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Bolsonaro chama manifesto de ‘cartinha’ e cancela jantar com empresários. BRASIL/A4
MARCELO CAMARGO/AGÊNCIA BRASIL

Lula mantém
a liderança em
nova pesquisa
O ex-presidente Luiz Inácio Lula
da Silva (PT) segue na frente do
presidente Jair Bolsonaro (PL) na
pesquisa Genial/Quaest publicada nesta quarta-feira (3). O petista tem 44% das intenções de voto
contra 32% do atual mandatário.
Considerando apenas os votos váBRASIL/A4
lidos, Lula teria 51%.

Sonegação de R$ 205 milhões
em ICMS é alvo de operação
A Operação Afrodite cumpre mandados na

Capital e em cidades da Grande São Paulo,
como Taboão da Serra e Embu das Artes

A Secretaria da Fazenda e Planejamento do estado de São Paulo
deflagrou nesta quarta uma operação para desmontar um esquema de fraude fiscal estruturada

TERRAS INDÍGENAS

Varíola dos
macacos atinge
região de Taboão

PF combate
extração ilegal
de madeira
A Polícia Federal deflagrou ontem
uma operação para combater a extração e a recepção ilegal de madeira na terra indígena Cana Brava
(MA). Os policiais cumpriram 22
mandados de busca e apreensão
e sete de suspensão da atividade econômica. A atividade ilegal
abastecia uma cadeia criminosa de
serrarias, movelarias e depósitos
de madeira clandestinos. A polícia
disse que durante as investigações
foram identificados diversos estabelecimentos madeireiros que
atuam na clandestinidade, sem
emissão de Documento de OriBRASIL/A4
gem Florestal (DOF).

entre grupos de empresas que fabricam e comercializam cosméticos no Estado. O esquema desviou
R$ 205 milhões através de fraudes
ESTADO/A3
no ICMS.

VALTER CAMPANATO/AGÊNCIA BRASIL

Benefício para caminhoneiros
começa a ser pago na terça-feira

Dose de reforço em SP
avança em ritmo 41%
ESTADO/A3
Auxílio tem por objetivo ajudar transportadores autônomos de carga
mais lento

SERVIÇOS/A2

Segundo a Secretaria de Saúde do
Estado de São Paulo até o levantamento realizado no dia 27 de julho as cidades de Taboão da Serra,
Embu das Artes, Itapecerica da Serra e Embu-Guaçu somavam juntas
nove casos da varíola do macaco.
Cotia, também na região, já soma
três casos da doença. Na região,
Taboão da Serra foi a primeira cidade a registrar casos da doença.
Segundo a Secretaria Municipal de
Saúde um dos casos se refere a um
homem de 29 anos, com histórico
de viagem para Portugal recente.
Ele foi atendido na UPA Akira Tada,
ESTADO/A3
em Taboão.

NOME E GÊNERO

Cartórios registram
recorde de retificações
BRASIL/A4
no País

Menino de 5 anos
entra em grupo
de superdotados
Filippo de Castro tem apenas 5
anos e aprendeu a falar inglês sozinho. As habilidades do menino
foram registradas pela família nas
redes sociais. Em uma dessas cenas,
ele foi flagrado, aos 2 anos e 4 meses, lendo as placas dos carros do
prédio em que mora, em São Paulo. Um teste de QI comprovou que
Filippo se enquadra no grupo das
pessoas com altas habilidades ou
superdotadas e, por isso, hoje ele é
um dos mais novos integrantes do
clube mundial de pessoas com alto
QI, o grupo Mensa. O teste mostrou
que o menino, hoje com 5 anos e 4
meses, tem a idade cognitiva de 7
BRASIL/A4
anos e 8 meses.

Taís Araújo se
posiciona sobre
o racismo
ANEXO/A10

DANIEL VILLAÇA/GAZETA DE S.PAULO

Por congelamento de pedágios
Estado vai pagar R$ 400
milhões a concessionárias

O governo reservou R$ 400 milhões para repassar às concessionárias que administram rodovias no Estado, compensando o congelamento de aumento das
tarifas de pedágio, que seriam reajustadas no último dia 1º. O governo havia
comunicado no final de junho que não iria reajustar as tarifas, medida prevista
para o início de julho, diante da atual conjuntura econômica do Brasil. ESTADO/A3
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Chuva

DOMINGO:

Sol com muitas
nuvens durante o
dia e períodos de
céu nublado.

14º

21°

Sol com muitas nuvens
durante o dia e períodos
de céu nublado. Noite
com muitas nuvens.

15º

24°

A2

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

HOJE:

AMANHÃ:

7e8 9e0

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

PARA CAMINHONEIROS. O prazo para pagamento do benefício vai até 31 de

dezembro de 2022, e será pago em seis parcelas mensais no valor de R$ 1 mil

Benefício começa a ser
pago no dia 9 de agosto
DIVULGAÇÃO

Mobilidade em Taboão da Serra. A Prefeitura de Taboão da Serra, na região sudoeste da Grande São Paulo, inaugurou ontem minterminal de ônibus no Largo
do Taboão ligando a cidade até a estação Vila Sônia do
Metrô. Em funcionamento desde o dia 10 de maio, a
linha vai e vem que interliga Taboão da Serra a Estação
Vila Sônia opera na modalidade expressa, ou seja, sem
realizar paradas no meio do caminho. A interligação não
tem custo adicional. O usuário que tiver o bilhete do Metrô utiliza os ônibus que irão ligar a estação Vila Sônia
com o Largo do Taboão de graça. Os ônibus que fazem o
transporte Vai e Vem da linha 4-Amarela tem capacidade
para cerca de 200 passageiros por viagem. Além dos ônibus vai e vem, três novos pontos irão também servir de
parada para os coletivos de diversas linhas circulares que
estavam deslocadas para próximo do Hospital Family,
também na avenida Santucci. A previsão inicial era que a
inauguração ocorresse no final de maio. (GSP)
Programa juridíco. O Programa de Residência Jurídica da Prefeitura de Embu das Artes abre inscrições para
o processo seletivo nº 01/2022. As inscrições podem ser
feitas do dia 3 a 5 de agosto. Ao todo, são cinco vagas
disponíveis. Para participar, os candidatos devem ter ensino superior completo em Direito, com até cinco anos
de conclusão do curso. A carga horária semanal será de
30h com bolsa-auxílio de R$ 2.800. A taxa de inscrição
custa R$30 e a prova objetiva está prevista para o dia 21
deste mês. O edital já está disponível no site da prefeitura. Mais informações no site www.conscamweb.com.br.
(GSP)

Venda de veículos. As vendas de veículos automotores
novos sofreu uma leve queda no mês de julho, quando
foram comercializados 307.709 unidades: 0,5% a menos
que o registrado no mesmo mês de 2021 e 2,61% inferior
às vendas de junho de 2022. No acumulado do ano (janeiro a julho), foram vendidas 1.958.945 unidades, 2,65%
a menos do que registrado no mesmo período de 2021.
Os dados, divulgados ontem, são da Federação Nacional
da Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave).
São levadas em conta as vendas de automóveis e comerciais leves, caminhões, ônibus, motocicletas e implementos rodoviários. (GSP)

“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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A

partir da próxima terça-feira (9) começam a ser pagos
os benefícios
emergenciais concedidos a
caminhoneiros. A portaria
interministerial que regulamenta a medida voltada
a “transportadores autônomos de carga” foi publicada
em edição especial do Diário Oficial da União na noite
desta terça-feira (2).
O prazo para pagamento
do benefício vai até 31 de dezembro de 2022, e será pago
em seis parcelas mensais no
valor de R$ 1 mil, “observado
o limite global de recursos
de R$ 5,4 bilhões”, conforme
informa o Ministério do Trabalho e Previdência (MTP),
que é o órgão gestor do benefício.

O auxílio tem por objetivo ajudar os transportadores autônomos de carga a
enfrentar o estado de emergência que decorre da alta
do preço de combustíveis e
derivados.
Segundo o MTP, têm direito a receber o Benefício
Caminhoneiro-TAC os transportadores de carga autônomos com CPF válido e
cadastrado no Registro Nacional de Transportadores
Rodoviários de Cargas (RNTR-C) até 31 de maio de 2022,
na situação de Ativo”, entre
outras exigências.
No dia 9 de agosto serão
pagas a primeira e a segunda parcelas, referentes aos
meses de julho e agosto.
“Para os próximos lotes de
pagamento, o Ministério de
Infraestrutura, por meio da

O auxílio tem por
objetivo ajudar os
transportadores
autônomos de
carga a enfrentar
o estado de
emergência
que decorre da
alta do preço de
combustíveis e
derivados

ANTT, encaminhará mensalmente ao MTP a relação
dos transportadores autônomos de cargas que estiverem na situação ativo no
RNTR-C”, acrescenta o ministério.
O terceiro lote deverá
estar disponível em 24 de
setembro; e as demais parcelas, nos dias 22 de outubro, 26 de novembro e 17 de
dezembro.
Aqueles que estiverem
com situação cadastral pendente podem regularizar o
registro na ANTT. O Ministério do Trabalho ressalta que o benefício não é
cumulativo com o Benefício
Taxista e será pago apenas
um por CPF, independentemente se o beneficiário
tiver mais de um veículo cadastrado. (AB)

SP capacita profissionais da educação
para cuidados com a varíola dos macacos

A

Prefeitura de São
Paulo realizou na
tarde de terça-feira (2) um curso
online para capacitar 5,5 mil profissionais
das secretarias municipais da
Saúde e da Educação sobre a
varíola dos macacos (monkeypox).
O objetivo é atualizar a situação da doença na cidade e
orientar os profissionais para
medidas de cuidado, prevenção, transmissão, notificação
e isolamento, seguindo as diretrizes da Organização Mundial da Saúde (OMS) e do Ministério da Saúde (MS). Além
disso, espera-se que seja feita
a multiplicação das informações. A capacitação completa pode ser vista no canal do
YouTube da cidade de São
Paulo.
“Nosso serviço de vigilância está comunicando toda
a população e capacitando
profissionais de saúde para
o enfrentamento da doença. Nossa atenção também
DIEGO PADGURSCHI/FOLHAPRESS
está voltada para as crianças.
Apesar da baixa letalidade no D O objetivo é atualizar a situação da doença na cidade e
orientar os profissionais para medidas de cuidado e prevenção
público adulto, ainda não sabemos como a monkeypox
se desenvolve no público infantil”, explicou
ção cutânea aguda, única ou múltipla, em
o secretário municipal da Saúde, Luiz Carlos qualquer parte do corpo, incluindo a região
Zamarco.
genital. Pode ou não estar associada com feDe acordo com as informações da prebre, dor nas costas e dor de cabeça, entre oufeitura, desde os primeiros alertas da OMS
tros sintomas. Também deve ser levado em
para a doença, a Secretaria Municipal de
conta o histórico de viagem a um país enSaúde (SMS) instituiu protocolos para o
dêmico ou países com casos de monkeypox
atendimento dos casos suspeitos em sernos 21 dias anteriores ao início dos sinais e
viços de saúde públicos e privados. Toda a
sintomas, além do contato com pessoas que
rede, incluindo Unidades Básicas de Saúde
tenham viajado a esses locais”, alertou a
(UBSs), prontos-socorros e pronto atendiprefeitura.
mentos, foi capacitada e conta com insuSegundo o balanço da prefeitura, até o
mos para coleta de amostras das lesões
momento, foram registrados 879 casos da
cutâneas (secreção ou partes da ferida seca)
doença na Capital. Três casos são em crianpara análise laboratorial.
ças, sendo um menino de 4 anos e duas me“São considerados suspeitos de infecção ninas de 6 anos, moradores da zona leste,
pela doença os indivíduos de qualquer idanorte e sul da capital, além de dez adolesde que a partir do dia 15 de março deste ano centes de 10 a 19 anos. Todos estão em motenham apresentado início súbito de erupnitoramento. (AB)

Segundo o balanço
da prefeitura, até
o momento, foram
registrados 879
casos da doença na
Capital; três casos
são em crianças,
sendo um menino
de 4 anos e duas
meninas de 6 anos,
moradores da zona
leste, norte e sul da
capital, além de dez
adolescentes de 10
a 19 anos
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EM COMPARAÇÃO À 1ª DOSE. Desde novembro de 2021, qualquer adulto com mais de 18 anos pode procurar vacina

PROJETO NA CAPITAL

Dose de reforço avança em
ritmo 41% mais lento em SP

Salário para
acolher semteto continua
sem verba

A O ritmo da aplicação da
primeira dose de reforço da
vacina contra a Covid-19 no
estado de São Paulo está 41%
mais lento do que a aplicação
da primeira dose da vacina.
A campanha da dose adicional começou em 6 de setembro de 2021 para a população
paulista.
Até 28 de julho, data dos
dados mais recentes, passaram-se 326 dias, e a cobertura vacinal chegou a 73% da
população adulta. Os dados
foram levantados pelo “G1”.
DADOS.
Para efeito de comparação,
na campanha do esquema
primário da vacinação, iniciado em 17 de janeiro de
2021, o Estado levou 193 dias
para chegar ao equivalente a
75% da população adulta, um
período 40% mais curto. Já
em relação à segunda dose,
que começou 28 dias após a
aplicação da primeira dose,
o período entre o início da
campanha e a marca de 75%

levou 230 dias, um intervalo
de dias 29% mais curto que
o da aplicação do primeiro
reforço.
A análise foi feita pela “TV
Globo” a partir dos dados detalhados com o total de cada
tipo de dose aplicada diariamente pelos postos de saúde paulista. Eles passaram a
ser divulgados pelo governo
estadual com esse nível de
detalhes apenas em meados
de julho.
VACINAÇÃO.
Desde 18 de novembro de
2021, qualquer adulto com 18
anos ou mais já pode procurar um posto de saúde para
tomar o primeiro reforço,
desde que tenha tomado a
segunda dose há pelo menos quatro meses. Atualmente, os adolescentes de 12 a 17
anos também já foram incluídos na aplicação dessa
primeira dose adicional. Já a
segunda dose adicional ainda está restrita à um grupo
específico de pessoas. (GSP)

DIVULGAÇÃO/GOVERNO DO ESTADO

O ritmo da aplicação da primeira dose de reforço da vacina contra a Covid-19 no Estado segue lento

Sonegação de R$ 205 milhões
em ICMS é alvo de operação
Operação Afrodite cumpriu mandados na Capital, e em cidades
da Grande São Paulo, como Taboão da Serra e Embu das Artes

A Na manhã desta quartafeira (3), a Secretaria da Fazenda e Planejamento do estado de São Paulo deflagrou
uma operação para desmontar um esquema de fraude fiscal estruturada entre grupos
de empresas que fabricam e
comercializam cosméticos no
Estado.

Afrodite’, a ação cumpriu 20
mandados de Busca e Apreensão nos municípios de São
Paulo, Embu das Artes, Taboão da Serra, Osasco e Guarulhos, na Grande SP, além
de municípios do interior
como Jundiaí, Botucatu, Lençóis Paulista, Novo Horizonte e Arujá.

DESVIO.
A Sefaz-SP informou que o
esquema desviou cerca de
R$ 205 milhões através de
fraudes no Imposto sobre
Circulação de Mercadorias e
Serviços (ICMS) de São Paulo.
Nomeada de ‘Operação

INVESTIGAÇÃO.
De acordo com o governo
paulista, a equipe de inteligência da pasta detectou - por
meio de análise de dados diversas operações com indícios de irregularidades nas
quais grandes distribuidores

de cosméticos adquiriam de
“atravessadores” os produtos
acabados de sua própria logomarca, pelo dobro ou mais do
preço praticado pela indústria
que os produziu.
A Sefaz-SP alega que a manobra não faz sentido econômico, já que essas empresas poderiam ter adquirido
os produtos diretamente da
mesma indústria.
Os investigadores acreditam que exista um conluio
entre integrantes da cadeia
de comercialização para manipular a incidência do ICMS
por meio de substituição tributária, criando uma opera-

REPRODUÇÃO

Fiscais da Secretaria da Fazenda de SP realizam operação em
empresas de cosméticos acusadas de sonegação de ICMS

A A proposta da Prefeitura
de São Paulo de garantir uma
pagamento para quem aceitar
acolher pessoas em situação
de rua continua sem regulamentação até esta terça-feira
(2). A gestão municipal ainda
não decidiu quanto vai pagar,
por quanto tempo, nem para
quantas pessoas.
Batizado de Auxílio Reencontro, o benefício foi criado a
partir de uma ideia do prefeito
Ricardo Nunes (MDB), disse à
Folha de S.Paulo o secretário-executivo de Projetos Estratégicos do município, Alexis
Vargas.
A lei que criou o auxílio foi
sancionada em 29 de junho.
Para acelerar a tramitação da
proposta, aprovada naquele
mesmo dia na Câmara Municipal, o texto de Nunes foi incluído como substitutivo de
um projeto que regulamentava a instalação de restaurantes
populares na cidade.
Especialistas ouvidos pela
reportagem destacam a importância de ações para os 32 mil
sem-teto que vivem na Capital
-conforme apontou o censo da
população de rua de 2021-, mas
afirmam que a falta de debate
com grupos que trabalham no
atendimento a essa população
levou o Auxílio Reencontro a
ter problemas de concepção.
Pesquisadora do LabJUTA
(Laboratório de Justiça Territorial) da UFABC (Universidade
Federal do ABC), Kelseny Pinho
avalia que o auxílio, como está,
viola a autonomia e autodeterminação da população de rua
ao instituir um terceiro como
titular do benefício.
Procurada, a prefeitura defendeu a medida, mas não deu
previsão para que o benefício
seja regulamentado. “O auxílio
financeiro é necessário porque
agregar mais uma pessoa em
um núcleo familiar tem um
custo que não pode ser ignorado”, declarou a gestão.
Raquel Rolnik, professora
da FAU (Faculdade de Arquitetura e Urbanismo), afirma que
o acolhimento na casa de um
terceiro, e não em um espaço
público, torna mais difícil monitorar a situação –saber se a
pessoa em situação de vulnerabilidade está sendo bem cuidada, por exemplo. Leia a matéria completa no site da Gazeta.

