - Data da Penhora: 28/04/2022 - Valor do Lance Mínimo
(50%): R$ 8.362,50 - Anexo(s) do Bem: Não há anexos cadastrados para este bem. Valor de Avaliação do Lote Integral: R$ 91.822,00 - Lance Mínimo
do Lote Integral: R$ 45.911,00 - 42. Processo: 0010448-11.2021.5.15.0048 - VARA DO TRABALHO DE PORTO FERREIRA - 42.1 Tipo: Outros - Descrição: Rosh para narguile Complemento da descrição do bem penhorado: O rosh é feito de material cerâmico e possui 7,5 cm de diâmetro e 10 cm de altura.
Proprietários: SIDNEY TROIANI, CPF: 016.224.408-89 - Removido: Não - Localização: Avenida Francisco Peripato, 240, Bairro: Vila Sibilla, Cidade:
PORTO FERREIRA UF: SP - Quantidade: 320 - Valor Unitário (% Penhorado): R$ 25,00 - Valor Total Penhorado: R$ 8.000,00 - Data da Avaliação:
10/05/2022 - Percentual da Penhora: 100,00% - Data da Penhora: 10/05/2022 - Valor do Lance Mínimo (30%): R$ 2.400,00 - Anexo(s) do Bem: Foto REGULAMENTO PARA PARTICIPAÇÃO NA HASTA PÚBLICA UNIFICADA DO TRT DA 15ª REGIÃO E DISPOSIÇÕES GERAIS: 1) CADASTRAMENTO
PARA PARTICIPAR DO LEILÃO ELETRÔNICO: 1.1) O interessado em lançar deverá se cadastrar no sítio do leiloeiro na internet www.lancetotal.com.br.
O referido cadastramento implicará a aceitação da integralidade das disposições do Provimento GP-CR nº 04/2019 do TRT da 15a Região, assim como das
demais condições dispostas neste edital; 1.1.1) - O interessado com preferência na arrematação (credor, coproprietário, cônjuge alheio à execução, ou
companheiro, descendente ou ascendente do executado) deverá cadastrar-se com antecedência mínima de 48 horas antes da data do encerramento do
leilão; 1.2) Após o cadastramento e de acordo com o Art. 12, § 2º do Provimento supracitado, deverão ser remetidas ao leiloeiro, em seu endereço físico de
representação, Rua Dr. Bento Teobaldo Ferraz, 190 – Barra Funda – São Paulo/SP – CEP: 01140-070, ou por meio do e-mail lancetotal@lancetotal.com.
br além da via original de TERMO DE ADESÃO, assinado e com firma reconhecida em cartório, cópias autenticadas dos seguintes documentos: a) carteira
de identidade (RG) ou documento equivalente (carteira nacional de habilitação, documento de identidade expedido por entidades de classe ou órgãos públicos); b) cadastro de pessoa física (CPF); c) comprovante de estado civil; d) comprovante de residência ou domicílio em nome do interessado; e) contrato
social e alterações, na hipótese de pessoa jurídica; 1.3) Os documentos referidos no item 1.2 deverão ser recepcionados pelo leiloeiro até 24 horas antes do
dia e horário designados para o encerramento do leilão eletrônico, sob pena de não ser efetivada a validação do cadastro efetuado; 1.3.1) Considerando o
distanciamento social decorrente da pandemia de COVID-19, que impede aglomerações, fica autorizado o envio dos documentos de identificação dos licitantes assinados digitalmente pelo remetente, de forma a poder submetê-lo à veracidade das informações. A exceção é decorrente do distanciamento social da
pandemia COVID-19 e tendo em vista que a hasta será totalmente digital/eletrônica/virtual pelas razões expostas, o mesmo se aplica ao licitante, para preservação da saúde de todos. 1.4) O cadastro é pessoal e intransferível, sendo o interessado responsável pelo cumprimento dos prazos fixados neste edital,
assim como pelos lances realizados com seu login e senha; 1.5) O cadastramento e a participação no leilão eletrônico constituem faculdade dos licitantes,
eximindo-se o Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região de eventuais problemas técnicos ou operacionais que obstem, no todo ou em parte, a efetiva
participação do interessado no ato; 2. DISPOSIÇÕES GERAIS DA HASTA PÚBLICA: 2.1) A hasta estará a cargo da Leiloeira Oficial ora nomeada, Sra.
ANGÉLICA MIEKO INOUE DANTAS, JUCESP n° 747, sediado na Rua Doutor Bento Teobaldo Ferraz, 190 – Barra Funda – São Paulo/SP – CEP: 01140070 (escritório de representação), com sítio na rede mundial de computadores na página www.lancetotal.com.br e endereço eletrônico (e-mail) lancetotal@lancetotal.com.br , o qual fica responsável por: a) Divulgar o leilão designado na modalidade exclusivamente eletrônica em mídias como redes sociais
e portais de notícias, além da publicação do competente edital, com, no mínimo, 20 (vinte) dias úteis de antecedência; b) Expedir os Autos de Arrematação,
uma vez aceitos os lances e comprovados os pagamentos, encaminhando-os eletronicamente, após a sua assinatura digital, à Juíza Coordenadora da Divisão de Execução para a mesma finalidade; c) Havendo dúvida por parte do leiloeiro, este deverá realizar contato prévio com a Juíza Coordenadora antes de
finalizar o Auto de Arrematação; 2.2) Conforme artigo 25, § 4º, do Provimento GP-CR nº 4/2019, na hipótese de acordo ou remição após a inclusão do bem
em hasta, o leiloeiro fará jus à comissão, a ser arbitrada segundo parâmetros definidos pelo Juízo da execução; 2.3) Além da comissão de 5% (cinco por
cento) sobre o valor da arrematação, fará jus o leiloeiro ao ressarcimento das despesas incorridas com a remoção, guarda e conservação dos bens, desde
que documentalmente comprovadas, na forma do artigo 789-A, VIII, da CLT, que serão acrescidas à execução; 2.4) Os bens serão anunciados por lotes no
sítio do leiloeiro, vendidos um a um, em caráter ad corpus e no estado de conservação em que se encontram. Os bens que não forem objeto de arrematação
serão disponibilizados novamente, no último dia da hasta, 15 (quinze) minutos após o encerramento do leilão de todos os bens, com duração de 1 hora
para todos os lotes não arrematados, podendo, neste caso, os lotes serem desmembrados, desde que mantidos o mesmo percentual de lance mínimo fixado
(art. 4º, parágrafo único, do Provimento GP-CR no 4/2019). Observação: Para os lotes que não receberem lances até 24 horas do encerramento do pregão,
poderá o magistrado autorizar, a partir de contato prévio realizado por iniciativa do leiloeiro, excepcionalmente, observadas as características e peculiaridades
que envolvam os bens, aceitar propostas com valores inferiores ao lance mínimo previsto, apenas em relação aos bens móveis e veículos; 2.5) Será observada como lance mínimo a percentagem sobre o valor da avaliação definida pelo Juízo da Execução e, não existindo definição pelo Juízo da Execução
do lance mínimo, esse será de 60% (sessenta por cento) do valor de avaliação para bens imóveis, 50% (cinquenta por cento) para veículos e 30% (trinta por
cento) para os demais bens; 2.6) Desde a data da publicação do presente Edital, o leilão eletrônico estará disponível para recepção de lances por meio do

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPÃO BONITO-SP

Estado de São Paulo
Secretaria da Administração

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL nº 159/2022
Processo Administrativo nº 055853/2022
OBJETO: Contratação de empresa especializada para locação de sala de cinema com
capacidade mínima de 250 lugares, e serviço de transporte/traslado de estudantes para a
sala de cinema, conforme edital e seus anexos.
Valor Estimativo: R$ 813.901,68 (oitocentos e treze mil novecentos e um reais e sessenta
e oito centavos).
Os envelopes contendo a proposta e os documentos de habilitação deverão ser entregues
às 09:00h do dia 15 de agosto de 2022, na Secretaria Municipal da Administração,
Departamento de Materiais e Licitações, sito na Rua Jacira nº 50, Jardim Macedo, Ribeirão
Preto/SP – CEP 14091-130, ocasião em que se dará a sessão de processamento do
Pregão.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIÁPOLIS

EXTRATO RESUMIDO DE EDITAL DE LICITAÇÃO
Processo nº. 070/2022–Pregão Presencial nº 023/2022-Edital nº 035/2022 - Retificado
Objeto: Aquisição de 01 (um) veículo novo, 0 (zero) km, tipo Van 16 (dezesseis) lugares, destinado a
Secretaria de Saúde do Município de Mariápolis/SP, conforme Resolução SS n.º 50, de 19 de maio de
2022, da Secretaria de Estado da Saúde do Estado de São Paulo.
Entidade promotora: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIÁPOLIS – SP. Tipo: MENOR PREÇO POR
ITEM. Data do edital: 28 de julho de 2022. Encaminhamento das propostas até 18 de agosto de
2022. Sessão pública e fase de lances: 18/08/2022 às 09h00min – Prédio do Centro Cultural Herothides Belloni do município de Mariápolis/SP. Os interessados em participar do presente certame
poderão adquirir o Edital junto à Prefeitura Municipal de Mariápolis, na Avenida Prefeito Bernardo
Meneghetti, 800 – centro, na cidade de Mariápolis/SP, das 8h às 11h e das 13h às 17h, via e-mail licitacao@mariapolis.sp.gov.br ou através do site http://www.mariapolis.sp.gov.br/. Demais informações
poderão ser obtidas por meio do telefone (18) 3586-1227, nos mesmos horários mencionados acima.
Mariápolis/SP, 28 de julho de 2022.
RICARDO MITSURO WATANABE
Prefeito Municipal

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

AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão Eletrônico nº 241/2022
Processo Administrativo nº 073249/2022
LICITAÇÃO DIFERENCIADA COM LOTES PARA AMPLA PARTICIPAÇÃO E LOTES PARA
PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DE MICROEMPRESAS, EMPRESAS DE PEQUENO PORTE E
MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL.
OBJETO: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços médico veterinário de
esterilização (castração) de cães e gatos, machos e fêmeas, conforme edital e seus anexos.
Valor Estimativo: R$ 249.971,99 (duzentos e quarenta e nove mil, novecentos e setenta e um reais
e noventa e nove centavos).
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: até às 14 horas do dia 15 de agosto de 2022.
ABERTURA DAS PROPOSTAS: Dia 15 de agosto de 2022 às 14 horas.
INÍCIO DA DISPUTA DE PREÇOS: Dia 15 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, 01 de agosto de 2022.
Ricardo Fernandes de Abreu
Secretário Municipal da Administração

site do leiloeiro na internet www.lancetotal.com.br, sendo certo que: a) Durante todo o período de duração da hasta pública, até o seu encerramento, o usuário cadastrado terá conhecimento dos lances ofertados virtualmente, inclusive se o lance for de forma parcelada (online), por meio de informação disponibilizada pelo leiloeiro na página eletrônica sob sua responsabilidade, observado, no particular, o contido no art. 21 do Provimento GP-CR nº 04/2019; b) O
usuário cadastrado poderá ofertar novo lance, que será devidamente anunciado no ambiente virtual do leiloeiro, propiciando a concorrência em igualdade de
condições aos interessados; 2.7) O aludido ambiente virtual do leiloeiro deve possibilitar a comunicação com os licitantes, inclusive com registro de data e
hora, para verificação e certificação da ordem dos lances, tanto do arrematante vencedor quanto do arrematante vencido, assim como das condições de
pagamento (à vista ou parcelado). 2.8) Compete à Juíza responsável pela hasta pública, na forma do artigo 14, § 3º do Provimento GP-CR nº 04/2019, proceder ao cancelamento de qualquer oferta quando houver descumprimento das condições estabelecidas no edital ou no referido provimento quando a proposta apresentar irregularidade facilmente detectável, observando-se o disposto no art. 890, CPC; 2.9) Arrematado o bem, o leiloeiro enviará ao arrematante,
por mensagem eletrônica, as guias de depósito e os dados bancários para pagamento imediato do valor da arrematação e da comissão, respectivamente,
observados os percentuais devidos e a forma de pagamentos previstos neste edital; 2.10) Caso o pagamento seja à vista, no ato do acerto de contas da
hasta pública, o arrematante deverá pagar a parcela correspondente a, no mínimo, 20% (vinte por cento) do valor do lance, além da comissão do leiloeiro,
de 5% (cinco por cento) sobre o mesmo valor, admitindo-se o pagamento apenas via transferência on-line. Quanto ao saldo remanescente, deverá ser pago
no primeiro dia útil subsequente à data da realização da hasta (art. 6º, § 1º, do Provimento GP-CR 04/2019), via transferência on-line; 2.11) Caso o pagamento seja parcelado, no ato do acerto de contas da hasta pública, o arrematante deverá pagar a entrada correspondente a, no mínimo, 25% (vinte e cinco por
cento) do valor do lance, além da comissão do leiloeiro, de 5% (cinco por cento) sobre o mesmo valor, admitindo-se o pagamento apenas via transferência
on-line; 2.12) A realização tempestiva dos pagamentos deve ser comprovada na mesma data de sua efetivação, mediante envio de mensagem eletrônica
acompanhada dos documentos, para o endereço eletrônico do leiloeiro, que encaminhará à Divisão de Execução e ao Juízo da Execução; 2.13) O leiloeiro
deverá comunicar imediatamente à Divisão de Execução a não realização dos depósitos dos valores devidos no prazo fixado, bem como a existência de
lances subsequentes aos do arrematante, para que os seus ofertantes possam exercer o direito de opção, sem prejuízo da possibilidade de reparação de
prejuízos prevista no disposto no caput do artigo 903 do Código de Processo Civil; 2.14) O credor que não adjudicar os bens constritos perante o Juízo da
Execução antes de designada data para o leilão pela Corregedoria Regional, com sorteio de leiloeiro e geração de relatório por sistema eletrônico, só poderá adquiri-los em hasta pública na condição de arrematante, com preferência na hipótese de igualar ao maior lance, respondendo, porém, pelo pagamento
da comissão do leiloeiro, em conformidade com as regras gerais deste regulamento (item 2.8); 2.15) Se o crédito do (s) exequente(s) for(em) suficiente(s)
para a aquisição do bem na hasta e o(s) exequente(s) desejar(em) oferecer lance utilizando tal crédito, serão observadas as seguintes regras: a) Na hipótese de o exequente ser o único credor trabalhista com crédito habilitado nos autos da execução em que foi determinada a alienação do bem penhorado, a
arrematação com a utilização dos créditos, somente será deferida, sem exibir o preço, se, por ocasião da realização da hasta pública, apresentar, até 2 (dois)
dias antes da data designada para o encerramento da hasta, mediante petição no processo, certidão atualizada do seu crédito, que deverá ser superior a
eventual lance aceito. Além disso, deverá constar a certidão de comprovação de ser ele (a) o(a) único(a) credor(a) trabalhista com crédito habilitado nos
autos em que foi determinada a alienação do bem penhorado, tendo em vista o disposto no §1º do art. 892 do Código de Processo Civil (‘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’); b) Na hipótese de existir
mais de um credor trabalhista com crédito habilitado no processo (inclusive por penhora no rosto dos autos ou em virtude de reserva de crédito) em que foi
determinada a alienação do bem penhorado, a arrematação com a utilização dos créditos somente será deferida se houver petição no aludido processo (Pje),
até 2 (dois) dias antes da data designada para o encerramento da hasta, de todos os credores manifestando o desejo de arrematar conjuntamente o bem,
hipótese na qual cada um deles adquirirá uma parte ideal proporcional ao seu crédito, cabendo-lhes pagar, também de forma proporcional, a comissão fixada
ao leiloeiro; c) Na hipótese da alínea anterior, caso não haja a concordância de arrematação conjunta de todos os credores, o exequente que pretender arrematar os bens estará obrigado a exibir a integralidade do preço (diferença entre seu crédito e o lance eventualmente ofertado ou, se não houver, entre o
seu crédito e o valor do lance mínimo), sob pena de indeferimento do pedido de arrematação; d) Caso o (s) arrematante (s) seja (m) o (s) próprio (s) credor
(es) e o seu crédito seja inferior ao valor do lance mínimo, deverá ser efetuado, no prazo de 3 (três) dias contados da data do encerramento da hasta, o depósito da diferença entre o valor do maior lance do seu crédito ou da diferença entre o valor do seu crédito e o montante do lance mínimo, sob pena de tornar
sem efeito a arrematação, realizando-se novo leilão à custa do exequente ou, se for o caso, de atribuí-la ao licitante concorrente. Nesta hipótese, a comissão
do leiloeiro, calculada sobre o valor do lance, deverá ser paga por ocasião do encerramento da hasta pública, ou no dia útil imediatamente subsequente, se
autorizado pelo magistrado condutor da hasta; 2.16) O interessado em adquirir o bem penhorado em prestações poderá lançar de forma parcelada, porém,
desde que observadas as seguintes regras: a) A proposta sempre observará como piso o valor do lance mínimo definido no edital e conterá oferta de pagamento de pelo menos 25% (vinte e cinco por cento) do valor do lance à vista e o restante parcelado em até 20 (vinte) meses, desde que o valor mínimo de
cada parcela não seja inferior a R$ 1.000,00 (um mil reais). Será utilizado para corrigir monetariamente as parcelas o índice Selic ou outro que venha a
substituí-lo no decorrer do parcelamento; b) Deferido o parcelamento, no caso de atraso no pagamento de qualquer das prestações, incidirá multa de 10%
(dez por cento) sobre a soma da parcela inadimplida com as parcelas vincendas; c) O inadimplemento autoriza o exequente a pedir a resolução da arrematação ou promover, em face do arrematante, a execução do valor devido, devendo ambos os pedidos serem formulados nos autos da execução em que se
deu a arrematação perante o Juízo da execução; d) A apresentação da proposta de parcelamento não suspende o leilão; e) A proposta de pagamento do
lance à vista sempre prevalecerá sobre as propostas de pagamento parcelado, nos termos do artigo 895, § 7º, do CPC; f) Havendo mais de uma
proposta de pagamento parcelado: f.1) Em diferentes condições, o(a) leiloeiro(a) analisará, cotejando inclusive, se o caso, com o prazo de parcelamento, qual
é a mais vantajosa, assim compreendida a de maior valor real ou, sendo os valores iguais, a que apresentar menor número de parcelas, a qual será corroborada pelo(a) Juiz(íza) com a assinatura digital do Auto de Arrematação; f.1.1) Havendo dúvida por parte do(a) leiloeiro(a), este(a) deverá realizar contato
prévio com a Juíza Coordenadora antes de finalizar o Auto de Arrematação; f.2) em iguais condições, prevalecerá aquela formulada em primeiro lugar; g) No
caso de arrematação a prazo, os pagamentos feitos pelo arrematante pertencerão ao/s exequente/s até o limite de seu crédito e os subsequentes serão
destinados ao pagamento de contribuições previdenciárias e fiscais, custas e outras despesas processuais do próprio feito ou de outros feitos movidos perante a Justiça, especialmente a trabalhista. Após estes pagamentos, se houver sobra de numerário, este valor será devolvido ao executado; h) A carta de
arrematação ficará condicionada ao pagamento integral das parcelas. Eventuais requerimentos relativos ao(s) bem(ns) arrematado(s), tais como imissão
antecipada na posse, para bens imóveis, deverão ser formulados nos autos da execução em que se deu a arrematação perante o Juízo da Execução, a quem
caberá a decisão, assim como eventuais requerimentos de antecipação de entrega de carta de arrematação para bens móveis, deverá ser requerida ao
Juízo da Execução, mediante caução idônea, ficando à decisão deste o deferimento da carta em comento; 2.17) Relativamente aos tributos e outros débitos
que recaiam sobre o bem alienado em hasta pública seguir-se-ão as seguintes regras: a) Nos termos do parágrafo único do artigo 130 do Código Tributário
Nacional e artigo 110 da Consolidação dos Provimentos da Corregedoria-Geral da Justiça do Trabalho e do art. 2º, § 1º, letra ‘h’, do Provimento GP-CR nº
4/2019, sendo hipótese de sub-rogação dos débitos no preço, fica o bem imóvel arrematado nesta hasta pública desembaraçado das dívidas tributárias e
fiscais de qualquer órgão da Administração Pública, inscritas ou não na dívida pública, geradas até a data da arrematação, de forma que esses encargos não
serão transferidos aos arrematantes; b) Conforme já decidiu o TST (TST-RO-6626-42.2013.5.15.0000; TST_REENEC E RO – 75700-07.2009.5.05.0000;
TST-ReeNec e RO-12600-56.2009.5.09.0909; TST-RXOF e ROAG - 58400-44.2005.5.06.0000; TST-RXOF e ROMS - 25600-26.2006.5.06.0000), por analogia, a previsão da alínea antecedente também se aplica a bens móveis, inclusive veículos, ficando os mesmos livres de débitos de IPVA, multas e outros,
inscritos ou não na dívida pública, geradas até a data da arrematação, de forma que esses encargos não serão transferidos aos arrematantes; c) Do mesmo
modo, nos termos do disposto nos artigos 1.430 do Código Civil e 908, § 1º do Código de Processo Civil, por força da aquisição originária da coisa, eventuais
débitos que recaiam sobre o bem até a data da hasta pública, inclusive os de natureza propter rem (Ex.: débitos condominiais), subrogam-se sobre o respectivo preço, observada a ordem de preferência; d) As despesas de transferência do bem penhorado que não se enquadrem na previsão das alíneas antecedentes, tais como, custo de registro no Cartório de Registro de Imóveis, transferência junto a órgão de trânsito, entre outras, correrão por conta do arrematante. 2.18) Não será devida a comissão ao leiloeiro na hipótese de desistência de que trata o § 5º do artigo 903 do Código de Processo Civil, de anulação
ou ineficácia da arrematação ou se negativo o resultado da hasta. Nessas hipóteses, o leiloeiro devolverá ao arrematante o valor recebido a título de comissão, corrigido pela Selic, imediatamente após o recebimento do comunicado pelo Juízo da Execução; 2.19) Ressalvada a hipótese do art. 903, § 5º, do Código de Processo Civil, a desistência da arrematação ou a ausência do depósito do saldo remanescente no prazo fixado acarretará a perda, em favor da
execução, do valor já pago, além da comissão destinada ao leiloeiro; 2.20) Eventual impugnação à expropriação de bens observará o disposto no art. 903 do
CPC. 3. DISPOSIÇÕES FINAIS: 3.1) Questionamentos à arrematação, de acordo com o artigo 903 do CPC, não implicarão efeito suspensivo da venda
realizada, considerando-se perfeita, acabada e irretratável, ainda que venha a ser julgada procedente a ação autônoma de que trata o § 4º do mesmo artigo,
assegurada a possibilidade de reparação pelos prejuízos sofridos; 3.2) Os participantes dos leilões promovidos pelo TRT, incluídos os eventuais arrematantes
dos lotes oferecidos, não poderão alegar desconhecimento das condições do certame, dos encargos do bem, das condições e dos prazos de pagamento ou
das despesas e custas relativas às hastas públicas; 3.3) Fica autorizado o leiloeiro ou pessoa por ele expressamente designada a fazer a vistoria dos bens
penhorados, podendo fotografá-los, bem como solicitar, em caráter de urgência, as respectivas certidões de regularidade nos órgãos de interesse, em especial Prefeitura, Detran, Ciretran, Cartórios de Registro de Imóveis, Cartório de Títulos e Documentos, INCRA, dentre outros que se fizerem necessários; 3.4)
É vedado aos depositários criar embaraços à visitação dos bens sob sua guarda, em dias úteis, das 8h às 18h, ou por meio de serviço de agendamento de
visitas, sob pena de ofensa ao artigo 77, inciso IV, do CPC, ficando, desde logo, autorizado o uso de força policial, se necessário; 3.5) No prazo de 10 dias
após a realização da hasta, o leiloeiro deverá apresentar à Vara do Trabalho de origem do processo e à Divisão de Execução (divisaoexecucao.araraquara@
trt15.jus.br) planilha de ocorrências, nos termos do artigo 23 do Provimento GP-CR nº 04/2019; 3.6) Os casos omissos e as dúvidas quanto à aplicabilidade
do Provimento GP-CR nº 04/2019 serão resolvidos por ato conjunto da Presidência e da Corregedoria deste Tribunal, sendo as ocorrências ou problemas
judiciais dirimidos pelo Juiz Coordenador da Divisão de Execução; 3.7) A publicação deste edital supre eventual insucesso nas intimações pessoais,
inclusive com relação aos cônjuges, aos seus respectivos patronos, à executada e aos seus sócios; 3.8) O prazo para eventuais embargos à arrematação ou adjudicação passará a fluir da data da Hasta Pública, independentemente de nova notificação; 3.9) Todas as informações necessárias para a participação dos licitantes no leilão, bem como quanto aos procedimentos e às regras adotadas para sua validade poderão ser adquiridas por meio do e-mail
lancetotal@lancetotal.com.br , ou do telefone (11) 3868-2910 - 3.10) O presente edital estará disponível na íntegra no sítio do leiloeiro na internet www.lancetotal.com.br - Araraquara/SP, 27 de julho de 2022. Conceição Aparecida Rocha de Petribu Faria - Juíza Coordenadora da Divisão de Execução de
Araraquara http://www.publicjud.com.br/visualizar/55348

Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto

ABERTURA/LICITAÇÕES
TOMADA DE PREÇOS Nº 025/2022 – PROCESSO
Nº 4602/2022: Contratação de empresa especializada
para Execução de Drenagem de Águas Pluviais para o Controle
de Erosão no Bairro Taquaral, para a Secretaria Municipal de
Planejamento,conforme especificações contidas no Edital. Abertura
dia 18/08/2022, as 09h00min.
O Edital na íntegra poderá ser obtido ou consultado através do site
www.capaobonito.sp.gov.br no portal Serviços, clicar em Editais.
Capão Bonito/SP, 01 de agosto de 2022.
Dr. Júlio Fernando Galvão Dias- Prefeito Municipal
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- Local e horário para retirada do Edital: Departamento de Materiais e Licitações – Divisão
de Licitação – Rua Jacira nº 50, Jardim Macedo, das 10h às 16h, gratuitamente, ou na
íntegra através do site: www.ribeiraopreto.sp.gov.br > Portal da Transparência >
Licitações > PMRP.
Ribeirão Preto, 01 de agosto de 2022.
Ricardo Fernandes de Abreu
Secretário Municipal da Administração

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 063/2022 - EDITAL N° 153/2022
Objeto: Prestação de serviços de locação escavadeira e vibro acabadora, para
uso em manutenções em diversas Secretarias, Unidades Escolares, Rodovias e
outros, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo
prazo de 12 (doze) meses, de acordo com a descrição constante do Anexo I, que
faz parte integrante do processo licitatório. O edital está disponível gratuitamente,
através dos sites: www.bbmnetlicitacoes.com.br e www.indaiatuba.sp.gov.br. Este
Pregão se realizará de forma ELETRÔNICA, através da BBM – Bolsa Brasileira
de Mercadoria, na data de 12 de agosto de 2022, às 09:00 horas. Maiores
informações, no Departamento de Licitações, através do telefone nº (19) 38349034 / (19) 3834-9085.
INDAIATUBA, 01 DE AGOSTO DE 2022
NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI

EDITAL Nº 159/2022 – TOMADA DE PREÇOS Nº 008/2022.
OBJETO: Contratação de empresa especializada para execução da reforma da CEI Bella
Clark Soares, situado na Rua Fioravante Zin, nº 100 – Jardim Ipanema, nesta cidade
de Birigui/SP, com fornecimento de materiais, mão de obra e equipamentos, conforme
memorial descritivo, memória de cálculo, planilha orçamentária, cronograma físicofinanceiro e projetos fornecidos pela Secretaria de Obras. Data da Abertura: 18/08/2022
às 08h30min. Melhores informações poderão ser obtidas junto a Divisão de Compras,
Licitações e Gestão de Contratos, na Rua Anhanguera nº 1.155 Andar Térreo, Jardim
Morumbi, Birigui/SP ou pelo e-mail: licitacoes@birigui.sp.gov.br. O Edital poderá ser lido
naquela seção e retirado gratuitamente no site www.birigui.sp.gov.br, Leandro Maffeis
Milani, Prefeito Municipal, Birigui, 01/08/2022.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI

EDITAL Nº158/2.022 – PREGÃO ELETRÔNICO Nº86/2.022.
OBJETO: Registro de preços para aquisição de materiais hidráulicos, destinados ao setor da Diretoria
de Controle de Serviços de Água e Esgoto – Secretaria de Meio Ambiente. Data da abertura: 15/08/2022,
às 08:00 horas. Melhores informações poderão ser obtidas junto à Divisão de Compras, Licitações e
Gestão de Contratos na Rua Anhanguera nº 1155, Jardim Morumbi, ou e-mail: andreia.pregoeira@
gmail.com / contrato.pmb@gmail.com. O Edital poderá ser lido naquela Seção e retirado gratuitamente
no site www.birigui.sp.gov.br, Leandro Maffeis Milani – Prefeito Municipal. Birigui - SP, 01/08/2022.

MUNICÍPIO DE JAHU

TERMO DE REVOGAÇÃO DE HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 55–PG/2022
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 010/2022
A PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JAHU-SP torna público, a quem interessar possa, a revogação da
homologação do Pregão Eletrônico nº 010/2022, com as empresas INSTITUTO PASSANDO A GUARDA
DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL DA CULTURA., inscrita sob o CNPJ n.º 11.413.347/000182 e HASIC GESTÃO E CONSULTORIA LTDA.-M.E., inscrita sob o CNPJ n.º 13.487.685/0001-94, nos
termos da Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993, c/c a Lei 10.520, de 17 de julho de 2002 e com o Decreto 3.555,
de 8 de agosto de 2000 e as alterações posteriores, e Decretos Municipais n.º 5.205, de 24 de novembro de
2004, alterado pelo Decreto n.º 5.247, de 29 de março de 2005, e n.º 5.278, de 27 de junho de 2005, alterado
pelo Decreto n.º 7.762, de 06 de agosto de 2020 e demais legislações pertinentes, a qual teve a sua publicação
veiculada na edição n.º 95, do Diário Oficial da União, no dia 20 de maio de 2022, sexta-feira, página 414,
caderno Prefeituras > Estado de São Paulo > Prefeitura Municipal de Jahu, Seção 3, uma vez que o projeto em
questão, pautado pelo convênio 909936/2021, foi rejeitado convênio pelo Ministério da Cidadania, conforme
consta melhor informado nos autos processuais e na plataforma Mais Brasil.
Fica determinado, a contar da data desta publicação, o prazo de 03 (três) dias úteis para que as interessadas apresentem
recurso contra a decisão que tomou por REVOGADA a HOMOLOGAÇÃO do Pregão Eletrônico em questão.
Jahu, 01 de agosto de 2.022.
FILIPE HERNANDES DIAS CRISTOFARO
SECRETÁRIO DE ECONOMIA E FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MERCEDES-SP

TERMO DE CONTRATO LC/061/2022 - DE 20 DE JULHO DE 2022
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MERCEDES – Contratado: MAYRELIS
CONSTRUTORA LTDA . Objeto: Execução global (material e mão de obra) de 19.114,73 m²
de reforma da área de lazer Euclides Bocardi e implantação de uma pista de caminhada no Município de Santa Mercedes, com recursos próprios (R$ 2.605,85) e do convênio nº 101414/2022 (R$
200.000,00), firmado com a Secretaria de Desenvolvimento Regional do Estado de São Paulo, no
valor de R$ 186.397,37 (cento e oitenta e seis mil, trezentos e noventa e sete reais e trinta e sete
centavos).

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
REABERTURA DE PRAZO (Edital alterado, erro na divisão de lotes, correto LOTE ÚNICO)
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 057/2022 - EDITAL N° 140/2022
Objeto: Prestação de serviços de infraestrutura de rede, para instalações
de pontos de lógica e serviços de cabeamento e aquisição de equipamentos
para cabeamento, através do Sistema de Registro de Preços, com execução
e entregas parceladas durante o período de 12 (doze) meses, com prazo de
cada instalação/entrega em até 20 (vinte) dias, de acordo com as descrições
constantes do Anexo I, do processo licitatório. O edital está disponível
gratuitamente, através dos sites: www.bbmnetlicitacoes.com.br e www.
indaiatuba.sp.gov.br. Este Pregão se realizará de forma ELETRÔNICA,
através da BBM – Bolsa Brasileira de Mercadoria, na data de 12 de agosto
de 2022, às 09:00 horas. Maiores informações, no Departamento de
Licitações, através do telefone nº (19) 3834-9034 / (19) 3834-9085.
INDAIATUBA, 01 DE AGOSTO DE 2022
NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL
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Economia
MATRIX ENERGY PARTICIPAÇÕES S.A.

CNPJ/ME nº 19.834.826/0001-84 - NIRE 35.300.463.111
Ata da Assembleia Geral Extraordinária, realizada em 10 de junho de 2022
1. Data, Horário e Local: Realizada em 10 de junho de 2022, às 9:00 horas, na sede social da Matrix Energy Participações S.A., localizada na Capital do Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 2055, conjuntos 111 e 112, sala 3, Jardim Paulistano, CEP 01452-001 (“Companhia”).
2. Convocação e Presença: Dispensadas as formalidades de convocação, nos termos do artigo
124, §4º, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei das Sociedades por
Ações”), tendo em vista a presença de acionistas representando a totalidade do capital social votante da Companhia, conforme assinaturas lançadas na Lista de Presença de Acionistas arquivada na
sede da Companhia. 3. Mesa: A presente assembleia foi presidida pelo Sr. Guilherme Hanna e secretariada pelo Sr. Marcelo Azevedo Fajnzylber. 4. Ordem do Dia: Deliberar sobre: (i) a nomeação
da Kroll Brasil Ltda., sociedade empresaria limitada com sede na Cidade de São Paulo, Estado de
São Paulo, na Avenida Jornalista Roberto Marinho, n° 85, 5° andar, conjunto 52, CEP 04576-010,
inscrita no CNPJ/ME sob o n° 09.628.460/0001-33 (“Empresa Especializada”), como empresa responsável pela elaboração de laudo de avaliação (“Laudo de Avaliação”) da totalidade das ações de
emissão da (a) GET Holding S.A., sociedade por ações de capital fechado com sede na Cidade de
São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida São Gabriel, nº 477, 3º andar, sala 6, CEP 01435-001,
inscrita no CNPJ/ME sob o n° 42.550.542/0001-88 (“Get Holding”); e (b) Ventos Altos Energias Renováveis S.A., sociedade por ações de capital fechado com sede na Cidade de São Paulo, Estado
de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, n° 2601, conjunto 112, parte, CEP 01452-000, inscrita no CNPJ/ME sob o n° 40.586.962/0001-99 (“Ventos Altos”), a serem contribuídas em aumento
de capital da Companhia; (ii) a aprovação do Laudo de Avaliação; (iii) o aumento do capital social da
Companhia mediante a emissão de 11.828.135 (onze milhões, oitocentos e vinte e oito mil, centro
e trinta e cinco) novas ações ordinárias, todas nominativas e sem valor nominal com destinação de
parte do preço de emissão para a reserva de capital; (iv) a alteração do Artigo 5º do Estatuto Social
da Companhia, se aprovada a matéria prevista no item (iii) acima; e (v) a autorização para que os administradores da Companhia pratiquem todos e quaisquer atos necessários para a implementação
das matérias aprovadas nesta ata. 5. Deliberações: Após a discussão das matérias constantes da
ordem do dia, os acionistas, sem quaisquer ressalvas ou restrições, deliberaram por unanimidade o
quanto segue: 5.1. Aprovar e ratificar a nomeação e contratação da Empresa Especializada para a
preparação do Laudo de Avaliação, nos termos do artigo 8º da Lei das Sociedades por Ações, das
ações de emissão da Get Holding e Ventos Altos, segundo o critério valor de mercado, para fins de
sua conferência à Companhia, a título de integralização do capital social, pela acionista ingressante
PSS PRINCIPAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA - IE,
fundo de investimento em participações multiestratégia, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, n° 1355, 3° andar, Jardim Paulistano, CEP
01452-002, inscrito no CNPJ/ME sob o n° 32.140.484/0001-60. 5.2. Aprovar, depois de examinado
e discutido, o Laudo de Avaliação elaborado pela Empresa Especializada para fins do aumento do
capital social da Companhia, o qual integra a presente ata como Anexo I. 5.3. Aprovar a emissão de
11.828.135 (onze milhões, oitocentos e vinte e oito mil, centro e trinta e cinco) novas ações ordinárias, nominativas, sem valor nominal, pelo preço de emissão de aproximadamente R$13,80 (treze
reais e oitenta centavos) por ação, totalizando em R$163.267.643,41 (cento e sessenta e três milhões, duzentos e sessenta e sete mil, seiscentos e quarenta e três reais e quarenta e um centavos),
fixado com base no artigo 170, §1º, inciso I, da Lei das Sociedades por Ações, sendo que (i) R$11,92
(onze reais e noventa e dois centavos) do preço de emissão, totalizando R$141.000.000,00 (cento e
quarenta e um milhões de reais), será destinado para a conta de capital social e (ii) R$1,88 (um real
e oitenta e oito centavos) do preço de emissão, totalizando R$22.267.643,41 (vinte e dois milhões,
duzentos e sessenta e sete mil, seiscentos e quarenta e três reais e quarenta e um centavos), será
destinado para a conta de reserva de capital nos termos do artigo 182, §1º, da Lei das Sociedades
por Ações. 5.3.1. Em decorrência da deliberação acima, o capital social da Companhia passa de
R$297.000.000,00 (duzentos e noventa e sete milhões de reais), dividido em 29.979.366 (vinte e
nove milhões, novecentas e setenta e nove mil, trezentas e sessenta e seis) ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, para R$438.000.000,00 (quatrocentos e trinte e oito milhões de reais),
dividido em 41.807.501 (quarenta e uma milhões, oitocentas e sete mil, quinhentas e uma) ações
ordinárias, nominativas e sem valor nominal, um aumento, portanto, de R$141.000.000,00 (cento e
quarenta e um milhões de reais). 5.3.2. As 11.828.135 (onze milhões, oitocentos e vinte e oito mil,
centro e trinta e cinco) ações ordinárias ora emitidas são totalmente subscritas e integralizadas pelo
acionista ingressante PSS PRINCIPAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA - IE, fundo de investimento em participações multiestratégia, inscrito no CNPJ/ME
sob o n° 32.140.484/0001-60, mediante a conferência à Companhia de (a) 51.126.713 (cinquenta
e um milhões, cento e vinte e seis mil, setecentas e treze) ações ordinárias de emissão da Get
Holding; e (b) 80.110.000 (oitenta milhões, cento e dez mil) ações ordinárias de emissão da Ventos
Altos, na forma e nos termos de seu boletim de subscrição constante no Anexo II à presente ata.
5.3.3. Os demais acionistas da Companhia renunciam, neste ato, os seus respectivos direitos de
preferência na subscrição das ações ora emitidas em razão do aumento de capital ora aprovado.
5.4. Em virtude da deliberação do item 5.3 acima, aprovar a alteração do caput do Artigo 5° do Estatuto Social da Companhia, o qual passa a vigorar com a seguinte nova redação: “Artigo 5º O capital
social, totalmente subscrito e integralizado, é de R$438.000.000,00 (quatrocentos e trinte e oito
milhões de reais) sendo representado por 41.807.501 (quarenta e uma milhões, oitocentas e sete
mil, quinhentas e uma) ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal.” 5.5. Autorizar os
administradores da Companhia a praticarem todos e quaisuqer atos necessários para implementar
as deliberações ora tomadas. 6. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a ser tratado, foi oferecida
a palavra a quem dela quisesse fazer uso e, como ninguém se manifestou, foram encerrados os trabalhos e suspensa a assembleia pelo tempo necessário à lavratura desta ata, nos termos do artigo
130, §1º, da Lei das Sociedades por Ações, a qual, após reaberta a sessão, foi lida, achada conforme, aprovada e por todos os presentes assinada. São Paulo, 10 de junho de 2022. Mesa: Guilherme
Hanna, Presidente; e Marcelo Azevedo Fajnzylber, Secretário. Acionistas: PSS PRINCIPAL FUNDO
DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA - IE (por Prisma Capital Ltda., representada por Marcelo Hallack e Lucas Canhoto); e DXT INTERNATIONAL S.A., representada
por Federico Marsano. A presente ata é cópia fiel da via lavrada em livro próprio. São Paulo, 10 de
junho de 2022. Guilherme Hanna - Presidente; Marcelo Azevedo Fajnzylber - Secretário. JUCESP
nº 366.344/22-5 em 20/07/2022. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Stone Seguros S.A.

CNPJ/ME nº 39.876.083/0001-12 - NIRE 35.300.565.215
Ata da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária Realizada em 29 de Abril de 2022
Data, Hora e Local: Em 29 de abril de 2022, às 11h00, na sede da Stone Seguros S.A., localizada na
Avenida Doutora Ruth Cardoso, nº 7221, conjunto 601, 6º andar, na Cidade de São Paulo, Estado de São
Paulo, CEP 05425-902 (“Companhia”). Convocação e Presença: Dispensadas e sanadas todas as
formalidades de convocação, publicação de anúncios e documentos, e observância de prazos, face à
presença da única acionista da Companhia, conforme assinaturas constantes do Livro de Presença de
Acionistas da Companhia e de acordo com o disposto no artigo 124, parágrafo 4º, da Lei nº 6.404, de 15 de
dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei das Sociedades por Ações”), qual seja: STNE Participações
S.A., sociedade anônima de capital fechado, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na
Avenida Doutora Ruth Cardoso, nº 7221, conjunto 1501, 14º andar, Pinheiros, CEP 05425-902, devidamente
inscrita no CNPJ/ME sob o nº 35.767.420/0001-82, neste ato representada na forma de seu Estatuto Social
pelos seguintes diretores: (a) Marcelo Bastianello Baldin, brasileiro, casado, administrador de empresas,
portador da carteira de identidade nº 3.290.122-28 SSP/SP, inscrito no CPF/ME sob o nº 226.377.428-95; e
(b) Rafael Martins Pereira, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da carteira de
identidade RG nº 5.279.958 SSP/MG, inscrito no CPF/ME sob o nº 323.879.848-03, ambos residentes e
domiciliados na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na sede da
Companhia. Sem prejuízo do disposto acima, a Lista de Presença de Acionistas encontra-se no Anexo I à
presente ata. Publicações Legais: Relatório da Administração e Demonstrações Financeiras
acompanhadas do Parecer dos Auditores Independentes, relativos ao exercício social encerrado em
31.12.2021, foram publicados em 28 de fevereiro de 2022, no jornal Data Mercantil, na página 09, na forma
do Anexo II à presente ata. Composição da Mesa: Marcelo Bastianello Baldin (Presidente); e Rafael
Martins Pereira (Secretário). Ordem do Dia: Deliberar sobre: I - Em Sede de Assembleia Geral Ordinária:
(i) as contas dos administradores, examinar, discutir e votar o relatório da administração e as demonstrações
financeiras, referentes ao exercício social encerrado em 31.12.2021; (ii) a destinação do resultado do
exercício social encerrado em 31.12.2021; II - Em sede de Assembleia Geral Extraordinária: (iii) a
alteração da redação do Art. 5º do Estatuto Social da Companhia, para retirar a menção de que as ações da
Companhia são escriturais; e (iv) a consolidação do Estatuto Social da Companhia. Deliberações: Dando
início aos trabalhos, o Presidente da Mesa esclareceu que a ata da presente assembleia será lavrada em
forma sumária, contendo apenas a transcrição das deliberações tomadas, conforme faculdade conferida
pelo artigo 130, parágrafo 1º, da Lei das Sociedades por Ações. Informou, ainda, que documentos ou
propostas, declarações de voto ou dissidências sobre as matérias a serem deliberadas deveriam ser
apresentadas por escrito à Mesa que, para esse fim, seria representada pelo Secretário da Assembleia. Na
sequência, após análise e discussão das matérias constantes da ordem do dia, a única acionista da
Companhia deliberou, sem ressalvas: I - Em sede de Assembleia Geral Ordinária: (i) aprovar as contas
dos administradores e as demonstrações financeiras da Companhia, referente ao exercício social encerrado
em 31.12.2021, nos termos dos jornais em anexo à presente ata na forma do Anexo II; e (ii) aprovar a
destinação do prejuízo apurado pela Companhia no exercício social encerrado em 31.12.2021, no valor total
de R$ 410.638,81 (quatrocentos e dez mil seiscentos e trinta e oito reais e oitenta e um centavos), para a
conta de prejuízos acumulados da Companhia. II - Em sede de Assembleia Geral Extraordinária:
(iii) Aprovar a alteração da redação do Artigo 5º do Estatuto Social da Companhia, para excluir a indicação
de que as ações de emissão da Companhia são escriturais, visto que as ações de emissão da Companhia
são todas ordinárias, nominativas e sem valor nominal. Desse modo, o Artigo 5º do Estatuto Social passará
a vigorar com a seguinte redação: “Artigo 5º - O capital social é de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais),
totalmente subscrito e integralizado em moeda nacional, dividido em 1.000.000 (um milhão) de ações
ordinárias, nominativas e sem valor nominal. Parágrafo único. Cada ação ordinária confere ao seu titular o
direito a 1 (um) voto nas Assembleias Gerais.” (iv) aprovar a consolidação do Estatuto Social da Companhia
em virtude das deliberações acima, passando este a vigorar com a redação constante do Anexo III à
presente ata; e (v) autorizar a administração da Companhia a tomar todas as providências necessárias para
efetivar as deliberações aprovadas nesta Assembleia Geral. Encerramento e Assinaturas: Nada mais
havendo a ser tratado, foi a presente ata lavrada, lida, aprovada e assinada por todos os presentes.
A presente Assembleia Geral foi realizada a distância com a coleta das assinaturas dos membros da mesa
e da acionista, por meio da plataforma D4Sign (credenciada pela ICP-Brasil, nos termos da Medida
Provisória nº 2.200-2/2001). Os membros da Mesa e a acionista reconhecem e concordam com a assinatura
através da referida plataforma, atestando sua veracidade, autenticidade, integridade, validade e eficácia. As
partes também concordam que a assinatura eletrônica desta Assembleia Geral não obsta ou prejudica sua
exequibilidade. Esta Assembleia Geral produz efeitos para todas as partes a partir da data abaixo indicada,
ainda que uma ou mais partes realizem a assinatura eletrônica em data posterior. A presente ata é cópia fiel
da via lavrada em livro próprio. São Paulo/SP, 29 de abril de 2022. Mesa: Marcelo Bastianello Baldin Presidente; Rafael Martins Pereira - Secretário. Acionista: STNE Participações S.A. - Por Marcelo
Bastianello Baldin e Rafael Martins Pereira.

FEDERAÇÃO PAULISTA DE ANTIGOMOBILISMO

ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Na qualidade de presidente da FEDERAÇÃO PAULISTA DE ANTIGOMOBILISMO no uso das atribuições que lhe conferem o Estatuto Social, convocamos os associados, para se reunirem em Assembleia Geral Ordinária, a realizar-se na sua sede social, no próximo dia 08 de agosto de 2022, à
Rua Antônio Morais Barros n. 6 – Vila Zilda (Tatuapé), São Paulo - SP, às 14:00 horas, com a maioria
absoluta de associados , em primeira convocação; e às 14:30 horas, com qualquer número de associados, em segunda convocação; para deliberar sobre os seguintes assuntos:
ORDEM DO DIA:
1 – Eleição dos novos membros da Diretoria Executiva e Conselho Fiscal;
2 – Posse dos novos membros da Diretoria Executiva e Conselho Fiscal;
3 – Assuntos Gerais.
São Paulo, 29 de julho de 2022
Thiago Teixeira Beilstrein
Presidente
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. Encontrandose 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.

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$14.421,28, acrescida dos juros e encargos que vencerem até a data do efetivo pagamento. O
não pagamento da quantia reclamada garante o direito de consolidação da propriedade do imóvel
matriculado sob nº 209.280 deste Oficio, em favor da credora fiduciária. São Paulo, 01 de agosto de
2022. (Protocolo 715.569).
2º Vara Cível do Foro Regional de São Miguel Paulista/SP
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1022298-61.2017.8.26.0005. O MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível,
do Foro Regional V - São Miguel Paulista, Estado de São Paulo, Dr. Michel Chakur Farah, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a BELF
ENGENHARIA E FUNDAÇÕES EIRELI - ME, CNPJ 22.469.380/0001-40, que lhe foi proposta uma ação de Execução de Título
Extrajudicial por parte de Banco Bradesco S/A, alegando em síntese: O Banco exequente é credor do Executado pelo valor total
de R$ 55.301,08 (agosto/2021), devidamente atualizado, que corresponde ao saldo devido pelo Instrumento Particular de
Confissão de Dívida e Outras Avenças sob o número 530/931594, firmado em 28/06/2017. Ocorre que a ré não honrou com os
pagamentos, tornando-se inadimplente. Encontrando-se a ré em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por
EDITAL, para, no prazo de 03 dias, a fluir dos 20 dias supra, pague o débito atualizado, ocasião em que a verba honorária será
reduzida pela metade, ou em 15 dias, embarguem ou reconheçam o crédito do exequente, comprovando o depósito de 30%
do valor da execução, inclusive custas e honorários, podendo requerer que o pagamento restante seja feito em 6 parcelas mensais,
acrescidas de correção monetária e juros de 1% (um por cento) ao mês, sob pena de penhora ou arresto a pedido do credor. Não
sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por
extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 10 de maio de 2022.
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MATRIX ENERGY PARTICIPAÇÕES S.A.