ção subfaturada para pagar
valores menores de impostos.
A operação contou com
125 auditores fiscais da Receita Estadual e 51 policiais
da Divisão de Crimes contra
a Fazenda do Departamento
de Polícia de Proteção à Cida-

dania (DPPC), que executam
buscas em 28 alvos no Estado.
A ação tem o apoio da Polícia Civil, por meio da Divisão
de Investigações Sobre Crimes Contra a Fazenda, do Departamento de Polícia de Proteção à Cidadania. (GSP)

Fernando Haddad, sobre a Fiesp:
‘Eu não condeno instituições’

Varíola dos
macacos
atinge região

Concessionárias de SP
vão receber R$ 400 mi

A O pré-candidato Fernando

A

Haddad (PT) afirmou na manhã desta quarta-feira que o
atual presidente da Federação das Indústrias do Estado
de São Paulo (Fiesp), Josué Gomes, tem “grande espírito público” e que o tempo colocou a
instituição no caminho certo.
“Eu não condeno instituições. As instituições ficam e as
pessoas passam. Hoje, a Fiesp
está sob uma nova direção, conheço o Josué há muito tempo e o pai dele [o ex-vice-presidente José de Alencar] há
mais tempo ainda. São pessoas de grande espírito público e vontade de cooperar”,
disse Haddad.
A afirmação foi feita após
a reportagem da Gazeta questionar o pré-candidato como
seria sua relação com a entidade, que teve um papel relevante na campanha pelo im-

peachment da ex-presidente
Dilma Rousseff (PT), caso
seja eleito governador de São
Paulo.
Por diversas vezes, lideranças petistas chamaram a
Fiesp de “golpista” pelo apoio
ao processo que culminou na
perda de mandato de Dilma,
em 2016.
“A Fiesp, sob essa direção,
assinou, inclusive, uma carta
pela democracia. O tempo coloca as instituições no rumo
certo. Aquela diretoria à época
julgou que aquele era o caminho, e o desastre está aí. Acho
que houve uma revisão importante do posicionamento”,
completou.
O petista participou na
manhã desta quarta de um
encontro na sede da Fiesp, na
avenida Paulista, e respondeu
a uma série de questionamentos de representantes da ins-

tituição.
Aos repórteres, ao fim
do evento, Haddad também
disse que ainda não decidiu
quem será o seu pré-candidato ou a sua pré-candidata
a vice.
No dia anterior, ele disse
a jornalista que a ex-ministra Marina Silva (Rede) não
aceitou compor sua chapa na
disputa pelo Palácio dos Bandeirantes. A acreana deve concorrer à Câmara dos Deputados.
“Fiz chegar ela esse desejo
de setores do PT e de setores
do PSOL de que considerasse a
hipótese. Mas ela julgou que o
papel dela no Congresso é importante em virtude do que
está acontecendo na Amazônia”, explicou.
Leia a reportagem na íntegra pelo site da Gazeta. (Bruno
Hoffmann)

As cidades de Taboão da
Serra, Embu das Artes, Itapecerica da Serra e Embu-Guaçu
somam juntas nove casos da
varíola do macaco. Cotia, também na região, já soma três
casos da doença. Os dados,
do dia 27 de julho, são do último balanço da Secretaria de
Saúde do Estado de São Paulo
Na região, Taboão da Serra
foi a primeira cidade a registrar casos da doença. Segundo a Secretaria Municipal de
Saúde um dos casos se refere
a um homem de 29 anos, com
histórico de viagem para Portugal recente. Ele foi atendido
na UPA Akira Tada em Taboão
da Serra. O segundo caso confirmado em Taboão da Serra é
de um homem de 53 anos, ele
foi atendido em uma unidade
de saúde de São Paulo.
Leia a matéria na íntegra
no site. (GSP)

A Cerca de R$ 400 milhões
do orçamento do governo
do Estado foi reservado para
compensar, até o fim do ano,
18 concessionárias de rodovias por prejuízos causados
pelo congelamento das tarifas de pedágio.
O aumento estava previsto para entrar em vigor
no dia 1º de julho, mas foi
suspenso na véspera pelo
governador Rodrigo Garcia
(PSDB). O índice iria variar
de 10,72% a 11,73%. Candidato à reeleição, Garcia alegou
que a decisão era necessária
em razão da conjuntura econômica e da alta desenfreada
dos preços, em especial, de
combustíveis.
“Todo o desequilíbrio
desse período vai ser compensado até o fim do ano”,
disse ao “Estadão Conteúdo” o secretário de Projetos e
Ações Estratégicas do Estado,

(Pedro Teixeira, da FP)

Rodrigo Maia. Segundo ele, a
decisão de compensação foi
rápida para não contaminar
o programa de concessões.
O governo paulista não
quer deixar o tema eleitoral
— que envolve pressão do
governo federal sobre agências reguladoras e empresas
por reajustes menores de tarifas — mexer com a confiança dos investidores no
Estado, informa Maia.
Pouco mais de um mês
após o congelamento — que
está sendo seguido por outros estados e que pode gerar insegurança jurídica por
quebra de contrato —, o governo de São Paulo promoveu na quarta-feira (3) um
evento na sede da Bolsa para
apresentar a investidores nacionais e estrangeiros a proposta de concessão de rodovias do Lote Noroeste.
(GSP)
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PESQUISA GENIAL/QUAEST . Duas mil pessoas com mais de 16 anos foram entrevistadas no mês de julho

DEMOCRACIA

Lula tem 44% contra 32% de
Bolsonaro no primeiro turno

Presidente
chama o
manifesto
de ‘cartinha’

A O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) segue na
frente do presidente Jair Bolsonaro (PL) na pesquisa Genial/Quaest publicada nesta
quarta-feira (3).
O petista tem 44% das intenções de voto contra 32%
do atual mandatário. Considerando apenas os votos válidos, Lula teria 51%.
Em relação à última rodada, de julho, Lula oscilou um
ponto percentual para baixo
e Bolsonaro subiu um ponto,
dentro da margem de erro,
que é de dois pontos para
mais ou para menos.
A pesquisa Genial/Quaest
ouviu 2.000 pessoas com
mais de 16 anos entre os dias
28 e 31 de julho, em entrevistas nas casas dos eleitores
em 27 estados. O número de
registro na Justiça Eleitoral é
BR-02546/2022.
Ciro Gomes (PDT) vem
em seguida, com 5% das intenções de voto. André Janones (Avante) e Simone Tebet
(MDB) mantiveram 2% de in-

tenções de voto cada um, e
Pablo Marçal (Pros), 1%.
Os demais candidatos
-Vera Lúcia, Eymael, Sofia
Manzano, Felipe d´Ávila, Luciano Bivar e Leonardo Péricles– não pontuaram. Eleitores indecisos são 6%, mesmo
percentual dos que pretendem votar nulo.
Lula 44% Bolsonaro 32%
Ciro Gomes 5% André Janones 2% Simone Tebet 2%
Pablo Marçal 1% Branco/nulo
6% Indecisos 6% Na simulação de segundo turno, o ex-presidente teria 51% dos votos e Bolsonaro, 37%. Contra
Ciro, Lula venceria por 51% a
27%. Contra Simone Tebet, seriam 55% a 22%.
O índice de rejeição de Bolsonaro é de 55%, contra 44%
de Lula. De acordo com a pesquisa, 53% dizem que não votariam em Ciro Gomes.
A pesquisa da Quaest é financiada pela corretora de
investimentos digital Genial
Investimentos, que é controlada pelo banco Genial. (FP)

LULA PEDRO LADEIRA FOLHAPRES/BOLSONARO MARCELO CAMARGO AGÊNCIA BRASIL

O petista tem 44% das intenções de voto contra 32% do atual mandatário, segundo pesquisa

A O presidente Jair Bolsonaro (PL) evocou uma maioria cristã “do bem” e ironizou mais uma vez a carta em
defesa da democracia que já
acumula mais de 660 mil assinaturas, em culto promovido nesta quarta-feira (3) pela
bancada evangélica do Congresso Nacional.
“Nenhum de vocês que assinaram cartinhas por aí se
manifestaram naquele momento”, disse o candidato à
reeleição ao comentar medidas tomadas por prefeitos e
governadores para conter a
crise pandêmica nos primeiros meses da Covid-19. “Vocês
todos sentiram um pouco do
que é ditadura”.
Em breve discurso, o presidente repisou temas que julga
fulcrais para uma nação verdadeiramente cristã, como o
rechaço a uma suposta onda
comunista que tomaria o país
se Lula (PT) vencesse a eleição
deste ano.
O presidente também não
vai mais jantar com empresários do grupo Esfera Brasil no
dia 11, em São Paulo. (FP)

Cartórios têm recorde de retificações de Rússia teria bloqueado
nome e gênero no primeiro semestre entrega de turbina
A Kim Helena, 22, mora no

Jardim São Luís, zona sul de
São Paulo. Em janeiro deste
ano, a assistente de produção,
uma mulher trans, retificou
seu nome e sexo em cartório,
um desejo antigo.
A jovem faz parte dos 1.124
brasileiros em todo o país
que, segundo levantamento da Arpen (Associação Nacional dos Registradores de
Pessoas Naturais), retificaram
seus nomes e, em simultâneo, o gênero em cartório de
registro civil nos primeiros
seis meses deste ano.
Desde a decisão do STF
(Supremo Tribunal Federal),
em 2018, que reconheceu o
direito de transexuais adequarem sua identidade de
gênero e nome sem necessi-

Segundo
levantamento
da Arpen, 1.124
brasileiros
retificaram seus
nomes e, em
simultâneo,
o gênero em
cartório de
registro civil nos
primeiros seis
meses deste ano
dade da cirurgia de redesignação sexual, nunca foram
feitas tantas solicitações em
um só semestre.
O número deste ano supera em 44% o registrado entre

janeiro e junho do ano passado (782). Também supera o
do primeiro semestre de 2020
(636) e o do mesmo período
em 2019 (937).
Segundo a Arpen, o procedimento de retificação custa, em média, R$ 166. Sobre a
documentação prévia, a associação orienta que os valores
sejam consultados regionalmente.
Ainda no Centro de Cidadania, Kim foi informada sobre a existência de uma fila
social para retificações, a qual
disponibiliza que interessados realizem o processo sem
custos. A posição na fila é definida após avaliação socioeconômica. A jovem resolveu
deixar seu nome e aguardar.
No último mês de junho,

PF combate extração ilegal de
madeira em terra indígena
A A Polícia Federal deflagrou
ontem (3) uma operação para
combater a extração e a recepção ilegal de madeira na terra
indígena Cana Brava, no município de Barra do Corda (MA).
Os policiais cumprem 22 mandados de busca e apreensão e
sete de suspensão da atividade
econômica.
De acordo com a PF, a atividade ilegal abastece uma cadeia
criminosa de serrarias, movelarias e depósitos de madeira clandestinos. A polícia disse
que durante as investigações
foram identificados diversos
estabelecimentos madeireiros
que atuam na clandestinidade,
sem emissão de Documento
de Origem Florestal (DOF).
A PF também informou
que, no período de um ano,
foram detectados 177 alertas
de desmatamento na terra indígena Cana Brava. As serra-

AGÊNCIA BRASIL

Atividade ilegal ocorria na terra indígena Cana Brava, no Maranhão
rias e movelarias investigadas
estão a uma distância de aproximadamente 40 km da terra indígena, “o que demonstra
a viabilidade econômica para
atuarem na ilegalidade, com

extração de madeira em área
protegida”.
“O tempo de atividade analisado por meio da evolução
geoespacial desses estabelecimentos demonstrou que as

próximo ao Dia do Orgulho
LGBTQIA+, Kim Helena conseguiu realizar as retificações.
A quantidade de solicitações poderia ser ainda maior,
mas nem todas as pessoas se
sentem confortáveis para realizar as mudanças.
Segundo pesquisa realizada na Faculdade de Medicina
de Botucatu no ano passado,
a proporção de cidadãos identificados como transgêneros
ou não binários na população
adulta brasileira é de aproximadamente 2%, que representam quase 3 milhões de
indivíduos.
Outros estados, como o
Rio Grande do Sul, já possuem
jurisprudência favorável à inclusão da não binaridade em
todos os documentos. (FP)

condutas perduram há vários
anos, causando impactos e danos consideráveis ao meio ambiente e ao equilíbrio ecológico”, disse a polícia.
Ainda de acordo com a PF,
o desmatamento ilegal, com
a invasão das terras indígenas,
intensifica os conflitos com indígenas da região.
Os investigados poderão
responder por crimes como
receptação qualificada, depósito de produto de origem
vegetal sem licença válida,
funcionamento de estabelecimentos potencialmente poluidores sem autorização, dentre
outros, com penas que podem
chegar a 9 anos de reclusão.
Batizada de “Pterodon”, a
operação mobilizou 110 policiais federais, bem como servidores do Instituto Chico
Mendes de Conservação da
Biodiversidade (ICMBio), Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais
Renováveis (Ibama) e integrantes do Corpo de Bombeiros e
policiais militares do Batalhão
de Polícia Ambiental (BPA), no
Maranhão. (AB)

A O premiê da Alemanha, Olaf
Scholz, acusou a Rússia de bloquear a entrega de uma turbina apontada por Moscou como
um dos entraves que levou à diminuição do fornecimento de
gás para a Europa por meio do
gasoduto Nord Stream 1.
Protagonista de mais uma
crise diplomática, a estrutura
de 12 metros de altura e 20 toneladas estava no Canadá para
manutenção, mas demorou a
retornar para a Rússia devido
a barreiras criadas por sanções
econômicas, argumentava a
Gazprom, gigante estatal russa
de energia.
A Alemanha agiu e, agora, a
turbina está no país, na fábrica
da Siemens Energy, na Renânia
do Norte-Vestfália. Scholz publicou fotos ao lado da estrutura nesta quarta (3), quando des-

pendeu as críticas ao governo
de Vladimir Putin.
“Não há nada de errado. É
bem claro e simples: a turbina
está aqui e pode ser entregue,
mas alguém [a Rússia] precisa
dizer ‘quero tê-la’”, disse.
Depois, no Twitter, o primeiro-ministro insistiu que não há
razões técnicas para a redução
no fornecimento de gás natural,
que acendeu o alerta vermelho
e fez com que a União Europeia
(UE) adotasse metas de racionamento.
Dmitri Peskov, porta-voz do
Kremlin, disse que a Gazprom
aguarda documentos necessários para a devolução da turbina, mas não detalhou quais
seriam. O destino final da estrutura é a estação de Portovaia, da
Gazprom, na cidade de Viborg.
(FP)

Comércio
Menino entra
de remédios em grupo de
é alvo da PF superdotados
A A repressão ao comércio
irregular de medicamentos
de origem estrangeira é o alvo
da Operação Miastenia nesta
quarta-feira (3).
Na ação, coordenada pela
Polícia Federal com a participação da Agência Nacional de
Vigilância Sanitária (Anvisa) e
com a Vigilância Sanitária de
Cuiabá, foram cumpridos três
mandados de busca e apreensão em Cuiabá e Várzea Grande (MT).
“As investigações tiveram
início com uma apreensão,
no Aeroporto Internacional
de Campo Grande, de várias
caixas de medicamento de
origem argentina, contendo o
princípio ativo Neostigmina”,
informou a Polícia Federal.
Os produtos estavam sem
documentação que comprove a entrada regular no Brasil.
(AB)

A Filippo de Castro tem apenas 5 anos e aprendeu a falar
inglês sozinho. As habilidades
do menino foram registradas
pela família nas redes sociais.
Em uma dessas cenas, ele foi flagrado, aos 2 anos e 4 meses, lendo as placas dos carros do prédio em que mora, em São Paulo.
Um teste de QI comprovou
que Filippo se enquadra no grupo das pessoas com altas habilidades ou superdotadas e, por
isso, hoje ele é um dos mais novos integrantes do clube mundial de pessoas com alto QI, o
grupo Mensa. O menino tem
a idade cognitiva de 7 anos e 8
meses.
Em todo o Brasil, pouco
mais de 24 mil pessoas já foram identificadas como de altas
habilidades, mas estudos internacionais estimam um número mais de 100 vezes maior: 2,5
milhões de pessoas. (AB)
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Holding Cattleya Participações S/A
CNPJ 31.636.768/0001-80 - NIRE 35300522460
Relatório da Administração
Prezados Senhores, em cumprimento às disposições legais e estatutárias, submetemos a apreciação de V.Sas. o balanço patrimonial, as demonstrações de resultado, das mutações do patrimônio líquido, dos fluxos de caixa, Relatório dos Auditores Independentes da Moore Consulting News Auditores Independentes,
bem como as notas explicativas correspondentes aos exercícios findos em 31 de dezembro de 2021.
Belo Horizonte, 13 de maio, de 2022
A Diretoria
Demonstração dos Resultados

Balanço Patrimonial
Ativo
Circulante
Caixas e equivalentes de caixa
Partes relacionadas - créditos a receber
Direitos a receber
Tributos a recuperar
Total do ativo circulante
Não Circulante
Realizável a longo prazo
Partes relacionadas - créditos a receber
Adiantamentos
Investimentos
Total do ativo não circulante
Total do ativo

Nota
4
5
6

5
7

2021
40.145.619
103.175.368
53.817.031
81.509
197.219.527
156.451.194
155.451.194
1.000.000
97.517.729
253.968.923
451.188.450