CNPJ/ME nº 19.834.826/0001-84 - NIRE 35.300.463.111
Ata da Assembleia Geral Extraordinária, realizada em 10 de junho de 2022
1. Data, Horário e Local: Realizada em 10 de junho de 2022, às 11:00 horas, na sede social da Matrix Energy Participações S.A., localizada na Capital do Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro
Faria Lima, 2055, conjuntos 111 e 112, sala 3, Jardim Paulistano, CEP 01452-001 (“Companhia”). 2. Convocação e Presença: Dispensadas as formalidades de convocação, nos termos do artigo 124, §4º,
da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei das Sociedades por Ações”), tendo em vista a presença de acionistas representando a totalidade do capital social votante da Companhia,
conforme assinaturas lançadas na Lista de Presença de Acionistas arquivada na sede da Companhia. 3. Mesa: A presente assembleia foi presidida pelo Sr. Guilherme Hanna e secretariada pelo Sr. Marcelo
Azevedo Fajnzylber. 4. Ordem do Dia: Deliberar sobre: (i) o aumento do capital social da Companhia mediante a emissão de 17.920.956 (dezessete milhões, novecentas e vinte mil, novecentas e cinquenta
e seis) novas ações ordinárias, todas nominativas e sem valor nominal; (ii) a alteração do Artigo 5º do Estatuto Social da Companhia, se aprovada a matéria prevista no item (i) acima; (iii) a alteração da
composição do Conselho de Administração da Companhia, bem como o prazo de mandato de seus membros; (iv) a alteração do artigo 10 do Estatuto Social da Companhia, se aprovada a matéria prevista
no item (iii) acima; (v) as renúncias dos membros do Conselho de Administração da Companhia; (vi) a eleição dos novos membros para o Conselho de Administração da Companhia; (vii) a alteração da composição da Diretoria da Companhia, bem como o prazo de mandato de seus membros; (viii) a alteração do artigo 12 do Estatuto Social da Companhia, se aprovada a matéria prevista no item (vii) acima; (ix)
a criação do Comitê Estratégico da Companhia; (x) a criação do Comitê de Negociação; (xi) a criação do Comitê de Geração da Companhia; (xii) a criação do Comitê Financeiro e de Auditoria da Companhia;
(xiii) a criação do Comitê de Gente, Governança e Gestão da Companhia; (xiv) a criação do Comitê de Inovação da Companhia; (xv) a eleição da Câmara de Arbitragem do Mercado - CAM B3 como foro
responsável pela resolução de quaisquer disputas originadas ou relacionadas ao Estatuto Social da Companhia; (xvi) a aprovação da alteração do artigo 21 do Estatuto Social da Companhia para refletir a
eleição da Câmara de Arbitragem do Mercado - CAM B3 como foro responsável para resolução de quaisquer disputas originadas ou relacionadas ao Estatuto Social da Companhia; (xvii) a reforma integral,
renumeração e consolidação do Estatuto Social da Companhia, para refletir as deliberações mencionadas nos itens (i) a (xvi) acima; e (xviii) a autorização para que os administradores da Companhia pratiquem todos e quaisquer atos necessários para a implementação das matérias aprovadas nesta ata. 5. Deliberações: Após a discussão das matérias constantes da ordem do dia, os acionistas, sem quaisquer
ressalvas ou restrições, deliberaram por unanimidade o quanto segue: 5.1. Aprovar o aumento do capital social da Companhia em R$256.000.000,00 (duzentos e cinquenta e seis milhões de reais), mediante a emissão de 17.920.956 (dezessete milhões, novecentas e vinte mil, novecentas e cinquenta e seis) ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, pelo preço de emissão de aproximadamente
R$14,28 (quatorze reais e vinte e oito centavos) por ação, fixado com base no artigo 170, §1º, inciso I, da Lei das Sociedades por Ações, passando o capital social da Companhia de R$582.575.668,30 (quinhentos e oitenta e dois milhões, quinhentos e setenta e cinco mil, seiscentos e sessenta e oito reais e trinta centavos), dividido em 49.970.603 (quarenta e nove milhões, novecentas e setenta mil, seiscentas
e três) ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, para R$838.575.668,30 (oitocentos e trinta e oito milhões, quinhentos e setenta e cinco mil, seiscentos e sessenta e oito reais e trinta centavos),
dividido em 67.891.559 (sessenta e sete milhões, oitocentas e noventa e um mil, quinhentas e cinquenta e nove) ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal. 5.1.1. As 17.920.956 (dezessete milhões,
novecentas e vinte mil, novecentas e cinquenta e seis) ações ordinárias ora emitidas são totalmente subscritas e parcialmente integralizadas da seguinte forma: (i) 8.960.478 (oito milhões, novecentas e
sessenta mil, quatrocentas e setenta e oito) ações ordinárias são totalmente subscritas e pendentes de integralização pelo acionista ingressante PCS II PRINCIPAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA - INVESTIMENTO NO EXTERIOR, fundo de investimento em participações multiestratégia, inscrito no CNPJ/ME sob o n° 32.525.605/0001-92, na forma e nos termos de seu
boletim de subscrição constante no Anexo I à presente ata; e (ii) 8.960.478 (oito milhões, novecentas e sessenta mil, quatrocentas e setenta e oito) ações ordinárias são totalmente subscritas e pendentes de
integralização pela atual acionista DXT INTERNATIONAL S.A., sociedade devidamente organizada existente segundo as leis de Luxemburgo, com sede em Luxemburgo, na Rua Guillaume Schneider, nº 6,
L-2522, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 20.243.734/0001-09, na forma e nos termos de seu boletim de subscrição constante no Anexo I à presente ata. 5.1.2. Os demais acionistas da Companhia renunciam,
neste ato, os seus respectivos direitos de preferência na subscrição das ações ora emitidas em razão do aumento de capital ora aprovado. 5.2. Em virtude da deliberação do item 5.1 acima, aprovar a alteração do caput do Artigo 5° do Estatuto Social da Companhia, o qual passa a vigorar com a seguinte nova redação: “Artigo 5º O capital social, totalmente subscrito e parcialmente integralizado, é de
R$838.575.668,30 (oitocentos e trinta e oito milhões, quinhentos e setenta e cinco mil, seiscentos e sessenta e oito reais e trinta centavos) sendo representado por 67.891.559 (sessenta e sete milhões, oitocentas e noventa e um mil, quinhentas e cinquenta e nove) ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal.” 5.3. Aprovar a alteração da composição do Conselho de Administração da Companhia, que
passa a ser composto por 6 (seis) membros efetivos, acionistas ou não, residentes ou não no país, e o prazo de mandato do Conselho de Administração da Companhia, que passa a ser unificado de 2 (dois)
anos, admitida a reeleição. 5.4. Em virtude da deliberação do item 5.5 acima, aprovar a alteração do artigo 10 do Estatuto Social da Companhia, que passa a vigorar com a seguinte nova redação: “Artigo 10
O Conselho de Administração, órgão de deliberação colegiada, será composto por 6 (seis) membros efetivos, todos pessoas físicas, acionistas ou não, residentes ou não no País, observados os termos da
legislação aplicável e o Acordo de Acionistas, eleitos pela Assembleia Geral para um mandato unificado de 2 (dois) anos e destituíveis e/ou substituíveis, a qualquer tempo, pelos acionistas, sendo admitida
a reeleição. Parágrafo Primeiro - Os membros do Conselho de Administração serão investidos em seus cargos mediante a assinatura de termo de posse lavrado no Livro de Registro de Atas das Reuniões
do Conselho de Administração, devendo permanecer em seus cargos até a posse de seus sucessores. Parágrafo Segundo - O Presidente do Conselho de Administração terá seu Presidente nomeado pelos
acionistas, observando-se o disposto no Acordo de Acionistas. Parágrafo Terceiro - No caso de incapacidade, morte, ausência ou renúncia de qualquer membro do Conselho de Administração, este deverá
ser substituído interinamente por substituto designado pelos acionistas, nos termos do Acordo de Acionistas. Nesse caso, deverá ser convocada Assembelia Geral para eleição e preenchimento dos cargos
vagos, devendo o conselheiro substituto completar o mandato do conselheiro substituído.” 5.5. Ratificar os pedidos de renúncia de todos os atuais membros do Conselho de Administração da Companhia, a
saber os Srs. (i) Benedict John Sciortino, suíço, casado, empresário, portador do passaporte suíço nº X2465362, residente e domiciliado na 29820 Baywood LN, Wesley Chapel, Florida 33543-4430, Estados Unidos da América; (ii) Maurizio Cencioni, suíço, casado, administrador, portador do passaporte suíço nº X4142220, residente e domiciliado na Via Stazioni, 14B, Pressagona Suíça, CEP 6963; (iii)
Rubens Celso Alves Misorelli Filho, brasileiro, advogado, casado, portador da Cédula de Identidade RG nº 18.499.510-3 (SSP/SP), inscrito no CPF/ME sob o nº 219.862.548-28, residente e domiciliado na
Capital do Estado de São Paulo, na Rua Capitão Messias, n° 35, apartamento 61, CEP 05004-020; e (iv) Piersandro Lombardi, suíço, portador do passaporte suíço nº X3231751, residente e domiciliado na
Via Sorengo, 46, Lugano, Suíça, CEP 6900, conforme termos de renúncia apresentados e ora anexados à presente no Anexo III. 5.6. Ato contínuo, aprovar a eleição dos seguintes membros para compor o
Conselho de Administração da Companhia: (i) Marcelo Pechinho Hallack, brasileiro, casado, empresário, portador da Cédula de Identidade RG n° 11.598.729-9 (IFP-RJ), inscrito no CPF/ME sob o n°
085.753.937-07, residente e domiciliado em São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 2.601, 11° andar, CEP 01452-000, São Paulo, Estado de São Paulo,
para ocupar a posição de membro efetivo do Conselho de Administração da Companhia; (ii) Lucas Barcelini Canhoto, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG nº 32.860.516-5
(SSP/SP), inscrito no CPF/ME sob o nº 043.355.789-38, residente e domiciliado em São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 2.601, 11° andar, CEP 01452000, São Paulo, Estado de São Paulo, para ocupar a posição de membro efetivo do Conselho de Administração da Companhia; (iii) Gabriel Rocha Affonso Ferreira, brasileiro, casado, administrador, portador da Cédula de Identidade RG nº 43.477.571-X (SSP/SP), inscrito no CPF/ME sob o nº 370.619.98822, residente e domiciliado em São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Avenida
Brigadeiro Faria Lima, 2.601, 11° andar, CEP 01452-000, São Paulo, Estado de São Paulo, para ocupar a posição de membro efetivo do Conselho de Administração da Companhia; (iv) Maurizio Cencioni,
suíço, casado, administrador, portador do passaporte suíço nº X4142220, residente e domiciliado na Via Stazioni, 14B, Pressagona Suíça, CEP 6963, para ocupar a posição de membro efetivo do Conselho
de Administração da Companhia; (v) Benedict John Sciortino, suíço, casado, empresário, portador do passaporte suíço nº X2465362, residente e domiciliado na 29820 Baywood LN, Wesley Chapel, Florida
33543-4430, Estados Unidos da América, para ocupar a posição de membro efetivo do Conselho de Administração da Companhia; e (vi) Augusto Mario Gozzi, italiano, portador do passaporte italiano n°
YB5659076, residente e domiciliado na Via Bighetti 59/3, 16043 Chiavari, Genova, Italia, para ocupar a posição de membro efetivo do Conselho de Administração da Companhia. 5.6.1. Os acionistas, sem
quaisquer ressalvas ou restrições, consignam que o Presidente do Conselho de Administração da Companhia será eleito na próxima Assembleia Geral de Acionistas a ser realizada pela Companhia. 5.6.2.
Os membros do Conselho de Administração eleitos neste ato tomaram posse nos seus respectivos cargos mediante assinatura dos termos de posse lavrados no Livro de Atas de Reuniões do Conselho de
Administração da Companhia, na forma dos termos de posse que integram a presente ata como Anexo IV, e aceitaram os cargos para os quais foram eleitos, declarando expressamente, sob as penas da lei,
que não estão impedidos, por lei especial, de exercer a administração de sociedades, e nem condenados ou sob efeitos de condenação, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos
públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato; ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência,
contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade. 5.7. Aprovar a alteração da composição da Diretoria da Companhia, que passa a ser composta por 5 (cinco) Diretores, acionistas ou não, residentes no país, sendo 1 (um) Diretor Presidente, 1 (um) Diretor Financeiro e de Relações com Investidores, 1 (um) Diretor Jurídico, de Compliance e Administração, 1 (um) Diretor de Inovação e 1 (um) Diretor de Geração, e o prazo de mandato da Diretoria da Companhia, que passa a ser unificado de 2 (dois) anos, admitida a reeleição. 5.8. Em virtude da deliberação do item 5.9 acima, aprovar a alteração do
artigo 12 do Estatuto Social da Companhia, o qual passa a vigorar com a seguinte nova redação: “Artigo 12 A Diretoria será composta por 5 (cinco) membros, acionistas ou não, sendo (i) 1 (um) Diretor
Presidente (CEO), (ii) 1 (um) Diretor Financeiro e de Relações com Investidores (CFO), (iii) 1 (um) Diretor Jurídico, de Compliance e Administração; (iv) 1 (um) Diretor de Inovação; e (v) 1 (um) Diretor de
Geração, todos a serem eleitos pelo Conselho de Administração, com mandato unificado de 2 (dois) anos, permitida a reeleição, sem restrições. Os Acionistas concordam que o mandato da Diretoria a ser
eleita em 2022 será de 5 anos e se estenderá até a assembleia geral ordinária de 2028. Os membros da Diretoria deverão ter as seguintes funções: I. Diretor Presidente (CEO): (a) executar as diretrizes e
políticas definidas pelo Conselho de Administração; (b) administração em geral da Companhia praticando, para tanto, todos os atos necessários a este fim; (c) coordenar as atividades dos demais Diretores,
observadas as atribuições específicas estabelecidas neste Estatuto Social; (d) definir as competências dos demais membros da Diretoria em áreas não especificadas neste Estatuto, conforme solicitação do
Conselho de Administração; (e) convocar as reuniões de Diretoria e estabelecer a pauta das mesmas; (f) coordenar a representação institucional da Companhia nas suas relações com o mercado, entidades
civis, sociedades públicas, privados e de economia mista, imprensa, entidades de classe, órgãos e autoridades da administração pública federal, estadual e municipal; (g) coordenar o relacionamento com
agentes regulatórios do Setor Elétrico, tais como Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), Câmara de Comercialização de Energia Elétrica (CCEE) e Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS); (h)
coordenar o desenvolvimento e implementação do planejamento estratégico da Companhia e do Plano de Negócios; (i) encaminhar ao Conselho de Administração as demonstrações financeiras da Companhia
e do Relatório de Administração; (j) garantir que os relatórios diários e semanais (crédito, tesouraria, portfólio e P&L) estejam preparados e sejam circulados imediatamente ao Conselho de Administração e
aos membros da Diretoria; (k) preparar e providenciar todos os materiais e informações para as reuniões do Conselho de Administração; (l) propor para o Conselho de Administração políticas e diretrizes de
recursos humanos da Companhia; (m) propor para o Conselho de Administração regulamentos e políticas internas que julgar necessárias; (n) coordenar as atividades de natureza jurídica da Companhia; (o)
coordenar as atividades relacionadas à comunicação, imagem, propaganda e marketing da Companhia; e (p) coordenar as atividades administrativas e de tecnologia da informação da Companhia. II. Diretor
Financeiro de Relações com Investidores (CFO): (a) propor o planejamento econômico-financeiro e tributário da Companhia para submissão e aprovação do Conselho de Administração; (b) elaborar o
orçamento anual, o Plano de Investimentos e o Plano de Negócios da Companhia e submetê-los para aprovação do Conselho de Administração; (c) gerir os serviços de contabilidade e tesouraria, incluindo a
contratação de garantias, empréstimos e financiamentos; (d) gerir o relacionamento da Companhia com bancos, seguradoras e demais agentes do setor financeiro; (e) gerir o fluxo de caixa da Companhia
incluindo o realizado e as projeções futuras, em conjunto com o orçamento; (f) acompanhar e projetar os resultados da Companhia em função do Plano de Negócios e das operações de compra e venda de
energia registradas na carteira da(s) subsidiária(s) da Companhia; (g) gerir os contratos de fornecedores de bens e serviços; (h) coordenar as contas a pagar e a receber; (i) emitir os avisos de capitalização
aos acionistas da Companhia; e (j) fornecer as informações financeiras da Companhia que forem solicitadas pelos acionistas e/ou membros do Conselho de Administração. III. Diretor Jurídico, de Compliance e Administração: (a) coordenar as atividades administrativas e de recursos humanos; (b) coordenar as atividades de natureza jurídica da Companhia; (c) coordenar a área jurídica e de compliance, supervisionar os serviços jurídicos prestados por profissionais externos e as políticas empresariais e demais iniciativas ligadas a temas de compliance; e (d) coordenar as atividades relacionadas à comunicação,
imagem, propaganda e marketing da Companhia. IV. Diretor de Inovação: (a) Responsável por manter o equilíbrio entre risco e retorno da Companhia criando uma cultura de visão de risco; (b) Implementar
as políticas de mercado e de crédito definidas pelo Conselho de Administração; (c) Auxiliar o CCO na determinação dos preços transacionais e na avaliação dos riscos regulatórios que possam vir a afetar a
carteira da Companhia; (d) Capturar todas as transações efetuadas envolvendo a carteira da Companhia, controlando todas as exposições e quantificando e reportando todos os riscos envolvidos; (e) Validar
a curva futura de preços e efetuar a marcação a mercado (“mark to market”) calculando o resultado das transações (“P&L”) na carteira; (f) Elaborar análises e relatórios para comunicar ao Conselho de Administração e aos Acionistas os riscos da carteira de contratos e das operações realizadas; (g) Apresentar as considerações de risco nas decisões estratégicas da Companhia; e (h) Coordenar o Comitê de
Risco de Crédito e o Comitê de Risco de Mercado da Companhia. IV. Diretor de Geração: (a) coordenar os projetos de geração de energia envolvendo a Companhia, observando as políticas da Companhia
e os limites operacionais de risco de crédito colocados pelo Conselho de Administração; e (b) buscar oportunidades comerciais para colocação dos produtos e serviços da empresa.” 5.9. Aprovar a criação do
Comitê Estratégico da Companhia, a ser composto por 3 (três) membros efetivos, com mandato de 2 (dois) anos, sendo permitida a reeleição, eleitos pelo Conselho de Administração, para assistir o Conselho
de Administração com (i) pipeline de projetos da Companhia; (ii) status dos projetos em andamento, incluindo quaisquer operações de fusão e aquisição em que a Companhia esteja envolvida; (iii) estratégias
de negócios; (iv) projeções de caixa, incluindo despesas e financiamentos de CAPEX; (v) estratégias de financiamento e definição de orçamentos anuais; (vi) revisão de resultados periódicos, e anuais e
definição de planos plurianuais; (vii) assuntos regulatórios estratégicos; (viii) cumprimento do objetivo da Companhia, conforme definido pelo Conselho de Administração; e (ix) outros assuntos estratégicos
para a Companhia. 5.10. Aprovar a criação do Comitê de Negociação, a ser composto por 5 (cinco) membros efetivos, com mandato de 2 (dois) anos, sendo permitida a reeleição, eleitos pelo Conselho de
Administração para assistir o Conselho de Administração com a estratégia para assumir, manter e revisar posições de negociação. 5.11. Aprovar a criação do Comitê de Geração, a ser composto por 5 (cinco)
membros efetivos, com mandato de 2 (dois) anos, sendo permitida a reeleição, eleitos pelo Conselho de Administração, para assistir o Conselho de Administração no desenvolvimento, aquisição, implementação e operação de ativos de geração. 5.12. Aprovar a criação do Comitê Financeiro e de Auditoria, a ser composto por 5 (cinco) membros efetivos, com mandato de 2 (dois) anos, sendo permitida a reeleição, eleitos pelo Conselho de Administração, para assistir o Conselho de Administração com (i) a avaliação da integridade das demonstrações financeiras e dos processos de controle interno e avaliação de
risco; (ii) a revisão dos resultados financeiros da Companhia; (iii) a eficácia dos sistemas de auditoria interna e operacionais; (iv) a independência, as qualificações e o desempenho dos auditores independentes; (v) o cumprimento das leis e regulamentações aplicáveis; e (vi) outros assuntos relacionados a conformidade (compliance). 5.13. Aprovar a criação do Comitê de Gente, Governança e Gestão, a ser
composto por 5 (cinco) membros efetivos, com mandato de 2 (dois) anos, sendo permitida a reeleição, eleitos pelo Conselho de Administração, para assistir o Conselho de Administração com assuntos relacionados com recursos humanos e políticas de remuneração. 5.14. Aprovar a criação do Comitê de Inovação, a ser composto por 5 (cinco) membros efetivos, com mandato de 2 (dois) anos, sendo permitida
a reeleição, eleitos pelo Conselho de Administração, para assistir o Conselho de Administração com (i) pipeline de projetos de inovação da Companhia; (ii) status dos projetos em andamento; (iii) estratégias
de inovação; (iv) despesas de capital e despesas operacionais; e (v) outros assuntos estratégicos para a Companhia. 5.15. Aprovar a eleição da Câmara de Arbitragem do Mercado - CAM B3 como órgão
responsável por dirimir quaisquer disputas originadas ou relacionadas ao Estatuto Social da Companhia, de acordo com seu regulamento de arbitragem e com a Lei n° 9.307, de 23 de setembro de 1996,
conforme alterada. 5.16. Em virtude da deliberação do item 5.17 acima, aprovar a alteração do artigo 21 do Estatuto Social da Companhia, que passa a vigorar com a seguinte nova redação: “Artigo 21 Este
Estatuto Social será regido por e interpretado de acordo com as leis do Brasil, independentemente de princípios e conflitos entre leis que exigiriam a aplicação de leis de qualquer jurisdição que não a do
Brasil. (i) qualquer conflito ou disputa decorrente (i) dos entendimentos dos termos deste Estatuto Social; e/ou (ii) da realização das obrigações estabelecidas neste Estatuto Social; e/ou (iii) da quebra de
quaisquer termos e condições acordadas neste instrumento, que não tenham sido dirimidas por meio de negociações amigáveis entre as partes, será dirimida por meio de arbitragem, perante a Câmara de
Arbitragem do Mercado - CAM B3 (“Arbitragem”); (ii) a Arbitragem deverá ser conduzida, exclusivamente, de acordo com o regulamento da Câmara de Arbitragem do Mercado - CAM B3 (“Regulamento de
Arbitragem”); (iii) caso o Regulamento de Arbitragem seja silente em algum aspecto procedimental, as regras serão complementadas pela Lei nº 9.307/1996; (iv) o Tribunal Arbitral será constituído por três
árbitros a serem indicados da seguinte forma: cada Parte deverá indicar um árbitro e o terceiro será escolhido de comum acordo entre as partes, que deverá presidir os trabalhos do Tribunal Arbitral; (v) a
Arbitragem será conduzida nos termos da legislação brasileira, em português, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo; (vi) os árbitros deverão chegar a uma decisão final com relação ao conflito,
preferencialmente, em até seis meses contados da instalação do Tribunal Arbitral, exceto se a Arbitragem envolver questões de alta complexidade, como provas periciais, que indicam que um período adicional deverá ser necessário; (vii) a sentença arbitral final será definitiva e vinculante e deverá ser proferida por escrito, em português, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo; (viii) os árbitros deverão
decidir com base na legislação brasileira, sendo expressamente proibidas decisões por equidade; (ix) todos os custos e despesas da Arbitragem, incluindo os honorários dos árbitros, serão pagos pela parte
vencida no processo. Caso a sentença arbitral defira parcialmente o pedido objeto do conflito, tais custos e despesas serão pagos na proporção determinada na sentença; e (x) não obstante o disposto acima,
para qualquer medida judicial, as partes e a Companhia elegem o foro da Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo. A solicitação de tais medidas judiciais não deverá ser interpretada como renúncia a esta
cláusula de arbitragem ou da Arbitragem como o único mecanismo de resolução de conflitos entre as partes.” 5.17. Aprovar a reforma, renumeração e consolidação do Estatuto Social da Companhia, o qual
lido e rubricado por todos os acionistas presentes, passa a fazer parte integrante da presente ata como Anexo V. 5.18. Autorizar os administradores da Companhia a praticarem todos e quaisuqer atos necessários para implementar as deliberações ora tomadas. 6. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a ser tratado, foi oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso e, como ninguém se manifestou, foram
encerrados os trabalhos e suspensa a assembleia pelo tempo necessário à lavratura desta ata, nos termos do artigo 130, §1º, da Lei das Sociedades por Ações, a qual, após reaberta a sessão, foi lida,
achada conforme, aprovada e por todos os presentes assinada. São Paulo, 10 de junho de 2022. Mesa: Guilherme Hanna - Presidente; Marcelo Azevedo Fajnzylber - Secretário. Acionistas: PCS II PRINCIPAL
FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA - INVESTIMENTO NO EXTERIOR (por Prisma Capital Ltda., representada por Marcelo Hallack e Lucas Canhoto); PSS PRINCIPAL
FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA - IE (por Prisma Capital Ltda., representada por Marcelo Hallack e Lucas Canhoto); DXT INTERNATIONAL S.A., representada por
Federico Marsano. A presente ata é cópia fiel da via lavrada em livro próprio. São Paulo, 10 de junho de 2022. Guilherme Hanna - Presidente; Marcelo Azevedo Fajnzylber - Secretário. JUCESP nº 366.346/222 em 20/07/2022. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS.PROCESSO Nº 1009334-14.2018.8.26.0001 O(A) MM.
Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro Regional I - Santana, Estado de São Paulo, Dr(a). DANIELA
CLAUDIA HERRERA XIMENES, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o ) HALLANA MENACHO
BASTOS, RG nº 32.906.858-1 e do CPF/MF nº 407.535.118-19 que lhe foi proposta uma ação de
Procedimento Comum – Cobrança por parte de CRUZEIRO DO SUL EDUCACIONAL S/A., alegando
em síntese inadimplência quanto ao pagamento de mensalidades de AGOSTO, SETEMBRO,
OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO ano letivo 2013, no valor de R$ 4.978,38 em março de 2018,
do curso ADMINISTRAÇÃO e recebeu o CA nº 126884-8, ministrado sob responsabilidade da
requerente. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por
EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para que no prazo de 15 dias, que fluirá após o
decurso do prazo do presente edital, apresente resposta. Não sendo contestada a ação, 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 São Paulo, aos 16
de fevereiro de 2021.

MATRIX ENERGY PARTICIPAÇÕES S.A.

CNPJ/ME nº 19.834.826/0001-84 - NIRE 35.300.463.111
Ata da Assembleia Geral Extraordinária, realizada em 10 de junho de 2022
1. Data, Horário e Local: Realizada em 10 de junho de 2022, às 10:00 horas, na sede social da Matrix Energy Participações S.A., localizada na Capital do Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 2055, conjuntos 111 e 112, sala 3, Jardim Paulistano, CEP 01452-001 (“Companhia”).
2. Convocação e Presença: Dispensadas as formalidades de convocação, nos termos do artigo
124, §4º, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei das Sociedades por
Ações”), tendo em vista a presença de acionistas representando a totalidade do capital social votante da Companhia, conforme assinaturas lançadas na Lista de Presença de Acionistas arquivada
na sede da Companhia. 3. Mesa: A presente assembleia foi presidida pelo Sr. Guilherme Hanna e
secretariada pelo Sr. Marcelo Azevedo Fajnzylber. 4. Ordem do Dia: Deliberar sobre: (i) o aumento
do capital social da Companhia mediante a emissão de 8.163.102 (oito milhões, cento e sessenta
e três mil, cento e duas) novas ações ordinárias, todas nominativas e sem valor nominal; (ii) a
alteração do Artigo 5º do Estatuto Social da Companhia, se aprovada a matéria prevista no item (i)
acima; e (iii) a autorização para que os administradores da Companhia pratiquem todos e quaisquer
atos necessários para a implementação das matérias aprovadas nesta ata. 5. Deliberações: Após
a discussão das matérias constantes da ordem do dia, os acionistas, sem quaisquer ressalvas ou
restrições, deliberaram por unanimidade o quanto segue: 5.1. Aprovar o aumento do capital social da
Companhia em R$144.575.668,30 (cento e quarenta e quatro milhões, quinhentos e setenta e cinco
mil, seiscentos e sessenta e oito reais e trinta centavos), mediante a emissão de 8.163.102 (oito milhões, cento e sessenta e três mil, cento e duas) ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal,
pelo preço de emissão de aproximadamente R$17,71 (dezessete reais setenta e um centavos) por
ação, fixado com base no artigo 170, §1º, inciso I, da Lei das Sociedades por Ações, passando o
capital social da Companhia de R$438.000.000,00 (quatrocentos e trinta e oito milhões de reais),
dividido em 41.807.501 (quarenta e um milhões, oitocentas e sete mil, quinhentas e uma) ações
ordinárias, nominativas e sem valor nominal, para R$582.575.668,30 (quinhentos e oitenta e dois
milhões, quinhentos e setenta e cinco mil, seiscentos e sessenta e oito reais e trinta centavos), dividido em 49.970.603 (quarenta e nove milhões, novecentas e setenta mil, seiscentas e três) ações
ordinárias, nominativas e sem valor nominal. 5.1.1. As 8.163.102 (oito milhões, cento e sessenta e
três mil, cento e duas) ações ordinárias ora emitidas são totalmente subscritas e integralizadas pelo
acionista PCS II PRINCIPAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA - INVESTIMENTO NO EXTERIOR, fundo de investimento em participações multiestratégia, inscrito no CNPJ/ME sob o n° 32.525.605/0001-92, nos termos de seu boletim de subscrição constante
no Anexo II à presente ata. 5.1.2. Os demais acionistas da Companhia renunciam, neste ato, os
seus respectivos direitos de preferência na subscrição das ações ora emitidas em razão do aumento
de capital ora aprovado. 5.2. Em virtude da deliberação do item 5.1 acima, aprovar a alteração do
caput do Artigo 5° do Estatuto Social da Companhia, o qual passa a vigorar com a seguinte nova
redação: “Artigo 5º O capital social, totalmente subscrito e integralizado, é de R$582.575.668,30
(quinhentos e oitenta e dois milhões, quinhentos e setenta e cinco mil, seiscentos e sessenta e oito
reais e trinta centavos) sendo representado por 49.970.603 (quarenta e nove milhões, novecentas e
setenta mil, seiscentas e três) ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal.” 5.3. Autorizar os
administradores da Companhia a praticarem todos e quaisquer atos necessários para implementar
as deliberações ora tomadas. 6. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a ser tratado, foi oferecida
a palavra a quem dela quisesse fazer uso e, como ninguém se manifestou, foram encerrados os trabalhos e suspensa a assembleia pelo tempo necessário à lavratura desta ata, nos termos do artigo
130, §1º, da Lei das Sociedades por Ações, a qual, após reaberta a sessão, foi lida, achada conforme, aprovada e por todos os presentes assinada. São Paulo, 10 de junho de 2022. Mesa: Guilherme
Hanna - Presidente; Marcelo Azevedo Fajnzylber - Secretário. Acionistas: PSS PRINCIPAL FUNDO
DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA - IE (por Prisma Capital Ltda., representada por Marcelo Hallack e Lucas Canhoto); PCS II PRINCIPAL FUNDO DE INVESTIMENTO
EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA - INVESTIMENTO NO EXTERIOR (por Prisma Capital
Ltda., representada por Marcelo Hallack e Lucas Canhoto); DXT INTERNATIONAL S.A., representada por Federico Marsano. A presente ata é cópia fiel da via lavrada em livro próprio. São Paulo,
10 de junho de 2022. Guilherme Hanna - Presidente; Marcelo Azevedo Fajnzylber - Secretário.
JUCESP nº 366.345/22-9 em 20/07/2022. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

AGÊNCIA DESTAK DE PUBLICIDADE LTDA ME.

Editais, Atas, Balanços, Avisos, Declarações, Comunicados.
R: Pimenta Bueno, 232 - Belém - CEP 03060-000 São Paulo / SP
EDITAL DE CITAÇÃO. Processo Digital nº 1008175-22.2017.8.26.0405. Classe: Assunto: Monitória - Contratos Bancários.
e-mail:
destak@destakpublicidade.com.br
Requerente: BANCO SANTANDER BRASIL S/A. Requerido: Freitas Tecnologia
Em Caçambas
Ltda Me. EDITAL DE
CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1008175-22.2017.8.26.0405. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 5º Vara Civel, do
Tel
/ Fax:
Foro de Osasco, Estado de São Paulo, Dr(a). ANTONIO MARCELO CUNZOLO RIMOLA, na forma da Lei, etc. FAZ
SABER a(o)(11)3107-0933

Att: Vera Dias / Raquel Gomes - “Gazeta de São Paulo”- Fone: (11) 37296600 / 94390-6803 / 5051-7723 / 5051-4611
e-mail: vera@gazetasp.com.br; revesp@revesp.com.br; revesp@uol.com.br;

FREITAS TECNOLOGIA EM CAÇAMBAS LTDA ME, CNPJ 11.286.970/0001-11. que lhe foi proposta uma ação de Monitória
por parte de BANCO SANTANDER BRASIL S/A, alegando em sintese: Que a requerida celebrou contrato de financiamento com
o requerente referente a Operação n.º 0296000004380300151. assumindo divida e deixando de honra-la com o pagamento das
parcelas avençadas, totalizando um débito de R$109.598.73. atualizado em 31/03/2017. Encontrando-se a ré em lugar incerto e
não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para que no prazo de 15 dias úteis, que fluirá após o decurso do prazo
do presente edital, efetue o pagamento do valor de R$109.598.73, que deverá ser atualizado até o efetivo pagamento, bem como
efetue o pagamento de honorários advocatícios correspondentes à 5% do valor da causa, ou apresente embargos ao mandado
monitório, nos termos do artigo 701 do Código de Processo Civil. Fica a ré advertida de que, efetuando o pagamento no prazo
assinalado, ficará isento do pagamento de custas processuais. Caso contrário, não realizado o pagamento e não opostos os
embargos previstos no art. 702 do C.P.€.. constituir-se-á de pleno direito o título executivo judicial. Não sendo embargada 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 Osasco, aos 21 de julho de 2022.

atendimento@gazetasp.com.br; eduardo@revesp.com.br
Autorização de Publicação






                  


                 
K-02e03/08
         



               

                




                
K-02e03/08








                  

                 


                  
K-02e03/08
          


              
                
             
                




K-02e03/08
       

02 e 03/08
2 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 1036256-10.2015.
valor total: R$ 28,00

02 e 03/08
3 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 1046532-95.2018.
valor total: R$ 42,00

02 e 03/08
3 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 1009850-91.2019.
valor
total: R$ 42,00
3ª VARA CÍVEL - COMARCA DE CARAPICUIBA/SP - Av. Des. Dr. Eduardo Cunha de Abreu, nº 215

-Vila Municipal - CEP 06328-330 - Fone: (11) 4506-1796 - E-mail: carapic3cv@tjsp.jus.br - EDITAL de
CITAÇÃO – Prazo de 20 dias, expedido nos autos da ação de USUCAPIÃO, processo nº 100503074.2021.8.26.0127. A MMª Juíza de Direito da 3ª Vara Cível, do Foro de Carapicuíba, Estado de São
Paulo, Dra. MARIANA MEDEIROS LENZ, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) réus ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais interessados, bem como seus cônjuges e/ou sucessores, que MACIEL ANTONIO DA SILVA ajuizou ação de USUCAPIÃO visando a titularidade do
domínio do imóvel situado à rua Alcides Caldeira, 340, Vila Santa Catarina – Carapicuíba/SP,
registrado sob a matrícula nº 115.653 do Oficial de Registro de Imóveis de Barueri -SP, alegando
posse mansa e pacífica no prazo legal. Estando em termos, expede-se o presente edital para
CITAÇÃO dos SUPRAMENCIONADOS para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a fluir após o
prazo de 20 dias. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será
nomeado CURADOR ESPECIAL. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na
forma da lei. Nada mais. Dado e passado nesta cidade de Carapicuiba, aos 12 de julho de 2022.

02 e 03/08
2 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 0000751-98.2013.
valor total: R$ 28,00
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EDITAL DE LEILÃO JUDICIAL ONLINE – VERSÃO RESUMIDA PARA PUBLICAÇÃO - Art. 887, § 3º/CPC

EDITAL DE PRAÇA JUDICIAL ONLINE. Dora Plat - Leiloeira Oficial - JUCESP 744. 6ª VARA CÍVEL DO FORO DA COMARCA DE BARUERI. Processo: nº 000019718.2018.8.26.0068. Executados: LUIZ ROBERTO GRACIOTTI, ANA REGINA ALBANO GRACIOTTI – LOTE 001 - DIREITOS DO FIDUCIANTE - Conjunto Comercial nº 2105A,
localizado no 21º pavimento, da TORRE 1, Subcondomínio do Setor A, integrante do Condomínio ALPHA SQUARE, incluindo o direito de uso de uma vaga de garagem
indeterminada, perfazendo a área total de 107,026m². Avenida Sagitário, nº138,198 e 278, Barueri/SP - Contribuinte nº 24453.21.92.0001.01.265.2. Descrição completa
na Matrícula nº 153.144 do 01ª CRI de Barueri/SP. Lance mínimo na 1ª praça: R$ 484.074,06 - Lance mínimo na 2ª praça: R$ 242.037,03 (50% do valor de avaliação)
(sujeitos à atualização). LOTE 002 - DIREITOS DO FIDUCIANTE - Conjunto comercial nº 2106A, localizado no 21º pavimento da torre 1, Subcondomínio do setor A,
integrante do Condomínio Alpha Square, incluindo o direito de uso de uma vaga de garagem indeterminada. Avenida Sagitário, nº138,198 E 278, Barueri/SP - Contribuinte
nº 24453.21.92.0001.01.265.2. Descrição completa na Matrícula nº 153.145 do 01ª CRI de Barueri/SP. Lance mínimo na 1ª praça: R$ 352.342,00 - Lance mínimo na 2ª
praça: R$ 176.171,00 (50% do valor de avaliação) (sujeitos à atualização). DATAS DAS PRAÇAS - 1ª Praça começa em 16/08/2022 às 10h40min, e termina em 19/08/2022
às 10h40min; 2ª Praça começa em 19/08/2022 às 10h41min, e termina em 09/09/2022 às 10h40min.
Ficam os executados LUIZ ROBERTO GRACIOTTI, ANA REGINA ALBANO GRACIOTTI, bem como seu cônjuge, se casado(a)(s) for(em), , bem como os credores PREFEITURA
MUNICIPAL DE BARUERI, credor(a) fiduciário EMPRESA GESTORA DE ATIVOS S/A - EMGEA, terceiro(a) interessado SAGITÁRIO OFFICE EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO
LTDA, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF e demais interessados, INTIMADOS das designações supra, caso não seja(m) localizado(a)(s) para a intimação pessoal, bem
como das Penhoras realizadas em 14/11/2018, 23/04/2021 respectivamente.

PARA MAIS INFORMAÇÕES: 3003-0677
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B8

02ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
EDITAL DE HASTA PÚBLICA (1ª e 2ª praça) do bem imóvel abaixo descrito, para conhecimento de eventuais interessados e para intimação dos executados: VALTER DIMAS SOARES DE VENCO (CPF/MF Nº 049.783.898-28) e seu cônjuge se casado for, CLOVIS DE
OLIVEIRA BARKETT (CPF/MF Nº 050.763.278-89) e seu cônjuge se casado for, MARIA LUIZA FERREIRA DA CRUZ VIEIRA BARKETT
(CPF/MF Nº 098.413.358-59) e seu cônjuge se casado for, BLUESTAR PARTICIPAÇÕES LTDA (CNPJ/MF Nº 05.669.765/0001-32); bem
como do credor BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (CNPJ/MF Nº 90.400.888/0001-42) sucessor do BANCO SUDAMERIS BRASIL S/A (CNPJ/MF
Nº 60.942.638/0001-73); e dos interessados GABRIEL VIEIRA BARKETT (CPF/MF Nº 470.202.168-03) e METALÚRGICA QUASAR LTDA – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL (CNPJ/MF Nº 50.564.582/0001-07). O MM. Juiz de Direito Dr. Maurício Tini Garcia, da 02ª Vara Cível do Foro de São Bernardo
do Campo, Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, na forma da lei, FAZ SABER, aos que o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem e
interessar possa, que, por este Juízo, processam-se os autos da Ação de Execução Por Quantia Certa Contra Devedor Solvente, ajuizada por BANCO DO
BRASIL S/A (CNPJ/MF Nº 000.000.000/001-91) em face de VALTER DIMAS SOARES DE VENCO (CPF/MF Nº 049.783.898-28), CLOVIS DE OLIVEIRA
BARKETT (CPF/MF Nº 050.763.278-89), MARIA LUIZA FERREIRA DA CRUZ VIEIRA BARKETT (CPF/MF Nº 098.413.358-59), BLUESTAR PARTICIPAÇÕES LTDA (CNPJ/MF Nº 05.669.765/0001-32), nos autos do Processo nº 1026545-57.2017.8.26.0564, e foi designada a venda do bem descrito
abaixo, nos termos dos artigos 246 a 280 dos Provimentos nº 50/1989 e 30/2013 da Corregedoria Geral de Justiça/SP que disciplina a Alienação em Leilão
Judicial, assim como os artigos 879, II, 886 e 887 do CPC, e de acordo com as regras expostas a seguir: 01 - IMÓVEL - Localização do Imóvel: Rua Itu,
nº 505, Vaga Dupla nº 12, 2º Subsolo, Edifício Dom Felipe, Vila Baeta Neves, São Bernardo do Campo, SP, CEP: 09751-040 - Descrição do imóvel: Vaga
dupla nº 12, localizada no 2º subsolo do Edifício Dom Felipe, situado na Rua Itu, nº 505, Vila Baeta Neves, com capacidade para abrigar dois automóveis
de passeio de porte médio, padrão nacional, com a área privativa real de 25,0000m², área real comum de divisão proporcional de 7,4349m², totalizando
a área real construída de 32,4349m², equivalente a uma fração ideal de 0,3719% no terreno e nas partes de propriedade de uso comum do condomínio.
O prédio está construído em terreno com área de 880,00 metros quadrados.
Dados do Imóvel
Inscrição Municipal n°

006.012.057.048

Matrícula Imobiliária n°

91.278

1º Oﬁcial de Registro de imóveis de São Bernardo do Campo/SP
Ônus

SR.SAMI RAICHER - Leiloeiro Oficial, inscrito na JUCESP.930, com endereço comercial na Alameda Lorena, 800 sala 1504,
Jardim Paulista, São Paulo/SP, devidamente autorizado pelas credoras fiduciárias, levará à PÚBLICO LEILÃO, de modo somente
presencial, nos termos da Lei nº 9.514/97, artigo 27 e parágrafos, no endereço Rua Mario de Andrade, 48 – Sala 611 – Barra
Funda – São Paulo / SP em ; 1ª praça (PRIMEIRO LEILÃO) encerramento 15/08/22 ás 10:00 e caso não haja arrematação em
primeiro leilão, fica desde já designado a 2ª praça (SEGUNDO LEILÃO) dia 16/08/2022 ás 10:00 no mesmo local: com relação
aos lotes seguem; 1) ARES DA PRAÇA EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA., empresa devidamente inscrita no CNPJ nº
10.429.687/0001-39, com sede na Avenida República do Líbano, nº 1921, Ibirapuera, São Paulo/SP, CEP 04501-002, nos termos
do Instrumento Particular de Contrato de Compra e Venda, de Financiamento Imobiliário, de Alienação Fiduciária em Garantia e
Outros Pactos, datado de 25/09/2016, aditado em 19/02/2021, devidamente registrado na matrícula nº 140.101, perante o 2º Oficial
de Registro de Imóveis de Guarulhos/SP, no qual figuram como fiduciantes KATIA APARECIDA CLARIMUNDO, brasileira, solteira,
fisioterapeuta, portadora da Cédula de Identidade RG nº 28.985.694-2-SSP-SP, inscrita no CPF/MF sob nº 268.307.888-97 e/
ou ERMANTINO CLARIMUNDO, brasileiro, casado, aposentado, portador da Cédula de Identidade RG nº 55880149-SSP-PR,
inscrito no CPF/MF sob nº 121.332.308-82 e/ou CATARINA DE LOURDES SOARES CLARIMUNDO, brasileira, casada, aposentada, portadora da Cédula de Identidade RG nº 15.683.084-X-SSP-SP, inscrita no CPF/MF sob nº 245.966.768-01, em PRIMEIRO
LEILÃO, com lance mínimo igual ou superior à R$ 751.315,93 (setecentos e cinquenta e um mil, trezentos e quinze reais e noventa
e três centavos) o imóvel abaixo descrito e caracterizado com propriedade consolidada em nome da credora fiduciária, constituído
por IMÓVEL: Apartamento 41, localizado no 4º pavimento da Torre A – ACÁCIA, integrante do empreendimento denominado
“CONDOMÍNIO BOSQUE VENTURA BOULEVARD CLUB”, situado na Avenida Bartholomeu de Carlos e Rua “B”, perímetro urbano do Distrito, Município e Comarca de Guarulhos, Estado de São Paulo, que possui a área privativa de 79,520m², área de uso
comum de 55,679m² (nesta incluída a área referente a 01 (uma) vaga indeterminada na garagem coletiva do empreendimento),
área total da unidade de 135,199m2, coeficiente de proporcionalidade de 0,0022251 e fração ideal de terreno de 17,680m2, coeficiente de distribuição de despesas de condomínio de 0,0022311. OBSERVAÇÃO: IMÓVEL OCUPADO, DESOCUPAÇÃO POR
CONTA DO ADQUIRENTE NOS TERMOS DO ART. 30 DA LEI nº 9.514/97; Caso não haja arrematação em primeiro leilão, fica
desde já designado o SEGUNDO LEILÃO, no mesmo local), , com lance mínimo, igual ou superior a R$ 589.878,05 (quinhentos
e oitenta e nove mil, oitocentos e setenta e oito reais e cinco centavos) 2) PHASER INCORPORAÇÃO SPE LTDA., empresa
devidamente inscrita no CNPJ nº 12.141.557/0001-21, com sede na Avenida República do Líbano, nº 1921, Ibirapuera, São
Paulo/SP, CEP 04501-002, nos termos da Escritura de Compra e Venda com Alienação fiduciária em Garantia, expedida pelo 27º
Tabelião de Notas da Capital, lavrada às folhas 249/258 do livro 2330, datada de 24/02/2017, devidamente registrada na matrícula
nº 122.660, perante o 1º Oficial de Registro de Imóveis de Osasco/SP, no qual figuram como fiduciantes MARIA HELENA SOUSA
DA COSTA, brasileira, divorciada, empresária, portadora da Cédula de Identidade RG nº 28.195.684-4-SSP/SP, inscrita no CPF/
MF sob nº 177.064.368-02, nos termos da Lei nº 9.514/97, artigo 27 e parágrafos, em PRIMEIRO LEILÃO com lance mínimo
igual ou superior à R$ 1.284.362,65 (um milhão, duzentos e oitenta e quatro mil, trezentos e sessenta e dois reais e sessenta e
cinco centavos) o imóvel abaixo descrito e caracterizado com propriedade consolidada em nome da credora fiduciária, constituído
por IMÓVEL: Apartamento nº 91, localizado no 8º pavimento do Subcondomínio Residencial 1, Bloco A da Torre F, integrante do
empreendimento denominado “Condomínio Jardins do Brasil”, situado na Avenida Hilário Pereira de Souza, nº 492, nesta cidade,
com as seguintes áreas: privativa coberta edificada de 83,820m2, privativa total de 83,820m², de uso comum coberta edificada de
68,936m2, de uso comum descoberta de 17,874m2, de uso comum total de 86,810m2, total da unidade de 170,630m2, coeficiente
de proporcionalidade de 0,000350 e fração ideal de terreno de 0,000327; cabendo-lhe o direito a 02 vagas de garagem, localizadas na área comum do Subcondomínio Residencial 01. OBSERVAÇÃO: IMÓVEL OCUPADO, DESOCUPAÇÃO POR CONTA
DO ADQUIRENTE NOS TERMOS DO ART. 30 DA LEI nº 9.514/97; Caso não haja arrematação em primeiro leilão, fica desde já
designado o SEGUNDO LEILÃO, no mesmo local iniciando com lance mínimo, igual ou superior a R$ 712.163,85 (setecentos e
doze mil, cento e sessenta e três reais e oitenta e cinco centavos); e nestes serão aceitos o maior lance oferecido ao imóvel, desde
que igual ou superior à somatória do valor da dívida reajustada até aquela data, acrescido das despesas, dos encargos legais
e contratuais, dos tributos, das despesas condominiais eventualmente em aberto, inclusive do imposto de transmissão recolhido
para a consolidação da propriedade, despesas com edital e leilão; o bem será vendido, observada a Convenção de Condomínio
vigente no condomínio onde situa-se o imóvel relacionado, a quem maior lance oferecer, pelo valor maior ou igual ao estipulado
para o imóvel, reservando-se ao comitente vendedor, o direito de retirar, liberar ou não o bem pelo maior preço alcançado por
intermédio do leiloeiro. A venda será efetuada “ad corpus” e no estado de conservação que se encontra. Em caso de acordo ou
arrematação padrão ou arrematação com direto de preferência, o arrematante ou fiduciante ficará obrigado á pagar a comissão do
leiloeiro no importe de 5% do valor ofertado/acordado. A total responsabilidade deste leilão, bem como valores, datas e produto é
de total responsabilidade do comitente vendedor, isentado o leiloeiro e a organização de leilões de quaisquer responsabilidades.
As demais condições obedecerão ao que regula o Decreto nº. 21.981 de 19 de outubro de 1.932 com as alterações introduzidas
pelo decreto nº. 22.427 de 1º de fevereiro de 1.933, que regula a profissão de Leiloeiro Oficial - Informações (11) 3099-0483 ou
e-mail do Leiloeiro: raicher@gmail.com As informações aqui disponibilizadas foram obtidas em bases públicas, para a finalidade
específica de dar ciência ao potencial comprador sobre a real situação jurídica do imóvel, não devendo ser utilizadas, em hipótese
alguma, para outras finalidades.

Solicitamos a Sra. LETICIA PEREIRA DE OLIVEIRA CPF nº. 419.253.148-80, que entre em contato com o RH da empresa COLONIA GOTAS DE
AMOR CGA, CNPJ nº 03.375.734/0001-43, a Rua
Pe. Mamoel Campello, 292- casa 02- Perus, no
prazo de 72 horas, sob pena de ficar caracterizado
o abandono de emprego, permitindo a demissão
nos termos do art. 482 inc.“i”, da CLT.

EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS.
PROCESSO Nº 0011565-83.2022.8.26.0100 O(A) MM.
Juiz(a) de Direito da 1ª Vara Cível, do Foro Central Cível,
Estado de São Paulo, Dr(a). RODRIGO RAMOS, na forma
da Lei, etc. FAZ SABER a Everaldo Sabino Mariano,
CPF/MF 384.209.748-46, o qual encontra-se em local
ignorado, que pelo presente edital, expedido nos autos de
Cumprimento de Sentença que lhe requer Secid
Sociedade Educacional Cidade de São Paulo S/C Ltda,
ﬁca intimado para em 15 dias úteis, após os 20 dias supra,
pagar a quantia de R$ 4.094,26, acrescida das custas ﬁnais
devidas ao Estado, na quantia correspondente a 1% do
débito executado, observado o valor mínimo de cinco
UFESPs, sob pena de multa de 10% e honorários
advocatícios de 10%, nos termos do art. 513 § 2º inciso IV
do CPC, ﬁcando advertido de que transcorrido o prazo
mencionado, sem pagamento, inicia-se o prazo de 15 dias
para que, independentemente de penhora ou nova
intimação, apresente, nos próprios autos, impugnação (art.
523/CPC). Será o presente edital, por extrato, aﬁxado e
publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado
nesta cidade de São Paulo, aos 18 de julho de 2022.

Anuncie:
11. 3729-6600
comercial@gazetasp.com.br
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Penhora Exequenda

Proc. nº 1026545-57.2017.8.26.0564

Banco do Brasil S/A

Valor de Avaliação do imóvel: R$ 76.074,41 (Ago/2021 – Avaliação às ﬂs. 1061/1086). Valor de avaliação atualizado: R$ 84.282,48 (Jul/2022). O valor
de avaliação será atualizado à época das praças. Débitos Tributários: Não há a existência de débitos tributários relacionados ao imóvel até o momento
de confecção deste Edital. Os débitos tributários são sub-rogados no valor da arrematação (artigo 130, Código Tributário Nacional). Débito Exequendo:
R$ 16.922.676,70 (Mar/2022 – Fls. 1184). 02 - A 1ª praça terá início em 02 de setembro de 2022, às 16 horas, e se encerrará no dia 05 de setembro
de 2022, às 16 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 16 horas, e se encerrará em 28 de setembro de 2022, às 16 horas. Será considerado arrematante aquele que ofertar o maior lance, sendo que serão aceitos lances iguais ou superiores a 50% do valor da avaliação. Caso não haja propostas
para pagamento à vista, serão admitidas propostas de arrematação parcelada exclusivamente eletrônicas pelo sítio eletrônico da gestora (www.alfaleiloes.
com), sendo necessário sinal não inferior a 25% do valor da proposta e o restante em até 4 meses com parcelas iguais, mensais e consecutivas, servindo
o próprio bem como garantia (Despacho às ﬂs. 1098/1099). O saldo devedor (parcelado) sofrerá correção mensal pelo índice do E. TJ/SP. Havendo mais
de uma proposta todas serão apresentadas para apreciação pelo MM. Juiz da causa, que decidirá pela de maior valor, caso estejam em diferentes condições ou, decidirá pela formulada em primeiro lugar, caso tenham iguais condições (artigo 891, parágrafo único, e artigo 895, §§ 1º ao 8º, todos do CPC).
03 - O leilão será realizado pelo Leiloeiro Público Oﬁcial, Davi Borges de Aquino, matriculado na Junta Comercial de São Paulo sob n° 1.070, através da
plataforma Alfa Leilões - Especialista em Imóveis (www.alfaleiloes.com). Todas as regras e condições aplicáveis estão disponíveis no Portal http://www.
alfaleiloes.com (artigos 12 e 13 da Resolução n° 236/2016, CNJ). 04 - Havendo mais de um pretendente e em igualdade de oferta, o devedor ou respectivo
cônjuge, companheiro, dependentes, descendente ou ascendente do executado e coproprietários, terão preferência na aquisição dos bens, nessa ordem
(artigos 892, § 2º e 843, § 1º CPC). 05 - Se o exequente arrematar os bens e for o único credor, não estará obrigado a exibir o preço, mas, se o valor dos
bens exceder ao seu crédito, depositará, dentro de 3 (três) dias, a diferença, sob pena de tornar-se sem efeito a arrematação, e, nesse caso, realizar-se-á
novo leilão, à custa do exequente (artigo 892, §1º, CPC). 06 - Tratando-se de penhora de bem indivisível, o equivalente à quota-parte do coproprietário
ou do cônjuge alheio à execução recairá sobre o produto da alienação do bem (artigo 843, CPC). 07 - O preço do bem arrematado deverá ser depositado
através de guia de depósito judicial do Banco do Brasil gerada no https://portaldecustas.tjsp.jus.br/portaltjsp/login.jsp, respectivamente, no prazo de até 24
horas da realização do leilão. Em até 3 horas após o encerramento do Leilão, cada arrematante receberá um e-mail com instruções para depósito (artigo
884, IV e artigo 892 do CPC). 08 - O arrematante deverá pagar a título de comissão, o valor correspondente a 5% (cinco por cento) sobre o preço de
arrematação do bem. Tal valor será devido pelo arrematante ainda que haja a desistência da arrematação, assim como será devido pelo exequente nos
casos de adjudicação do bem e pelo executado nos casos de acordo e remição, conforme Condições de Venda e Pagamento do leilão, e deverá ser paga
mediante DOC, TED ou depósito em dinheiro, no prazo de até 01 (um) dia útil a contar do encerramento do leilão, na conta bancária do Leiloeiro Oﬁcial:
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 conﬁgurar fraude
em leilão (artigo 358 do Código Penal). Neste caso, o participante responderá civil e criminalmente, ﬁcando ainda obrigado a pagar a comissão de 5%
(cinco por cento) do lance ofertado em favor do leiloeiro oﬁcial, a título de multa. Fica nesta hipótese autorizado o leiloeiro a receber e aprovar os lanços
imediatamente anteriores, desde que obedecidos os limites e regras estabelecidas no presente edital. 10 - O bem será vendido no estado de conservação
em que se encontra, sem garantia, constituindo ônus do interessado veriﬁcar 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 ﬁscais e tributários conforme o artigo 130, parágrafo único, do Código Tributário
Nacional. 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 ﬁca 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 notiﬁcações pessoais e dos respectivos patronos (artigo 889, Parágrafo Único, CPC). Dos autos não consta recursos ou causa pendente de julgamento. Será o presente edital, aﬁxado e publicado na forma
da lei. São Paulo, 25 de julho de 2022. Eu, escrevente, digitei. Eu, Escrivão(ã) – Diretor(a), subscrevi. DR. MAURÍCIO TINI GARCIA - JUIZ DE DIREITO
LEILÃO PÚBLICO EXTRAJUDICIAL ELETRÔNICO
EDUARDO SYLVIO SCHANZER, Leiloeiro Público Oficial, JUCESP Nº 452, e a gestora GLOBO LEILÕES, Plataforma de Leilão on-line,
CNPJ:37.750.249/0001-24, com endereço profissional na Avenida Paulista, n° 1079 - 7° e 8° Andar - Bela Vista, São Paulo - SP, 01311-200, faz saber,
pelo presente Edital, que, devidamente autorizados pelo comitente, levarão a PÚBLICO LEILÃO de modo eletrônico (On-line), por meio do site: www.
globoleiloes.com.br, o bem imóvel, Matrícula nº 72.777 – Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Barueri. O Único Leilão terá início em 11
de agosto de 2022, às 11 horas e 30 minutos, e se encerrará no dia 12 de setembro de 2022, às 11 horas e 30 minutos. Deverá ser considerado
o horário oficial de Brasília -DF. Ressalte- se que os lances abaixo do valor de avaliação estão condicionados a aceitação dos comitentes vendedores. Os interessados em participar do leilão de modo on-line, deverão se cadastrar no site www.globoleiloes.com.br , e se habilitar acessando a
página deste leilão, clicando na opção HABILITE-SE, com antecedência de até 01 (uma) hora, antes do início do leilão presencial, não sendo aceitas
habilitações após esse prazo. O envio de lances on-line se dará exclusivamente através do site www.globoleiloes.com.br, respeitado o lance mínimo e
o incremento mínimo estabelecido, em igualdade de condições entre os licitantes, na disputa pelo lote do leilão. A venda será efetuada em caráter “ad
corpus” e no estado de conservação em que o imóvel se encontra, e eventual irregularidade ou necessidade de averbação de construção, ampliação
ou reforma, será objeto de regularização e os encargos junto aos órgãos competentes por conta do adquirente. O 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.globoleiloes.com.br 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. São Paulo, 01 de agosto de 2022.

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

DocuSign Envelope ID: 8A2D859C-DB12-4BC5-AD5A-57E499B3B545

Economia

gazetasp.com.br
Terça-feira, 2 De agosTo De 2022

B9

Diego Gomes Martins Ferreira Ltda.