2020 Receitas (despesas) operacionais
Nota
2021
2020
Despesas administrativas
12
(21.182.047)
(2.901.885)
–
Outras receitas (despesas) operacionais
–
(150.361)
(86.539.048)
–
655.335
Equivalência patrimonial
7.3
49.950.000 Resultado antes do resultado
– financeiro líquido e IRPJ e CSLL
(107.721.095)
(3.052.246)
50.605.335
1.113.590
3.099.391
Resultado financeiro líquido
13
(106.607.505)
47.145
Resultado antes do IRPJ e da CSLL
–
(11.315)
25.750.500 IRPJ e CSLL corrente
520.353
(106.607.505)
35.830
26.270.853
Demonstração
dos
fluxos
de
Caixa
76.876.188
2021
2020
Fluxos de caixa das atividades operacionais
Resultado do exercício
(106.607.505)
35.830
Reserva
Total do Ajustes do lucro líquido:
11.888.901
(90.495)
Capital social
de Lucros patrimônio líquido Ajuste de exercício anterior
9.837.420
–
25.750.500
575.018
26.270.853 PECLD
Saldos em 31/12/2019
86.539.047
–
Equivalência
patrimonial
Ajuste de exercício anterior - reflexos
–
(90.495)
(90.495)
108.265.368
(90.495)
–
35.830
35.830
Resultado do exercício
1.657.863
(54.665)
25.750.500
520.353
26.270.853
Saldos em 31/12/2020
Aumento de capital
398.199.716
–
398.199.716 Variações nos ativos e passivos
(596.879) (42.917.358)
Ajuste de exercício anterior - reflexos
–
11.888.901
11.888.901 Direitos a receber
(81.509)
–
–
(106.607.505)
(106.607.505) Tributos a recuperar
Resultado do exercício
(1.000.000)
–
423.950.216
(94.198.251)
329.751.965 Adiantamentos - ativo
Saldos em 31/12/2021
Fornecedores
3.300.000
–
– 49.950.000
Descrição
2021
2020 Credores diversos
(613.604)
372.557
Copeseg - Segurança Vigilância
2.138.078
2.138.078 Tributos e contribuições
1.008.008
7.405.199
Carlos G. Quick
1.981.766
1.958.139
Caixa
e
equivalentes
de
caixa
gerados
pelas
atividades
operacionais
2.665.871
7.350.534
Engenharia Sinalização Serv. Especiais
865.258
865.258
G1 Participações Ltda
486.134
480.339 Fluxos de caixa das atividades de investimentos
(115.912.022)
–
PECLD
(9.837.420)
– Aquisição de investimento
675.725
675.726 Caixa e equivalentes de caixa gerados
Outros
(115.912.022)
–
pelas
atividades
de
financiamento
53.817.031
63.057.572
Fluxos de caixa das atividades de financiamentos
7. Investimento: 7.1. Composição dos investimentos: Nas demonstrações financeiras, os investiAumento de capital
398.199.716
–
mentos da Companhia são contabilizados com base no método da equivalência patrimonial, conforme
(244.808.746) (7.351.220)
Partes relacionadas
demonstrado:
Caixa e equivalentes de caixa gerados
Descrição
2021
2020
153.390.970 (7.351.220)
pelas atividades de financiamento
Ativo
40.144.819
(686)
Aumento/Redução do caixa e equivalentes de caixa
Investimentos em controladas
33.152.381
–
Demonstração do aumento do caixa e equivalentes de caixa
64.365.348
–
Ágio sobre mais valia de ativos
Caixa equivalentes de caixa no início do exercício
800
1.486
97.517.729
–
40.145.619
800
Caixa equivalentes de caixa no fim do exercício
Passivo
40.144.819
(686)
(68.144.754)
–
Obrigações decorrente de controladas
(68.144.754)
– 11. Patrimônio Líquido: 11.1. Capital Social: Em 04/03/2021, foi aprovado o aumento do capital social
29.372.975
–
Investimento líquido
da Companhia no montante total de R$398.199.716,00 (trezentos e noventa e oito milhões, cento e
7.2. Movimentação dos investimentos na controladora:
noventa e nove mil, setecentos e dezesseis reais) sendo (a) R$258.480.919,00 (duzentos e cinquenMecominas
G1
ta e oito milhões, quatrocentos e oitenta mil, novecentos e dezenove reais) integralizados em moeda
Descrição
CAP Ativos Participações
Total corrente nacional (“Integralização Monetária”) e (b) R$ 139.718.797,00 (cento e trinta e nove milhões,
Mecanização
–
–
–
– setecentos e dezoito mil, setecentos e noventa e sete reais) integralizados em créditos. Desta forma o
Saldo em 31/12/2020
Aporte de capital (a)
17.587.600
31.830.000
54.355.385
103.772.985 capital social, passou de R$ de R$25.750.500,00 (vinte e cinco milhões, setecentos e cinquenta mil e
Equivalência Patrimonial
(9.723.653)
(8.670.639)
–
(18.394.292) quinhentos reais) para R$423.950.216,00 (quatrocentos e vinte e três milhões, novecentos e cinquenÁgio
–
–
280.114
280.114
ta mil, duzentos e dezesseis reais), mediante a emissão de 398.199.716 (trezentas e noventa e oito
10.154.937
1.703.985
–
11.858.922
Ajuste de exercício anterior
milhões, cento e noventa e nove mil, setecentas e dezesseis) novas ações ordinárias, nominativas e
18.018.884
24.863.346
54.635.499
97.517.729
Saldo em 31/12/2021
sem valor nominal, ao preço de emissão de R$1,00 (um real) por ação, fixado com base no artigo 170,
Obrigações decorrente
parágrafo 1o, II, da Lei das Sociedades por Ações. 11.2. Ajuste de exercício anteriores - reflexos:
–
–
(68.144.754)
(68.144.754)
de controladas - passivo (b)
18.018.884
24.863.346
(13.509.255)
29.372.975 No exercício de 2021 foram contabilizados a título de ajustes de exercícios anteriores o montante de
Saldo em 31/12/2021
R$ 11.888.901; que tratam de resultados de equivalência patrimonial de anos anteriores nas investidas
(a) No ano de 2021, a sociedade adquiriu participação societária nas controladas, com as seguintes
que foram reconhecidos no exercício atual, em decorrência da revisão por parte da administração dos
características: Mecominas Mecanização: Em 02/06/2021, a companhia adquiriu participação societária
saldos contábeis, e a identificações de ajustes de reflexos a serem realizados. A Administração optou
na Mecominas, com o valor de R$ 17.587.600, conforme alteração contratual, devidamente registrada
por não reapresentar as demonstrações financeiras comparativas ajustadas pelos efeitos dos ajustes
na JUCEMG. CAP Ativos: Em 02/06/2021, a companhia adquiriu participação societária na CAP Ativos,
supracitados, devido a irrelevância destes sobre as demonstrações financeiras dos anos anteriores.
com o valor de R$ 31.830.000, conforme alteração contratual, devidamente registrada na JUCEMG. GI
12. Despesas administrativas: O saldo possuía a seguinte composição:
participações: A companhia adquiriu participação societária na G1 Participações, em 02/06/2021, com
2021
2020
o valor de R$ 3.178.000, e, em 25/10/2021, com o valor de R$ 51.177.385, conforme alterações contra- Descrição
4.659.852
2.030.261
tuais, devidamente registradas na JUCEMG. (b) Refere-se ao reflexo da equivalência patrimonial, saldo Consultoria Jurídica
6.073.964
862.433
negativo do patrimônio líquido no ano de 2021, na controlada G1 Participações, pois, os resultados Assessoria e Consultoria
PECLD
9.837.420
–
negativos da equivalência patrimonial foram superiores ao valor do investimento no ativo.
610.811
9.191
Outras
despesas
7.3. Informações sobre as empresas controladas:
21.182.047
2.901.885
Mecominas
G1
Empresa controlada
CAP Ativos Participações
Total 13. Resultado Financeiro: O saldo possuía a seguinte composição:
Mecanização
Descrição
2021
2020
Informações societárias
Receitas financeiras
Controle
Direto
Direto
Direto
Rendimentos s/ Contrato de
Total do ativo/passivo
124.827.731
78.031.308
4.036.369
mútuo e Cessão de Créditos
808.484
3.233.581
Cálculo da equivalência patrimonial
376.984
–
Patrimônio liquido
71.024.374
28.446.424
(68.144.754)
31.326.044 Rendimento de aplicações financeiras
1.185.468
3.233.581
25,37%
53,20%
100,00%
–
Participação no capital social
18.018.884
15.133.498
(68.144.754)
(34.992.373) Despesas financeiras
Patrimônio equivalido
(4.785)
(134.190)
–
9.729.848
54.635.500
64.365.348 Juros e multa sobre obrigações
Ágio
(31.263)
–
18.018.884
24.863.346
(13.509.254)
29.372.975 IOF
Valor investimento após Ágio
Despesas
Bancárias
(60)
–
(9.723.653)
(8.670.641)
(68.144.754)
(86.539.048)
Equivalência patrimonial do ano
(35.770)
–
Perda
de
Investimento
8. Fornecedores: O saldo das contas a pagar de fornecedores é mensurado pelo custo amortizado, e
(71.878)
(134.190)
estava assim composto:
1.113.590
3.099.391
Descrição
2021
2020
3.300.000
– 14. Instrumentos Financeiros: Exceto as transações com partes relacionadas, os instrumentos fiRenata Terezinha
3.300.000
– nanceiros, encontram-se registrados em contas patrimoniais em 31 de dezembro de 2021 e 2020 por
9. Tributos e Contribuições: Os valores são apurados com base na legislação fiscal pertinente para valores compatíveis com os praticados pelo mercado nessa data. A administração desses instrumentos
(IRPJ / CSLL) e contribuições a recolher, PIS e COFINS apurados sobre a Receita Financeira, conforme é efetuada através de estratégias operacionais visando liquidez, rentabilidade e segurança. A política
de controle consiste em acompanhamento permanente das taxas contratadas versus as vigentes no
apresentamos:
Descrição
2021
2020 mercado. A sociedade não tem a prática de operar com derivativos ou quaisquer outros ativos de risco.
IRPJ a recolher
–
263.539 As políticas de gerenciamento de risco da Companhia foram estabelecidas para identificar e analisar
CSLL a recolher
–
118.368 os riscos, definir limites de riscos e controles apropriados, e para monitorar os riscos e a aderência aos
PIS a recolher
5.715
38.198 limites impostos. As políticas de risco e os sistemas são revistos regularmente para refletir mudanças
COFINS a recolher
34.803
235.067 nas condições de mercado. 15. COVID - 19: A epidemia de Covid-19 trouxe aos mercados em geral
1.213
163 (financeiro e de câmbio) significativa volatilidade, com impactos diretos de redução de consumo e um cliOutros
41.731
655.335 ma de grande incerteza sobre o futuro. Mesmo tendo início de maneira mais relevante no Brasil no mês
10. Credores Diversos: Emissão de debêntures conversíveis em ações, debenturista o Murano Fundo de março de 2020, a pandemia teve pouco efeito nas operações da sociedade, que continuou operando
normalmente. A direção da sociedade acompanha atentamente a todos os eventos e desdobramentos
de Investimento em Participações Multiestratégia, conforme AGE de 17 de fevereiro de 2020.
Descrição
2021
2020 relacionados ao COVID-19 tomando as medidas necessárias para a apropriada gestão e minimização
49.950.000
49.950.000 de potenciais impactos aos negócios. 16. Eventos Subsequentes: Não ocorreram eventos subsequenCattleya Fundo de Investimento Participações Multiestrategia
49.950.000
49.950.000 tes de 31 de dezembro de 2021 até a data de emissão das demonstrações financeiras.

Nota
2021
2020 Passivo
Circulante
Fornecedores
8
3.300.000
800
Tributos e contribuições
9
41.731
13.817.816
Credores diversos
10
49.950.000
63.057.572
68.144.754
–
Obrigações decorrentes de controladas
7.2
121.436.485
76.876.188 Total do passivo circulante
Patrimônio líquido
Capital social
11
423.950.217
–
(94.198.252)
Reserva de lucros
–
329.751.965
– Total do patrimônio líquido
451.188.450
– Total do passivo
–
Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido
76.876.188

Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras
1. Contexto Operacional: A Holding Cattleya Participações., é uma Sociedade anônima, com sede na
Cidade de São Paulo - São Paulo, e tem como objeto social a atuação como Holding de instituições não
financeiras. A companhia foi constituída originalmente sob a denominação CMN Solutions A149 Participações S/A., tem como Objeto Social a Participação em Outras Sociedades, como sócia ou acionista,
no país ou no Exterior (holding) com seus atos constitutivos registrados na Junta Comercial do Estado
de São Paulo sob o NIRE 35300522460, tendo sido adotada a denominação atual Holding Cattleya
Participações S/A., por deliberação e aprovação na assembleia geral extraordinária realizada em 26
de março de 2019. 2. Apresentação das Demonstrações Financeiras: As demonstrações financeiras foram elaboradas e estão sendo apresentadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no
Brasil para pequenas e médias empresas, conforme Pronunciamento Técnico CPC PME, que estão em
conformidade com as normas internacionais de contabilidade. Estão consideradas as normas da CVM
- Comissão de Valores Mobiliários, do IBRACON - Instituto dos Auditores Independentes do Brasil e do
CPC - Comitê de Pronunciamentos Contábeis. As demonstrações financeiras estão apresentadas em
Real, que é a moeda funcional da Companhia, e foram arredondadas para Reais (R$), exceto quando
indicado de outra forma. As demonstrações financeiras foram aprovadas para publicação pela Diretoria
em 13 de maio de 2022. As principais práticas contábeis adotadas na elaboração destas demonstrações
financeiras em 31 de 2021 e 2020, juntamente com a composição dos saldos das principais rubricas,
estão descritas nas notas seguintes. 3. Principais Práticas Contábeis: As políticas contábeis descritas em detalhes abaixo têm sido aplicadas de maneira consistente às demonstrações financeiras
apresentadas. 3.1. Caixa e equivalentes de caixa: Caixa final apurado pelo método de conciliação e
comprovação das despesas, e bancos pelo método de conferência dos recebimentos e pagamentos e
conciliação final pelo extrato de cada mês do período. Incluem caixa, saldos positivos em conta movimento, aplicações financeiras resgatáveis no prazo de até 90 dias das datas de contratação e com risco
insignificante de mudança no rendimento pactuado, e prontamente conversíveis em caixa. São contabilizados pelo seu valor de face, que é equivalente ao seu valor justo. Não houve mudança na política de
determinação dos componentes de caixa e equivalentes de caixa nos exercícios divulgados. Quando
as aplicações financeiras não se enquadram nos critérios de equivalentes de caixa, são classificados
na rubrica Aplicações financeiras, separadamente. 3.2. Partes Relacionadas: Refere-se a contratos de
mútuo e atualizações no período de acordo com a legislação pertinente em vigor. 3.3. Investimentos:
Os investimentos em controladas são avaliados por equivalência patrimonial, para fins de demonstrações financeiras. Outros investimentos que não se enquadrem na categoria acima são avaliados pelo
custo de aquisição, deduzido de provisão para desvalorização, quando aplicável. Após a aplicação do
método da equivalência patrimonial para fins de demonstrações financeiras da controladora, a Companhia determina se é necessário reconhecer perda adicional do valor recuperável sobre o investimento da
Companhia em cada uma de suas controladas. A Companhia determina, em cada data de fechamento
do balanço patrimonial, se há evidência objetiva de que os investimentos em controladas sofreram
perdas por redução ao valor recuperável. Se assim for, a Companhia calcula o montante da perda por
redução ao valor recuperável como a diferença entre o valor recuperável da controlada e o valor contábil e reconhece o montante na demonstração do resultado da controladora. 3.4. Ativos circulantes
e não circulantes: Contabilizados pelo método da legislação pertinente em vigor com as atualizações
monetárias conforme descritos em cada documento ou contrato assinado pelas partes envolvidas. 3.5.
Apuração do resultado: Apuração feita com base na legislação pertinente em vigor, pelo confronto de
Receitas e Despesas existentes no período. 3.6. Passivos circulantes e não circulantes: Tributos e
contribuições contabilizados pelo método da legislação fiscal pertinente em vigor com as atualizações
monetárias do período. 3.7. Imposto de renda e contribuição social sobre o lucro: Os valores são
apurados com base na legislação fiscal pertinente. 4. Caixa e Equivalentes de Caixa: Os saldos em
31 de dezembro de 2021 e 2010 são representados pelos montantes em caixa e depósitos bancários à
vista, e aplicações financeiras:
Descrição
2021
2020
Caixa
500
500
Banco
1.184
300
40.143.935
–
Aplicações Financeiras
40.145.619
800
5. Partes Relacionadas - créditos a receber: Referem-se a contratos de mútuo e estão sujeitos a
atualizações monetárias conforme contratos em vigor.
Descrição
2021
2020
Circulante
Argeu Lima Geo
17.152.500
4.462.473
Carlos Geo Quick
17.152.500
4.462.473
Joao de Lima Géo Quick
17.152.500
4.462.473
Civex Serviços Financeiros
41.577.000
–
Mecominas Mecanização
4.088.300
–
CAP Ativos
5.829.200
–
223.368
430.397
Outros
103.175.368
13.817.816
Não circulante
Argeu de Lima Géo
51.089.251
–
Carlos Geo Quick
51.089.251
–
João de Lima Géo Filho
51.089.251
–
2.183.441
–
Outros
155.451.194
–
258.626.562
13.817.816
6. Direitos a Receber: Referem-se aos contratos de cessão de créditos adquiridos e atualizados mensalmente conforme contratos em vigor. Não há prazos para a realização desses direitos a receber.
Descrição
2021
2020
CAP Ativos Ltda
16.439.934
16.253.120
Q Participações Ltda
7.260.835
7.174.269
Setran Transportes
6.158.358
6.158.358
Mecominas Mec Empreendimentos
5.936.066
5.865.294
Cetibras Loc. Veículos Equip. Ltda
4.510.392
4.456.617
Ageo Agropecuária Ltda
4.251.127
4.200.443
Joao de Lima G. Filho
3.976.979
3.929.564
Civex Serviços Financeiros Ltda
3.685.917
3.677.530
Argeu de Lima G.
3.015.176
2.979.227
Ourivio Agropecuária Ltda
2.272.706
2.245.610

Diretoria
Rodrigo Medrado Géo - CPF - 012.178.166-66 - Diretor

Argeu de Lima Géo Filho - CPF - 013.543.656-74 - Diretor

Jose Andrade Neto - CRC/MG - 48.134 - Contador

Relatório dos Auditores Independentes sobre as Demonstrações Financeiras
Aos Acionistas e Diretores da Holding Cattleya Participações S.A. Belo Horizonte - MG
Opinião: Examinamos as demonstrações financeiras da Holding Cattleya Participações S.A., que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro
de 2021 e as respectivas demonstrações do resultado, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo naquela data, bem
como as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais práticas contábeis. Em nossa opinião, as demonstrações financeiras acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da Holding Cattleya Participações S.A. em 31 de
dezembro de 2021, o desempenho de suas operações e seus fluxos de caixa para o exercício findo nesta data, de acordo com as práticas contábeis adotadas
no Brasil. Base para opinião: Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades,
em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir intitulada “Responsabilidade do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras”.
Somos independentes em relação à sociedade de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional do Contador e nas
normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade e cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo com essas normas.
Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião. Outras informações que acompanham as
demonstrações financeiras e o relatório do auditor: A administração da sociedade é responsável por essas outras informações que compreendem o
relatório da administração. Nossa opinião sobre as demonstrações financeiras não abrange o relatório da administração e não expressamos qualquer forma
de conclusão de auditoria sobre esse relatório. Em conexão com a auditoria das demonstrações financeiras, nossa responsabilidade é a de ler o relatório da
administração e, ao fazê-lo, considerar se esse relatório está, de forma relevante, inconsistente com as demonstrações financeiras ou com nosso conhecimento obtido na auditoria ou, de outra forma, aparenta estar distorcido de forma relevante. Se, com base no trabalho realizado, concluirmos que há distorção
relevante no relatório da administração somos requeridos a comunicar esse fato. Não temos nada a relatar a esse respeito.Responsabilidade da administração e da governança pelas demonstrações financeiras: A administração da sociedade é responsável pela elaboração e adequada apresentação das
demonstrações financeiras de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e com as normas internacionais de relatório financeiro (IFRS) emitidas
pelo International Accounting Standards Board (IASB), e pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações financeiras livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro. Na elaboração das demonstrações financeiras, a
administração é responsável pela avaliação da capacidade de a entidade continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com
a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações financeiras, a não ser que a administração pretenda liquidar
a empresa, cessar suas operações ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações. Os responsáveis pela governança
da empresa são aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração das demonstrações financeiras. Responsabilidade do auditor
pela auditoria das demonstrações financeiras: Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações financeiras tomadas em conjunto
estão livres de distorção relevantes, independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança

COOPERATIVA DE CRÉDITO MÚTUO DOS EMPREGADOS NA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL NO ESTADO DE SÃO PAULO –
APCEFCREDI-SP (EM LIQUIDAÇÃO)
REUNIÃO LIQUIDANTE / CONSELHO FISCAL
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O Liquidante da COOPERATIVA DE CRÉDITO MÚTUO DOS EMPREGADOS NA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL NO ESTADO DE SÃO PAULO – APCEFCREDI-SP
(em liquidação), CNPJ (MF) nº 07.814.673/0001-24, Sr. EDVALDO RODRIGUES DA
SILVA, brasileiro, nascido em 01/05/1963, bancário, solteiro, CPF: nº. 100.983.238-73
e RG: nº. 16.184.139-9, no uso de suas atribuições, vem convocar os Conselheiros Fiscais, nomeados na AGO/AGE de 31 de março de 2021, para reunirem-se na
sede da Cooperativa à Rua 24 de maio, 208 – 10º andar – Republica - São Paulo/
SP, no dia 10 de agosto de 2022, às 15h (quinze) horas, em primeira convocação;
às 16h (dezesseis) horas em segunda convocação ou às 17h (dezessete) horas, em
terceira convocação, para deliberar sobre os seguintes assuntos: ORDEM DO DIA: 1.
Apresentação da Documentação da homologação do pedido de liquidação junto ao
Banco Central; 2. Apresentação dos relatórios do Conselho Fiscal e Parecer sobre as
demonstrações financeiras no período de encerramento; 3. Análise do Planejamento
do encerramento e elaboração das demonstrações contábeis finais de acordo com a
legislação;4.Análise do processo de recebimento dos valores em aberto e protestados
(Créditos); 5.Analise do processo de pagamento judicial dos valores aos cooperados
falecidos; 6.Analise do encerramento das contas bancárias; 7.Deliberação sobre o encerramento da cooperativa em todos os órgãos públicos e baixa do CNPJ e Inscrição
Municipal; 8. Demais assuntos de interesse. São Paulo, 03 de agosto de 2022.
Edvaldo Rodrigues da Silva - Liquidante
Edital de Citação. Processo Digital nº: 4001285-87.2013.8.26.0362 Classe. Assunto: Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários
Requerente: HSBC BanK Brasil S/A - Banco Múltiplo Requerido: Sindoval Ferreira da Silva e outro. Edital de Citação. Prazo de 20(vinte)dias.
Processo nº 4001285-87.2013.8.26.0362. O MM. Juiz de Direito da 2ª vara Cível, do Foro de Mogi Guaçu, Estado de São Paulo, Dr. Sergio
Augusto Fochesato, na forma da Lei, etc. Faz Saber a Sindoval Ferreira da Silva, Brasileiro, CPF 056.503.988-10, Rua Santa Teresa de
Jesus, 28, Vila Santa Terezinha(zona Norte),CEP02271-050,São Paulo-SP, que lhe foi proposta uma ação de Execução de Título Extrajudicial
requerida por HSBC BanK Brasil S/A- Banco Múltiplo, constando da inicial que o débito importa em R$ 21.010,70, até o mês de Maio/2013.
Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido foi determinada a sua Citação, por edital, para que, no prazo de 03(três)dias úteis, que flui
rá após o decurso do prazo do presente edital,efetue o pagamento da importância mencionada(devidamente atualizada).Não sendo apresenta
do embargos, o executado será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado no
local de costume e publicado pela imprensa na forma da lei. Nada Mais. Dado e passado nesta cidade de Mogi Guacu,aos 08 de novembro
de 2017.

Edital de Intimação. Cumprimento de Sentença. Processo Digital nº: 0027969-07.2021.8.26.0114. Classe:
Assunto: Cumprimento de sen tença - Bancários Exequente: Hsbc Bank Brasil S/A - Banco Multiplo. Executado: He
werton Leme. Edital de Intimação. Prazo de 30 di as. Processo nº 0027969-07.2021.8.26.0114. O MM. Juiz de Direito
da 9ª Vara Cível, do Foro de Campinas, Estado de São Paulo, Dr. Guilherme Fernandes Cruz Humberto, na forma
da Lei, etc. Faz Saber a(o) Hewerton Leme, CPF 385.353.818-56 que por este Juízo, tra mita de uma ação de Cum
primento de sentença, movida por Hsbc Bank Brasil S/A - Banco Multiplo. Encontrando-se o réu em lugar incerto e
não sabido, nos termos do artigo 513, §2º, IV do CPC, foi determinada a sua Intimação por Edital, para que, no prazo
de 15 (quinze)dias úteis, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, pague a quantia de R$ 74. 650,30
(atualizado até dezembro de 2021),devidamente atualizada, sob pena de multa de 10% sobre o valor do débito e ho
norários advocatícios de 10%(artigo 523 e pa rágrafos, do Código de Processo Civil).Fica ciente, ainda, que nos ter
mos do artigo 525 do Código de Processo Civil, transcorrido o período acima indicado sem o pagamento voluntário,
inicia-se o prazo de 15(quinze)dias úteis para que o executado, independente mente de penhora ou nova intimação,
apresente, nos próprios autos, sua impugnação. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da
lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Campinas, aos 22 de julho de 2022.Eu,Cristina Miotto (Escrev.
Técn Judic) digitei.Eu,Vanessa Scalon Peres (Oficial Maior),conferi e subscrevi. Francisco José Blanco Magdalena. Juiz
de Direito.

razoável é um alto nível de segurança, mas não uma garantida de que a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre detectam as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes
quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável as decisões econômicas dos usuários tomadas com base
nas referidas demonstrações financeiras. Como parte da auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos
julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso: • Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas
demonstrações financeiras, independentemente se causadas por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais
riscos, bem como obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção relevante
resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão
ou representações falsas intencionais. • Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas não com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da sociedade. • Avaliamos a
adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela administração. • Concluímos
sobre a adequação do uso, pela administração, da base contábil de continuidade operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe
incerteza relevante em relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade operacional da
Sociedade. Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas
demonstrações financeiras ou incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas
evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a Sociedade a não mais se manter em
continuidade operacional. • Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações financeiras, inclusive as divulgações e se as
demonstrações financeiras representam as correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada.
Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado, da época da auditoria e das constatações
significativas de auditoria, inclusive as eventuais deficiências significativas nos controles internos que identificamos durante nossos trabalhos. Fornecemos
também aos responsáveis pela governança declaração de que cumprimos com as exigências éticas relevantes, incluindo os requisitos aplicáveis de independência e comunicamos todos os eventuais relacionamentos ou assuntos que poderiam afetar, consideravelmente, nossa independência, incluindo, quando
aplicável, as respectivas salvaguardas.
Belo Horizonte, 13 de maio de 2022
Moore Consulting News
Adelmo de Oliveira
Auditores Independentes
CRC/MG - 46.235/O-0
CRC-MG 6494/O-4
Contador - Sócio responsável

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO – PRAZO DE 15 DIAS - 11º CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS
DA CAPITAL, por seu Oficial PLINIO ANTONIO CHAGAS, conforme dispõe o Artigo nº 216-A da Lei
Federal nº 6.015/73, FAZ SABER A TODOS QUE VIREM O PRESENTE EDITAL que foi prenotado
sob o nº 1.342.620 em 05 de maio de 2021, neste Serviço Registral, REQUERIMENTO DE RECONHECIMENTO EXTRAJUDICIAL DE USUCAPIÃO (Usucapião Ordinária – Artigo 1.242 e 1.243 do
Código Civil), Ata Notarial e demais documentos elencados no referido dispositivo legal, apresentados
CICERO JOSE DE SOUZA, brasileiro, solteiro, empresário, residente e domiciliado nesta Capital, o
qual alega deter a posse mansa e pacífica, com animus domini desde 2015, que adquiru através de
Instrumentos Particulares de Compromisso de Venda e Compra, datados de 14 de fevereiro de 2015,
celebrado com os herdeiros de Onesia de Freitas Morais, Antônio Marcos de Freitas Moraes e Shirley
Feitas Moraes de Andrade casada com José Assis de Andrade; sendo certo que Onesia de Freitas
Morais, adquiriu o imóvel de Bruno de Pol, conforme recibo do pagamento da primeira parcela acordada, datado de abril de 1.956, o IMÓVEL situado na Rua Anhanduí Mirim, nº 350, correspondente
a parte do lote nº 02 da quadra H, do loteamento denominado Jardim das Flores, no 29 Subdistrito –
Santo Amaro, com área de superfície de 128,72m²; cadastrado na Municipalidade de São Paulo, pelo
contribuinte sob o nº 094.191.0027-8; imóvel esse que se acha registrado em área maior, conforme
a transcrição nº 63.196 deste Registro de Imóveis, na qual foi implantado o loteamento denominado
“Jardim das Flores”, regularmente inscrito sob o nº 199, no Livro 8 de Registro Especial, sob a titularidade dominial do BRUNO DE POL. 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 BRUNO DE POL, ANTONIO MARCOS DE
FREITAS MORAES, SHIRLEY FREITAS MORAES DE ANDRADE, JOSÉ ASSIS DE ANDRADE, MINORU HAMADA, TIZUCO HAMADA, JOSE ANTONIO DOS SANTOS e MARIA LEVINO DOS SANTOS, 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 02 de agosto de 2.022. O Oficial.
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO – PRAZO DE 15 DIAS - 11º CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS
DA CAPITAL, por seu Oficial PLINIO ANTONIO CHAGAS, conforme dispõe o Artigo nº 216-A da Lei
Federal nº. 6.015/73, FAZ SABER A TODOS QUE VIREM O PRESENTE EDITAL que foi prenotado
sob o nº 1.392.837, em 20 de janeiro de 2022, neste Serviço Registral, REQUERIMENTO DE RECONHECIMENTO EXTRAJUDICIAL DE USUCAPIÃO (Usucapião Extraordinária – artigos nºs 1.238,
1.243 e 1.207 ambos do Código Civil), instruído com a Ata Notarial e demais documentos elencados
no referido dispositivo legal, apresentados por ONÉZIO HONORATO DA SILVA, brasileiro, vendedor,
e sua mulher MARIA APARECIDA DA FONSECA, brasileira, do lar, casados pelo regime comunhão
parcial de bens, residentes e domiciliados nesta Capital, os quais alegam deter a posse mansa e
pacífica, com animus domini, desde 24 de novembro de 1979; que adquiriram através de instrumento
particular de cessão e transferência de proposta de reserva de lote, celebrado com Claudio Almeida
Palermo e Maria das Graças Palermo; posse essa que se refere ao IMÓVEL correspondente ao
SOBRADO com área construída de 329,48m², situado Rua Professor Alfredo Attié, n° 68, antiga Rua
Oito, e seu terreno com área de superfície de 198,90m² correspondente a parte do lote n° 05 da quadra n° 07 do loteamento denominado “Parque das Nações – Gleba IV”, no 32° Subdistrito – Capela
do Socorro, cadastrado na Municipalidade de São Paulo, pelo contribuinte sob o nº 175.255.0009-5;
imóvel esse registrado em área maior, conforme a matrícula nº 32.064. 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, PARQUE DAS
NAÇÕES EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/C LTDA, CLAUDIO ALMEIDA PALERMO, MARIA
DAS GRAÇAS PALERMO, ONESIO HONORATO DA SILVA, MARIA APARECIDA DA FONSECA SILVA, PEDRO FREITAS DOS SANTOS, FEHIZ ADAS, GETULIO OLIVEIRA DINIZ, ANTÔNIO MARIO
ROCHA SALES e GETÚLIO OLIVEIRA DINIZ 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 03 de agosto de 2.022. O Oficial.

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO – PRAZO DE 15 DIAS - 11º CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS
DA CAPITAL, por seu Oficial PLINIO ANTONIO CHAGAS, conforme dispõe o Artigo nº 216-A da Lei
Federal nº. 6.015/73, FAZ SABER A TODOS QUE VIREM O PRESENTE EDITAL que foi prenotado
sob o nº 1.380.779, em 29 de outubro de 2021, neste Serviço Registral, REQUERIMENTO DE RECONHECIMENTO EXTRAJUDICIAL DE USUCAPIÃO (Usucapião Extraordinária – artigo nº 1.238 do
Código Civil), instruído com a Ata Notarial e demais documentos elencados no referido dispositivo
legal, apresentados por PAULO ROBERTO HUBNER DE OLIVEIRA, brasileiro, solteiro, contador,
residente e domiciliado nesta Capital, o qual alega deter a posse mansa e pacífica, com animus domini, desde 1987, que adquiriu o imóvel diretamente dos titulares de domínio, através de Instrumento
Particular que fora extraviado; posse essa que se refere ao APARTAMENTO nº 14 localizado no 1º
andar do Bloco A do Condomínio denominado Edifício Vista Verde, situado na Avenida Nossa Senhora do Sabará, nº 5.287, na Vila Cardoso, no 29º Subdistrito – Santo Amaro; imóvel esse cadastrado
na Municipalidade de São Paulo pelo contribuinte sob o nº 121.252.0021-9; registrado conforme a
matrícula nº 169.214, sob a titularidade . 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, ORLANDO DELLA TORRE, ANNA APPARECIDA DOS SANTOS, CLEIBE DOS SANTOS MALERBA GRIMALDI, MAURÍCIO GRIMALDI, LUCIANA
GRIMALDI, WAGNER MALERBA, UBER MALERBA, e ANTONIO TEIXEIRA DAMASCENO, 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 02 de agosto de 2.022. O Oficial.

2ª Vara, do Foro de Capivari, Estado de São Paulo –SP. EDITAL DE CITAÇÃO – PRAZO DE 30
DIAS, expedido nos autos da Ação de Usucapião, PROCESSO Nº 1001148-76.2022.8.26.0125 O(A)
MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara, do Foro de Capivari, Estado de São Paulo, Dr(a). ANDRE LUIZ
MARCONDES PONTES, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) Espólio de Wilson Alcadipani, réus
ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais interessados, bem como cônjuges e/ou sucessores,
que Teresinha da Conceição Delghingaro Capóssoli e outro, movem uma ação de USUCAPIÃO,
objeto do imóvel: UM APARTAMENTO designado pelo nº 42, do 4º Pavimento, do CONDOMÍNIO
EDIFÍCIO ‘SAN CORANDO’, situado no perímetro urbano deste município e comarca de Capivari,
Estado de São Paulo, na Rua 15 de Novembro, nº 411 e 415 , imóvel assim descrito e caracterizado
na matrícula nº 38.527, do Serviço Registral de Imóveis da Comarca de Capivari – SP, alegando
posse mansa e pacífica no prazo legal. Estando em termos, expede-se o presente edital para
citação dos supramencionados para que, no prazo de 15 (quinze) dias, a fluir após o decurso do
prazo do edital (30 dias), contestem o feito. 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 Capivari-SP.

UNIÃO COOPERATIVA HABITACIONAL

CNPJ 32.764.452/0001-36
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
O Presidente da UNIÃO COOPERATIVA HABITACIONAL, no exercício de suas atribuições legais
e estatutárias e de acordo com o art. 38 da Lei Federal n° 5.764/1971, convoca todos os sócios
cooperados em dia com suas obrigações, para participarem da Assembleia Geral Extraordinária,
a realizar-se no dia 19/08/2022, na Rua do Arouche n° 23-A4, Conj. 41, São Paulo/SP, em razão da
indisponibilidade do espaço da atual sede, instalando-se, em primeira convocação, as 9:30h, com a
presença de 2/3 (dois terços) desses sócios; em segunda convocação, as 10:30h, com a presença de
metade mais 1 (um) desses sócios e, em terceira e última convocação, as 11:30h, com pelos menos
10 (dez) desses sócios, considerando a ausência de operações nos primeiros exercícios sociais, para
deliberarem sobre a seguinte ORDEM DO DIA: I - Prestação de contas dos órgãos de administração acompanhada de parecer do Conselho Fiscal, referente aos exercícios de 2019, 2020 e
2021, compreendendo: a) relatório da gestão; b) balanço; c) demonstrativo das sobras apuradas ou
das perdas decorrentes da insuficiência das contribuições para cobertura das despesas da sociedade
e o parecer do Conselho Fiscal; d) destinação das sobras apuradas ou rateio das perdas decorrentes
da insuficiência das contribuições para cobertura das despesas da sociedade, deduzindo-se, no primeiro caso as parcelas para os Fundos Obrigatórios; II – Informações gerais sobre a situação da
cooperativa e ações de reestruturação. Limeira/SP, 04 de agosto de 2022. Welton Jadson Rocha
de Lima - Presidente
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MUNICÍPIO DE DOIS CÓRREGOS

Secretaria de Governo
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO
PROCESSO: 187-2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 88-2022
Objeto: Aquisição de rádio comunicadores e baterias de rádio recarregáveis. Início do cadastro das propostas: 05/08/2022, às 09:00 horas. Início da disputa de preços: 17/08/2022, às
09:00 horas. Local: www.bll.org.br. Edital na íntegra: À disposição dos interessados no site
www.doiscorregos.sp.gov.br. Informações pelo e-mail pregao@doiscorregos.sp.gov.br
em dias de expediente.
Ruy Diomedes Favaro - Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU
TOMADA DE PREÇOS Nº 016/2022
PROCESSO ADM. Nº 35.374/2022
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
DE CERCAMENTO COM ALAMBRADO NA DIVISA DA ÁREA COMPREENDIDA DA CACHOEIRA
DA MARTA, NESTA CIDADE DE BOTUCATU/SP.
DATA DE RETIRADA / ENCERRAMENTO E ABERTURA:
PRAZO DE RECEBIMENTO DOS ENVELOPES Nº 01 E 02 – DOCUMENTAÇÃO / PROPOSTA
DIA 23 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) 3811-1442
nos horários das 08:00 às 16:30 horas, ou por e-mail: andrea.amaral@botucatu.sp.gov.br.
ANDREA CRISTINA PANHIN AMARAL NOGUEIRA
DIRETORA DE COMPRAS E LICITAÇÕES
SECRETARIA MUNICIPAL DO VERDE

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJURU

CANCELAMENTO
CHAMADA PÚBLICA 02/2022
Objeto: Credenciamento de interessados em concessão a título oneroso para
exploração de barracas, destinadas a comercialização de alimentos ou bebidas,
no estacionamento do Ginásio de Esportes Paulo Ricardo Arena, localizado na
Av. Getúlio Vargas, 466 - Cruzeiro - Cajuru/SP, durante a realização do evento
“Aniversário de Cajuru - 2022”, que será realizado nos dias 18, 19, 20 de agosto de
2022, das 17h00m às 00h00m. O Município de Cajuru informa a todos interessados,
o cancelamento da chamada pública 02/2022 devido a mudança de local do evento.
Cajuru/SP, 03 de agosto de 2022
Alex Moretini
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇOIABA DA SERRA/SP
AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº044/2022. PROCESSO
ADMINISTRATIVO n°160/2022. OBJETO: Aquisição de Estantes de Aço para o Arquivo
Público Municipal de Araçoiaba da Serra/SP, conforme Termo de Referência no Anexo I.
Encerramento: 19/08/2022 às 09h:15m. O Edital em sua integra poderá ser acessado em www.
bbmnetlicitacoes.com.br ou através do site www.aracoiaba.sp.gov.br. Araçoiaba da Serra, 3 de
agosto de 2022. José Carlos de Quevedo Junior. Prefeito.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MERCEDES-SP

Aviso de Licitação
PROCESSO Nº 039/2022
EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS
Nº 009/2022 (REPETIÇÃO), DE 03 DE AGOSTO DE 2022
Acha-se aberta nesta Prefeitura Municipal de Santa Mercedes, a Tomada de preços nº 009/2022, objetivando a contratação de empresa especializada em construção civil, para a execução global (material e mão de obra) de 69,96 m² de Ampliação da UBS – José Valquiro Pinheiro no Município de Santa
Mercedes, com recursos da Emenda Parlamentar nº 41180006 – Proposta nº 13879.7280001/21-010
R$ 215.110,00 (REPETIÇÃO).
O Edital completo será fornecido aos interessados dentro do horário das 08h00 às 11h00 (oito às onze
horas) e das 13h00 às 17h00 (treze às dezessete horas), nos dias úteis, na Procuradoria Jurídica
de Licitação – Paço Municipal, sito na Praça Alípio Bedaque nº 1.406, na cidade de Santa Mercedes – Estado de São Paulo, pelo site www.santamercedes.sp.gov.br ou pelo email pmsmlicitacao@
santamercedes.sp.gov.br.
O encerramento para recebimento dos envelopes será para o dia 23.08.2022 (vinte e três de agosto
de dois mil e vinte e dois), às 08H30MIN (oito horas e trinta minutos), e abertura na mesma data, às
9H00MIN (nove horas).
Santa Mercedes, 03 de agosto de 2022.
VALDIR VERONA
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

AVISO DE LICITAÇÃO
A Prefeitura Municipal de Louveira informa que realizará o Pregão Eletrônico nº
074/2022, objetivando o registro de preços de produtos de limpeza e descartáveis, no
dia 16 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, 03 de agosto de 2022. MARCELO SILVA SOUZA Secretário de Administração.