CNPJ/MF 35.763.406/0001-00 - NIRE 35235760543
Ata de Reunião de Sócio
1. Data, Horário e Local: Aos 22/11/2021, às 10:00 horas, na sede social localizada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Agostinho Gomes, nhia; (vii) abertura de escritórios, filiais ou sucursais da Companhia no exterior; (viii) transformação de tipo societário, incorporação, cisão, fusão e/ou regaste
1225, Ipiranga - CEP 04206-000 (“Sociedade”). 2. Convocação e Presença: Dispensada, nos termos do §2º, do Art. 1.072 da Lei 10.406, de 10 de janeiro de de ações e/ou conversão de quaisquer valores mobiliários em ações ou grupamento de ações da Companhia fusão, cisão ou incorporação da Companhia; (ix)
2002 (“Código Civil”), em razão da presença de sócio representando a totalidade do capital social da Sociedade: Diego Gomes Martins Ferreira, brasileiro, dissolução, liquidação ou apresentação de pedido de autofalência, recuperação judicial ou pedido de homologação de plano de recuperação extrajudicial da
casado, empresário, portador da cédula de identidade RG nº 30160990 SSP/SP, inscrito no CPF/MF nº 227.758.738-98, residente e domiciliado na Rua Companhia, ou realização de quaisquer atos preparatórios para renegociar, reestruturar ou repactuar as dívidas por meio de quaisquer procedimentos previsAgostinho Gomes, 1225, Ipiranga, São Paulo/SP - CEP 04206-000. 3. Mesa: Srs. Diego Gomes Martins Ferreira, como Presidente e Bruno Costa Carvalho de tos na Lei de Falências e liquidação da Companhia; (x) deliberação sobre o aumento de capital e emissão de novas ações, além oferta pública de ações e
Sena, como Secretário. 4. Ordem do Dia: (i) Transformação da Sociedade em sociedade anônima com alteração da razão social; (ii) Alteração do objeto emissão de debêntures conversíveis em ações ou quaisquer outros títulos conversíveis em ações ordinárias ou em ações preferenciais, além oferta pública
social da Sociedade; (iii) Aumento do capital da Sociedade; (iv) Autorização para emissão de bônus de subscrição; (v) Eleição dos membros que irão compor de ações e emissão de debêntures conversíveis em ações ou quaisquer outros títulos conversíveis em ações ordinárias ou em ações preferenciais; (xi) alteo conselho de administração; (vi) Eleição da diretoria; (vii) Aprovação da remuneração global dos administradores; e (viii) Consolidação do estatuto social. 5. ração de eventual cronograma de aporte aprovado em assembleia geral que deliberar sobre o aumento do capital social da Companhia; (xii) distribuição de
Deliberações: instalada a reunião, foram tomadas as seguintes deliberações, aprovadas pelo sócio detentor da totalidade do capital social da Sociedade: 5.1. dividendos pela Companhia; (xiii) criação ou aquisição de novas empresas, pela Companhia, inclusive as exercidas por meio de sociedades de propósito
Transformar, independente de dissolução, a Sociedade em sociedade anônima, passando a ser denominada “100% Livre S.A.”, a Sociedade seguirá a partir específico; (xiv) prestação, pela Companhia, de fiança, aval ou outras garantias pessoais ou reais a terceiros; (xv) negociação com ações de emissão da
de sua transformação o regramento da Lei nº6.404 de 15/12/1976 (“LSA”), bem como as disposições aplicáveis e seu estatuto social, independente da trans- Companhia para efeito de cancelamento ou de permanência em tesouraria e sua respectiva alienação; e (xvi) aprovação e implementação de políticas de
formação, permanecendo em vigor os direitos e obrigações sociais e mesma escrituração comercial e fiscal. 5.2. Alterar o objeto social da Sociedade, passan- compliance. §1º - Considera-se “Parte Relacionada” em relação a qualquer pessoa (física, jurídica, ou entidades despersonalizadas, conforme for o caso): (a)
do o objeto social da Sociedade vigorar com a seguinte redação: “A Sociedade tem por objeto social: (i) cultivo de hortaliças folhosas, tuberosas, condimenta- sociedades controladoras, controladas, sujeitas a controle comum (observado o disposto nos Arts. 116 e 243, § 2º, da LSA) e coligadas (observado o disposres e raízes, talo, tais como: acelga, alface, brócolis, couve, cenoura, rabanetes, erva-doce, coentro, cominho, manjericão, sendo o plantio com uso intensivo to no Art. 243, § 1º da LSA) em relação à Companhia ou a um acionista, (b) seu cônjuge ou companheiro, (c) seus ascendentes, descendentes e colaterais,
de tecnologia; (ii) cultivo e plantio de morangos; (iii) criação de peixes em água doce; (iv) comércio atacadista de sementes, flores, plantas e gramas; (v) co- diretos ou indiretos, até 2º grau, (d) seus administradores e cônjuges, companheiros, ascendentes, descendentes e colaterais até 1º grau dos administradores,
mércio de flores plantas naturais e a atividade de hortifrutigranjeiros; (vi) comércio de produtos alimentícios em geral; e (vii) importação de aparelhos eletrôni- e pessoa jurídica direta ou indiretamente controlada por qualquer das pessoas físicas anteriormente descritas. Artigo 9º - Só poderão tomar parte da Assemcos, elétricos, artigos de iluminação e artefatos de plástico para uso pessoal para os serviços listados (i) a (vi)”; 5.3. Aprovar o aumento do capital social, no bleia Geral os acionistas cujas ações estejam registradas no Livro de Registro de Ações Nominativas da Companhia até 3 (três) dias antes da data prevista
valor de R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais), passando o capital social de R$ 100.000,00 (cem mil reais), para R$ 5.100.000,00 (cinco milhões e cem mil para a sua realização. Parágrafo Único - O acionista poderá ser representado por procurador, respeitadas as disposições previstas em lei. Artigo 10º - As
reais), mediante a emissão de 25.000 (vinte e cinco mil) ações, ordinárias, nominativas e sem valor nominal, ao preço de emissão de R$ 200,00 (duzentos deliberações da Assembleia Geral serão tomadas pelo voto afirmativo dos acionistas representando a maioria simples do capital com direito a voto da Comreais) por ação, nos termos do Art. 170, §1º, I da LSA. 5.3.1. As ações ora emitidas são subscritas neste ato pelo acionista indicado no Boletim de Subscrição panhia, ressalvadas as deliberações constantes das matérias indicadas no Artigo 8º itens “i” à “xvi” que dependerão do voto afirmativo de acionistas represenarquivado na sede da Sociedade e assinado por todos os presentes, e integralizadas em moeda corrente nacional no prazo de até 10 (dez) meses, conforme tando 85% (oitenta e cinco por cento) do capital social da Companhia. Capítulo IV - Da Administração da Companhia: Artigo 11 - A administração da
cronograma indicado no Boletim de Subscrição na forma do Anexo I à presente ata, com renúncia expressa ao direito de preferência pelos demais acionistas. Companhia incumbe ao Conselho de Administração, cujos membros serão eleitos para mandatos unificados de 2 (dois) anos, permitida a reeleição, e à Dire5.3.2. Em virtude da deliberação acima, o Artigo 5º do Estatuto Social passará a vigorar com a seguinte redação: “Artigo 5º - O Capital social é de toria, cujos membros serão eleitos para mandatos unificados de até 2 (dois) anos, permitida a reeleição. Artigo 12 - Os membros eleitos do Conselho de
R$ 5.100.000,00 (cinco milhões e cem mil reais), representado por 125.000 (cento e vinte e cinco mil) ações, ordinárias, nominativas, e sem valor nominal.” Administração e da Diretoria tomarão posse mediante a lavratura de termo próprio no livro de atas de reuniões do órgão respectivo, dispensada a garantia de
5.4. Aprovar, nos termos do Art. 75 e seguintes da LSA, a emissão de Bônus de Subscrição como vantagem adicional ao subscritor do aumento de capital gestão. Artigo 13 - Os membros do Conselho de Administração e da Diretoria receberão a remuneração que for fixada de forma global pela Assembleia Geral,
indicado no Boletim de Subscrição, na forma do Anexo II à presente ata, com renúncia expressa ao direito de preferência pelos demais acionistas. 5.5. Eleger cabendo ao Conselho de Administração proceder à sua distribuição entre os seus membros e os membros da Diretoria. Capítulo V - Conselho de Adminispara o Conselho de Administração, com mandato de 2 (dois) anos, permitida a reeleição os Srs: Diego Gomes Martins Ferreira, brasileiro, portador da cé- tração: Artigo 14 - O Conselho de Administração será composto por 3 (três) membros efetivos e igual número de suplentes, pessoas naturais, residentes ou
dula de identidade RG nº 30.160.990-1, inscrito no CPF/MF nº 227.758.738-98, com endereço, para fins do §1º do Art. 146 da LSA, na Rua Alvorada, 153, não no País, eleitos e destituíveis pela Assembleia Geral. §1º - O Presidente do Conselho de Administração será eleito pelo voto da maioria dos membros do
apto. 93, Vila Olímpia, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 04.550-000, como membro do Conselho de Administração; Bruno Costa Carvalho Conselho de Administração. Artigo 15 - Nos casos de ausência, impedimento temporário ou vacância definitiva do cargo de qualquer membro do Conselho
de Sena, brasileiro, portador da cédula de identidade RG nº 6.091.773, inscrito no CPF/MF nº 011.836.976-86, com endereço, para fins do §1º do Art. 146 da de Administração, o Presidente do Conselho de Administração ou, na sua ausência, qualquer outro membro do Conselho de Administração, deverá, no prazo
LSA, na Rua Tuim, 186, apto. 41, Moema, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 04.514-100, como membro do Conselho de Administração; e de até 5 (cinco) dias úteis, contado a partir do recebimento de notificação escrita de qualquer acionista ou administrador nesse sentido, convocar Assembleia
Eduardo Campos Lasmar, brasileiro, portador da cédula de identidade RG nº M5017397, inscrito no CPF/MF nº 977.978.396-20, com endereço, para fins do Geral na forma prevista neste Estatuto Social para eleger o respectivo substituto que completará o prazo de gestão em curso do membro substituído. Pará§1º do Art. 146 da LSA, na Rua Surubim, 577, andar 22, Cidade Monções, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 04.571-050, como membro do grafo Único - Em caso de omissão do Presidente do Conselho de Administração ou, na sua ausência, qualquer dos membros do Conselho de Administração
Conselho de Administração. 5.5.1. Os Conselheiros ora eleitos tomarão posse de seus cargos mediante assinatura do termo de posse no Livro de Atas de poderá convocar a Assembleia Geral de que trata o caput deste Artigo 15. Artigo 16 - O Conselho de Administração reunir-se-á sempre que os interesses
Reuniões do Conselho de Administração, dispensada a garantia de gestão, no prazo de até 30 (trinta) dias da presente assembleia, nos termos do §1º do sociais assim o exigirem. As reuniões serão realizadas na sede da Companhia e presididas pelo Presidente do Conselho de Administração, ou, na sua ausênArtigo 149 da LSA, devendo permanecer em seus cargos até que sejam eleitos seus substitutos, oportunidade em que prestarão as declarações de desimpe- cia, impedimento temporário ou na vacância do referido cargo, pelo seu suplente, ou ainda, na sua ausência, impedimento temporário ou na vacância do redimento, dispensada a garantia de gestão, devendo permanecer em seus cargos até que sejam eleitos seus substitutos. 5.6. Eleger para a Diretoria, com ferido cargo, por qualquer conselheiro escolhido pelos conselheiros representando a maioria simples dos membros do Conselho de Administração. Caberá ao
mandato de 2 (dois) anos, permitida a reeleição os Srs: Diego Gomes Martins Ferreira, brasileiro, portador da cédula de identidade RG nº 30.160.990-1, presidente da reunião do Conselho de Administração indicar o secretário. §1º - As reuniões do Conselho de Administração serão convocadas pelo seu Presiinscrito no CPF/MF nº 227.758.738-98, com endereço, para fins do §1º do Art. 146 da LSA na Rua Alvorada, 153, apto. 93, Vila Olímpia, na cidade de São dente, ou, na sua ausência, impedimento temporário ou na vacância do referido cargo, por qualquer membro do Conselho de Administração, com antecedênPaulo, Estado de São Paulo, CEP 04.550-000, para o cargo de Diretor Presidente; e Raphael Hideki Akaboci Yokosawa, brasileiro, portador da cédula de cia mínima de 5 (cinco) dias, mediante comunicação escrita indicando a data, o horário, a pauta da reunião e apresentação de todos os documentos relacioidentidade RG nº 54.194.737-0, inscrito no CPF/MF nº 235.534.558-96, com endereço, para fins do §1º do Art. 146 da LSA, na Rua Renato Paes de Barros, nados. §2º - Não obstante o disposto no §1º deste Artigo, a reunião poderá ser convocada e realizada, sem observância da comunicação e do prazo mínimo
750, conj. 101, Itaim Bibi, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP04530-001, para o cargo de Diretor Financeiro; 5.6.1. Os Diretores ora eleitos referidos acima, desde que presentes todos os membros do Conselho de Administração. §3º - As reuniões do Conselho de Administração serão instaladas
tomarão posse de seus cargos mediante assinatura do termo de posse no Livro de Atas de Reuniões do Conselho de Administração, dispensada a garantia com a presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração. §4º - Será considerado presente às reuniões do Conselho de Administração, o
de gestão, no prazo de até 30 (trinta) dias da presente assembleia, nos termos do §1º do Artigo 149 da LSA, devendo permanecer em seus cargos até que conselheiro que: (a) enviar seu voto por escrito ao Presidente do Conselho de Administração, antes da sua instalação, por intermédio de carta, fac-símile ou
sejam eleitos seus substitutos, oportunidade em que prestarão as declarações de desimpedimento, dispensada a garantia de gestão, devendo permanecer correio eletrônico; ou (b) participar das reuniões do Conselho de Administração por meio de vídeo conferência, devendo encaminhar, com base na ordem do
em seus cargos até que sejam eleitos seus substitutos. 5.7. Aprovar a remuneração global dos administradores da Sociedade, para o período compreendido dia, seu voto por escrito, por meio de carta, fac-símile ou correio eletrônico entregue, na data da reunião, ao Presidente do Conselho de Administração. §5º - As
até a assembleia geral ordinária realizada para aprovar as contas do exercício de 2021, no valor de até R$ 10.000,00 (dez mil reais), cabendo ao Conselho de deliberações do Conselho de Administração serão registradas em atas, lavradas no livro próprio, devendo ser arquivadas no registro empresarial e publicadas
Administração a individualização entre os membros do Conselho de Administração e Diretoria. 6. Aprovar a consolidação do Estatuto Social da Companhia, na forma da lei aquelas que contiverem deliberação destinada a produzir efeitos perante terceiros. Artigo 17 - Sem prejuízo das demais matérias previstas em
na forma do Anexo III à presente ata. 7. Encerramento: Nada mais havendo a se tratar, a sessão foi suspensa para lavratura da presente ata, que foi lida, lei, em acordo de acionistas arquivado na sede da Companhia e/ou neste Estatuto Social, compete ao Conselho de Administração deliberar sobre as seguinaprovada e assinada por todos os presentes. São Paulo, 22/11/2021. Mesa: Diego Gomes Martins Ferreira - Presidente, Bruno Costa Carvalho de Sena - Se- tes matérias, cujas deliberações dependerão, para sua validade e aprovação, do voto afirmativo da totalidade dos membros do Conselho de Administração:
cretário. Sócio Presente: Diego Gomes Martins Ferreira. Sócio Subscritor: BMPI Infra S.A. JUCESP n° 594.364/21-8, JUCESP/NIRE n° 3530058232-2 em (i) definição do preço de emissão das ações, regaste de ações e reembolso de ações, mediante delegação da Assembleia Geral; (ii) aprovação da proposta
13/12/2021 - Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral. Anexo I - 100% Livre S.A. - CNPJ/MF 35.763.406/0001-00 - NIRE 35235760543 - Boletim de de distribuições de lucros da Companhia a ser submetida a Assembleia Geral; (iii) aprovação do orçamento anual da Companhia; (iv) aprovação do plano de
Subscrição - Ata da Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 22 de Novembro de 2021 - Valor do aumento: R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de negócios da Companhia; (v) manifestação prévia sobre qualquer proposta de cisão, fusão e transformação da Companhia; (vi) eleição e destituição dos direreais). Subscritor: BMPI INFRA S.A., sociedade empresária, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Renato Paes de Barros, 750, tores da Companhia; (vii) aquisição, oneração ou alienação de itens do ativo imobilizado pela Companhia, em valor superior a R$ 50.000,00 (cinquenta mil
cj. 101, Itaim Bibi - CEP 04530-001. Número de ações subscritas e preço de emissão: 25.000,00 (vinte e cinco mil), ações ordinárias, todas nominativas e reais) por operação, dentro do mesmo mês; (viii) aprovação de contratação, alteração ou repactuação pela Companhia de Endividamento, sob quaisquer
sem valor nominal, ao preço de emissão de R$ 200,00 (duzentos reais), por ação, nos termos do Art. 170 §1º, inciso I da Lei das S.A. Valor da Subscrição: modalidades, em valor superior a R$ 100.000,00 (cem mil reais), por operação, por mês; e (ix) aprovação de transações, de qualquer natureza, em que a
R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais). Forma e prazo de integralização: As ações ora subscritas serão integralizadas da seguinte forma: (i) O valor de Companhia seja parte cujo valor seja equivalente ou superior a R$ 100.000,00 (cem mil reais), considerando esse valor em uma transação isolada ou somada
R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), no prazo de até 10 (dez) dias úteis da presente data, mediante depósito de recursos imediatamente disponíveis na a outras transações com a mesma natureza, por mês. §1º - Considera-se “Endividamento” em relação a Companhia, (a) todas as dívidas financeiras de longo
conta da Sociedade; (ii) O saldo no valor de R$ 4.000.000,00 (quatro milhões de reais), na forma do cronograma constante do Anexo A ao presente Boletim e curto prazo, vencidas ou vincendas; (b) todas as demais obrigações de pagar que não sejam oriundas de contratos financeiros, vencidas ou vincendas; (c)
de Subscrição. O Cronograma de aporte poderá ser alterado por deliberação da Assembleia Geral. Assinaturas: Presidente da Mesa: Diego Gomes Martins todas as obrigações sobre as quais já incida pagamento de juros e/ou correção monetária; (d) todas as dívidas repactuadas, incluindo parcelamentos de triFerreira; Secretário da Mesa: Bruno Costa Carvalho de Sena; Acionista Subscritor: BMPI INFRA S.A. Diego Gomes Martins Ferreira - Presidente, Bruno butos acordados no âmbito de programas promovidos por autoridade governamental; (e) todos os valores de tributos ou devidos a empregados e cujos fatos
Costa Carvalho de Sena - Secretário. Acionista Subscritor: BMPI Infra S.A. Anexo A ao Boletim de Subscrição: Cronograma de Aportes: Data - Valor geradores já tenham ocorrido, ainda que a respectiva data de pagamento não tenha transcorrido; (f) todos os adiantamentos de qualquer pessoa, incluindo a
a ser Aportado pelo Investidor: 06/01/2022 - R$ 400.000,00; 06/02/2022 - R$ 400.000,00; 06/03/2022 - R$ 400.000,00; 06/04/2022 - R$ 800.000,00; antecipação de recebíveis; (g) contratos de swap de taxa de juros, de moeda ou contratos semelhantes; (h) todas e quaisquer operações de leasing operacio06/05/2022 - R$ 400.000,00; 06/06/2022 - R$ 400.000,00; 06/07/2022 - R$ 400.000,00; 06/08/2022 - R$ 400.000,00; 06/09/2022 - R$ 200.000,00; 06/10/2022 nal e ou financeiro; (i) quaisquer dividendos, juros sobre capital próprio, outras vantagens pecuniárias e/ou qualquer outra forma de distribuição de lucros, em
- R$ 200.000,00. Anexo II - Bônus de Subscrição: 100% Livre S.A.: CNPJ/ME 35.763.406/0001-00 - NIRE 35235760543 - Rua Agostinho Gomes, 1225, dinheiro ou em espécie, declarados e não pagos; (j) todos os valores devidos em decorrência de sentenças judiciais ou arbitrais transitadas em julgado; (k)
Ipiranga, São Paulo/SP - CEP 04206-000 - Certificado - Bônus de Subscrição nº 1: Este certificado de bônus de subscrição (“Certificado”) representa o cheques emitidos e que ainda não tenham sido compensados e saldos negativos em contas correntes; (l) qualquer garantia, real, fidejussória ou de qualquer
bônus de subscrição emitido pela Emissora (abaixo definida), por emissão privada em favor do Titular (abaixo definido), aprovado na Ata de Assembleia Geral natureza, ou indenização em favor de uma pessoa para pagamento de obrigações mencionadas nos itens (a) a (l) (inclusive) desta definição; (m) emissão de
Extraordinária da Emissora realizada em 22/11/2021 (“AGE de Emissão”), o qual contém os termos e condições estabelecidos a seguir (“Bônus de Subscri- quaisquer valores mobiliários; e (n) todos e quaisquer valores acessórios aos acima descritos, incluindo multa e juros incidentes até a data de levantamento
ção”); 1. Emissora: 100% Livre S.A., sociedade por ações com sede na Rua Agostinho Gomes, 1225, Ipiranga, na Cidade de São Paulo, Estado de São do Endividamento; independentemente de estarem contabilizados nas demonstrações financeiras da Companhia. Capítulo VI - Diretoria: Artigo 18 - A DirePaulo - CEP 04206-000, inscrita no CNPJ/ME nº 35.763.406/0001-00 (“Emissora”), neste ato representada na forma do seu estatuto social. 2. Titular: BMPI toria será composta por até 3 (três) membros, acionistas ou não, residentes no País, sendo 1 (um) Diretor Presidente, 1 (um) Diretor Financeiro, 1 (um) Diretor
Infra S.A., pessoa jurídica de direito privado, com sede na Rua Renato Paes de Barros, 750, Conj. 101, Itaim Bibi, São Paulo (SP), CEP 0453-001, inscrita sem designação específica. Artigo 19 - Compete aos Diretores, na forma do Artigo 24 deste Estatuto Social e observadas as limitações aqui previstas: (i)
CNPJ nº24.416.909/0001-93, com sede na Rua Renato Paes de Barros, 750, Conj. 101, Itaim Bibi, São Paulo (SP), CEP 0453-001 (“Titular”), neste ato repre- zelar pela observância da lei, deste Estatuto Social e de acordo de acionistas arquivado na sede da Companhia, bem como das deliberações tomadas nas
sentada na forma do seu estatuto social. 3. Número de Série e Ordem: Este Certificado representa o Bônus de Subscrição da Emissora, de número de ordem Assembleias Gerais e nas reuniões do Conselho de Administração; (ii) aprovar os atos e negócios não sujeitos à deliberação do Conselho de Administração
1, da série única de um total de 1 Bônus de Subscrição, representando direitos de subscrição que importe em um número total de ações da Emissora corres- e da Assembleia Geral, nos termos da lei, deste Estatuto Social e de acordo de acionistas arquivado na sede da Companhia; (iii) administrar e conduzir os
pondente a 5% (cinco por cento) do capital social da Emissora, Integralmente Diluídas. 4. Capital Social: A Emissora neste ato declara e garante ao Titular que negócios da Companhia, observadas as diretrizes traçadas pelo Conselho de Administração e pela Assembleia Geral, inclusive aquelas identificadas na polí(i) o capital da Emissora, no dia 22/11/2021 (“Data da Emissão”), é de R$ 5.100.000,00 (cinco milhões e cem mil reais), dividido em 125.000 (cento e vinte e tica de assuntos financeiros e investimentos, no plano de negócios e no orçamento anual da Companhia, bem como a representação geral da Companhia,
cinco mil) ações ordinárias, todas nominativas e sem valor nominal, conforme fixado na Ata de Assembleia Geral Extraordinária realizada em da Emissora ativa ou passivamente, judicial ou extrajudicialmente; (iv) nomear procuradores, devendo especificar no mandato os atos e operações que poderão praticar e
realizada em 22/11/2021, (ii) a Emissora está autorizada e estará autorizada, a todo momento, a emitir as Ações (conforme definido abaixo), livres de direitos o prazo de validade, que não será superior a 2 (dois) anos, exceto nos casos de procurações outorgadas para fins de representação judicial, arbitral ou em
de preferência e quaisquer outros ônus, mediante o exercício deste Bônus de Subscrição, e (iii) o montante de ações ordinárias que serão adquiridas pelo processos administrativos, que poderão ser outorgadas por prazo indeterminado; (v) confessar, renunciar, transigir, acordar em qualquer direito ou obrigação
Titular, por meio do Bônus de Subscrição, constituem 5% (cinco por cento) do capital social da Emissora, de forma Integralmente Diluída (conforme definido da Companhia, desde que pertinente às suas operações sociais, bem como dar e receber quitação; (vi) aprovar normas, regimentos e manuais da Companhia,
abaixo). 4.1. A Emissora não aditará, modificará ou alterará qualquer disposição de seu estatuto social ou qualquer documento constitutivo equivalente ou dando sempre conhecimento e, quando necessário, submetendo à aprovação do Conselho de Administração e/ou da Assembleia Geral, conforme aplicável;
semelhante, ou os termos de qualquer classe ou série de suas respectivas participações acionárias, por meio de recapitalização, reorganização, transferência (vii) elaborar e deliberar sobre as propostas para a aprovação, alteração, modificação e/ou revisão, conforme aplicável, da política de assuntos financeiros e
de ativos, fusão, consolidação, emissão ou venda de participações acionárias, dissolução ou de outra forma, na medida em que tal aditamento, modificação investimentos, do plano de negócios e/ou do orçamento anual da Companhia, propostas estas que, uma vez aprovadas pela Diretoria, serão submetidas à
ou alteração tenha (ou que, de maneira razoável, poderia se prever que tivesse) um efeito adverso na capacidade da Emissora executar as obrigações aqui aprovação do Conselho de Administração da Companhia e/ou da Assembleia Geral, conforme o caso, nos termos deste Estatuto Social e de acordo de aciodescritas ou nos direitos do Titular aqui estabelecidos. Se qualquer medida acima descrita for adotada, a Emissora adotará todas as medidas judiciais e extra- nistas arquivado na sede da Companhia; e (viii) disponibilizar os contratos entre a Companhia, de um lado, e partes relacionadas, de outro, os acordos de
judiciais, conforme necessário, para garantir que o Titular tenha os mesmos direitos e benefícios, conferidos ao Titular após tal medida, conforme o Titular tinha acionistas da Companhia e os programas de opções de aquisição de ações ou de outros títulos ou valores mobiliários de emissão da Companhia. Artigo 20
imediatamente antes de tal medida, incluindo, sem limitação por meio da emissão de novos Bônus de Subscrição (a serem emitidos pela Emissora ou de uma - Sem prejuízo das atribuições da Diretoria previstas no Artigo 19 deste Estatuto Social, compete ao Diretor Presidente: (i) convocar e presidir as reuniões da
ou mais de suas subsidiárias, conforme aplicável) com termos e condições idênticos aos aqui estabelecidos. 5. Preço de Aquisição: O Bônus de Subscrição Diretoria; (ii) supervisionar e coordenar as atividades da Companhia, exercendo funções decisórias e executivas; (iii) submeter aos membros do Conselho de
foi atribuído como vantagem adicional ao Titular, conforme aprovado na AGE de Emissão, nos termos do Art. 77 da Lei 6.404 de 15/12/1976, conforme alte- Administração e aos acionistas da Companhia, sempre que deliberado favoravelmente pela Diretoria da Companhia, propostas devidamente fundamentadas
rada, (“LSA”). 6. Direito de Subscrição: Este Bônus de Subscrição confere à sua Titular o direto de subscrever ações ordinárias, nominativas e sem valor no- para a aprovação, alteração, modificação e/ou revisão, conforme aplicável, da política de assuntos financeiros e investimentos, do plano de negócios e/ou do
minal de emissão da Companhia, correspondentes a 5% (cinco por cento) do capital social da Emissora (“Ações”) na Data do Exercício do Direito de Subscri- orçamento anual da Companhia, com toda a documentação necessária para tanto; e (iv) exercer o voto de qualidade nos eventuais casos de empate nas
ção, conforme termos e condições estabelecidos neste Certificado (“Direito de Subscrição”). As Ações gozarão de direitos, incluindo de informação, políticos deliberações da Diretoria, independentemente do voto individual que lhe é assegurado nas referidas deliberações; Artigo 21 - Sem prejuízo das atribuições
e econômicos, idênticos àqueles outorgados às demais ações ordinárias de emissão da Emissora. Além disso, as Ações farão jus, a partir de sua emissão, ao da Diretoria previstas no Artigo 19 deste Estatuto Social, compete ao Diretor Financeiro: (i) dirigir, coordenar e controlar as atividades de natureza financeira
recebimento de dividendos, juros sobre capital próprio e quaisquer outros pagamentos nas mesmas condições conferidas às ações ordinárias da Emissora da Companhia, tanto de captação como de aplicação de recursos; (ii) coordenar e supervisionar a gestão corporativa das informações gerenciais referentes
existentes. 7. Exercício do Direto de Subscrição: O Direito de Subscrição poderá ser exercido, caso o Marco de Performance não seja atingido até a Data Final a metas de vendas, rentabilidade, orçamento, fluxo de caixa, conta corrente e indicadores econômico-financeiros da Companhia; (iii) gerir as contas bancárias
de Apuração, mediante a apresentação, pelo Titular, deste Bônus de Subscrição à Emissora, e o pagamento de R$ 1,00 (um Real), sendo que (i) a Emissora e determinar a movimentação financeira das contas bancárias da Companhia; (iv) gerir as atividades de tesouraria da Companhia; (v) aprovar pagamentos e
deverá emitir prontamente, dentro do razoável, ao Titular as novas Ações, e (ii) o Titular deverá assinar, prontamente, dentro do razoável, o boletim de subs- elaborar o orçamento, o fluxo de caixa, a planilha de rentabilidade e de controle de conta corrente da Companhia; (vi) planejar e viabilizar operações com
crição das novas Ações (“Data do Exercício do Direito de Subscrição”). 8. Prazo e Data de Exercício: O Bônus de Subscrição terá forma nominativa, o Titular moedas estrangeiras para a Companhia; (vii) obter, controlar e resgatar cauções junto às instituições financeiras; (viii) planejar e orientar a execução de
deverá exercer integralmente, em uma única vez, este Bônus de Subscrição, no prazo de até 60 (sessenta) dias da Data Final de Apuração, caso não seja planejamentos financeiro-tributários, a contabilidade e a auditoria da Companhia; (ix) analisar, contratar e controlar empréstimos e financiamentos da Compaatingido o Marco de Performance. 9. Preço de Emissão das Ações: O preço de emissão das Ações é de R$ 1,00 (um real), e será pago na Data do Exercício nhia; (x) promover o relacionamento com instituições financeiras e com o mercado financeiro em geral; e (xi) desempenhar as demais atividades relacionadas
do Direito de Subscrição. 10. Renúncia do Direito de Preferência: A Emissora declara e garante que, na presente data os acionistas representando 100% (cem à sua área de atuação. Artigo 22 - Em caso de ausência ou impedimento temporário de um dos membros da Diretoria, o Conselho de Administração autoripor cento) do capital social da Companhia aprovam em Ata de Assembleia Geral Extraordinária realizada em 22/11/2021, por unanimidade e sem quaisquer zará outro Diretor a acumular as atribuições do ausente ou impedido. Em caso de vacância definitiva ou renúncia, o Presidente do Conselho de Administração
restrições, a emissão deste Bônus de Subscrição, bem como todos os seus termos e condições e todos os acionistas da Emissora renunciam todos e quais- deverá, no prazo de até 5 (cinco) dias úteis contados do recebimento de notificação escrita de qualquer acionista ou administrador, convocar reunião do
quer direitos de preferência com relação à emissão de quaisquer ações do capital social da Emissora contempladas neste Bônus de Subscrição. 11. Defini- Conselho de Administração na forma prevista neste Estatuto Social para a eleição de um substituto que completará o prazo de gestão em curso do Diretor
ções: Para os fins desse Bônus de Subscrição, os seguintes termos deverão ter o presente significado: 11.1. “Acordo de Investimentos” significa o acordo de substituído. Artigo 23 - A Diretoria reunir-se-á, sempre que os interesses sociais o exigirem, e as reuniões serão convocadas e presididas pelo Diretor Presiinvestimentos e outras avenças celebrado entre a Emissora e o Titular em 22/11/2021; 11.2. “Data Final de Apuração” significa o último dia do mês no Período dente, mediante convocação escrita - através de carta, correio eletrônico ou outro meio de comunicação com comprovante de recebimento - contendo, além
Final de Apuração; 11.3. “EBITDA” significa o Lucro Líquido da Emissora, descontados os impostos, despesas financeiras, depreciação e amortização, calcu- do local, data e hora da reunião, a ordem do dia. As convocações deverão, sempre que possível, encaminhar as propostas ou documentos a serem discutidos
lado conforme exemplo de cálculo constante do Acordo de Investimentos; 11.4. “GAAP Brasileiro” significa princípios contábeis geralmente aceitos no Brasil, ou apreciados. §1º - As reuniões da Diretoria serão instaladas com a presença da maioria simples de seus membros em exercício. Considera-se presente à
baseados na Lei das Sociedades por Ações, nos normativos do Conselho Federal de Contabilidade - CFC e nos pronunciamentos do Comitê de Pronuncia- reunião o Diretor que estiver, na ocasião, (i) representado por seu substituto indicado na forma do Artigo 22, (ii) participando da reunião por conferência telementos Contábeis - CPC. 11.5. “Integralmente Diluída” significa, com relação ao capital social da Emissora, a partir de uma data específica, o total de ações fônica, vídeo conferência ou qualquer outro meio de comunicação que permita a identificação do Diretor e a comunicação simultânea com as demais pessoas
remanescentes do capital social naquela data, determinado por meio do tratamento de todas as opções, certificados e outros direitos em aberto, se houver, presentes à reunião ou (iii) que tiver enviado seu voto por escrito. §2º - As reuniões da Diretoria serão realizadas, preferencialmente, na sede da Companhia.
para a compra ou aquisição de ações ordinárias, como se tivessem sido exercidas e tratando todos os valores mobiliários remanescentes como se tivessem §3º - As deliberações da Diretoria serão tomadas mediante o voto favorável da maioria simples dos presentes. §4º - Em caso de empate, em se verificando
sido integralmente convertidos; 11.6. “Lucro Líquido” significa o lucro líquido da Emissora calculado na forma do GAAP Brasileiro, calculado conforme exemplo qualquer impasse entre os Diretores, a matéria objeto da discussão e impasse será decidida pelo Diretor Presidente, conforme disposto na alínea “d” do Artigo
de cálculo constante do Acordo de Investimentos; 11.7. “Marco de Performance” significa o atingimento, pela Sociedade, em determinado mês, de Receita 20. §5º - Todas as deliberações da Diretoria constarão de atas lavradas no respectivo livro de atas de reuniões da Diretoria e assinadas pelos membros da
Bruta igual ou superior à R$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais) e EBITDA positivo; 11.8. “Período Final de Apuração” significa o período correspon- Diretoria que estiverem presentes, observado o disposto no item “iii” do § 1º, deste Artigo. Artigo 24 - Observadas as exceções contidas nos § 2º e 3º deste
dente ao último dia do 14º (décimo quarto) mês contado de 22/11/2021; 11.9. “Receita Bruta” significa a receita operacional bruta da Emissora, obtida median- Artigo, os atos e operações de administração dos negócios sociais que importem responsabilidade ou obrigação para a Companhia ou que a exonerem de
te a venda de produtos ou prestação de serviços em um determinado período, calculado de acordo com o GAAP Brasileiro. 12. Disposições Gerais: 12.1. Este obrigações para com terceiros poderão ser praticados: (i) pelo Diretor Presidente, isoladamente; (ii) 2 (dois) Diretores; ou (iii) 1 (um) procurador, observado
Bônus de Subscrição não conferirá, antes do seu exercício, ao Titular quaisquer dos direitos cabíveis a um acionista da Companhia. 12.2. Em caso de perda, quanto à nomeação de procuradores o disposto no §1º deste Artigo. §1º - A Companhia poderá, através da assinatura do Diretor Presidente, ou de 2 (dois)
roubo ou rasura deste Bônus de Subscrição e mediante apresentação, pelo Titular, de prova de tal perda, roubo ou rasura, a Companhia deverá cancelar Diretores conjuntamente, constituir procuradores, outorgando-lhes, por prazo determinado não superior a 2 (dois) anos, poderes específicos de administração,
imediatamente este Bônus de Subscrição e emitir outro, em substituição, sob os mesmos termos e condições vigentes. 12.3. A Emissora deverá arcar com exceto os poderes da cláusula “ad judicia” ou para defesa dos interesses da Companhia em processos arbitrais ou administrativos, que poderão ser outorgatodas as despesas incorridas em razão da emissão das Ações, conforme previsto neste Bônus de Subscrição, e da consumação de referida operação. 12.4. dos por prazo indeterminado, excetuada a prática dos atos indicados no §2º abaixo, que dependerão da assinatura conjunta do Diretor Financeiro com outro
Este Bônus de Subscrição vincula e beneficia ambas as partes e os seus respectivos sucessores e nada neste Bônus de Subscrição, de forma expressa ou Diretor da Companhia. §2º - Fica estabelecido que os atos abaixo elencados dependerão da assinatura conjunta do Diretor Financeiro em conjunto com outro
implícita, deverá ser entendido como, ou conferirá a qualquer outra pessoa, quaisquer direitos, benefícios ou recursos de qualquer natureza no âmbito ou em Diretor da Companhia: (i) a celebração de quaisquer contratos pela Companhia cujo valor seja superior ao equivalente a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais),
razão do presente Bônus de Subscrição. 12.5. As disposições deste Bônus de Subscrição serão regidas e interpretadas de acordo com as leis da República considerado este valor em uma operação isolada ou somada a outras operações, com a mesma natureza, dentro do mesmo mês; (ii) a realização de operaFederativa do Brasil. 12.6. As partes elegem o foro da Comarca de São Paulo, Estado de São Paulo, Brasil, quaisquer dúvidas ou controvérsias oriundas de ções de qualquer natureza que digam respeito à Companhia que envolvam empréstimos e financiamentos, bem como a realização de dispêndios e assunção
ou relacionadas a este Certificado. São Paulo, 22/11/2021. Emissora - 100% Livre S.A.; Titular - BMPI S.A. Anexo III - Estatuto Social da 100% Livre S.A. de obrigações que não a celebração de contratos, em uma ou mais operações, com a mesma natureza, somadas dentro do mesmo mês, de valor superior ao
- Capítulo I: Da Denominação, Sede, Objeto e Duração: Artigo 1º - A 100% LIVRE S.A. (“Companhia”) é uma sociedade por ações que se rege por este equivalente a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais; (iii) a propositura de qualquer medida judicial, pela Companhia, ou a realização de acordos, pela Companhia
Estatuto Social e pela demais disposições legais que lhe forem aplicáveis. Artigo 2º - A Companhia tem sede e foro na Cidade de São Paulo, Estado de São ou por qualquer de suas Subsidiárias, exceto aquelas medidas judiciais de caráter emergencial, cuja propositura deva ser realizada de imediato para preservar
Paulo, na Rua Agostinho Gomes, 1225, Ipiranga - CEP 04206-000, podendo abrir filiais, agências ou escritório por deliberação da Diretoria. Parágrafo Único os direitos e interesses da Companhia; Capítulo VI - Conselho Fiscal: Artigo 25º - O Conselho Fiscal, composto por no mínimo 3 (três) e no máximo 5
- A Companhia, mediante ato de sua Diretoria, lavrada em Ata de Reunião da Diretoria, pode abrir filiais, agências e escritórios, em qualquer parte do território (cinco) membros e seus respectivos suplentes, eleitos pela Assembleia Geral, será de funcionamento não permanente, na forma da lei. Parágrafo Único - Os
nacional ou exterior. Artigo 3º - A Companhia tem por objeto social: (i) cultivo de hortaliças folhosas, tuberosas, condimentares e raízes, talo, tais como: membros do Conselho Fiscal serão eleitos pela Assembleia Geral Ordinária para mandato de 1 (um) ano, permitida a reeleição. Capítulo VII - Exercício
acelga, alface, brócolis, couve, cenoura, rabanetes, erva-doce, coentro, cominho, manjericão, sendo o plantio com uso intensivo de tecnologia; (ii) cultivo e Social, Demonstrações Financeiras e Distribuição de Lucros: Artigo 26º - O exercício social da Companhia terá início em 1º de janeiro e terminará em 31
plantio de morangos; (iii) criação de peixes em água doce; (iv) comércio atacadista de sementes, flores, plantas e gramas; (v) comércio de flores plantas na- de dezembro de cada ano. Artigo 27º - Ao fim de cada exercício, ou em períodos intermediários a serem determinados pela Diretoria, será levantado um
turais e a atividade de hortifrutigranjeiros; (vi) comércio de produtos alimentícios em geral; e (vii) importação de aparelhos eletrônicos, elétricos, artigos de balanço geral, observadas as disposições legais vigentes. Parágrafo Único - Do lucro líquido do exercício aplicar-se-á: (i) 5% (cinco por cento) será destinailuminação e artefatos de plástico para uso pessoal para os serviços listados (i) a (vi); Artigo 4º - O prazo de duração da Companhia é indeterminado. Capí- do para a formação da reserva legal, que não excederá 20% (vinte por cento) do capital social, observado o disposto no Artigo 193 da LSA; (ii) 25% (vinte e
tulo II - Do Capital Social: Artigo 5º - O Capital social é de R$ 5.100.000,00 (cinco milhões e cem mil reais), representado por 125.000 (cento e vinte e cinco cinco por cento) serão obrigatoriamente distribuídos aos acionistas a título de dividendo obrigatório, na proporção das ações por eles detidas, e (iii) o saldo
mil ações) ações, sendo todas ordinárias, nominativas, e sem valor nominal. §1º - Às ações da Companhia são assegurados os direitos que a lei confere às restante terá a destinação que lhe for determinada pela Assembleia Geral. Artigo 28º - O dividendo mínimo obrigatório poderá deixar de ser distribuído quanações de cada espécie. §2º - Cada ação ordinária dá direito a um voto nas deliberações das Assembleias Gerais. §3º - A Companhia poderá contratar, com do a Assembleia Geral deliberar, sem oposição de qualquer dos acionistas presentes, a distribuição de dividendos em percentual inferior aos referidos 25%
instituição credenciada para serviços de agente emissor de certificados, a escrituração e guarda dos livros de registro e transferência de ações. §4º - A emis- (vinte e cinco por cento) ou mesmo a retenção integral do lucro. Parágrafo Único: O dividendo mínimo não será obrigatório no exercício social em que os
são de ações da Companhia far-se-á por deliberação da Assembleia Geral aplicando-se, quando couber, o disposto no Art. 8º da Lei nº 6.404/76 (“LSA”). §5º órgãos da administração informarem à assembleia geral ordinária ser ele incompatível com a situação financeira da Companhia. Artigo 29º - Os dividendos
- Os titulares de ações ordinárias nominativas receberão, relativamente aos resultados do exercício social em que tiverem integralizado tais ações, dividendos não reclamados em 3 (três) anos prescrevem em favor da Companhia. Capítulo IX - Falecimento de Acionistas e Outros Eventos: Artigo 30º - O faleciproporcionais ao tempo que mediar entre a data da integralização e o término do exercício social. Artigo 6º - Os acionistas têm preferência para a subscrição mento, a declaração judicial de incapacidade ou de ausência, ou a interdição, não causará a dissolução da Companhia. §1º - O falecimento morte, a declaradas ações do capital social da Companhia, na proporção das ações que já detêm, observado o disposto no Art. 171, § 1º, da LSA, e devem manifestar seu ção judicial de incapacidade ou de ausência, ou a interdição de um acionista implicará, necessariamente, a oferta irrevogável das ações deste acionista
interesse neste sentido no prazo de 30 (trinta) dias, contado a partir da data da publicação da respectiva deliberação. Capítulo III - Da Assembleia Geral: (“Acionista Retirante”) aos acionistas remanescentes, que terão o direito, a critério exclusivo, de adquirir tais ações. O valor das ações será calculado por
Artigo 7º - A Assembleia Geral, com as funções e atribuições previstas em lei, reunir-se-á, ordinariamente, dentro dos 4 (quatro) primeiros meses subsequen- empresa especializada, nomeada em comum acordo pelas Partes, de acordo com o valor de mercado da Companhia. Este valor deverá ser apurado tomando
te ao término do exercício social para deliberar sobre as matérias constantes no Art. 132 da LSA, e, extraordinariamente, sempre que os interesses sociais o por base a data morte, a declaração judicial de incapacidade ou de ausência, ou a interdição do acionista. §2º - Os acionistas remanescentes terão um prazo
exigirem. §1º - A Assembleia Geral será convocada pelo Presidente do Conselho de Administração, ou, na sua ausência, impedimento temporário ou na va- de 60 (sessenta) dias, contados da data que tiver dado ensejo ao exercício da referida opção de compra para exercer o direito de aquisição das ações, mecância do referido cargo, por qualquer Conselheiro. §2º - Adicionalmente às formalidades exigidas por lei, os acionistas deverão ser convocados mediante diante notificação encaminhada ao acionista ofertante ou a seus herdeiros, conforme o caso. §3º - A conclusão da transferência das ações objeto da opção
envio de comunicação escrita, com no mínimo 8 (oito) dias de antecedência, acompanhada de todos e quaisquer documentos que devam ser analisados ou acima citada deverá ser concluída pelas partes envolvidas no prazo máximo 60 (sessenta) dias contados da ocorrência do evento que tiver dado ensejo ao
aprovados na Assembleia Geral a ser realizada ou que sirvam de fundamento para as deliberações a serem nela tomadas, sem prejuízo das demais formali- exercício da mencionada opção. §4º - O pagamento ao Acionista Retirante ou a seus herdeiros, beneficiários, sucessores e/ou credores será feito em moeda
dades previstas na LSA. §3º - A Assembleia Geral será presidida pelo Presidente do Conselho de Administração, ou por qualquer pessoa escolhida pelos corrente nacional, em 6 (seis) parcelas mensais, iguais e consecutivas, no prazo total de 120 (cento e vinte) dias, a contar do primeiro dia útil subsequente ao
acionistas representando a maioria simples do capital social votante da Companhia. Caberá ao presidente da Assembleia Geral indicar o secretário. §4º - A período para o exercício do direito de opção de compra das ações. §5º - As disposições deste capítulo obrigam as partes e seus sucessores a qualquer título.
Assembleia Geral poderá ser realizada de forma virtual nos termos do Art. 124, §2º-A da LSA. §5º - Os trabalhos da Assembleia Geral serão dirigidos por mesa §6º - No caso de falecimento, declaração judicial de incapacidade ou de ausência, ou a interdição ou declaração judicial de incapacidade, seus herdeiros,
composta de presidente e secretário, escolhidos pelos acionistas presentes. Artigo 8º- Compete à Assembleia Geral, além de outras matérias indicadas na beneficiários, sucessores e/ou credores não serão admitidos na Companhia, salvo mediante aprovação prévia e por escrito de acionistas representando a
lei, em acordo de acionistas arquivado na sede da Companhia ou neste Estatuto Social, deliberar sobre as seguintes matérias: (i) eleição dos auditores inde- maioria do capital social restante, conforme aqui previsto. Capítulo X - Liquidação: Artigo 31º - A Companhia entrará em liquidação nos casos determinados
pendentes da Companhia; (ii) aquisição de participação em outras sociedades pela Companhia ou por suas controladas; (iii) aprovação de qualquer transação em lei, cabendo à Assembleia Geral eleger o liquidante ou liquidantes, bem como o Conselho Fiscal, que deverá funcionar nesse período, fixando-lhes a reentre a Companhia e suas Partes Relacionadas, entre a Companhia e Partes Relacionadas de seus sócios, ou entre a Companhia e qualquer dos Administra- muneração, obedecidas as formalidades legais. Capítulo XI - Solução de Litígios: Artigo 32º - Fica eleito o foro central, da Comarca de São Paulo, Estado
dores e suas respectivas Partes Relacionadas; (iv) definição da remuneração, benefícios adicionais e outros incentivos para os Administradores, dentro do de São Paulo, para solução de qualquer litígio entre os acionistas ou deles contra a Companhia. Encerramento: Nada mais havendo a ser tratado, foi encerlimite da remuneração global da administração aprovado pela Assembleia Geral da Companhia, e definição das políticas de remuneração, benefícios adicio- rada a Assembleia, da qual se lavrou a presente ata, redigida na forma de sumário, nos termos do Art. 130, §1º, da LSA que, lida e achada conforme, foi asnais e outros incentivos dos empregados; (v) alteração do estatuto social da Companhia; (vi) escolha dos membros do conselho de administração da Compa- sinada por todos. São Paulo, 22/11/2021. Diego Gomes Martins Ferreira - Presidente, Bruno Costa Carvalho de Sena - Secretário.
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2ª Vara Regional de Competência Empresarial e Conflitos Relacionados à Arbitragem da 1ª RAJ
Citação. Prazo 20 dias. Processo nº 1021459-96.2021.8.26.0554. A Dra. Andréa Galhardo Palma, Juíza de Direito da 2ª Vara
Regional de Competência Empresarial e de Conflitos Relacionados à Arbitragem da 1ª RAJ/SP
Faz saber a NEUSA LIMA LEÃO CPF 192.544.778-26 e ESTRELA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS
LTDA CNPJ 07.714.156/0001-83, que Kaique Martins Alves Campos ajuizou ação de dissolução parcial de sociedade,
objetivando seja julgada procedente, para que se consolide a Retirada do autor do quadro de sócios, bem como a apuração dos
seus haveres e deveres, assim como a final liquidação da mesma, para que não restem obrigações legais ou fiscais,
condenando as rés nas custas e despesas processuais e honorários advocatícios. Estando as rés em lugar ignorado, expede-se
edital de citação para que em 15 dias a fluir do prazo supra, contestem o feito, sob pena de serem aceitos os fatos, nomeando-se
curador especial em caso de revelia. Será o edital afixado e publicado na forma da Lei. São Paulo, aos 27 de julho de 2022 . [02,03]
EDITAL DE CITAÇÃO – PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos autos da Ação de Usucapião,
PROCESSO Nº 1042646-83.2021.8.26.0224 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 3ª Vara Cível, do Foro
de Guarulhos, Estado de São Paulo, Dr(a). Adriana Porto Mendes, na forma da Lei, etc. FAZ
SABER a(o) Titulares de Domínio: Guilhermina de Freitas e Nóbrega do Nascimento CPF
454.617.248-68, Francisco Barboza do Nascimento RG 247.121, Confrontantes: Beatriz dos
Santos Moreira, CPF 136.761.268-31, Ricardo Mesquita de Castro RG 39.705.062 -X e Fernando De
Souza, RG 9.407.458-6, réus ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais interessados, bem como
seus cônjuges e/ou sucessores, que EDIVANIA MARTINS REIS E LUIZ DE FREITAS REIS
ajuizou(ram) ação de USUCAPIÃO, visando o imóvel objeto da matricula 62.593, do 2º Registro de
Imoveis da Comarca de Guaruhos/SP, a seguir descrito: UM imóvel situado no Bairro Vila Galvão Município de Guarulhos - SP, com área total de 260,40 m2, cadastrado na Prefeitura sob o n.º
083.43.10.0007.01.001 e 083.43.10.0007.01.002, situado na Av. São Bento, recebendo a construção
sobre ele existente o nº 463 (antigo nº 47) de logradouro, com a seguinte descrição: “Inicia no ponto
1, situado no alinhamento da Av. São Bento, junto à divisa do imóvel nº 475 da mesma rua, distante
7,00m. do alinhamento da Rua Flávio Caovilla e segue 15,50m. pelo alinhamento da Av. São Bento,
até encontrar o ponto 2; daí deflete à direita, e segue 16,80m confrontando com o móvel nº 453 da
Av. São Bento, até encontrar o ponto 3; daí deflete à direita, e segue 15,50m. confrontando com o
imóvel nº 94 da Rua Flávio Caovilla, até encontrar o ponto 4; daí deflete à direita, e segue 16,80m
confrontando com o imóvel n° 475 da Av. São Bento, até encontrar o ponto 1, com o segmento
inicial, encerrando a área de 260,40m² (duzentos e sessenta metros e quarenta decímetros
quadrados).”, alegando posse mansa e pacífica no prazo legal. Estando em termos, expede-se o
presente edital para citação dos supramencionados para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a fluir
após o prazo de 20 dias. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que
será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da
lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Guarulhos, aos 09 de junho de 2022.

Edital de Citação com Prazo 30 dias. Processo nº 1003968-62.2022.8.26.0224. A Dra. Beatriz de Souza Cabezas, Juíza de
Direito da 4ª Vara Cível do Foro da Comarca de Guarulhos/SP. Faz Saber a BERNADETE BARBOSA DOS SANTOS, CPF nº
433.008.635-20 que por parte de LUIZ CARLOS DOS SANTOS foi ajuizada ação de Execução de Título Extrajudicial para cobrança
de R$18.782,08 (Janeiro/2022). Referente débitos relativos a honorários advocatícios, conforme contrato de prestação de serviços
anexo aos autos. Estando a executada em lugar ignorado, expede-se edital, para que em 3 dias, pague a dívida, custas e despesas
processuais, além de honorários advocatícios, fixados em 10% a contar da citação. (Em caso de pagamento integral no prazo
declinado, os honorários advocatícios poderão ser reduzidos pela metade) ou querendo, oferecer Embargos à Execução, em 15 dias,
a fluir após os 30 dias supra, sendo nomeado curador especial em caso de revelia (art. 257, inciso IV, do CPC), presumindo-se
verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor (Art. 344 do NCPC). Será o presente, afixado e publicado na forma da.
NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Guarulhos, aos 27 de julho de 2022.
Edital de Citação com Prazo de 20 dias. Processo nº 1021315-63.2019.8.26.0564. O Dr. Mauricio Tini Garcia, Juiz de Direito da 2ª Vara Cível
do Foro da Comarca de São Bernardo do Campo/SP. Faz Saber a IBRAHIM AHMAD SMIDI CPF : 376.806.628-27 que por parte de
BANCO BRADESCO S/A foi ajuizada ação de Cobrança pelo procedimento comum, objetivando a quantia de R$ 362.679,11
(Agosto/2019) referente débitos relativos aos cartões n.º 4066699912505965, 6550007266842695, 0374769004952865 e
0374768003614682. Estando o réu em local ignorado, expediu-se o presente edital de CITAÇÃO, para que no prazo de 15 dias úteis, após
fluir o prazo de 20 dias úteis supra, pague o debito devidamente atualizado e acrescido das demais cominações legais ou querendo
ofereçam defesa, sob pena de presumirem-se como verdadeiros os fatos alegados na inicial. Em caso de revelia, será nomeado curador
especial nos termos do artigo 257, IV. Será o presente edital afixado e publicado na forma da lei. SBC, 19/07/2022.
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0013510-11.2022.8.26.0002. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 4ª Vara Cível,
do Foro Regional II - Santo Amaro, Estado de São Paulo, Dr(a). Marian Najjar Abdo, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a EUGENIA
SABINO DA SILVA, CPF n.º 089.460.634-40 que nos autos da ação supra ajuizada por BANCO BRADESCO S/A na qual foi o réu
condenado ao pagamento de R$161.640,08 (Junho/2022), devidamente atualizado até a data do efetivo depósito e acrescido das demais
cominações legais nos termos do artigo 513 §2º, inciso IV, do CPC. Estando o réu em local ignorado, expede-se edital de intimação, para
que no prazo de 15 dias úteis, a fluir os 20 dias supra, pague o debito, ou apresente impugnação ao cumprimento da sentença, sob pena de
execução coativa e pena de multa de 10% e honorários nesta fase, também de 10% (NCPC 523, § 1º). penhora e avaliação de bens para
satisfação do debito. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de
São Paulo, aos 30 de junho de 2022.

Att: Vera Dias / Raquel Gomes - “Gazeta de São Paulo”- Fone: (11) 37296600 / 94390-6803 / 5051-7723 / 5051-4611
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1001029-83.2018.8.26.0278 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 3ª
SINDICATO DOS TRABALHADORES EM ENTIDADES DE ASSISTÊNCIA E EDUCAÇÃO À
Vara Cível, do Foro de Itaquaquecetuba, Estado de São Paulo, Dr(a). SERGIO LUDOVICO MARTINS, na forma da Lei, etc. FAZ
CRIANÇA AO ADOLESCENTE E À FAMÍLIA DO ESTADO DE SÃO PAULO – SITRAEMFA
SABER a(o) R A MONTANHER
TRANSPORTES,
CNPJ 05.875.551/0001-12 e ROBDAY TRANSPORTES LTDA-ME,
CNPJ
e-mail:
vera@gazetasp.com.br;
revesp@revesp.com.br;
revesp@uol.com.br;
CNPJ 54.068.960/0001-12
15.235.337/0001-55, que lhe foi proposta uma ação de Despejo por Falta de Pagamento por parte de Rlgc Administração,
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

atendimento@gazetasp.com.br; eduardo@revesp.com.br

Participação e Empreendimentos Ltda., alegando em síntese: despejo cc cobrança de aluguéis atrasados que perfazem o total
de R$ 32.166,73, atualizado em fevereiro de 2018. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua
CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do
prazo do presente edital, apresente resposta. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será
[02,03]
nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS.

Autorização de Publicação
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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.

Convocamos os Trabalhadores da Rede Conveniada/Parceira (associados e não associados) para participarem de
assembleia geral extraordinária que será realizada no dia 05/08/2022 às 17 horas em 1ª convocação, e às 18
horas em 2ª convocação com qualquer número de presentes, na Rua Tamandaré nº 348, Liberdade, São Paulo/SP,
a fim de deliberarem sobre as seguintes Ordens do Dia: A) Análise e votação da proposta do SINBFIR – data base
01/07/2022; B) Delegação de poderes ao Sindicato para sequência das negociações coletivas com o SINBFIR,
firmar convenção coletiva de trabalho, acordos em processo de dissídio coletivo e, caso necessário, instaurar
dissídio coletivo e/ou outros procedimentos judiciais junto ao TRT; C) Prorrogação das cláusulas (sociais) até
assinatura da nova convenção. São Paulo, 01 de Agosto de 2022. Maria Aparecida Nery da Silva – Presidente.

02/08
CITAÇÃO
DE 20 DIAS.
Nº 1082270-31.2018.8.26.0100.
O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 23ª Vara
8 EDITAL
cm.DEde
alt.- PRAZO
/ corpo
- PROCESSO
6 - fonte
arial
Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). GUILHERME SILVEIRA TEIXEIRA, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) GENY
CAPELLETO, brasileira, R.G 7913942, CPF 832.247.698-15 e a LUCELIO RISSATTI PRADO, brasileiro, CPF 213.103.196-34 que por
PROC:
00478338-82.2012.
parte de CONDOMINIO
EDIFÍCIO CONCORDE foi ajuizada ação de Reparação de Danos Materiais pelo procedimento comum,
objetivando a procedência da ação condenando-se os requeridos, de forma solidária, à reparação dos danos materiais suportados pelo
Requerente
e
devidamente
demonstrados
nos autos através do Laudo Pericial Contábil integrante da peça vestibular, mediante o
valor
total: R$
56,00
pagamento da importância de R$ 369.909,88 (Agosto/2018). Estando os réus em lugar ignorado, expediu-se o presente edital de citação,
para que no prazo de 15 dias úteis, após fluir o prazo de 20 dias úteis supra, querendo ofereçam defesa, sendo advertidos dos artigos 344 e
355, II do NCPC, sob pena de presumirem-se como verdadeiros os fatos alegados na inicial, ficando advertidos que será nomeado curador
especial em caso de revelia nos termos do artigo 257, IV. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA
MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 30 de junho de 2022.
Edital de Intimação com Prazo de 30 dias. Processo nº 1001635-84.2015.8.26.0224/01(Cumprimento de Sentença). A Dra. Beatriz de
Souza Cabezas, MMª Juíza de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Guarulhos/SP. Faz Saber a ADOLFO CLARO DA SILVA, RG.
14.013.292-SP e CPF. 009.117.448-19 e ADGUIMAR MARIA RIBEIRO, RG. 16.620.646-SP e CPF. 418.408.441-91, que nos autos da
ação de Cumprimento de Sentença ajuizada por JOSÉ FRANCISCO CARDADOR, RG. 2.558.052-SSP/SP e CPF. 029.955.908-44 e
MARIA LOPES CARDADOR, RNE W284379-1 e CPF. 955.319.208-49, para cobrança de R$ 365.471,77, corrigidos até (Maio/2017).
Tendo em vista a determinação da penhora que recaiu sobre o Imóvel descrito e caracterizado na matrícula 27.333 do 18º Cartório de
Registro de Imóveis de São Paulo, do qual foram nomeados depositários os requeridos que não poderão abrir mão do bem depositado sem
expressa autorização deste Juízo, observadas as conseqüências do descumprimento das obrigações inerentes. Estando os requeridos em
local ignorado, expede-se o presente edital de intimação para que no prazo de 15 dias a fluir após o prazo supra de 30 dias, ofereçam
impugnação (artigo 525 do CPC - Lei n.º 13.105/2015). Em caso de revelia, será nomeado curador especial nos termos do artigo 257, IV do
NCPC. Será o presente edital, afixado e publicado na forma da Lei. NADA MAIS. Guarulhos, aos 27 de julho de 2022.
EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. Processo nº 0025766-80.2022.8.26.0100. O MMº Juiz de Direito da 39ª Vara Cível do
Foro Central/SP, Dr. Celso Lourenço Morgado, na forma da Lei, etc...FAZ SABER a KWANG HEE KIM, CPF 232.097.928-01, que por este
Juízo, tramita ação de Cumprimento de sentença, movida por Têxtil e Confecções Otimotex Ltda. que foi ajuizada ação de Execução em
fase de Cumprimento de Sentença, ora julgada procedente e condenou o executado ao pagamento de R$ 378,97, atualizado até
(Junho/2022) e demais cominações legais, nos termos do artigo 513 § 2º, inciso IV, do NCPC. Estando o executado em local ignorado,
expede-se edital de Intimação para que no prazo de 15 dias úteis, a fluir os 20 dias supra, pague o débito, sob pena de execução coativa e
pena de multa de 10% e honorários em fase de Cumprimento de Sentença (NCPC 523, § 1º), onde o executado poderá apresentar
impugnação no prazo de 15 dias, a contar do decurso de prazo para o pagamento voluntário da obrigação, independentemente de penhora
ou nova intimação (art. 525 do NCPC), nos termos do artigo 257, IV do NCPC. Será o presente edital, afixado e publicado na forma da Lei.
NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade. São Paulo, 27 de julho de 2022.
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. Processo nº 1000653-43.2020.8.26.0338. A MMª Juiza de Direito da 2ª Vara do Foro de
Mairiporã/SP, Dra. LARISSA BONI VALIERIS, na forma da Lei, etc... Faz Saber a MARIA HELENA TIDA DE MORAIS, CPF. 955.263.07891, sito à Rua Eichi Tahira, 197, Centro, Mairiporã/SP, que lhe foi proposta ação Monitória por Benedito Geraldo Pinheiro Neto, alegando que
forneceu materiais de construção para a ré que não efetuou o pagamento de R$ 29.893,39. Estando a ré em lugar ignorado, foi determinada
a Citação por Edital, para os atos e termos da ação proposta e, para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do prazo do edital,
pague o valor acrescido de atualização monetária, juros de mora e honorários advocatícios correspondentes a 5% do valor da causa, ou,
ainda apresente embargos monitórios, nos termos do artigo 701 do CPC, ficando ciente de que, não opondo embargos, constituir-se-á de
pleno direito, o título executivo judicial. Na hipótese de pagamento dentro do prazo, a ré será isenta do pagamento das custas processuais. E,
para que chegue ao conhecimento de todos é expedido o presente com prazo de 20 dias, findos os quais terá início a contagem do prazo de
15 dias para a oposição de embargos. Não havendo pagamento voluntário ou oposição de no prazo legal, será a ré considerada revel, caso
em que será nomeado curador especial. Será o presente edital publicado na forma da Lei. Mairiporã, 18 de julho de 2022.
EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. Processo nº 0022195-04.2022.8.26.0100. O MMº Juiz de Direito da 43ª Vara Cível do
Foro Central/SP, Dr. Miguel Ferrari Junior, na forma da Lei, etc. Faz Saber a DANIEL DE OLIVEIRA GIMENEZ, Brasileiro, Divorciado,
Consultor, RG 28928557-4, CPF. 180.122.558-39; e SBM INDUSTRIA DE METAIS LTDA, CNPJ 43.505.353/0001-56, que por este Juízo,
tramita de Cumprimento de sentença, movido por Fmi Securitizadora S/A. Encontrando-se os executados em lugar incerto e não sabido, nos
termos do art. 513, §2º, IV, do CPC, foi determinada a sua INTIMAÇÃO por EDITAL, para que, no prazo de 15 dias úteis, que fluirá após o
decurso do prazo do presente edital, paguem a quantia de R$ 1.217.564,89, devidamente atualizada, sob pena de multa de 10% sobre o
valor do débito e honorários advocatícios de 10% (art. 523 e §§, do CPC) Ficam cientes, ainda, que nos termos do art. 525 do CPC,
transcorrido o período acima indicado sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 dias úteis para que, independentemente de
penhora ou nova intimação, apresentem, nos próprios autos, sua impugnação. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na
forma da Lei. São Paulo, 26 de julho de 2022.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS
ESTÂNCIA BALNEÁRIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO

AVISO DE EDITAL
A Comissão supramencionada, situada na Rua Dom Pedro II, nº 25 - 4º Andar
– Centro - Santos, CEP 11.010-080, comunica que, de acordo com a Lei Federal nº
8.666/93 e a Lei Municipal nº 3.327/2016, está procedendo à seguinte licitação:

COMUNICADO
O Conselho Gestor do Programa de Parcerias Público-Privadas de Santos e as
Secretarias Municipais de Serviços Públicos e de Planejamento e Inovação comunicam a
todos os interessados a disponibilização em CONSULTA PÚBLICA do projeto de parceria

CONCORRÊNCIA Nº 13921/2022– tipo menor preço
PROCESSO Nº 20070/2022-54
REGIME DE EXECUÇÃO: Empreitada por preço unitário.
OBJETO: Contratação de empresa para execução de obras de ampliação da Unidade

público-privada, e dos estudos que a fundamentam, objetivando a concessão dos serviços
de iluminação pública do Município de Santos, pelo período de 30 anos, em observância
ao disposto no art. 10, VI, da Lei nº 11.079/2004 e no art. 32 da Lei nº 2.955/2013.
Os documentos estarão disponíveis para consulta pública no período de 2 de agosto a 2

Municipal de Ensino dos Andradas – Bairro Aparecida – Santos/SP, incluindo material,
equipamentos e mão de obra.
UNIDADE REQUISITANTE: Secretaria Municipal de Educação - SEDUC
Entrega dos envelopes: até às 11h00 do dia 05/09/2022, na sala de reunião da Comissão
Permanente de licitações no local supramencionado.
Abertura dos envelopes: 05/09/2022 às 11h15 no mesmo local.
Vistoria Técnica Obrigatória: A vistoria técnica dar-se-á de segunda a sexta feira, das 9h00
às 12h00 ou das 14h00 às 17h00, partindo do seguinte local: Pça Mauá, s/nº - Centro –
Centro/SP, estendendo-se a área do presente objeto, mediante agendamento através dos
tels. (13) 3201-5151, 3201-5474, 3201-5155 ou 3201-5154 com o Arq. Roger Guerra ou a
Seção Administrativa do Departamento. A sessão de abertura dos envelopes poderá ser
acompanhada pelo público em geral, no link http://www.santos.sp.gov.br/licitasantos/
(acessar 13921/2022-Download). Cópia do Edital da Concorrência poderá ser consultada,

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

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

Terça-feira, 2 De agosTo De 2022

10h às 17h.
As contribuições devem ser feitas no próprio endereço eletrônico citado até o dia 02 de
setembro de 2022, mediante preenchimento do nome, empresa /entidade que representa
(se for o caso), bairro e e-mail.
Objeto da concessão e justificativa: A contratação objetiva a concessão de serviços de
iluminação pública no Município de Santos.
A necessidade de modernizar todo o parque de iluminação pública aliada à limitação da
capacidade financeira do Poder Público em desembolsar tamanho investimento em curto
prazo, fazem com que a gestão privada de tais serviços proporcione melhores e rápidos

a partir do dia 03/08/2022, no site da Prefeitura de Santos no link do licitasantos:http://www.santos.sp.gov.br/licitasantos/
(acessar
13921/2022-Download).
Maiores
informações poderão ser obtidas através do telefone (013) 3201-5733 ou 3201-5165, ou
através pelo email: comlic1@santos.sp.gov.br, no horário das 08h00 às 17h00.
Santos, 01 de agosto de 2022.

resultados, trazendo mais segurança e qualidade de vida à população.
Prazo de vigência: 30 (trinta) anos
Valor máximo estimado do contrato: R$ 194.414.000,00
Santos, 02 de agosto de 2022
SYLVIO ALARCON

Comissão Permanente de Licitações I
DILMARA A. PEPICELLI AIRES - Presidente

Presidente do Conselho Gestor do
Programa de Parcerias Público- Privadas de Santos