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

AVISO DE LICITAÇÃO
A Prefeitura Municipal de Louveira informa que realizará o Pregão Presencial nº
079/2022, objetivando a aquisição de refrigerador, no dia 16 de agosto de 2022, às
09:30 horas. O edital em inteiro teor estará à disposição dos interessados na internet,
no endereço eletrônico www.louveira.sp.gov.br. Outras informações pelo telefone
(19) 3878-9700. Louveira, 03 de agosto de 2022. MARCELO SILVA SOUZA Secretário de Administração.

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

TOMADA DE PREÇOS Nº 015/2022 - AVISO DE LICITAÇÃO
A Prefeitura Municipal de Louveira torna público que estará aberta a TOMADA DE PREÇOS Nº
015/2022, TIPO MENOR PREÇO GLOBAL, para a contratação de empresa especializada em
cursos EAD (ensino à distância) para formação de Gestor de Compras Públicas, Gestor de
Convênios e Finanças Públicas. 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 22 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, 03 de agosto de 2022. MARCELO SILVA SOUZA
- Secretário de Administração.

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRABIJU – SP
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 005/2022
EDITAL Nº 037/2022 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº 043/2022
Órgão: Prefeitura Municipal de Trabiju – SP. Tipo: Menor Preço Unitário. Objeto: AQUISIÇÃO DE
CAMINHÃO DE LIXO NOVO DO TIPO COLETOR E COMPACTADOR DE LIXO CLASSIFICADO
NO GRUPO S/4, NOS TERMOS DO CONVENIO Nº 907.168/2020, CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO DE TRABIJU E O GOVERNO FEDERAL, POR INTERMÉDIO DA FUNDAÇÃO NACIONAL
DE SAÚDE - FUNASA, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO
DE REFERÊNCIA.Realização: 25/08/2022, às 09:00 horas - Horário de Brasília - DF no endereço
eletrônico http://45.171.122.200:5656/comprasedital/ O Edital poderá ser obtido em sua integra nos

GOVERNO DO ESTADO
DE SÃO PAULO
CHAMADA PÚBLICA N.º 005/CP/2022, PROCESSO Nº SEDUC-PRC-2022/29163 PARA
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
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.
INFORMAÇÃO AS COOPERATIVAS E ASSOCIAÇÕES PARTICIPANTES DA CHAMADA
PÚBLICA PARA AQUISIÇÃO DE SUCO DE
UVA, RELATIVAS AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. IMPUGNAÇÃO AO EDITAL
Ocorre que houve impugnação ao Edital nº
005/CP/2022, a interessada COOPERATIVA DOS TRABALHADORES DA REFORMA
AGRÁRIA TERRA LIVRE LTDA, requereu o
provimento para que a Declaração especificada no item 5.2.4 seja em consonância com a
DAP JURÌDICA e não no quantitativo de agricultores familiares descritivo no PROJETO DE
VENDA.
Certificamos que em observância ao disposto
no art. 35, §4º, I, “a”, da Resolução FNDE nº
06/2020, o cômputo do quantitativo total dos
agricultores familiares oriundos de ASSENTAMENTOS DE REFORMA AGRÁRIA, DE COMUNIDADES TRADICIONAIS INDÍGENAS E
DE COMUNIDADES QUILOMBOLAS, deve
ser com base no número total no seu quadro
de associados/cooperados.
Certificamos que comumente para a seleção
dos projetos de venda dos grupos formais
habilitados nas chamadas públicas realizadas
nesta Entidade Executora, são considerados o
percentual (%) total dos associados/cooperados vinculados ao grupo formal, devidamente
indicados no extrato de DAP do sistema de
DAP’s do MAPA, disponível em: <http://dap.
mda.gov.br/>.
Neste sentido, entende-se necessária a retificação do ANEXO IV.6 do edital, contudo, sem
a necessidade de devolução de prazo da data
da sessão pública, para que não haja prejuízo
no procedimento.
Diante do exposto, com fundamento nos motivos apresentados, a Comissão da Chamada
Pública nº 005/CP/2022, CONHECE da presente impugnação e no mérito DEFERE o
requerimento formulado.
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
CHEFIA DE GABINETE

PREFEITURA MUNICIPAL DE DESCALVADO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 019/2.022. OBJETO: Aquisição,
com entrega única, de emulsão asfáltica RM1C, em atendimento as necessidades da Secretaria de Planejamento,
Desenvolvimento, Obras e Serviços Públicos da Prefeitura
do Município de Descalvado. DATA DA REALIZAÇÃO:
Dia 17 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 04 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, 03 de agosto de 2.022.
Antônio Carlos Reschini - Prefeito

SERVIÇO AUTÔNOMO DE
ÁGUA E ESGOTOS

PREGÃO ELETRÔNICO N
Nº 75/2022
EDITAL Nº 80/2022 - PROCESSO Nº 85/2022
Objeto: Registro de preços para eventual aquisição de bloco vazado de cimento e artefatos
de concreto. O Edital está disponível gratuitamente através dos sites: www.bbmnetlicitacoes.
com.br e www.saae.sp.gov.br. Este Pregão será
realizado de forma ELETRÔNICA, através do
BBM – Bolsa Brasileira de Mercadoria, na data
de 17 de agosto de 2022, às 09h00. Maiores
informações, na Gerência de Compras, Licitações e Contratos do SAAE, através do telefone:
(19) 3834-9435. Indaiatuba, 03 de agosto de
2022. ENGº PEDRO CLAUDIO SALLA - Superintendente

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO-SP

DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
COMUNICADO
REDESIGNAÇÃO DE DATA
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO
n.º 412/2022 - PROCESSO n.º 13.350/2022
Objeto Registro de Preços para aquisição de gêneros alimentícios (biscoito, óleo, vinagre e outros...), em atendimento às unidades escolares e
demais órgãos públicos. Secretaria Municipal de
Agricultura e Abastecimento. Informamos que
foram respondidos todos os questionamentos
pendentes, não houve alteração no edital. Fica
redesignada a data para o processamento do pregão para o dia 10/08/2022 às 08:30 hs e abertura
a partir das 08h32min. No site www.riopreto.sp.
gov.br- “PORTAL DE COMPRAS”.
-A PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAMPOS
DO JORDÃO faz saber a quem possa interessar que: às 10:00 horas do dia 17/08/2022
(Com recebimento das propostas das 09h
do dia 04/08/2022 até às 08:59 min do dia
17/08/2022), realizará o Início da Disputa de
Preços referentes à Reabertura do PREGÃO
ELETRÔNICO Nº 003/2021, que tem como objeto o “AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS A SEREM ADQUIRIDOS ATRAVÉS DO PROGRAMA FEDERAL - AÇÃO DE ENFRENTAMENTO
DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE NACIONAL
(CRÉDITO EXTRAORDINÁRIO), PROPOSTA
11980.630000/1200-02 EM ATENDIMENTO AO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE” A sessão pública de processamento do Pregão será
realizada exclusivamente por meio eletrônico/
Internet, mediante condições de segurança –
criptografia e autenticação – em todas as suas
fases, através do Sistema de Pregão Eletrônico
(licitações) da Bolsa Brasileira de Mercadorias,
disponível em www.bbmnetlicitacoes.com.
br. A formalização de consultas poderão ser
obtidas no Departamento de Licitações pelo
endereço de e-mail: licitacoes@camposdojordao.sp.gov.br; e pelo telefone: (12) 3668-5450
ou (12) 3662-3685. O Edital completo poderá
ser obtido pelos interessados pelo endereço
eletrônico www.bbmnetlicitacoes.com.br ; ou
www.camposdojordao.sp.gov.br ; “acesso no
link – Editais e Licitações”. Campos do Jordão,
03 de agosto de 2022. Lucineia Gomes da Silva
- Presidente da Comissão Permanente de Licitações - Pregoeira

SERVIÇO AUTÔNOMO DE
ÁGUA E ESGOTOS

PREGÃO ELETRÔNICO N
Nº 68/2022
EDITAL Nº 72/2022 - PROCESSO Nº 77/2022
Objeto: Registro de preços para eventual aquisição de materiais e reagentes de laboratório.
O Edital está disponível gratuitamente através
dos sites: www.bbmnetlicitacoes.com.br e www.
saae.sp.gov.br. Este Pregão será realizado de
forma ELETRÔNICA, através do BBM – Bolsa
Brasileira de Mercadoria, na data de 18 de agosto de 2022, às 09h00. Maiores informações, na
Gerência de Compras, Licitações e Contratos do
SAAE, através do telefone: (19) 3834-9445. Indaiatuba, 03 de agosto de 2022. ENGº PEDRO
CLAUDIO SALLA – Superintendente

SERVIÇO AUTÔNOMO DE
ÁGUA E ESGOTOS

PREGÃO ELETRÔNICO N
Nº 73/2022
EDITAL Nº 78/2022 - PROCESSO Nº 83/2022
Objeto: Registro de preços para eventual aquisição de materiais de escritório. O Edital está
disponível gratuitamente através dos sites:
www.bbmnetlicitacoes.com.br e www.saae.
sp.gov.br. Este Pregão será realizado de forma
ELETRÔNICA, através do BBM – Bolsa Brasileira de Mercadoria, na data de 22 de agosto de
2022, às 09h00. Maiores informações, na Gerência de Compras, Licitações e Contratos do
SAAE, através do telefone: (19) 3834-9445. Indaiatuba, 03 de agosto de 2022. ENGº PEDRO
CLAUDIO SALLA - Superintendente

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACATUBA

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 37-2022. EDITAL Nº 62-2022. PROCESSO Nº 6222022. OBJETO:Contratação de empresa especializada para execução de serviços de locação de maquinas
e equipamentos, por meio do sistema de registro de preços, que serão destinados a coleta de entulho,
abertura de trechos, manutenção das estradas urbanas e rurais, transporte e agregados e lixo, pelo período
de 12 (doze) meses. RECEBIMENTO DA PROPOSTA: início as 08h00min do dia 04/08/2022 até às 08h00min
do dia 17/08/2022. INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DOS LANCES: 17/08/2022 às 09h30min. LOCAL: https://
bllcompras.com/Home/Login. O edital, na íntegra, poderá ser lido e obtido na Divisão de Licitação, Rua 09
de Julho, 15-20, Centro, CEP 17.290-011, Macatuba/SP, das 08h00 às 16h30min, nos dias úteis, ou pelo
site www.macatuba.sp.gov.br. Quaisquer informações poderão ser obtidas no endereço acima ou pelo
telefone: (14) 3298-9819. Macatuba, 03 de julho de 2022. Anderson Ferreira. Prefeito Municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇOIABA DA SERRA/SP
AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº041/2022. PROCESSO
ADMINISTRATIVO n°154/2022. OBJETO: Aquisição de 01 (um) Veículo e 01 (uma) Van 0
Km, para atender a Secretaria de Educação, conforme Termo de Referência contido no Anexo I.
Encerramento: 23/08/2022 às 09h:15m. O Edital em sua integra poderá ser acessado em www.
bbmnetlicitacoes.com.br ou através do site www.aracoiaba.sp.gov.br. Araçoiaba da Serra, 3 de
agosto de 2022. José Carlos de Quevedo Junior. Prefeito.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL

AVISO DE LICITAÇÃO - CONCORRÊNCIA Nº. 02/2022 - PROCESSO Nº. 131/2022
Fica retificado erro material observado no subitem 2.2. da planilha orçamentária do certame, de modo que, onde se lê “M3” (metros
cúbicos), leia-se “M” (metros lineares). Considerando a natureza eminentemente material do equívoco e tendo em vista que permanecem inalterados os valores unitário e total, bem como o quantitativo do subitem, ficam mantidos data e horário inicialmente
designados para a sessão de processamento do certame (19 de agosto, às 9h). Objeto: contratação de empresa especializada para
execução de obras de recapeamento asfáltico em diversas vias públicas, sob o regime de empreitada global, incluindo serviços
preliminares (drenagem, fresagem e demais disposições do caderno técnico), conforme Convênio n°. 102336/2022, celebrado entre
o Município de Pontal e o Estado de São Paulo. Pontal/SP, 02 de Agosto de 2022. José Carlos Neves Silva - Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 042/2022 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2797/2022.
COM COTA PARA ME OU EPP, CONFORME LC 147/2014.
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS
USUÁRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BORBOREMA/
SP, em conformidade com as características e quantidades especificadas no termo de
referência (Anexo I) do edital.
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO
TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM
INÍCIO DO RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: dia 04/08/2022 às 08h00.
FIM DO RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: dia 16/08/2022 às 08h00min.
ABERTURA E EXAME DAS PROPOSTAS: dia 16/08/2022 das 08h01min às 09h.
INÍCIO DA SESSÃO DE LANCES: dia 16/08/2022 às 09h01min.
PLATAFORMA ELETRÔNICA DA SESSÃO: www.bllcompras.org.br – Bolsa de
Licitações e Leilões.
EDITAL COMPLETO: Estará à disposição dos interessados no site oficial do município:
www.borborema.sp.gov.br, ou no site www.bllcompras.org.br, ou ainda, na Diretoria de
Licitações da Prefeitura Municipal de Borborema-SP, situada na Praça José Augusto
Perotta, s/nº, nesta cidade, no horário das 08h30min às 11h e das 13h às 16h, ou,
através do e-mail licitacaopmb@borborema.sp.gov.br. Informações: Telefone (16) 32669200. Borborema, 03 de Agosto de 2022. Vladimir Antonio Adabo - Prefeito Municipal.

Secretaria de Estado da Saúde

GRUPO DE GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO
Torna público que se acha aberta, nesta unidade, situada a Av. Dr. Arnaldo, nº 351 - 1º andar Bairro Cerqueira Cesar - São Paulo/SP, licitação na modalidade PREGÃO, a ser realizada por
intermédio do sistema eletrônico de contratações denominado “Bolsa Eletrônica de Compras do
Governo do Estado de São Paulo – Sistema BEC/SP”, com utilização de recursos de tecnologia da
informação, denominada PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO, - Pregão Eletrônico nº
090193.51/2022, Oferta de Compra nº 090193000012022OC00073, referente ao Processo nº SES-PRC-2022/42821, objetivando a PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO, EMISSÃO,
DISTRIBUIÇÃO, ADMINISTRAÇÃO DO BENEFÍCIO DE “CARTÃO CESTA BÁSICA”. A realização
do Pregão será no dia 17 de Agosto de 2022, a partir das 10:00h, na Bolsa Eletrônica de Compras,
através do sitio www.bec.sp.gov.b. O edital na íntegra também estará disponível para consulta ou retirada no endereço acima, ou através dos sites: www.e-negociospublicos.com.br, www.bec.sp.gov.br.

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA
PENITENCIÁRIA “JOSÉ PARADA NETO” DE GUARULHOS
Abertura de licitação.
Encontra-se aberta na Penitenciária “José Parada Neto” de Guarulhos, situada na rua Benedito Climério de Santana, n.º 600 – Várzea do Palácio em Guarulhos/SP, licitação na modalidade PREGÃO
ELETRÔNICO n° 010/2022-PJPN, Processo nº SAP-PRC-31746/2022, referente a AQUISIÇÃO DE
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ESTOCÁVEIS), PARA USO NO PREPARO DAS REFEIÇÕES AOS
SENTENCIADOS DOS CDP’S II DE GUARULHOS, II E III DE PINHEIROS E DESTA UNIDADE
PRISIONAL, com abertura marcada para o dia 17/08/2022 às 09:00 hrs. A sessão pública de processamento do Pregão Eletrônico será realizada no endereço eletrônico www.bec.sp.gov.br ou www.
bec.fazenda.sp.gov.br. O Edital na íntegra encontra-se à disposição dos interessados no endereço
eletrônico www.imesp.sp.gov.br, opção “e-negociospublicos”.