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS
ESTÂNCIA BALNEÁRIA

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO
ATOS DA COORDENADORIA DE LICITAÇÕES
AVISO DE EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 14.040/2022
(COM COTAS DE AMPLA PARTICIPAÇÃO E COM COTAS RESERVADAS PARA
ME/EPP/COOP)
Acha-se aberto na Secretaria Municipal de Gestão, o Pregão Eletrônico nº 14.040/2022 –
Processo n.º 33240/2022-15, que tem como objeto a seleção de propostas para
REGISTRO DE PREÇOS visando ao fornecimento de gêneros perecíveis (filé de peito de
frango em tiras e filé de sobrecoxa de frango), solicitados pela Coordenadoria de
Merenda Escolar para utilização no cardápio das Unidades Municipais de Educação
(Creche, Educação Infantil, Ensino Fundamental e Educação de Jovens e Adultos) e
Escolas Estaduais (Ensino Fundamental e Ensino Médio), conforme descrição constante
no Anexo I – Termo de Referência, do Edital. O encerramento do recebimento das
propostas dar-se-á em 16/08/2022, às 8h00 e a disputa de lances ocorrerá em
16/08/2022, às 10h00. O edital, na íntegra, encontrar-se-á disponível a partir de
03/08/2022, no endereço eletrônico www.santos.sp.gov.br, através do aplicativo
“Licitações-e”. Para qualquer esclarecimento, entrar em contato: telefone (13) 3201-5094
ou e-mail: comlic2@santos.sp.gov.br.
Santos, 01 de agosto de 2022.
FLÁVIO INÁCIO DOS SANTOS
COORDENADOR DE LICITAÇÕES - COLIC- (Em substituição)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BELA

A Prefeitura Municipal de Pedra Bela, torna público que está
aberto no setor de licitações Processo Administrativo nº
119/2022. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 55/2022 - Referente
a: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE
EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE SUPRIMENTOS
DE INFORMÁTICA (TINTAS E TONERS); RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: das 08:00 do dia 02/08/2022 às 08:00 horas do dia 19/08/2022.
ABERTURA E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS: Das 08:01 do dia
19/08/2022 às 09:00 horas do dia 19/08/2022. INÍCIO DA SESSÃO DE
DISPUTA DE PREÇOS: 09:01 Min do dia 19/08/2022. Licitação com tratamento diferenciado para ME/EPP - LOCAL: www.bll.org.br - Acesso Identificado. Informações: www.pedrabela.sp.gov.br / (11)4037-1277 - R.119 /
pedrabelalicitacoes@gmail.com. Álvaro Jesiel de Lima - Prefeito Municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PERUÍBE
ESTADO DE SÃO PAULO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 47/2022
LICITAÇÃO NÃO DIFERENCIADA
(DESTINADA À AMPLA PARTICIPAÇÃO)
Acha-se aberto na Prefeitura Municipal da Estância
Balneária de Peruibe o PREGÃO ELETRÔNICO Nº
47/2022 - Processo nº 4.369/2022.
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA
MINISTRAR FORMAÇÃO CONTINUADA NA MODALIDADE PRESENCIAL E REMOTA, SINCRONA
E ASSINCRONA, DISTRIBUIDA EM GRUPOS FORMATIVOS, COM O TEMA “PROGRAMA DE AÇÕES
PEDAGÓGICAS PARA RECOMPOSIÇÃO DAS
APRENDIZAGENS” – PUBLICO ALVO PROFESSORES E COORDENADORES PEDAGÓGICOS, conforme condições e especificações contidas no Edital
e seus anexos, cujo edital se encontrará disponível
no Site da Prefeitura Municipal de Peruíbe através do
link: http://www.peruibe3.sp.gov.br/editais-para-concorrencia-publica/ e no site: www.comprasbr.com.br
a partir do dia 03 / 08 / 2022.
INICIO DO CADASTRO DAS PROPOSTAS: as
09:00 horas do dia 03 / 08 /2022.
TÉRMINO CADASTRO DAS PROPOSTAS: as 09:00
horas do dia 16 / 08 /2022.
ABERTURA DAS PROPOSTAS COMERCIAIS: as
09:01 horas do dia 16 / 08 /2022.
INÍCIO PREVISTO PARA AS DISPUTAS DE LANCES DAS PROPOSTAS COMERCIAIS CLASSIFICADAS: às 09:30 horas do dia 16 / 08 /2022.
REFERÊNCIA DE TEMPO: para todas as referências
de tempo será observado o horário de Brasília-DF.
LOCAL: www.comprasbr.com.br
PREFEITURA MUNICIPAL DE PERUIBE,
EM 01 DE AGOSTO DE 2022.
LUIZ MAURÍCIO PASSOS DE CARVALHO PEREIRA
PREFEITO MUNCIPAL

PREFEITURA DO MUNICÍPIO
DE ARARAQUARA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
GERÊNCIA DE LICITAÇÃO

JULGAMENTO
PARECER Nº 026/2022
CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 002/2022
INEXIGIBILIDADE Nº 063/2022
PROCESSO Nº 3013/2022
GUICHÊ: 049.585/2022
OBJETO: CHAMAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ASSUMIR A RESPONSABILIDADE DE DISPONIBILIZAR APRESENTAÇÕES
ARTÍSTICAS SEM ÔNUS AO MUNICÍPIO, CONDUZIR AS APRESENTAÇÕES, GARANTIR A
LOCUÇÃO, A ORGANIZAÇÃO E A DIREÇÃO DO
TRADICIONAL SHOW DA CIDADE, EM VIRTUDE
DA ATIVIDADE EM COMEMORAÇÃO DO ANIVERSÁRIO DE 205 ANOS DE ARARAQUARA,
NO DIA 22 DE AGOSTO, DAS 14H ÀS 18H.
Analisados os Documentos e propostas, a Subcomissão de Licitação da Administração Geral, amparada pela Comissão de Análise do Chamamento
Público, julga conveniente a proposta apresentada
pela empresa RÁDIO MORADA DO SOL LTDA,
por ter alcançado a maior pontuação, de acordo
com os termos do edital, conforme consta dos autos.
Araraquara, 01 de agosto de 2022.
MICHELLE VICENTINE DE ARRUDA GOMES
Subcomissão de Licitação
Presidente
ARIANE SOARES DE SOUZA
Subcomissão de Licitação
WILSON ROBERTO FERREIRA LUIZ JUNIOR
Subcomissão de Licitação

PREFEITURA MUNICIPAL DE PERUÍBE
ESTADO DE SÃO PAULO

AVISO DE LICITAÇÃO
MODALIDADE DE LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇOS Nº 08/2022
SÍNTESE DO OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE
PÁTIO E CALÇADA DO TIRO DE GUERRA.
TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR PREÇO GLOBAL
DATA DE ENTREGA DOS ENVELOPES DE DOCUMENTAÇÃO E PROPOSTAS: ATÉ O DIA 18 DE
AGOSTO DE 2022, no horário: das 09:00hs às 09:30
horas, no Setor de Protocolo do Paço Municipal.
DATA DA ABERTURA DOS ENVELOPES: NO DIA
18 DE AGOSTO DE 2022, às 09:40 horas nas dependências do Refeitório Municipal, sito à Rua Nilo
Soares Ferreira nº 50, Centro, Peruibe/SP (ao lado
do Paço Municipal).
Disponibilidade do edital: A partir do dia 02/08/2022.
O Edital Completo e Anexos estarão disponíveis
para consulta ou aquisição gratuita somente no site
da Prefeitura Municipal de Peruibe, www.peruibe.
sp.gov.br (menu “transparência” – item “licitações”).
A Administração Pública Municipal adotará rigorosas
medidas para prevenção à disseminação e combate
ao novo coronavírus – Covid19: preparar o ambiente
de modo que haja distanciamento dos participantes,
intensificar as ações de limpeza no local que realizará a sessão pública, disponibilizar álcool em gel aos
seus licitantes e exigir o uso de máscara de proteção
facial de todos os presentes. Não será permitido a
entrada de quaisquer pessoas no recinto da sessão e
nas dependências do Paço Municipal, sem o devido
uso de máscara de proteção facial.
As sessões serão transmitidas em tempo real para
acompanhamento público através do endereço de
internet http://sessaopublica.peruibe2.sp.gov.br/
PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA
DE PERUÍBE, EM 01 DE AGOSTO DE 2022.
LUIZ MAURÍCIO PASSOS DE CARVALHO PEREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

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

ESTÂNCIA BALNEÁRIA

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

de setembro de 2022:
- no endereço eletrônico: <www.santos.sp.gov.br/pppilumina>, onde poderão ser feitas
contribuições sobre o tema;
- na Secretaria de Planejamento e Inovação, na Rua Dom Pedro II, nº 25 – 5º andar, das

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO
ATOS DA COORDENADORIA DE LICITAÇÕES
AVISO DE EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO N.º 17.059/2022
(COM COTA DE AMPLA PARTICIPAÇÃO E COM COTA RESERVADA PARA
ME/EPP/COOP)
Acha-se aberto na Secretaria Municipal de Gestão o Pregão Eletrônico n.º
17.059/2022, Processo n.º 38.754/2022-30, cujo objeto é a seleção de propostas para
REGISTRO DE PREÇOS visando ao fornecimento de leite desnatado UHT/UAT e
leite integral UHT/UAT, para atender aos pacientes internados e semi-internados nos
hospitais, prontos-socorros e em diversas unidades da Secretaria Municipal de
Saúde, e pelas diversas unidades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento
Social, conforme descrição constante no Anexo I – Termo de Referência, do Edital. O
encerramento do recebimento das propostas dar-se-á em 16/08/2022, às 9h e a
disputa de lances ocorrerá em 16/08/2022 às 10h. O edital, na íntegra, encontrar-se-á
disponível a partir de 03/08/2022, no endereço eletrônico www.santos.sp.gov.br,
através do aplicativo “Licitações-e”. Para qualquer esclarecimento, entrar em contato:
telefone (13) 3201-5009, e-mail: comlic3@santos.sp.gov.br.
Santos, 01 de agosto de 2022.
FLÁVIO INÁCIO DOS SANTOS
COORDENADOR DE LICITAÇÕES - ( em substituição )

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO CAETANO DO SUL
SECRETARIA MUNICIPAL DE
OBRAS E HABITAÇÃO
“RESUMO:
PROCESSO
Nº
7881/2022 – CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE REFORMA, VISANDO ADEQUAÇÕES ARQUITETÔNICAS E REQUALIFICAÇÃO DAS
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDRÁULICAS EM PRÓPRIO SITUADO NA AVENIDA
FERNANDO SIMONSEN, Nº 566, BAIRRO
SÃO JOSÉ, NESTE MUNICÍPIO, DESPACHO DO SR. SECRETÁRIO DE GOVERNO:
à vista dos elementos informativos que instruem este processo, HOMOLOGO e ADJUDICO, com fulcro no artigo 43, inciso VI, da
Lei Federal 8.666/93, bem como no artigo 2º,
inciso III, do Decreto nº 11.092/2017, o objeto
licitado no presente procedimento licitatório,
decorrente da Tomada de Preço 02/2022,
realizada para a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS
DE REFORMA, VISANDO ADEQUAÇÕES
ARQUITETÔNICAS E REQUALIFICAÇÃO
DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDRÁULICAS EM PRÓPRIO SITUADO NA
AVENIDA FERNANDO SIMONSEN, Nº 566,
BAIRRO SÃO JOSÉ, NESTE MUNICÍPIO,
à empresa vencedora, KIN ENGENHARIA
LTDA EPP, CNPJ: 04.517.114/0001-64, com
o valor de R$2.274.852,17 (dois milhões,
duzentos e setenta e quatro mil, oitocentos
e cinquenta e dois reais e dezessete centavos). Secretário SEGOV: Jefferson Cirne da
Costa – 01/08/2022.” São Caetano do Sul,
01 de agosto de 2022. Engº Iliomar Darronqui-Secretário Municipal da SEOHAB
“RESUMO: PROCESSO nº 3196/2022 –
MODALIDADE: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 05/2022 – TIPO: MENOR PREÇO
GLOBAL – CONTRATAÇÃO DE EMPRESA
ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE
OBRAS DE REQUALIFICAÇÃO URBANA
COM EXECUÇÃO DE INFRAESTRUTURA
COMPLEMENTAR PARA A IMPLANTAÇÃO DE REDE CICLOVIÁRIA E CALÇADAS ACESSÍVEIS E PERMEÁVEIS DA AV.
GOIÁS, AMBOS NESTE MUNICÍPIO. DATA
DE ABERTURA: Fica agendada a licitação
em epígrafe para o dia 02 de setembro de
2022, às 10h30, na Sala de Reuniões da Secretaria de Obras e Habitação – SEOHAB,
situada na Avenida Goiás, 600, 5º andar,
Bairro Santo Antônio, São Caetano do Sul/
SP. O edital, anexos e demais informações
e esclarecimentos, poderão ser obtidos no
endereço eletrônico http://licitacao.saocaetanodosul.sp.gov.br/web, ou na SEOHAB.
Dúvidas ou esclarecimentos telefone: 42337321.” São Caetano do Sul, 01 de agosto
de 2022. Eng. Iliomar Darronqui-Secretário
Municipal de Obras e Habitação
PREFEITURA MUNICIPAL
DE PEDRO DE TOLEDO/SP
PROCESSO SELETIVO Nº 005/2022
EXTRATO DO EDITAL DE ABERTURA
O Prefeito do Município de Pedro de Toledo/
SP, faz saber que realizará, por meio da empresa
Aplicativa Serviços de Apoio e Gestão Administrativa Ltda., em datas, locais e horários a serem
oportunamente divulgados, Processo Seletivo
regido de acordo com a Constituição Federal de
5 de outubro de 1988, Lei Federal nº 11.350 de
05/10/2006, Lei Federal nº 12.994 de 17/06/2014,
Lei Municipal nº 813/2000 atualizada pela Lei Municipal nº 1.339/2013, Lei Orgânica Municipal as
demais Leis Municipais em vigor, destinado à contratação temporária para os empregos públicos de
Agente Comunitário de Saúde (ESF - Centro/
Sorocabana, ESF – Nóbrega, ESF - Vila Batista
e ESF – Três Barras) e Fiscal de Comércio,descritos na Tabela I, especificada no Capítulo 1
do Edital de abertura do Processo Seletivo.
O edital, na íntegra, e seus anexos serão publicados, nos endereços eletrônicos www.aplicativaassessoria.net ewww.pedrodetoledo.sp.
gov.br,a partir desta data.
As inscrições serão realizadas via Internet, no endereço eletrônico www.aplicativaassessoria.
net, iniciando-se no dia 3 de agosto de 2022
e encerrando-se no dia 26 de agosto de 2022.
Pedro de Toledo, 2 de agosto de 2022.
ELEAZAR MUNIZ JUNIOR
Prefeito do Município de Pedro de Toledo

PREFEITURA DO MUNICÍPIO
DE ITAPEVI
Processo SUPRI 437/2022 – PREGÃO
ELETRÔNICO nº86/2022 – Registro de preços para
eventual contratação de empresa para locação de
fretado para transporte municipal, intermunicipal
e interestadual. (Licitação diferenciada com itens de
ampla participação e itens exclusivos para ME, EPP e
MEI, nos termos do Artigo 48, I, da Lei Complementar nº
123/2006). Edital disponível gratuitamente nas páginas da
internet: http://www.itapevi.sp.gov.br/licitacoes/ ou www.
bbmnetlicitacoes.com.br - CADASTRO DE PROPOSTAS:
a partir das 19h30min do dia 03/08/2022 até às 09h00min
do dia 17/08/2022. - ABERTURA DAS PROPOSTAS:
às 09h01min do dia 17/08/2022. - INÍCIO DO PREGÃO
(FASE COMPETITIVA): às 09:10min do dia 17/08/2022.
- Para todas as referências de tempo será observado o
horário de Brasília (DF) – Maiores esclarecimentos: (11)
4143-7600. E-mail: licitacoes@itapevi.sp.gov.br. Itapevi,
01/08/2022 – Departamento de Compras e Licitações.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO
DE ARARAQUARA
SUBCOMISSÃO DE LICITAÇÃO DE SAÚDE

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 123 / 2022
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA
AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTAIS
Orgão Interessado: Secretaria Municipal
de Saúde de Araraquara
Mais informações: www.araraquara.
sp.gov.br/portal-transparencia-saude/portaltransparencia-saude; pregoeirogeraldo@
araraquara.sp.gov.br, www.licitacoes-e.
com.br
ABERTURA DE PROPOSTAS
às 8h00 do dia 15 de agosto de 2022
INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE
PREÇOS
às 9h00 do dia 15 de agosto de 2022
Araraquara, 1 de agosto de 2022
Geraldo Ruske Filho
Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PARIQUERA-AÇU
ESTADO DE SÃO PAULO