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO

AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão Eletrônico nº 045/2022 - Processo nº 010/2022-CE/MP

Acha-se aberto no Ministério Público do Estado de São Paulo o Pregão Eletrônico nº 045/2022 –
Oferta de Compra Nº 270031000012022OC00002 - Processo nº 010/2022-CE, que tem por
objeto a contratação de empresa especializada para manutenção preventiva e corretiva em
equipamentos audiovisuais, de sonorização e respectivas cabeações, instalados em
dependências da Escola Superior do Ministério Público, localizados em São Paulo – SP.
O Edital da presente licitação encontra-se à disposição dos interessados, nos endereços
eletrônicos www.bec.fazenda.sp.gov.br ou www.bec.sp.gov.br ; e, www.mpsp.mp.br e
www.e-negociospublicos.com.br . A sessão pública de processamento do Pregão Eletrônico
será realizada no endereço eletrônico www.bec.fazenda.sp.gov.br ou www.bec.sp.gov.br, no
dia 18/08/2022, às 11:30 horas.
Data do início do prazo para envio da proposta eletrônica: 05/08/2022
Comissão Julgadora de Licitações, em 03 de agosto de 2022.

POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO - CENTRO DE MOTOMECANIZAÇÃO
SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA
O Centro de Motomecanização – CMM publica a abertura do Pregão Eletrônico PMESP-PRC-2022/11566, que visa a
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL. A
sessão pública será realizada no dia 17/08/2022, às 09:00 horas, através da plataforma Bolsa Eletrônica de Compras do Estado de São Paulo (BEC). Os interessados em participar do certame deverão acessar o Edital a partir de
04/08/2022 no site www.bec.sp.gov.br. O Edital Eletrônico poderá ser consultado também no site www.e-negociospublicos.com.br. Informações pelo telefone (11) 2221-1022 – Ramal 2229.
PROCESSO Nº 1047128-50.2016.8.26.0224 - DER - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM x
MANUEL DE JESUS FERREIRA E OUTRA - EDITAL PARA CONHECIMENTO DE TERCEIROS - PRAZO
10 DIAS - PROCESSO Nº 1047128-50.2016.8.26.0224 (EXCELENTÍSSIMA SENHORA DOUTORA
CAROLINE QUADROS DA SILVEIRA PEREIRA, JUÍZA DE DIREITO DA 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA
DA COMARCA DE GUARULHOS/SP, FAZ SABER QUE O DER – DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE
RODAGEM S/A MOVE UMA AÇÃO DE DESAPROPRIAÇAO POR UTILIDADE PUBLICA, COM PEDIDO DE
LIMINAR, EM FACE DE MANUEL DE JESUS FERREIRA E OUTRA. OBJETIVANDO A ÁREA DE 564,91 M²
(QUINHENTOS E SESSENTA E QUATRO METROS E NOVENTA E UM DECIMENTROS QUADRADOS)
QUE CORRESPONDE AO IMOVEL LOCALIZADO NA AVENIDA CANDEA, S/N, QUADRA 22, LOTE 13,
CIDADE SENÓDIO, GUARULHOS/SP, CEP: 07155-000, SOB MATRÍCULA, Nº 79.467 DO 2º OFÍCIO DE
REGISTRO DE IMÓVEIS E ANEXOS DA COMARCA DE GUARULHOS, NOS TERMOS DA LEI Nº 3.365/41,
CONTANDO O PRAZO A PARTIR DA PRIMEIRA PUBLICAÇÃO DO D.J.E., SERÁ O EDITAL AFIXADO E
PUBLICADO NA FORMA DA LEI. SAO PAULO, 10/10/2017

PROCESSO Nº 1047146-71.2016.8.26.0224 - DER - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM x
MANUEL DE JESUS FERREIRA E OUTRA - EDITAL PARA CONHECIMENTO DE TERCEIROS - PRAZO
10 DIAS - PROCESSO Nº 1047146-71.2016.8.26.0224 (EXCELENTÍSSIMA SENHORA DOUTORA
CAROLINE QUADROS DA SILVEIRA PEREIRA, JUÍZA DE DIREITO DA 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA
DA COMARCA DE GUARULHOS/SP, FAZ SABER QUE O DER – DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE
RODAGEM S/A MOVE UMA AÇÃO DE DESAPROPRIAÇAO POR UTILIDADE PUBLICA, COM PEDIDO DE
LIMINAR, EM FACE DE MANUEL DE JESUS FERREIRA E OUTRA. OBJETIVANDO A ÁREA DE 250,00 M²
(DUZENTOS E CINQUENTA METROS QUADRADOS) QUE CORRESPONDE AO IMOVEL LOCALIZADO
NA RUA CARMO DO CAJURU, S/N, QUADRA 71, LOTE 32, CIDADE SERÓDIO, GUARULHOS/SP, CEP:
07155-000, SOB MATRÍCULA, Nº 135.716 DO 2º OFÍCIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS E ANEXOS DA
COMARCA DE GUARULHOS, NOS TERMOS DA LEI Nº 3.365/41, CONTANDO O PRAZO A PARTIR DA
PRIMEIRA PUBLICAÇÃO DO D.J.E., SERÁ O EDITAL AFIXADO E PUBLICADO NA FORMA DA LEI. SAO
PAULO, 10/10/2017

SERVIÇO AUTÔNOMO DE
ÁGUA E ESGOTOS

PREGÃO ELETRÔNICO N
Nº 70/2022
EDITAL Nº 74/2022 - PROCESSO Nº 79/2022
Objeto: Registro de preços para eventual prestação de serviços de molejo e suspensão. O
Edital está disponível gratuitamente através
dos sites: www.bbmnetlicitacoes.com.br e www.
saae.sp.gov.br. Este Pregão será realizado de
forma ELETRÔNICA, através do BBM – Bolsa
Brasileira de Mercadoria, na data de 22 de agosto de 2022, às 09h00. Maiores informações, na
Gerência de Compras, Licitações e Contratos do
SAAE, através do telefone: (19) 3834-9430. Indaiatuba, 03 de agosto de 2022. ENGº PEDRO
CLAUDIO SALLA - Superintendente

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIBA

Pregão Presencial Nº 99/22, Edital Nº 134/22, Tipo Menor Preço por Item. Objeto:
Aquisição de bandeiras e acessórios, para entrega imediata. O credenciamento e os
envelopes de Preços e Habilitação serão recebidos no dia 18/08/22, das 9h às 09h30,
na S. de Licitações, Av. Luciano Consoline, nº 600, Jd de Lucca. O edital fica disponível
no endereço acima das 9h às 17h ou no site www.itatiba.sp.gov.br. Informações: tel.(11)
3183-0655. Maria ngela C. C. de Lima – Pregoeira.

MUNICÍPIO DE NOVA ODESSA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N°28/2022 – 2ª VERSÃO
O MUNICÍPIO DE NOVA ODESSA, torna público a ABERTURA da 2ª
Versão do edital de licitação Pregão Presencial n°28/2022, cujo objeto
consiste na contratação de empresa especializada para prestação de
serviços de conectividade entre a rede da Prefeitura Municipal de Nova
Odessa ao backbone da internet brasileira e internacional com IP fixo
dedicado e público por meio de infraestrutura exclusivamente de fibra
óptica, nos termos do edital e anexos, que será realizada na sala de
reuniões da Prefeitura Municipal de Nova Odessa, situada a Avenida
João Pessoa, 777, Centro, Nova Odessa/SP, CEP: 13380-017, iniciandose a sessão no dia 19 de agosto de 2022, às 09h00. O edital estará
disponível para download no seguinte link de acesso: http://smarportal.
novaodessa.sp.gov.br:3001/?cod=11.
Nova Odessa, 03 de agosto de 2022.
Vilson Ribeiro do Amaral
Secretário Municipal de Administração

endereços eletrônicos www.trabiju.sp.gov.br e http://45.171.122.200:5656/comprasedital/.
Trabiju, 03 de agosto de 2022. MARCELO RODRIGUES FONSECA - Prefeito Municipal

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

A6

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 080/2022
PROCESSO Nº 159/2022 - EDITAL Nº 104/2022
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS NECESSÁRIOS PARA
VIABILIZAR A INSTALAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE MULTIMÍDIAS NAS
UNIDADES ESCOLARES. Data/Horário 09:00 horas (Horário de Brasília) do dia 17 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, 03 de agosto de 2022. Leonardo Caressato Capiteli - Prefeito Municipal
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 081/2022
PROCESSO Nº 160/2022 - EDITAL Nº 105/2022
OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE LABORATÓRIO PARA A ESTAÇÃO
DE TRATAMENTO E ESGOTO DO MUNICÍPIO DE SERRANA. Data/Horário 09:00
horas (Horário de Brasília) do dia 17 de agosto de 2022, no site www.bll.org.br (Bolsa de
Licitações e Leilões). O Edital estará disponível no www.bll.org.br (Bolsa de Licitações e
Leilões) e no site da prefeitura www.serrana.sp.gov.br ou pessoalmente no Paço Municipal à
Rua Tancredo de Almeida Neves, nº 176 (Departamento de Licitações) Serrana-SP.
Melhores informações poderão ser obtidas através do telefone (16) 3987-9897 e 3987-9883.
Serrana, 03 de agosto de 2022. Leonardo Caressato Capiteli - Prefeito Municipal
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 082/2022.
PROCESSO Nº 161/2022 - EDITAL Nº 106/2022
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE
TRANSPORTE INTERMUNICIPAL EVENTUAL DE PASSAGEIROS, POR QUILOMÊTRO
EFETIVAMENTE RODADO, ATRAVÉS DE VEÍCULOS TIPO ÔNIBUS, MICRO-ÔNIBUS
E VAN, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE ÓRGÃO LICITANTE, COM
MOTORISTAS E VEÍCULOS DEVIDAMENTE HABILITADOS, DE ACORDO COM AS
DISPOSIÇÕES DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO EM VIGOR, pelo prazo de 12
(doze) meses. Data/Horário 16:00 horas (Horário de Brasília) do dia 17 de agosto de 2022,
no site www.bll.org.br (Bolsa de Licitações e Leilões). O Edital estará disponível no www.
bll.org.br (Bolsa de Licitações e Leilões) e no site da prefeitura www.serrana.sp.gov.br ou
pessoalmente no Paço Municipal à Rua Tancredo de Almeida Neves, nº 176 (Departamento
de Licitações) Serrana-SP. Melhores informações poderão ser obtidas através do telefone (16)
3987-9897, 3987-9883 ou 3987-9887.
Serrana, 03 de agosto de 2022. Leonardo Caressato Capiteli - Prefeito Municipal
AVISO DE ABERTURA DE ENVELOPES E JULGAMENTO
CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 006/2022
PROCESSO Nº 158/2022 - EDITAL Nº 103/2022
A PREFFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA, torna público, para ciência dos interessados,
o presente Edital de Chamamento Público nº 006/2022, que se destina SELEÇÃO DE
INTERESSADOS NO RECEBIMENTO EM DOAÇÃO DE IMÓVEL COM ENCARGOS
PARA DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES ECÔNOMICAS NO MUNICÍPIO DE
SERRANA. Que a sessão para abertura de envelopes e julgamento dos envelopes apresentados
pelos participantes para o próximo dia 05/09/2022 às 09H00, na Prefeitura Municipal de
Serrana localizada no endereço Rua Dr. Tancredo de Almeida Neves, 176, Serrana-SP, da sessão
será lavrada ata, que será disponibilizada no endereço eletrônico: 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, 02 de agosto de 2022. Leonardo Caressato Capiteli - Prefeito Municipal

EMPRESA METROPOLITANA DE TRANSPORTES
EMPRESA METROPOLITANA
DE
TRANSPORTES URBANOS DE SÃO PAULO S.A.
URBANOS DE SÃO PAULO S.A.
CNPJ:
58.518.069/0001-91
CNPJ:
58.518.069/0001-91

EDITAL DE AVISO
CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA
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Presidente do Conselho de Administração

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIBA

Pregão Eletrônico Nº97/22, Edital Nº132/22, Tipo Menor Preço por Item. Objeto: Aquisição de
COMPUTADOR, NOTEBOOK E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA para entrega imediata.
O cadastro das Proposta e entrega dos Documentos de Habilitação serão recebidos até o
dia 18/08/22, às 08h50min, na página eletrônica da Bolsa Brasileira de Mercadorias (www.
bbmnetlicitacoes.com.br). O edital fica disponível na S. de Licitações - Av. Luciano Consoline,
600, Jd de Lucca, das 9h às 17h, sites www.itatiba.sp.gov.br e www.bbmnetlicitacoes.com.br.
Informações: tel.(11)3183-0655 – Adriana Stocco - Pregoeira.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIBA

Pregão Eletrônico Nº98/22, Edital Nº133/22, Tipo Menor Preço por Item. Objeto: Fornecimento
de ferramenta de desenvolvimento multiplataforma, multibanco e componente acelerador de
desenvolvimento de tela. O cadastro das Propostas e entrega dos Documentos de Habilitação serão
recebidos até o dia 18/08/22, às 08h50min, na página eletrônica da Bolsa Brasileira de Mercadorias
(www.bbmnetlicitacoes.com.br). O edital fica disponível na S. de Licitações - Av. Luciano Consoline,
600, Jd de Lucca das 9h às 17h e sites www.itatiba.sp.gov.br e www.bbmnetlicitacoes.com.br.
Informações: tel.(11) 3183-0655. Adriana O. Schiavinatto - Pregoeira.

PREFEITURA MUNICIPAL DE HORTOLÂNDIA

Aviso - O Município de Hortolândia torna público que se
encontra a disposição dos a Tomada de Preços 11/2022, Edital
92/2022, PMH 2806/2022. Objeto: Contratação de empresa
especializada para execução de Recapeamento asfáltico da Rua
Salvador Gonçalves de Souza, Jardim Campos Verdes, Hortolândia,
com fornecimento de todos os equipamentos, materiais e mão de obra
necessária, conforme memorial descritivo e seus anexos. Período
de publicidade do Edital 05/08/2022 a 22/08/2022. Sessão Pública
23/08/2022 às 08:30. Local: Rua José Cláudio Alves dos Santos, 585,
Remanso Campineiro, Hortolândia/SP. O Edital e seus anexos poderá
ser obtido no sítio eletrônico oficial da Prefeitura: www.hortolandia.
sp.gov.br (Acesso rápido > Licitações (Rolando a página para baixo
> Lado Direito da página) ou junto ao Departamento de Suprimentos,
mesmo endereço acima, das 09:00 às 17:00 horas, mediante o
recolhimento aos cofres públicos da importância equivalente ao
custo por folha da Administração, nos termos do Decreto Municipal
4.992/2022. Hortolândia, 29 de julho de 2022. Ieda Manzano de
Oliveira/Secretária de Administração e Gestão de Pessoal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE HORTOLÂNDIA

Aviso - O Município de Hortolândia torna público que se
encontra a disposição dos a Tomada de Preços 14/2022, Edital
139/2022, PMH 3994/2022. Objeto: Contratação de empresa
especializada para execução de Reforma UBS Jardim Santa Clara do
Lago, com fornecimento de todos os equipamentos, materiais e mão de
obra necessária, conforme memorial descritivo e seus anexos. Período
de publicidade do Edital 05/08/2022 a 22/08/2022. Sessão Pública
22/08/2022 às 09:00. Local Rua José Cláudio Alves dos Santos, 585,
Remanso Campineiro, Hortolândia/SP. O Edital e seus anexos poderá
ser obtido no sítio eletrônico oficial da Prefeitura: www.hortolandia.
sp.gov.br (Acesso rápido > Licitações (Rolando a página para baixo
> Lado Direito da página) ou junto ao Departamento de Suprimentos,
mesmo endereço acima, das 09:00 às 17:00 horas, mediante o
recolhimento aos cofres públicos da importância equivalente ao
custo por folha da Administração, nos termos do Decreto Municipal
4.992/2022. Hortolândia, 02 de agosto de 2022. Ieda Manzano de
Oliveira/Secretária de Administração e Gestão de Pessoal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE HORTOLÂNDIA

Aviso - O Município de Hortolândia torna público que se encontra
a disposição dos a Tomada de Preços 15/2022, Edital 140/2022,
PMH 4191/2022. Objeto: Contratação de empresa especializada
para execução de Reforma e Ampliação SAMU, com fornecimento de todos
os equipamentos, materiais e mão de obra necessária, conforme memorial
descritivo e seus anexos. Período de publicidade do Edital 05/08/2022 a
22/08/2022. Sessão Pública 22/08/2022 às 13:30. Local: Rua José Cláudio
Alves dos Santos, 585, Remanso Campineiro, Hortolândia/SP. O Edital e
seus anexos poderá ser obtido no sítio eletrônico oficial da Prefeitura: www.
hortolandia.sp.gov.br (Acesso rápido > Licitações (Rolando a página para baixo
> Lado Direito da página) ou junto ao Departamento de Suprimentos, mesmo
endereço acima, das 09:00 às 17:00 horas, mediante o recolhimento aos cofres
públicos da importância equivalente ao custo por folha da Administração, nos
termos do Decreto Municipal 4.992/2022. Hortolândia, 01 de agosto de 2022.
Ieda Manzano de Oliveira/Secretária de Administração e Gestão de Pessoal.

Esta página faz parte da edição impressa produzida pela Gazeta de S.Paulo
com circulação em bancas de jornais e assinantes.
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POLI-NUTRI ALIMENTOS S.A.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

AVISO DE LICITAÇÃO. MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL N.º 117/2022 PROC. ADM. N.º 839/2022. Tipo da Licitação: Menor Preço
unitário do item por Hora. Objeto: REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MECÂNICA,
ELÉTRICA, FUNILARIA E PINTURA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PARA A FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA E
PARA A USINA DE ASFALTO MUNICIPAL, DE FORMA PARCELADA, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME ESPECIFICAÇÕES
CONSTANTES NO ANEXO I DO EDITAL. Abertura da Sessão com o Credenciamento e entrega dos envelopes PROPOSTA; HABILITAÇÃO:
dia 17/AGOSTO/2022 – ÀS 08h00. 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, 02 de Agosto de 2022. Dr. Wagner José Schmidt - Prefeito.
AVISO DE LICITAÇÃO. MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL N.º 118/2022 PROC. ADM. N.º 1611/2022. Tipo da Licitação: MENOR
PREÇO POR LOTE. Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DE UM POÇO TUBULAR PROFUNDO, NO BAIRRO JARDIM SANTA
LÚCIA, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I DO EDITAL. Abertura da Sessão com o Credenciamento e entrega dos envelopes PROPOSTA;
HABILITAÇÃO: dia 18/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, 03 de Agosto de 2022. Dr. Wagner José
Schmidt - Prefeito.