AVISO DE LICITAÇÃO
PROCESSO N.º074/2022
TOMADA DE PREÇOS N.º 011/2022
EDITAL N.º 049/2022
REFERENTE: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA
ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE
INFRAESTRUTURA URBANA PARA CONSTRUÇÃO DE PASSEIO EM CALÇADA DE CONCRETO EM PARTE DA RUA DOS EXPEDICIONARIOS, PARTE DA RUA VEREADOR AECIO
GAUGLITZ, PARTE DA RUA JOAO FLORIDO,
PARTE DA RUA NARCISIO ADRIÃO, PARTE DA
RUA AUGUSTO GAUGLITZ, PARTE DA RUA
JOÃO BATISTA BARDUCO E PARTE DA RUA
EMA GIBERTONI MIRAIDER , LOCALIZADAS
NOS BAIRROS CENTRO E VILA SÃO JOÃO EM
PARIQUERA-AÇU.
O MUNICIPIO DE PARIQUERA-AÇU, com sede,
a Rua XV de novembro, 686 – Centro – Pariquera-Açu/SP, Inscrita no CNPJ/MF. 45.685.120/000108, através do Prefeito Municipal, o Sr. WAGNER
BENTO DA COSTA, divulga que realizará em
sessão pública, na sua sede, no local indicado na
letra “a” adiante, uma licitação na modalidade de
TOMADA DE PREÇOS, do tipo MENOR PREÇO
POR EMPREITADA GLOBAL COM BDI, objetivando a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA
PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA PARA CONSTRUÇÃO DE
PASSEIO EM CALÇADA DE CONCRETO EM
PARTE DA RUA DOS EXPEDICIONARIOS, PARTE DA RUA VEREADOR AECIO GAUGLITZ,
PARTE DA RUA JOAO FLORIDO, PARTE DA
RUA NARCISIO ADRIÃO, PARTE DA RUA AUGUSTO GAUGLITZ, PARTE DA RUA JOÃO
BATISTA BARDUCO E PARTE DA RUA EMA
GIBERTONI MIRAIDER , LOCALIZADAS NOS
BAIRROS CENTRO E VILA SÃO JOÃO EM PARIQUERA-AÇU, (com Mão de Obra e Material),
solicitada pelo Departamento de Obras, regida
pela Lei Federal n.º 8.666 de 21 de junho de 1993,
Lei Complementar nº 123/2006, Lei Complementar 147/2014, DECRETO Nº 7.983, DE 8 DE
ABRIL DE 2013 e pela legislação complementar e
de conformidade com os termos e condições do
presente EDITAL, com as seguintes características:
a) Local: PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIQUERA-AÇU
Av. XV de Novembro, 686 - Centro
PARIQUERA-AÇU/SP 11930-000
b) Modalidade: TOMADA DE PREÇOS Nº
011/2022
c) Processo n.º074/2022
d) Valor Estimado: R$ 202.517,55 (duzentos e
dois mil quinhentos e dezessete reais e cinquenta e cinco centavos)
e) Prazo de Execução: 03 (tres) meses
f) Recebimento dos envelopes n.º 01 – HABILITAÇÃO e n.º 02 – PROPOSTA DE PREÇO até
às 14:00 (duas horas) do dia 18 de agosto de
2022, no setor de Compras/Licitações do Órgão
Licitante.
g) Abertura dos Envelopes n.º 01 – HABILITAÇÃO
e n.º 02 – PROPOSTA DE PREÇO: ocorrerá a partir das 14:30 (duas horas e trinta minutos) do dia
18 de agosto de 2022, na sala de reuniões do
Órgão Licitante.
h) Os Licitantes poderão retirar o edital e seus
anexos no endereço acima mencionado, no horário das 08:00 as 12:00 h e das 13:30 as 17:30 h ou
através do site www.pariqueraacu.sp.gov.br.
Pariquera-Açu 01 de agosto de 2022.
WAGNER BENTO DA COSTA
Prefeito Municipal
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DO SUL
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
“RESUMO: Processo 2141/2022 - Modalidade Pregão Eletrônico nº 25/2022 Registro de Preço para Fornecimento de Mobiliário em Geral. DECISÃO DA PREGOEIRA: ADJUDICO o objeto da licitação em epígrafe, conforme segue: K.A.S.S. Móveis
Para Escritório Ltda. – EPP - CNPJ sob o nº 04.002.964/0001-20 - Lote 01 – Valor total do
lote: R$ 359.999,00. DESPACHO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GOVERNO: “À vista
de todo processado, notadamente da Ata de ﬂs. 1339/1375 e no uso da competência que me
foi atribuída pelo inciso III do artigo 2º do Decreto Municipal 11.092/2017 e no inciso XXII, do
artigo 4º, da Lei 10.520/02, HOMOLOGO PARCIALMENTE o presente procedimento licitatório, na modalidade Pregão Eletrônico nº 25/2022.” Jefferson Cirne da Costa. 29/07/2022.
São Caetano do Sul, 01 de agosto de 2022. Carolina Morales Duwe-Diretora do Departamento de Licitações e Contratos
RESUMO DO 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 443/2018 – PROC. Nº 100.183/2018
– CONTRATADA: ADMINISTRADORA E INCORPORADORA “ALFRANSA” LTDA. OBJETO:
O Gestor do presente contrato passa a ser a funcionária designada em ﬂs. 787 do Processo
nº 100.183/2018. DATA DA ASSINATURA: 29/07/2022. CONTRATANTES: Secretaria Municipal de Serviços Urbanos e Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão.
RESUMO DO 6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 172/2019 – PROC. Nº 10.267/2019 –
CONTRATADA: ZENITH MAGLIANI DE ALMEIDA; SERGIO DE ALMEIDA AGUIAR; FABIO
DE ALMEIDA AGUIAR E DANIELA APARECIDA DE ALMEIDA REAL. OBJETO: Fica prorrogado o prazo do contrato supra descrito por 12 (doze) meses, a partir de 18 de julho de 2022
e o reajuste (IGPM 10,0516%), é de R$ 198.095,76 (cento e noventa e oito mil, noventa e
cinco reais, setenta e seis centavos). DATA DA ASSINATURA: 17/07/2022. CONTRATANTE:
Secretaria Municipal de Governo.
RESUMO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 156/2022 – PROC. N° 300.203/2022
– oriundo do processo nº 13502/2021. DETENTORA: PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. OBJETO: Registro de Preços para Fornecimento de Medicamentos Gerais para Uso na Rede Hospitalar e Ambulatorial. DATA DA ASSINATURA:
29/07/2022. PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 meses, a contar da data da publicação da respectiva
ata. PREÇOS REGISTRADOS: itens e Valores Unitários: Item 32 – GERAIS CARVEDILOL
6, 25MG, CAPS/CP/CP. REV, ORAL CARVEDILOL 6, 25MG FORMA FARMACÊUTICA – R$
0,09 a un. Item 36 – GERAIS CARVEDILOL 12, 5MG, CAP/CP/CP. REV, ORAL CARVEDILOL 12, 5MG FORMA FARMACÊUTICA – R$ 0,09 a un. TOTAL DA ARP: R$ 67.500,00.
CONTRATANTE: Secretaria Municipal de Saúde.
RESUMO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 158/2022 – PROC. N° 300.194/2022
– oriundo do processo nº 13502/2021. DETENTORA: INTERLAB FARMACÊUTICA LTDA.
OBJETO: Registro de Preços para Fornecimento de Medicamentos Gerais para Uso na
Rede Hospitalar e Ambulatorial. DATA DA ASSINATURA: 29/07/2022. PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 meses, a contar da data da publicação da respectiva ata. PREÇOS REGISTRADOS:
Itens e Valores Unitários: Item 08 – DEXAMETASONA+NEOMIC+POLIMIX.B, (1MG, 5MG,
6000UI)/ML, SUSP.OFT, FGO DEXAMETASONA 1 MG/ML NEOMICINA, SULFATO 5 MG/
ML POLIMIXINA B – R$ 13,85 o FR. TOTAL DA ARP: R$ 2.077,50. CONTRATANTE: Secretaria Municipal de Saúde.
RESUMO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 161/2022 – PROC. N° 300.197/2022
– oriundo do processo nº 13502/2021. DETENTORA: CIRÚRGICA SÃO JOSÉ LTDA. OBJETO: Registro de Preços para Fornecimento de Medicamentos Gerais para Uso na Rede
Hospitalar e Ambulatorial. DATA DA ASSINATURA: 18/07/2022. PRAZO DE VIGÊNCIA: 12
meses, a contar da data da publicação da respectiva ata. PREÇOS REGISTRADOS: Itens
e Valores Unitários: Item 13 – GERAIS BISACODIL 5MG, CAP/CP/CP REV, VO BISACODIL 5MG FORMA FARMACÊUTICA – R$ 0,178 a un. Item 17 – GERAIS ACETILCISTEINA
20 MG/G, GRANULADO SOLÚVEL, ENV 5G, ORAL ACETILCISTEINA 20MG/G FORMA
FARMACÊUTICA GRANULADO SOLÚVEL – R$ 0,97 a un. TOTAL DA ARP: R$ 4.724,00.
CONTRATANTE: Secretaria Municipal de Saúde.
RESUMO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 163/2022 – PROC. N° 300.205/2022
– oriundo do processo nº 13502/2021. DETENTORA: CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. OBJETO: Registro de Preços para Fornecimento de Medicamentos Gerais para
Uso na Rede Hospitalar e Ambulatorial. DATA DA ASSINATURA: 19/07/2022. PRAZO DE
VIGÊNCIA: 12 meses, a contar da data da publicação da respectiva ata. PREÇOS REGISTRADOS: Itens e Valores Unitários: Item 46 – MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO BENZOCAINA TRICLOSANA MENTOL BENZOCAINA 45MG TRICLOSANA 5MG
MENTOL 5MG FORMA – R$ 20,00 a un. TOTAL DA ARP: R$ 4.000,00. CONTRATANTE:
Secretaria Municipal Saúde.
RESUMO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 171/2022 – PROC. N° 300.204/2022
– oriundo do processo nº 13502/2021. DETENTORA: AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. OBJETO: Registro de Preços para Fornecimento de Medicamentos Gerais
para Uso na Rede Hospitalar e Ambulatorial. DATA DA ASSINATURA: 19/07/2022. PRAZO
DE VIGÊNCIA: 12 meses, a contar da data da publicação da respectiva ata. PREÇOS REGISTRADOS: Itens e Valores Unitários: Item 38 – GERAIS DIDROGESTERONA 10MG,
CAP/CP/CP REV, ORAL DIDROGESTERONA 10MG FORMA FARMACÊUTICA – R$ 1,41 a
un. TOTAL DA ARP: R$ 11.280,00. CONTRATANTE: Secretaria Municipal de Saúde.
RESUMO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 173/2022 – PROC. N° 300.193/2022
– oriundo do processo nº 13502/2021. DETENTORA: CENTERMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. OBJETO: Registro de Preços para Fornecimento de Medicamentos Gerais para Uso na Rede Hospitalar e Ambulatorial. DATA DA ASSINATURA:
15/07/2022. PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 meses, a contar da data da publicação da respectiva
ata. PREÇOS REGISTRADOS: itens e Valores Unitários: Item 02 – GERAIS ÁCIDO FÓLICO 5MG, CAP/CP/CP REV, ORAL ÁCIDO FÓLICO 5MG FORMA FARMACÊUTICA – R$
0,05 a un. Item 04 – GERAIS AMINOFILINA 100 MG, CAP/CP/CP REV, ORAL AMINOFILINA 100MG FORMA FARMACÊUTICA – R$ 0,1280 a un. Item 05 – GERAIS CAPTOPRIL
25MG, CAPS/C/CP. REV, ORAL CAPTOPRIL 25MG FORMA FARMACÊUTICA CÁPSULA/
COMPRIMIDO/COMPRIMIDO REVESTIDO FORMA DE APRESENTACAO – R$ 0,033 a un.
Item 09 – GERAIS ALBENDAZOL 400 MG, CAP/CP/CP REV/CP MAST, ORAL ALBENDAZOL 400MG FORMA FARMACÊUTICA CÁPSULA/COMPRIMIDO/COMPRIMIDO – R$ 0,33
a un. Item 14 – GERAIS DEXAMETASONA 0,1MG/ML, ELIXIR, FR, VO DEXAMETASONA
0,1MG/ML FORMA FARMACÊUTICA ELIXIR FORMA DE APRESENTAÇÃO FRASCOVIA
DE ADMINISTRAÇÃO ORAL – R$ 1,88 a un. Item 15 – GERAIS CINARIZINA 25 MG, CAP/
CP/CP REV, VO CINARIZINA 25MG FORMA FARMACÊUTICA CÁPSULA/COMPRIMIDO/
COMPRIMIDO – R$ 0,1380 a un. Item 24 – GERAIS DEXAMETASONA, ACET 1MG/G
(0,1%), CRME DERM, BIS/TBO/POTE, DERMAT DEXAMETASONA, ACETATO 1MG/G
(0,1%) FORMA FARMACÊUTICA – R$ 0,99 a un. Item 25 – GERAIS DEXCLORFENIRAMINA, MAL 2MG, CAP/CP/CP REV, VO DEXCLORFENIRAMINA, MALEATO 2MG FORMA
FARMACÊUTICA – R$ 0,0560 a un. Item 26 – GERAIS DEXCLORFENIRAMINA, MAL 0,
4MG/ML, SOL ORAL, FR, VO DEXCLORFENIRAMINA, MALEATO 0, 4MG/ML FORMA – R$
1,35 a un. Item 33 – GERAIS CARVEDILOL 25MG, CAPS/CP/CP.REV, ORAL CARVEDILOL
25MG FORMA FARMACÊUTICA – R$ 0,14 a un. Item 34 – GERAIS ATENOLOL 25MG,
CAP/CP/CP REV, VO ATENOLOL 25MG FORMA FARMACÊUTICA CÁPSULA/COMPRIMIDO/COMPRIMIDO REVESTIDO FORMA DE APRESENTAÇÃO – R$ 0,0370 a un. Item 44
– GERAIS DICLOFENACO SÓDICO 50MG, CÁPSULA/COMPRIMIDO/COMP REVESTIDO
– R$ 0,05 a un. TOTAL DA ARP: R$ 130.284,00. CONTRATANTE: Secretaria Municipal de
Saúde.
RESUMO: Processo nº 5033/1979 – Modalidade Concorrência Pública nº 01/2019 – Alienação de área pública, com 438,0 m², situada na Rua Mem de Sá, nº 75, Jardim São Caetano
– São Caetano do Sul, conforme Lei Municipal nº 5.639 de 14 de junho de 2018. DATA DE
ABERTURA: “Fica reagendada a licitação em epígrafe para o dia 05 de setembro de 2022 às
09 horas e 30 minutos, na SALA DE LICITAÇÕES, do DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES
E CONTRATOS – SEPLAG 4, Rua Eduardo Prado nº 201 – acesso de pedestres, Bairro
São José, CEP 09581-200 – São Caetano do Sul/SP. A 4ª versão edital, anexos e demais
informações e esclarecimentos, poderão ser obtidos no endereço eletrônico http://licitacao.
saocaetanodosul.sp.gov.br/web, ou no Departamento de Licitações e Contratos, e telefones
para contato: 4233-7236”. Secretário Municipal de Governo: Jefferson Cirne da Costa –
01/08/2022. São Caetano do Sul, 01 de agosto de 2022. Carolina Morales Duwe – Diretora
do Departamento de Licitações e Contratos.
RESUMO: Processo nº 3336/2022 – Modalidade Pregão Presencial nº 67/2022 – REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TELAS DE PROTEÇÃO.
DATA DE ABERTURA: “Fica agendada a licitação em epígrafe para o dia 15 de agosto de
2022 às 09 horas e 30 minutos, na SALA DE LICITAÇÕES, do DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS – SEPLAG 4, Rua Eduardo Prado nº 201 – acesso de pedestres,
Bairro São José, CEP 09581-200 – São Caetano do Sul/SP. O edital, anexos e demais
informações e esclarecimentos, poderão ser obtidos no endereço eletrônico http://licitacao.
saocaetanodosul.sp.gov.br/web, ou no Departamento de Licitações e Contratos, e telefones
para contato: 4233-7236.” Secretário Municipal de Governo: Jefferson Cirne da Costa –
26/07/2022. São Caetano do Sul, 01 de agosto de 2022. Carolina Morales Duwe – Diretora
do Departamento de Licitações e Contratos.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO
DE ITAPEVI
Processo SUPRI 374/2022 – PREGÃO
ELETRÔNICO nº 90/2022 – Aquisição de materiais
para aprimoramento e segurança nas aulas do curso
de circo (Licitação exclusiva para ME, EPP e MEI,
nos termos do Artigo 48, III, da Lei Complementar n°
123/2006). Edital disponível gratuitamente nas páginas
da internet: http://www.itapevi.sp.gov.br/licitacoes/ ou www.
bbmnetlicitacoes.com.br - CADASTRO DE PROPOSTAS:
a partir das 19h30min do dia 03/08/2022 até às 14h00min
do dia 16/08/2022. - ABERTURA DAS PROPOSTAS:
às 14h01min do dia 16/08/2022. - INÍCIO DO PREGÃO
(FASE COMPETITIVA): às 14:10min do dia 16/08/2022.
- Para todas as referências de tempo será observado o
horário de Brasília (DF) – Maiores esclarecimentos: (11)
4143-7600. E-mail: licitacoes@itapevi.sp.gov.br. Itapevi,
01/08/2022 – Departamento de Compras e Licitações.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO
DE ITAPEVI
Processo SUPRI 398/2022 – PREGÃO
ELETRÔNICO nº 88/2022 – Aquisição de veículo
tipo passeio, 1.0, cor branca, 04 (quatro) portas,
bicombustível,
transmissão
manual,
direção
hidráulica, vidros elétricos, trava elétrica nas portas
dianteiras, air bag, novo, zero quilometro. Edital
disponível gratuitamente nas páginas da internet: http://
www.itapevi.sp.gov.br/licitacoes/ ou www.bbmnetlicitacoes.
com.br - CADASTRO DE PROPOSTAS: a partir das
19h30min do dia 03/08/2022 até às 14h00min do dia
22/08/2022. - ABERTURA DAS PROPOSTAS: às
14h01min do dia 22/08/2022. - INÍCIO DO PREGÃO
(FASE COMPETITIVA): às 14:10min do dia 22/08/2022.
- Para todas as referências de tempo será observado o
horário de Brasília (DF) – Maiores esclarecimentos: (11)
4143-7600. E-mail: licitacoes@itapevi.sp.gov.br. Itapevi,
01/08/2022 – Departamento de Compras e Licitações.
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TERÇA-FEIRA, 2 DE AGOSTO DE 2022
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DO SUL
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS
Proc. nº 21489/18 - Concurso Público – Edital 02/2018 - Ref. Ofício I.ADM. nº 1912/2022 – SEEDUC 143
1401938
11/12/59
Elaine Aparecida Garcia
Secretaria Municipal de Educação. EDITAL DE CONVOCAÇÃO - 21ª CONVOCAÇÃO - A Prefeitura Municipal
144
1395857
04/10/75
Terezinha Correia De Souza
de São Caetano do Sul, através da SEPLAG convoca os candidatos aprovados no Concurso Público realizado sob
145
1407582
29/06/92
Rodrigo Rocha De Sousa
as disposições do Edital 02/2018, abaixo relacionados, a comparecerem no Anﬁteatro da EMEF Rosalvito Cobra
Inspetor de Alunos (106º a 114º)
– localizado à Rua Silvia, nº 670, bairro Olímpico, em São Caetano do Sul, para a apresentação de documentos
e realização da avaliação admissional, de caráter eliminatório. O comparecimento deverá se processar de acordo
POSIÇÃO
Nº INSC
DATA NASC
CANDIDATO
com a escala abaixo, cuja chamada obedece à ordem de classiﬁcação, já observado o critério de desempate. Será
106
1388450
28/02/85
Kelbert Wesley Freitas Dos Santos
desclassiﬁcado/eliminado o candidato que deixar de comparecer à convocação.
107
1372602
28/05/95
Isabelle Da Silva Santos
108
1381024
18/12/95
Gustavo Fransoni
109
1395659
28/04/68
Paulo Roberto Pereira Dos Santos
DIA 08/08/2022 - HORÁRIO: 09 HS - SEGUNDA-FEIRA
110
1341000
02/02/85
Leonardo Moreira Gomes Correa
Auxiliar de Primeira Infância (815ª a 879º)
111
1402786
31/10/82
Raquel Santana Rodrigues
POSIÇÃO
Nº INSC
DATA NASC
CANDIDATO
NOTA FINAL
112
1370161
07/05/94
Marilia Farias Vilar
815
1383546
12/11/66
Rosmari De Lourdes Da Silva Rocha
57,5
113
1381146
02/03/83
Anderson Ribeiro Neves
816
1389818
04/02/72
Euvani Sousa Da Silveira
57,5
114
1361224
12/06/90
Andre Felipe Vetorazzi Saragioto
817
1387292
12/03/72
Eliane Aparecida Carence Martins
57,5
818
1380632
03/12/72
Selma Cristina Moreira Lima
57,5
Lactarista (37º a 43º)
819
1391546
10/09/76
Steven Augusto Craveiro Pereira
57,5
POSIÇÃO
Nº
INSC
DATA
NASC
CANDIDATO
820
1386350
22/07/83
Karina Barbosa Parra Galvao
57,5
37
1405731
15/12/77
Eliane
Carraro
Toledo
821
1375816
25/08/86
Viviane Aparecida Santos De Oliveira
57,5
38
1403731
01/02/61
Irene Jusinskas
822
1402519
25/03/98
Isa Carla Da Silva Moura
57,5
39
1400898
09/06/67
Selma Cristina Villegas Selicani
823
1405882
28/11/75
Vivian Maria Pereira
57,5
40
1370081
03/10/95
Lilian Santana
824
1338442
03/10/78
Julimar Capocasali Da Silva
57,5
41
1384569
30/09/72
Ednelma Jesus De Oliveira
825
1398906
23/08/85
Kretha Naty Secco De Oliveira
57,5
42
1389785
11/06/73
Marlene Soares F Da Silva
826
1352001
19/03/87
Lais Vanderley De Barros
57,5
43
1364639
25/02/75
Lenira Montagner Dos Santos
827
1373085
30/08/64
Carmem Roseli Da Silva
57,5
828
1408287
27/08/88
Cecilia Tango Loureiro
57,5
Professor Nível I – Educação Infantil (321º a 350º)
829
1402365
26/04/93
Bianca Domingues
57,5
POSIÇÃO
Nº INSC
DATA NASC
CANDIDATO
830
1387759
01/08/96
Gabriela De Souza Bezerra
57,5
321
1375964
16/03/69
Cassilda Fonseca De Melo
831
1364062
12/12/65
Lucia Maria Moreira Pereira
57,5
322
1338337
28/09/71
Andrea Delﬁni Edo
832
1395248
30/11/81
Rita Feliciano De Sousa Mendes
57,5
323
1363635
23/07/77
Fabiana Peixoto Barboza
833
1343577
28/08/62
Delmiro Roberto De Sousa
57,5
324
1364556
29/09/79
Priscila Rodrigues Da Silva
834
1402815
29/06/68
Ruth Francisco Ferreira
57,5
325
1402622
15/02/83
Giane Aparecida Barbosa
835
1399365
28/09/69
Airton Almeida De Souza
57,5
326
1361693
12/12/84
Simone Botelho Rocha Baba
836
1346609
12/07/72
Ligia Neves Monteiro
57,5
327
1392056
11/10/91
Daiane Aparecida Dias Ancelmo De Araujo
837
1353379
08/09/80
Josiane Do Carmo Batista Cardoso
57,5
328
1343987
04/03/84
Magda Estela Da Silva
838
1389026
26/07/84
Darlene Ferreira Goncalves
57,5
329
1361290
22/04/90
Jacqueline De Campos Ramos
839
1361164
01/04/85
Talitha Martuscelli Capile De Mello
57,5
330
1405807
14/09/94
Karine Ferreira De Barros
840
1400122
24/02/92
Paloma Lima Martins
57,5
331
1405644
07/04/66
Mariene Costa Calvo Motrico
841
1380269
12/04/84
Livia Schiﬁno Rocha
57,5
332
1399076
20/02/74
Maria Adeiza Da Silva
842
1370179
05/05/61
Rita De Cassia Della Nocce Romano
57,5
333
1387509
26/06/86
Liliane De Sousa Ferreira
843
1360293
06/03/64
Cleuza De Freitas Lima Santiago De Souza
57,5
334
1376840
31/10/87
Daiane Paula Da Silva
844
1389937
11/02/82
Adriana Oliveira Santos
57,5
335
1399654
11/11/90
Thaise Rodrigues Da Silva
845
1373357
22/10/79
Ana Carolina Grippa
57,5
336
1372660
18/10/92
Juliana Cassetta
846
1350945
09/07/90
Raffaella Ferrari Wietky
57,5
337
1352805
20/06/69
Edina Marques Da Silva Rodrigues
847
1355866
11/02/92
Jessica Scheer Salles
57,5
338
1405292
07/10/71
Elisete Simoes Batista De Barros
848
1401829
09/07/96
Leticia Regina Santos De Lima
57,5
339
1405626
05/04/76
Kelly Martins Pelozo
849
1402629
22/04/60
Denise Marina Muniz Dumbrovsky
57,5
340
1393992
28/09/78
Fabiana Almeida Dos Santos
850
1395859
04/10/75
Terezinha Correia De Souza
57,5
341
1395504
03/01/79
Mara Janaina Da Conceicao Ricci
851
1338931
22/10/91
Janaina Ramos Silva
57,5
342
1404267
27/03/64
Rùbia De Oliveira Nicolau
852
1401109
03/09/77
Miguel Porﬁrio Dos Santos
57,5
343
1404371
30/11/62
Maria Andrelina Goncalves De Sousa Duarte
853
1403710
16/10/84
Bruno Calin Nicoletti
57,5
344
1343254
10/07/90
Camila Barbosa Domingues
854
1396374
15/01/95
Vitor Silvestre Ramos
57,5
345
1406050
30/10/74
Eliel Ribeiro
855
1398150
26/07/59
Eliana De Oliveira Foguer
57,5
346
1399800
12/04/90
Daiane Gomes Da Silva Araujo
856
1369622
14/06/00
Raphael Aciole Pazini
57,5
347
1375507
22/08/89
Raquel Emanuelle Coutinho De Almeida
857
1389721
02/02/86
Denise Naomi Nishioka
57,5
348
1369859
12/01/61
Soledade Guilherme Fernandes
858
1406651
07/07/73
Sidney Marques Souza
57,5
349
1389307
05/03/70
Sandra Regina Fortuna Accorinti
859
1346737
27/10/70
Elsa Crispe De Souza
57
350
1407520
20/02/76
Daniela Mattos Tarrataca
860
1345600
20/11/00
Nayara Avelar De Aguiar
57
861
1392338
12/11/84
Elida Conceicao Alvarenga Dos Santos
57
Professor Nível I – Ensino Fundamental (215º a 234º)
862
1382587
20/04/89
Marta Gomes Rosaboni
57
863
1381654
25/10/90
Bruna Paixao Santos Jacinto
57
POSIÇÃO
Nº INSC
DATA NASC
CANDIDATO
864
1392062
06/07/86
Maria De Fatima Batista Barros
57
215
1396091
18/05/65
William Pereira Neves
865
1348752
21/08/82
Adriana Dos Santos Neves
57
216
1407114
12/02/68
Rosangela Barbosa Dos Santos
866
1375339
08/05/88
Fabiana Possebon Bueno
57
217
1390255
08/10/73
Ana Cristina Maciel Da Silva
867
1384105
02/05/95
Isabela Iris Da Paz
57
218
1396335
14/02/93
Luani Damaceno Do Prado
868
1381128
11/02/60
Sonia Maria Mares
57
219
1337225
30/11/88
Ana Cristina Michelmann Maranho
869
1396280
25/01/78
Juliana Aparecida Bastos Da Silva
57
220
1390479
17/02/84
Luciene Novaes Dos Santos
870
1359067
23/03/80
Vanessa Cavalcante Da Silva
57
221
1395537
24/07/87
Vanessa Ferrari Oliveira
871
1342207
19/10/92
Juliana Da Silva Faria
57
222
1383856
01/08/67
Wanderlea De Araujo Rodrigues
872
1366746
15/01/81
Danila Ines Goulart De Lima
57
223
1407785
21/06/82
Zelandia Maria Costa
873
1395577
03/02/73
Maria Cicera Da Silva Monteiro
57
224
1357931
21/02/67
Argentina De Cassia Tanan
874
1387455
01/06/76
Priscila De Melo Custodio
57
225
1361098
09/03/76
Simone Soares Santos
875
1346828
06/11/82
Joyce Guilhermina Silva Santana
57
226
1387527
11/01/93
Gabriela Meira Rebello
876
1349426
01/07/83
Flavio Rodrigues Ferreira
57
227
1382064
28/11/72
Rosana Arriate Da Silva
877
1402539
10/05/81
Paula Lemos
57
228
1366585
30/08/76
Edilma Maria Da Silva
878
1367578
03/11/82
Mariana Silva Bugatti
57
229
1363290
09/11/69
Solange Rosane Hodel Itao
879
1390317
11/09/91
Vanessa Esmeria Moura
57
230
1382511
29/01/91
Luis Felipe Souza Dos Santos
Merendeira (136º a 145º)
POSIÇÃO
136
137
138
139
140
141
142

Nº INSC
1372590
1339830
1397676
1354604
1341049
1363740
1393706

DATA NASC
06/11/56
10/04/58
04/01/57
04/10/76
18/05/79
29/01/63
02/10/77

PREFEITURA MUNICIPAL
DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

ABERTURA DE LICITAÇÃO
Pregão Presencial nº 33/2022 – Processo
Interno nº 20.624/2022 Processo de
Compra nº 4559/2022
Objeto: AQUISIÇÃO DE UNIFORMES
PARA O EFETIVO DA GUARDA CIVIL
MUNICIPAL DE CARAGUATATUBA.
Abertura: 15/08/2022 às 09h00min.
Edital, informações e local de realização:
https://portaldatransparencia.
caraguatatuba.sp.gov.br/licitacoes/
licitacoes

PREFEITURA DO MUNICÍPIO
DE ITAPEVI
Processo SUPRI 360/2022 – PREGÃO
ELETRÔNICO nº 89/2022 – Registro de preços para
eventual aquisição de tela milimétrica e fitilho
para vedação de reservatórios de água (Licitação
diferenciada com itens de ampla participação e itens
exclusivos para ME, EPP e MEI, nos termos do Artigo 48,
III, da Lei Complementar n° 123/2006). Edital disponível
gratuitamente nas páginas da internet: http://www.itapevi.
sp.gov.br/licitacoes/ ou www.bbmnetlicitacoes.com.br CADASTRO DE PROPOSTAS: a partir das 19h30min
do dia 02/08/2022 até às 14h00min do dia 15/08/2022.
- ABERTURA DAS PROPOSTAS: às 14h01min
do dia 15/08/2022. - INÍCIO DO PREGÃO (FASE
COMPETITIVA): às 14:10min do dia 15/08/2022. - Para
todas as referências de tempo será observado o horário de
Brasília (DF) – Maiores esclarecimentos: (11) 4143-7600.
E-mail: licitacoes@itapevi.sp.gov.br. Itapevi, 01/08/2022 –
Departamento de Compras e Licitações.

FUNDAÇÃO PRÓ-MEMÓRIA
DE SÃO CAETANO DO SUL
Proc. nº 008/2022
O Presidente da Fundação Pró-Memória de
São Caetano do Sul, diante dos termos do
processo administrativo nº 008/2022, referente à Carta-Convite nº 001/2022, que trata
da Contratação de empresa para prestação
de serviços de confecção de exemplares
das Raízes nº 65 - 66 e do Livro: A História de São Caetano do Sul 4 º dição, para a
Fundação Pró-Memória de São Caetano do
Sul, ADJUDICA e HOMOLOGA no objeto do
certame a empresa: AS Indústria Gráfica EIRELLI, no valor de R$ 98.700,00.
São Caetano do Sul, 01 de agosto de 2022.
Charly Farid Cury
Presidente da Fundação Pró-Memória.

CANDIDATO
Rosaly De Sa
Marinez Monteiro
Ivone Maria Da Silva
Andreia Uchoa Da Costa
Simone De Oliveira Flores
Solange Andrade
Laudiceia Ines Sobreira
PREFEITURA DO MUNICÍPIO
DE ITAPEVI
Processo SUPRI 351/2022 – PREGÃO
ELETRÔNICO nº87/2022 – Contratação de empresa para
fornecimento de produtos químicos, para controle de
pragas para o departamento de controle de zoonoses/
controle de vetores. (Licitação exclusiva para ME, EPP
e MEI, nos termos do Artigo 48, I, da Lei Complementar
nº 123/2006). Edital disponível gratuitamente nas páginas
da internet: http://www.itapevi.sp.gov.br/licitacoes/ ou www.
bbmnetlicitacoes.com.br - CADASTRO DE PROPOSTAS:
a partir das 19h30min do dia 03/08/2022 até às 14h00min
do dia 17/08/2022. - ABERTURA DAS PROPOSTAS:
às 14h01min do dia 17/08/2022. - INÍCIO DO PREGÃO
(FASE COMPETITIVA): às 14:10min do dia 17/08/2022.
- Para todas as referências de tempo será observado o
horário de Brasília (DF) – Maiores esclarecimentos: (11)
4143-7600. E-mail: licitacoes@itapevi.sp.gov.br. Itapevi,
01/08/2022 – Departamento de Compras e Licitações.

PREFEITURA
DA ESTÂNCIA
TURÍSTICA DE TUPÃ
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL
- SRP Nº 064/2022 - PROCESSO LICITATÓRIO
Nº 406/2022 - REGISTRO DE PREÇOS PARA
FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE
EMPRESA DO RAMO PARA O FORNECIMENTO, COM ENTREGA PARCELADA, DE ÓLEO
LUBRIFICANTE E GRAXA, VISANDO ATENDER
AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL
DE OBRAS E TRÂNSITO E SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES. Abertura: 16/08/2022, às 08h30min. TIPO DE LICITAÇÃO: Menor preço preço por item. O edital e seus
anexos encontram-se disponíveis no Depto de
Licitação, no Paço Municipal, localizado na Praça da Bandeira, nº 800 (centro), nesta cidade de
Tupã (SP), ou através do telefone (0XX14) 34041000, de segunda a sexta-feira, das 07h30min às
11h30min e dás 13h00min às 17h00min, no site
www.tupa.sp.gov.br. Tupã, em 01/08/2022. Caio
Kanji Pardo Aoqui, Pref. Mun.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO
DE ITAPEVI
Processo SUPRI 232/2022 – PREGÃO
PRESENCIAL nº19/2022 – Contratação de empresa
especializada para prestação de serviços de
alimentação e nutrição hospitalar, visando o
fornecimento de gêneros alimentícios, o preparo, o
porcionamento, o envase, a distribuição e o transporte
de refeições, dietas gerais, dietas especiais e fórmulas
lácteas destinadas a instituídos em permanência
prolongada no pronto socorro central municipal e
pronto socorro infantil. Recebimento e abertura dos
Envelopes às 09h00 do dia 15/08/2022. Local: Rua
Agostinho Ferreira Campos, nº 675 – 2º andar – Vila
Nova Itapevi – Itapevi/SP. – Retirar o edital gratuitamente
na página da Internet http://www.itapevi.sp.gov.br/
licitacoes/ – Maiores Informações: Fone: (11) 4143-7600.
E-mail: licitacoes@itapevi.sp.gov.br. Itapevi, 01/08/2022 –
Departamento de Compras e Licitações.
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Keila Dos Santos Rossi Da Silva
Carla Romandini
Adriana Tonello
Juliana Aparecida Sanches Sellanes

Professor Nível II – Educação Física (26º)
POSIÇÃO
26

Nº INSC
1339223

DATA NASC
14/09/74

CANDIDATO
Evanir Sebastiao Dos Santos

NOTA FINAL
66

São Caetano do Sul, 01 de agosto de 2022. STEFÂNIA WLUDARSKI-Secretária Municipal de Planejamento e Gestão

PREFEITURA DO MUNICÍPIO
DE ITAPEVI
Processo SUPRI 342/2022 – PREGÃO
ELETRÔNICO nº 91/2022 – Contratação de empresa
especializada para ministrar capacitação dos agentes
de inclusão da rede municipal de ensino (Licitação
exclusiva para ME, EPP e MEI, nos termos do Artigo 48,
III, da Lei Complementar n° 123/2006). Edital disponível
gratuitamente nas páginas da internet: http://www.itapevi.
sp.gov.br/licitacoes/ ou www.bbmnetlicitacoes.com.br CADASTRO DE PROPOSTAS: a partir das 19h30min
do dia 03/08/2022 até às 14h00min do dia 19/08/2022.
- ABERTURA DAS PROPOSTAS: às 14h01min
do dia 19/08/2022. - INÍCIO DO PREGÃO (FASE
COMPETITIVA): às 14:10min do dia 19/08/2022. - Para
todas as referências de tempo será observado o horário de
Brasília (DF) – Maiores esclarecimentos: (11) 4143-7600.
E-mail: licitacoes@itapevi.sp.gov.br. Itapevi, 01/08/2022 –
Departamento de Compras e Licitações.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO
DE ARARAQUARA

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PEDRO DE TOLEDO/SP
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 17/2022
PROCESSO DE COMPRA Nº 323/2022
Objeto: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ( CAMINHÕES E MAQUINAS )ATRAVÉS DE PREGÃO PRESENCIAL REGISTRO DE PREÇOS , A SEREM UTILIZADOS A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA
MUNICIPALIDADE DE PEDRO DE TOLEDO/SP
Credenciamento, entrega dos envelopes proposta e
habilitação: 11/08/2022 A PARTIR DAS 09H30MIN.
Abertura dos envelopes propostas e habilitação:
11/08/2022 após o encerramento do credenciamento.
O edital completo poderá ser adquirido no Depto.
de Compras e Licitações, mediante pagamento de
taxa, e ou pelo site www.pedrodetoledo.sp.gov.br e
ou pelo e-mail: compras@pedrodetoledo.sp.gov.br,
informações Fone:(13)3419-1599.
Pedro de Toledo, 01 de agosto de 2022.Eleazar Muniz Junior-Prefeito Municipal.

PREFEITURA
DA ESTÂNCIA
TURÍSTICA DE TUPÃ
INEXIGIBILIDADE 03/2021 - LICITAÇÃO
59/2021 - CHAMAMENTO PÚBLICO 03/2021 comunicamos a prorrogação de vigência de credenciamento até o dia 01/09/2022 realizado pelo
CONSÓRCIO REGIONAL INTERMUNICIPAL DE
SAÚDE – CRIS cujo objeto é o CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS E FÍSICAS PARA
A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXAMES DE
DIAGNÓSTICO A NÍVEL LABORATORIAL, de
acordo com a Lei nº 8.666/93, suas alterações, Lei
nº 8.080/90, Lei n° 8.142/90 e demais legislações
aplicáveis, além do presente no processo administrativo de inexigibilidade nº 03/2021. Demais
informações podem ser conferidas na página do
credenciamento em https://bit.ly/3cWDKq2.

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
GERÊNCIA DE LICITAÇÃO

HOMOLOGAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 018/2022
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2592/2022
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A IMPLANTAÇÃO DE 10
QUIOSQUES PARA AMBULANTES NA PASSARELA ORIVAL RAMALHO, NESTA CIDADE, CONFORME JUSTIFICATIVA E PROJETOS ANEXO.
Homologo o parecer da Subcomissão de Licitação
que considerou vencedora a empresa UCRANIANA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA, pelo
valor total de R$ 359.760,75 (trezentos e cinquenta e nove mil setecentos e sessenta reais setenta
e cinco centavos), adjudicando-lhes o objeto deste
Edital.
Araraquara, 01 de agosto de 2022.
ANTONIO ADRIANO ALTIERI
Secretário Municipal de Administração

PREFEITURA DO MUNICÍPIO
DE ITAPEVI
Processo
SUPRI
236/2022
–
PREGÃO
PRESENCIAL nº18/2022 – Aquisição de kits
uniforme escolar para educação da rede municipal de
ensino. Recebimento e abertura dos Envelopes às 09h00
do dia 18/08/2022. Local: Rua Agostinho Ferreira Campos,
nº 675 – 2º andar – Vila Nova Itapevi – Itapevi/SP. – Retirar
o edital gratuitamente na página da Internet http://www.
itapevi.sp.gov.br/licitacoes/ – Maiores Informações: Fone:
(11) 4143-7600. E-mail: licitacoes@itapevi.sp.gov.br. Itapevi,
01/08/2022 – Departamento de Compras e Licitações.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA
AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO
Encontra-se reaberta na PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA/SP, a TOMADA DE PREÇOS Nº 008/2022, do tipo MENOR PREÇO GLOBAL, destinada à contratação de empresa especializada para execução de pavimentação asfáltica e obras
complementares – Programa Nossa Rua (Rua Cleci Therezinha Bonamigo e Rua Heitor Heleno da Mata), conforme definido nos elementos técnicos constante dos anexos
deste Edital, que deverão ser realizados de acordo com as especificações e condições
estabelecidas neste edital e seus anexos.
* RECEBIMENTO DOS ENVELOPES Nº 01-Habilitação e 02-Proposta, até às 09h00
do dia 17/08/2022.
* ABERTURA DOS ENVELOPES: Nº 01-Habilitação: às 09h00 do dia 17/08/2022.
* VISITA TÉCNICA: a ser agendada no período de 04/08/2022 a 16/08/2022 das 08:00
as 11:00 horas, através do Telefone 13- 3864-6400, ramais 6419 ou 6404, com a equipe técnica do Dep. de Planejamento Urbano e Fiscalização de Obras. O edital em
inteiro teor estará à disposição dos interessados de 2ª a 6ª feira, das 08:00 às 12:00 e
das 13:30 às 17:30 horas, no Paço Municipal sito à Av. Hilda Mohring de Macedo, nº
777– Bº Vila Elias – Jacupiranga/SP, pelo recolhimento da taxa de R$ 18,69 ou gratuitamente pelo site: www.jacupiranga.sp.gov.br. Quaisquer informações poderão ser
obtidas no endereço acima, pelo telefone 13- 3864-6400 ramais 6401, 6452, pelo fax.
13- 3864-1029, ou pelo e-mail: licitacao@jacupiranga.sp.gov.br
ROBERTO CARLOS GARCIA.
Prefeitura Municipal de Jacupiranga, 01 de agosto de 2022.
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de imprensa

Não existe democracia sem liberdade de imprensa. E não existe liberdade de imprensa sem democracia, que tem como pressuposto um Estado de Direito alicerNão existe democracia sem liberdade de imprensa. E não existe liberdade de im-

çado no respeito aos resultados eleitorais.

prensa sem democracia, que tem como pressuposto um Estado de Direito alicerçado no respeito aos resultados eleitorais.
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asseus
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As entidades também reforçam a importância da atividade ampla e independente
As entidades também reforçam a importância da atividade ampla e independente

da imprensa livre no combate à desinformação que tanto mal causa às democrada imprensa livre no combate à desinformação que tanto mal causa às democra-

cias. E ressaltam que apenas em ambientes de liberdade política, de solidez das
cias. E ressaltam que apenas em ambientes de liberdade política, de solidez das

instituições e de pleno respeito à Constituição a missão jornalística pode ser levainstituições e de pleno respeito à Constituição a missão jornalística pode ser leva-

da aos brasileiros com a abrangência e transparência que as democracias exigem.
da aos brasileiros com a abrangência e transparência que as democracias exigem.

Brasília, 2 de agosto de 2022.
Brasília, 2 de agosto de 2022.
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