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIZ ANTÔNIO

AVISO DE LICITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS Nº. 009/2022
Acha-se aberta, no município de Luiz Antônio/SP a Tomada de Preços nº. 009/2022 - Processo nº.
2565/2022, adotando o critério de julgamento o de menor preço global, para contratação de empresa
especializada para a elaboração de projeto e demais documentos técnicos para inclusão do núcleo Recanto dos Pássaros com expansão urbana, inclusive identificando o perímetro urbano atual, conforme
as especificações constantes no respectivo Edital completo e seus Anexos, mediante utilização de recursos
próprios deste Município. Encerramento e abertura dos envelopes - dia: 22 (vinte e dois) de agosto de
2022 (dois mil e vinte e dois), às 09h00min00seg (nove horas). O Edital completo e seus anexos poderão
ser consultados e retirados gratuitamente pelo site www.luizantonio.sp.gov.br, diretamente no Departamento de Compras e Licitações desta Prefeitura Municipal, localizada na Avenida da Saudade, nº. 30, Centro,
nesta, no horário de expediente, ou solicitado através do e-mail licitacao@luizantonio.sp.gov.br. Demais
Informações pelo tel. (16) 3983-9000 - Departamento de Compras e Licitações.
Luiz Antônio/SP, 03 de agosto de 2022. (a) Rodrigo Mello Marques - Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBA
COMUNICADO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 39/2022
Comunicamos a todos os interessados em participar do Pregão Eletrônico de nº
39/2022 que o Edital será alterado em seu Anexo I. Ficando a sessão designada do
dia 15/08/2022 às 09h30m ADIADA para o dia 17/08/2022 às 15h00m, bem como
recebimento de propostas prorrogado até o dia 17/08/2022 às 14:00h. O comunicado completo e o Edital alterado encontram-se disponíveis nos sites nos sites www.
bll.org.br e https://transparencia.ubatuba.sp.gov.br/home/.
Michelle da Silva Santos
Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBEDOURO

AVISO DE REABERTURA DE LICITAÇÃO
A PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBEDOURO, mediante o Presidente da Comissão Municipal de
Licitação, torna público para conhecimento dos interessados, que realizará na sala de reuniões da
Divisão de Despesas - Setor de Licitação, de seu edifício - sede, situado na Praça José Stamato
Sobrinho, nº 45, Centro, no município de Bebedouro, Estado de São Paulo, a seguinte licitação:
EDITAL Nº 72/2022 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 36/2022
DATA DA REALIZAÇÃO: 16/08/2022
HORÁRIO: A PARTIR DAS 13:00 HORAS
OBJETO: Aquisição de 04 (quatro) Veículos de passeio, zero quilometro, cor branca, motorização
1.0 ou superior, com capacidade de no mínimo 77 c.v., bicombustível, 5 portas, câmbio manual, Air
bag, trava elétrica, vidro elétrico, com sistema de som, com quatro alto falantes inclusos no veículo e
antena, ar condicionado, direção elétrica ou superior, garantia de 12 meses, com primeiro emplacamento do veículo a ser realizado pela Prefeitura Municipal de Bebedouro, para uso da Departamento
Municipal de Planejamento Urbano, Obras, Engenharia e Convênios
IMPORTANTE:
O Edital Rerratificado e seus respectivos Anexos serão fornecidos aos interessados gratuitamente no site oficial do município: www.bebedouro.sp.gov.br, ou poderão ser adquiridos na Prefeitura
Municipal de Bebedouro, no endereço acima mencionado, através de cópia impressa ou cópia por
meio magnético gravado em CD, mediante a retirada e pagamento do Documento de Arrecadação
Municipal - DAM no valor de R$ 20,00 (Vinte reais), nos dias úteis, no horário de expediente bancário
entre 11:00 às 15:00 horas, e informações pelo telefone 0**17 3345 9100.
Bebedouro/SP., 03 de agosto de 2022.
Paulo Sergio Garcia Sanchez
Presidente da Comissão Municipal de Licitação

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 163/2022–Pregão Eletrônico nº 083/2022-Proc.Adm. nº 6995/2022. OBJETO: Registro de preços visando futura e eventual aquisição de congelados (carnes bovinas, suinas e de aves). Data da entrega da proposta dia 16/08/2022
às 10:00horas. Edital nº 164/2022–Pregão Eletrônico nº 084/2022-Proc.
Adm. nº 5963/2022. OBJETO: Aquisição de carro térmico aquecido.
Data da entrega da proposta dia 1608/2022 às 10:05horas. Edital nº
165/2022–Pregão Eletrônico nº 085/2022-Proc.Adm. nº 4803/2022. OBJETO: Registro de preços visando futura e eventual aquisição de materiais para uso na implantação do projeto “CozinhaAlimentos”. Data da
entrega da proposta dia 16/08/2022 às 10:10horas. Edital nº 166/2022–
Chamada Pública nº 017/2022-Proc.Adm. nº 10209/2022. OBJETO: o
presente visa a contratação de pessoa física de comunidade tradicional,
para transporte marítimo diário de alunos residentes às comunidades
tradicionais. Inscriçõesa partir de 04/08/2022 das 10:00 às 17:00horas.
Os editais completos deverão ser retirados no portal oficial do município
sitio www.ilhabela.sp.gov.br – serviços – Licitações e quaisquer informações poderão ser obtidas no endereço acima, das 10:00 às 17:00 horas
ou pelo telefone (12) 3896-9200, em até 24 (vinte e quatro) horas de antecedência à data da abertura. Ilhabela, 03 de agosto de 2022 - Benedito
Wenceslau Neto - Divisão de Licitações.
Custo desta Publicação R$ 439,00

SECRETARIA DE ESTADO
DA EDUCAÇÃO

GOVERNO DO ESTADO
DE SÃO PAULO

FDE AVISA: PREGÃO ELETRÔNICO
Encontra-se aberto na Gerência de Licitações da FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO
– FDE, o Pregão Eletrônico de Registro de Preços nº. 77/00001/22/05, objetivando o REGISTRO DE PREÇOS
PARA AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE CONSUMÍVEIS ATRAVÉS DA REDE DE SUPRIMENTOS - PRODUTOS
ALIMENTÍCIOS PARA AS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, ÓRGÃOS CENTRAIS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO ESTADO DE SÃO PAULO - SEDUC, DIRETORIAS DE ENSINO, FUNDAÇÃO PARA
O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FDE E PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ÁLCOOL, TABACO E OUTRAS DROGAS – CRATOD, conforme especificações constantes do Termo de Referência que integra o Edital. A sessão pública dar-se-á no dia 17/08/2022, às 10:00 horas no endereço eletrônico: www.
bec.sp.gov.br, onde os interessados poderão verificar o Edital na íntegra através da Oferta de Compra nº
081102080462022OC00020, ou através do endereço: http://www.fde.sp.gov.br (opção Licitações) ou ainda
na sede da FDE, na Gerência de Licitações na Av. São Luis, 99 - República - 01046-001 - São Paulo - SP, de
segunda a sexta-feira, no horário das 08:30 às 17:00 horas. A data do início do prazo para envio da proposta
eletrônica será de 04/08/2022, até o momento anterior ao início da sessão pública. Informações poderão
ser obtidas pelos telefones (11) 3158-4334 e/ou através do e-mail gli@fde.sp.gov.br. ROBERTO POMPEI
GOUVEIA - Gerente de Licitações

CORPO DE BOMBEIROS
Comando de Bombeiros Metropolitano

EDITAL DE LICITAÇÃO
Encontra-se aberta na UGE 180203 - Divisão de Finanças Logística e Patrimônio do Comando de Bombeiros
Metropolitano a seguinte licitação: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 20220741006 PROCESSO PMESP-PRC-2022/14863.
OFERTA DE COMPRA Nº. 180203000012022OC00148. LOCAL DO PROCESSO PARA VISTAS AOS AUTOS: UGE
180203 Divisão de Finanças e Patrimônio do Corpo de Bombeiros Metropolitano sito à Praça Clóvis Bevilácqua, 421 - 1º
andar - Centro – São Paulo – SP –Seção de Licitações. OBJETO: Aquisição de viatura operacional para transporte de
semoventes. ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA: às 09:30 horas do dia 17/08/2022, sendo realizada por meio eletrônico
através do site www.bec.sp.gov.br. EDITAL: As empresas interessadas em participar do certame poderão retirar o edital
pelo site www.bec.sp.gov.br, www.e-negociospublicos.com.br. Demais esclarecimentos no endereço acima, de segunda à
sexta-feira, das 09:00 às 12:00 e das 14:00 às 18:00 horas, pelos tels: (11) 3396-2288, 3396-2065. Autoridade Subscritora
do Edital: Capitão PM Tiago Tavares da Silva. Pregoeiro: Tenente PM Carmem Luiza da Silva Martinez Duran.

CNPJ nº 60.210.515/0001-48
Relatório da Administração
Senhores Acionistas: Em cumprimento às disposições legais e estatutárias, submetemos à apreciação de V.Sas., as Demonstrações Financeiras dos exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020.
Balanços patrimoniais Em 31 de dezembro de 2021 e 2020 (Valores expressos em milhares de Reais)
Demonstrações dos fluxos de caixa (Em milhares de Reais)
Controladora
Consolidado
Controladora
Consolidado
Fluxo de caixa das
Controladora
Consolidado
2020
2021
2020 atividades operacionais
Ativo
2021
2020
2021
2020 Passivo e patrimônio líquido 2021
2021
2020
2021
2020
106.846 98.800 106.945 98.883 Lucro liquido do exercício
Circulante
163.794 150.168 164.213 150.712 Circulante
6.642 5.545 6.640 5.549
Caixa e equivalentes de caixa 2.312
7.539
2.334
7.715 Empréstimos e financiamentos 39.369 31.593 39.369 31.593 Itens de resultado que
1.241
1.510
1.241
1.510 não afetam o caixa
Contas a receber de clientes 76.456 67.292 76.604 67.589 Arrendamento Mercantil
48.496 48.676 48.510 48.683
Estoques
45.853 43.460 46.027 43.652 Fornecedores
Perda estimada para créditos
Bens Imóveis mantidos p/venda 5.748
6.538
5.748
6.538 Salários e encargos
de liquidação duvidosa
1.100 1.210 1.100 1.210
8.035
8.212
8.057
8.237
Tributos a recuperar
28.590 23.820 28.660 23.847 sociais a pagar
IR e CS diferido
88
(745)
88
(745)
1.526
554
1.572
594
Outros créditos
4.835
1.519
4.840
1.371 Obrigações tributárias
Depreciações e amortização
4.416 4.312 4.416 4.312
8.179
8.255
8.196
8.266
Não circulante
10.495 12.312 10.503 12.313 Outras contas a pagar
108
108
34.453 33.702 34.453 33.701 Baixa do ativo imobilizado, líquida
Depósitos Judiciais
717
717
717
718 Não circulante
36
154
36
154
Transações c/partes relacionadas 52
60
- Empréstimos e financiamentos 24.527 21.672 24.527 21.672 Perda/Refugo de estoque
Reversão
de
provisão
trabalhista
(357)
(357)
4.049
6.037
4.049
6.037
Contas a receber de clientes
2.840
5.517
2.840
5.517 Arrendamento mercantil
133
(399)
623
266
623 Resultado de equiv. patrimonial
Tributos diferidos
3.062
3.013
3.062
3.013 Provisões p/ demandas judiciais 266
33
124
33
124
5.413
5.276
5.413
5.276 Juros reconhecidos e não pagos
Tributos a recuperar
3.656
2.918
3.656
2.918 Tributos diferidos
198
94
198
93 Lucro liquido do
Outros créditos
168
147
168
147 Outras contas a pagar
12.090 10.309 11.955 10.712
78.612 74.941 78.612 74.941 exercício ajustado
Investimentos
326
459
- Patrimônio líquido
45.409 45.409 45.409 45.409 Aumento/(redução) das contas
Imobilizado
40.092 37.097 40.094 37.099 Capital social
de
ativos
e
passivos
operacionais
6.765
6.458
6.765
Intangível
234
284
234
284 Ajuste de avaliação patrimonial 6.458
(7.587) (8.910) (7.438) (9.261)
Reserva de lucros
26.745 22.767 26.745 22.767 Contas a receber de clientes
Direito de Uso sobre
(2.429) (17.091) (2.411) (17.042)
4
6 Estoques
contratos de arrendamento
4.970
7.123
4.970
7.123 Participação de não controladores
Tributos a recuperar
(5.508) (5.704) (5.551) (5.716)
45.622 44.963 45.298 44.506 Total do passivo e
Depósitos
judiciais
(348)
1
(348)
219.911 207.443 220.014 207.531
Total do ativo
219.911 207.443 220.014 207.531 do patrimônio líquido
Transações c/ partes relacionadas (52)
147
(60)
147
Demonstrações das mutações do patrimônio líquido (Em milhares de Reais)
Outros créditos
(3.337) 6.575 (3.492) 6.582
Reservas de lucros
Ajuste Lucros/
ParticiDireito de Uso sobre contratos
Reserva
Reserva
de (prejuípação
de arrendamento
2.153 1.425 2.153 1.425
de incenRede avaliação
zos)
de não
Fornecedores
(180) 20.339 (173) 20.338
Capital
tivos serva retenção
patri- acumu
controArrendamento Mercantil
(2.257) (1.251) (2.257) (1.251)
social
fiscais legal de lucros
monial
lados
Total ladores Total Obrigações tributárias
972
(725)
978
(702)
Saldos em 31 de dezembro de 2019
45.409
5.240 1.414
12.910
7.086
- 72.059
2 72.061 Salários e encargos
Lucro líquido do exercício
5.545
5.545
4 5.549 sociais a pagar
(177) 1.277 (180) 1.294
Constituíção de reserva de incentivos fiscais
57
(57)
- Outras contas a pagar
28 1.411
35 1.414
Realização de ajuste de avaliação patrimonial
(321)
321
- Bens Imóveis mantidos p/ venda
790 (6.538)
790 (6.538)
Constituição de reserva legal
277
(277)
- Fluxo de caixa gerado
Juros sobre capital próprio
- (2.663) (2.663)
- (2.663) (consumido) nas
Constituição de reserva de retenção de lucros
2.869
- (2.869)
- atividades operacionais
(5.495)
916 (5.649) 1.054
Saldos em 31 de dezembro de 2020
45.409
5.297 1.691
15.779
6.765
- 74.941
6 74.947 Fluxo de caixa das atividades
Lucro líquido do exercício
6.642
6.642
(2) 6.640 de investimentos
Constituíção de reserva de incentivos fiscais
282
(282)
- Aquisição de imobilizado
(7.361) (7.000) (7.361) (7.000)
Realização de ajuste de avaliação patrimonial
(307)
307
- Fluxo de caixa consumido nas
Constituição de reserva legal
332
(332)
- atividades de investimentos (7.361) (7.000) (7.361) (7.000)
Juros sobre capital próprio
- (2.971) (2.971)
- (2.971) Fluxo de caixa das atividades
Constituição de reserva de retenção de lucros
3.364
- (3.364)
- de financiamentos
Saldos em 31 de dezembro de 2021
45.409
5.579 2.023
19.143
6.458
- 78.612
4 78.616 Ingressos de financiamentos
39.804 42.739 39.804 42.739
Pagamento de empréstimos
Demonstrações dos resultados Exercicíos findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020 (Em milhares de Reais)
e financiamentos
(29.204) (28.466) (29.204) (28.466)
Lucro operacional antes
Controladora
Consolidado
2021
2020
2021
2020 do resultado financeiro
14.231 10.244 14.280 10.381 Juros s/ capital próprio pagos (2.971) (2.663) (2.971) (2.663)
Fluxo
de
caixa
gerado
nas
Receita líquida de vendas 413.523 358.371 413.459 359.106 Resultado financeiro líquido
atividades de financiamentos
7.629 11.610 7.629 11.610
Custo dos produtos
Receitas financeiras
5.490
7.845
5.497
7.853
Aumento (diminuição) de caixa
vendidos
(320.403) (270.561) (319.984) (270.307) Despesas financeiras
(11.527) (12.607) (11.584) (12.633) e equivalentes de caixa
(5.227) 5.526 (5.381) 5.664
Lucro bruto
93.120
87.810 93.475
88.799
(6.037) (4.762) (6.087) (4.780) Caixa e equivalentes de
Receitas (despesas) operacionais
Lucro
antes
do
IR
e
CS
8.194
5.482
8.193
5.601
caixa
no
início
do
exercício
7.539 2.013 7.715 2.051
Despesas comerciais
(62.153) (57.918) (62.584) (58.386)
IR e CS - Corrente
(1.465)
(683) (1.465)
(798) Caixa e equivalentes de
Despesas gerais e
2.312 7.539 2.334 7.715
(88)
745
(88)
745 caixa no final do exercício
administrativas
(22.380) (20.762) (22.402) (20.769) IR e CS - Diferido
Lucro Liquido do exercício
6.642
5.545
6.640
5.549 Aumento (diminuição) de
Resultado de
caixa e equivalentes de caixa (5.227) 5.526 (5.381) 5.664
equivalência patrimonial
(133)
399
- Atribuíveis aos:
Outras receitas/(despesas)
Acionistas controladores
6.642
5.545
6.642
5.545 Demonstração do Resultado Abrangente (Em milhares de Reais)
operacionais
5.777
715
5.791
737 Acionistas não controladores
Controladora
Consolidado
(2)
4
2021
2020
2021
2020
cambiais. O reconhecimento no resultado é conforme o regime de
Notas Explicativas
Lucro Liquido do exercício 6.642
5.545
6.640
5.549
1. Contexto operacional: A Poli-Nutri Alimentos S.A. (“Companhia”) competência. 2.1.3 Impostos sobre venda e revenda de produtos: Ajuste de avaliação patrimonial 307
307
iniciou suas operações em 1989 e tem por objeto a fabricação, dis- As receitas de venda e revenda estão sujeitas aos seguintes impos- Total do resultado
tribuição e comercialização de alimentos para animais, produtos tos e contribuições: PIS, COFINS E ICMS 2.1.4. Estimativas contá- abrangente do exercício
6.949
5.545
6.947
5.549
veterinários e insumos a alimentação animal. A Companhia é espe- beis: A elaboração das demonstrações contábeis individuais e con- Atribuíveis aos:
cializada em pesquisar, produzir e ofertar soluções e produtos nutri- solidadas, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e Acionistas controladores
6.949
5.545
6.949
5.545
cionais para produtores de carnes de frango, suínos, bovinos, pei- pelo IFRS. 2.1.5. Instrumentos financeiros: Instrumentos financei- Acionistas não controladores
(2)
4
xes, camarões, além de leite e ovos e animais de companhia como ros incluem aplicações financeiras, investimentos em instrumentos
construção, deduzidos da depreciação calculada pelo método linear
pet e equinos. A sede da Companhia é situada na cidade de Itapevi de dívida e patrimônio, contas a receber e outros recebíveis, caixa e
e levam em consideração o tempo de vida útil estimada dos bens e
(SP), na qual está instalado um centro de distribuição, situando-se equivalentes de caixa, empréstimos e financiamentos, assim como
com base nos prazos contratuais dos imóveis alugados quanto às
o seu escritório corporativo na cidade de São Paulo (SP). Além dis- contas a pagar e outras dívidas. Os instrumentos financeiros foram
benfeitorias efetuadas. 2.3.6 Ativos arrendados Reconhecimento
so, possui unidades fabris nas cidades de Maringá (PR), Eusébio reconhecidos de acordo com pronunciamento técnico CPC 48. 2.1.6
e mensuração: Os arrendamentos em cujos termos a Companhia
(CE) e Treze Tílias (SC) e dois centros de distribuição em Lajedo Moeda estrangeira: A Administração da Companhia e controlada
e a controlada assumem os riscos e benefícios inerentes à pro(PE) e Varginha (MG). A Companhia detém participação societária definiram que sua moeda funcional, bem como das empresas no
priedade são classificados como arredamentos financeiros. 2.3.7
na Excelpet Distribuidora de Rações do Brasil Ltda, que visa à dis- Brasil, é o Real de acordo com as premissas descritas no pronunciaPagamentos dos arrendamentos: Os pagamentos efetuados sob
tribuição e à comercialização de produtos para animais domésticos. mento técnico CPC 02 (R2). 2.3 Ativo circulante e não circulante.
arrendamentos operacionais são reconhecidos no resultado pelo
2. Resumo das principais práticas contábeis. 2.1 Apuração do 2.3.1 Caixa e equivalentes de caixa: Compreendem numerários em
método linear no prazo do arrendamento. 2.4 Passivos circulantes
resultado: O resultado das operações é apurado em conformidade espécie, depósitos bancários disponíveis e aplicações financeiras de
e
não circulantes: Os passivos circulantes e não circulantes são
com o regime contábil de competência, que estabelece que as re- curto prazo, de alta liquidez, que são prontamente conversíveis em
demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos,
ceitas e despesas devem ser incluídas na apuração dos resultados montante conhecido de caixa e que estão sujeitas a um insignificante
quando aplicável, dos correspondentes encargos, variações monedos períodos em que ocorrerem, sempre simultaneamente quando risco de mudança de valor. 2.3.2 Contas a receber de clientes: As
tárias e/ou cambiais incorridas até a data do balanço patrimonial.
se correlacionarem, independentemente do pagamento ou recebi- contas a receber de clientes são registradas pelo valor justo e, quan2.4.1 Provisões: As provisões são registradas quando for provável
mento. 2.1.1. Receita: A receita proveniente das vendas de produtos do aplicável, ajustadas ao seu valor presente, em conformidade com
a saída de benefícios econômicos futuros, decorrentes de eventos
é reconhecida de acordo com o pronunciamento técnico CPC 47 o pronunciamento técnico CPC 12. 2.3.3 Estoques: Os estoques
passados, de maneira que possam ser estimadas com segurança.
(IFRS 15). 2.1.2 Receita e despesa financeiras: As receitas finan- são demonstrados ao custo médio das compras ou produção, sendo
Julio Flavio Neves
ceiras abrangem receitas de juros sobre aplicações financeiras, des- ajustados ao valor realizável líquido, quando inferior ao custo médio.
José Leandro Caldeira Bruzeguez
contos obtidos e juros recebidos. A receita de juros sobre aplicação 2.3.4 Investimentos: Os investimentos da Controladora em empreLudovico Roberto Derubeis
é reconhecida no resultado conforme o regime de competência. As sa Controlada são avaliados pelo método de equivalência patrimoResponsável: Stefanie Silveira da Silva Leite
despesas financeiras referem-se substancialmente a despesas com nial nas demonstrações contábeis individuais. .2.3.5 Imobilizado:
CRC - SP-334021/O-1
juros sobre empréstimos, financiamentos e variações monetárias Os ativos imobilizados são registrados pelo custo de aquisição ou

SECRETARIA DE ESTADO
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11. 3729-6600

GOVERNO DO ESTADO
DE SÃO PAULO

FDE AVISA: ABERTURA DE LICITAÇÃO (TIPO TÉCNICA E PREÇO) - PROJETO
A FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FDE comunica às empresas
interessadas que acha-se aberta licitação para execução de Projeto Executivo de Ampliação:
- TOMADA DE PREÇOS Nº: 46/00054/22/02 - FDE-PRC-2022/00307 - PRÉDIO(S) / LOCALIZAÇÃO(ÕES): EE Prof Salvador Ligabue - Rua Moreninha Linda, 65 2820010 Cohab Paulistano - São Paulo-SP
- ABERTURA DA LICITAÇÃO (DIA E HORA): 21/09/2022, às 09:30 hs.
- TOMADA DE PREÇOS Nº: 46/00055/22/02 - FDE-PRC-2022/00308 – PRÉDIO(S) / LOCALIZAÇÃO(ÕES): EE Therezinha Aranha Mantelli - Rua Prof Antonio de Castro Lopes, 930 - Cep: 03805-080 - Prq
Boturussu - São Paulo-SP - ABERTURA DA LICITAÇÃO (DIA E HORA): 21/09/2022, às 10:00 hs.
- TOMADA DE PREÇOS Nº: 46/00060/22/02 - FDE-PRC-2022/00314 – PRÉDIO(S) / LOCALIZAÇÃO(ÕES): EE Prof Adolpho Pluskat - Rua Cafe do Brasil, 130 - Cep: 08161-220 - Jd dos Ipes - São Paulo-SP - ABERTURA DA LICITAÇÃO (DIA E HORA): 21/09/2022, às 10:30 hs.
- TOMADA DE PREÇOS Nº: 46/00086/22/02 - FDE-PRC-2022/00368 – PRÉDIO(S) / LOCALIZAÇÃO(ÕES): EE Prof Jose Roberto Friebolin - Rua Bahia, 392 7072200 Vila Rosalia - Guarulhos-SP - ABERTURA DA LICITAÇÃO (DIA E HORA): 21/09/2022, às 11:00 hs.
- TOMADA DE PREÇOS Nº: 46/00095/22/02 - FDE-PRC-2022/00377 – PRÉDIO(S) / LOCALIZAÇÃO(ÕES): EE Prof Jose Henrique de Paula e Silva - Praca Internacional, 597 - Cep: 09260-100 - Prq
N.Oratorio - Santo André-SP - ABERTURA DA LICITAÇÃO (DIA E HORA): 21/09/2022, às 14:00 hs.
- TOMADA DE PREÇOS Nº: 46/00097/22/02 - FDE-PRC-2022/00379 – PRÉDIO(S) / LOCALIZAÇÃO(ÕES): EE Dr Jose Americo de Almeida - Rua Ramon Bayeu, 21 - Cep: 05363-200 - Vila Nova Alba - São
Paulo-SP - ABERTURA DA LICITAÇÃO (DIA E HORA): 21/09/2022, às 14:30 hs.
- TOMADA DE PREÇOS Nº: 46/00098/22/02 - FDE-PRC-2022/00380 – PRÉDIO(S) / LOCALIZAÇÃO(ÕES): EE Prof Orestes Rosolia - Rua Padre Jeronimo Machado, 200 3590000 Conjunto Habitacional Padre
Manoel de Nobrega - São Paulo-SP - ABERTURA DA LICITAÇÃO (DIA E HORA): 21/09/2022, às 15:00 hs.
- TOMADA DE PREÇOS Nº: 46/00109/22/02 - FDE-PRC-2022/00423 – PRÉDIO(S) / LOCALIZAÇÃO(ÕES): EE Jorge Duprat Figueiredo - Rua Antonio Lombardo, 140 - Cep: 03572-230 - Jd Sta Terezinha
- São Paulo-SP - ABERTURA DA LICITAÇÃO (DIA E HORA): 22/09/2022, às 09:30 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 TÉCNICAS, 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

AVISO DE LICITAÇÃO
MODALIDADE: Pregão Presencial 71/2022, PROCESSO: 458/2022, OBJETO RESUMIDO: REGISTRO DE
PREÇO DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS PARA FESTIVIDADES E EVENTOS. DATA E HORA DA
LICITAÇÃO: 17/08/2022 as 14h00, LOCAL DA LICITAÇÃO: Sala de Licitações do Paço Municipal, na Praça
Cel. Brasílio Fonseca, 35, Centro, Guararema – SP. O Edital poderá ser lido e obtido na íntegra no Paço
Municipal de Guararema, no período das 08h30min às 16h00. Os interessados poderão obter o Edital por
e-mail, enviando mensagem eletrônica para o endereço licitacao@guararema.sp.gov.br, informando os
dados da empresa, a modalidade e o número da licitação. Outras informações podem ser obtidas pelo
telefone (11) 4693-8012.
JOSE LUIZ EROLES FREIRE,
Prefeito Municipal.

Publique
em jornal
de grande
circulação.
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EDITAL PARA CONHECIMENTO DE TERCEIROS INTERESSADOS, COM PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS, expedido nos
autos do PROC. Nº 0032889-46.2013.8.26.0068. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da Vara da Fazenda Pública, do Foro
de Barueri, Estado de São Paulo, Dr(a). GRACIELLA LORENZO SALZMAN, na forma da Lei, etc. FAZ SABER A
TERCEIROS INTERESSADOS NA LIDE que o(a) MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA move uma Desapropriação
- Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941 de Desapropriação contra Armando Lourenço Boleto e Marcio
Rogério dos Santos Faim, objetivando a incorporação ao seu patrimônio dos lotes 31/32 e área de reserva da quadra
08 do Parque Fernão Dias, declarados de utilidade pública conforme Decreto Estadual nº 51.796, datado de
09.05.07. Para o levantamento de 80% dos depósitos efetuados, foi determinada a expedição de edital com o prazo
de 10 (dez) dias a contar da publicação no Órgão Oficial, nos termos e para os fins do Dec. Lei nº 3.365/41, o qual,
por extrato, será afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Barueri, aos 01
de setembro de 2021.
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0011956-83.2012.8.26.0554.
O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 7ª Vara Cível, do Foro de Santo André, Estado de São Paulo,Dr(a). MARCIO BONETTI, na
forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) a CASA DE CARNES RETORNO LIMITADA ME, CNPJ:69.182.186/0001-43 que,
BON MART FRIGORIFICO LTDA, ajuizou ação de EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL visando o valor de
R$5.010,93(fevereiro/2012). E, para que chegue ao conhecimento da SUPRACITADA, expediu-se o presente edital, para
que em 03 dias, pague o débito atualizado ou em 15 dias embargue ou reconheça o crédito, comprovando o depósito de
30% do valor, inclusive custas e honorários, podendo requerer o restante em 6 parcelas com correção monetária e juros
de 1% ao mês, prazos estes que começarão a fluir após os 20 dias supra, sob pena de penhora de bens. Não sendo
contestada a ação, a ré será considerada revel, com nomeação de curador. Será o presente edital, por extrato, afixado e
publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Santo André, aos 25 de julho de 2022.

SECRETARIA DE ESTADO
DA EDUCAÇÃO

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: 69/00385/22/02 - FDE-PRC-2022/00642 – PRÉDIO(S) / LOCALIZAÇÃO(ÕES): EE Dagoberto Nogueira da Fonseca - Rua Pe de conde, s/n – Vila Suarão - Itanhaem, EE Jose
Antonio de Affonseca Roge Ferreira – Rua Alfredo Simões Dias, s/n – Jd Umuarama – Itanhaem, EE Profa
Roseçia Braga Xavier – Av. Ver Armando Ferreira, 913 – Bal Gaivota - Itasnhaem; EE Carmen Miranda – Av.
Prof Terezinha Rodrigues Kalil, 1221 – Jd. Brasil - Peruibe; EE Dr Francisco Pereira da Rocha - Rua Riachuelo,
110 – Prados - Peruibe, EE Jd São João – Rua Eduardo Alvares Machado, 1109 - - Bal Sambura - Peruibe,
EE Maya Alice Ekman - Rua Tiradentes, 805 – Jd. Jangadas, EE/CEL Prof Ottoniel Junqueira – Rua Alfredo
Gomes, 185 – Centro - Peruibe, EE Pe. Prof. Vitalino Bernini – Rua L, 27 – Caraminguava - Peruibe, em São
Paulo - ABERTURA DA LICITAÇÃO (DIA E HORA): 19/09/2022, às 15:00 hs.
O(s) Edital(is) poderá(ão) ser obtido(s) gratuitamente nos endereços eletrônicos http://www.imprensaoficial.
com.br e www.fde.sp.gov.br. A(s) planilha(s) Quantitativa(s) de Serviços e Preços deverá(ao) ser dispostas
em formato BIN (arquivo de retorno - RET), gerada(s) OBRIGATORIAMENTE através do aplicativo 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
SECRETARIA DE ESTADO
DA EDUCAÇÃO

GOVERNO DO ESTADO
DE SÃO PAULO

FDE AVISA: PREGÃO ELETRÔNICO
Encontra-se aberto na Gerência de Licitações da FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO
– FDE, o Pregão Eletrônico de Registro de Preços nº. 77/00097/22/05, objetivando a CONSTITUIÇÃO DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE BALANÇA ELETRÔNICA
DIGITAL DE COZINHA – BG-01, ESPREMEDOR DE FRUTAS COMERCIAL – EC-01, PROCESSADOR DE ALIMENTOS COMERCIAL – PA-01 E TERMÔMETRO DIGITAL TIPO ESPETO – TM01. A sessão pública dar-se-á no dia 17/08/2022, às 10:00 horas no endereço eletrônico: www.
bec.sp.gov.br, onde os interessados poderão verificar o Edital na íntegra através da Oferta de Compra nº
081102080462022OC00016, ou através do endereço: http://www.fde.sp.gov.br (opção Licitações) ou ainda
na sede da FDE, na Gerência de Licitações na Av. São Luis, 99 - República - 01046-001 - São Paulo - SP,
de segunda a sexta-feira, no horário das 08:30 às 17:00 horas. A data do início do prazo para envio
da proposta eletrônica será de 04/08/2022, até o momento anterior ao início da sessão pública. Informações poderão ser obtidas pelos telefones (11) 3158-4334 e/ou através do e-mail gli@fde.sp.gov.br.
ROBERTO POMPEI GOUVEIA - Gerente de Licitações

A PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAREMA, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, considerando
o número de candidatos inscritos até o momento para o Processo Seletivo Simplificado nº 009/2022, para a
contração temporária para atendimento de excepcional interesse público de Enfermeiro, RESOLVE que fica
ALTERADO o local da realização da prova objetiva, conforme o subitem 9.4. do Item 9. do Edital, para o
prédio da Escola Profissionalizante “Prefeito Sebastião Alvino de Souza”, localizado na Rua Dr. Armindo, nº
567, Bairro Nogueira, Guararema/SP. O Edital de alteração do local da prova objetiva poderá ser lido e obtido
na íntegra por meio do endereço eletrônico www.guararema.sp.gov.br.
De acordo com o art.50 e §1º do art.65, da Lei Orgânica Municipal e com o Decreto nº 2665, de 01/09/2009,
esta publicação apresenta-se em sua forma resumida. Seu texto integral encontra-se disponível na Portaria
da Prefeitura Municipal de Guararema, bem como no site da Prefeitura (www.guararema.sp.gov.br)

AVISO DE LICITAÇÃO
MODALIDADE: Pregão Presencial 68/2022, PROCESSO: 447/2022, OBJETO RESUMIDO: AQUISIÇÃO
PARCELADA DE LEITE MATERNIZADO FASE I, FASE II E LEITE EM PÓ INTEGRAL. DATA E HORA DA
LICITAÇÃO: 17/08/2022 as 9h00, LOCAL DA LICITAÇÃO: Sala de Licitações do Paço Municipal, na Praça
Cel. Brasílio Fonseca, 35, Centro, Guararema – SP. O Edital poderá ser lido e obtido na íntegra no Paço
Municipal de Guararema, no período das 08h30min às 16h00. Os interessados poderão obter o Edital por
e-mail, enviando mensagem eletrônica para o endereço licitacao@guararema.sp.gov.br, informando os
dados da empresa, a modalidade e o número da licitação. Outras informações podem ser obtidas pelo
telefone (11) 4693-8012.
JOSE LUIZ EROLES FREIRE,
Prefeito Municipal.
Esta página faz parte da edição impressa produzida pela Gazeta de S.Paulo
com circulação em bancas de jornais e assinantes.
AUTENTICIDADE DA PÁGINA. A autenticidade deste documento pode ser
conferida através do QR Code ao lado ou pelo site https://flip.gazetasp.com.br
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QUINTA-FEIRA, 4 DE AGOSTO DE 2022
7ª VARA CÍVEL - FORO CENTRAL CÍVEL
EDITAL DE HASTA PÚBLICA (1ª e 2ª praça) do bem imóvel abaixo descrito, para conhecimento de eventuais interessados e para
intimação dos executados: NATALIA TOMOKO SASAKI DIAS (CPF/MF Nº 050.394.518-81) e EDGAR VAGNER DIAS (CPF/MF Nº
041.427.168-83). O MM. Juiz de Direito Dr. Sang Duk Kim, da 7ª Vara Cível – Foro Central Cível, Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo, na forma da lei, FAZ SABER, aos que o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem e interessar possa, que, por este
Juízo, processam-se os autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial com Garantia Hipotecaria, ajuizada por FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS
FEDERAIS - FUNCEF (CNPJ/MF Nº 00.436.923/0001-90) em face de NATALIA TOMOKO SASAKI DIAS (CPF/MF Nº 050.394.518-81) e EDGAR VAGNER DIAS (CPF/MF Nº 041.427.168-83), nos autos do Processo nº 1007182-26.2014.8.26.0100, 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 Sete de
Setembro, nº 546, Vila Boa Vista, Presidente Prudente/SP – CEP: 19020-510 - Descrição do Imóvel: Um prédio com estrutura em alvenaria, com uso
industrial, com a área de 321,70m² de construção, medindo 11,00 (onze) metros de frente, por 33,00 (trinta e três) metros da frente aos fundos, ou seja
363,00m² (trezentos e sessenta e três metros quadrados) de área total, que compreende o lote nº 11 (onze) da quadra nº 08-A (oito-a), situado na Rua 7
de Setembro, no bairro “Vila Boa Vista “ desta cidade e comarca de Presidente Prudente/SP, confrontando em sua integridade, pela frente com a rua 7 de
Setembro; de um lado com o lote nº 12 (doze); de outro lado com o lote nº 08 (oito) de Geraldo Ocanha e o lote nº 10 (dez); e , nos fundos com o lote nº
07 (sete), contendo em dito terreno uma casa residencial de madeira, coberta com telhas, sob nº 546 referida Rua 7 de Setembro.
Inscrição Municipal n°
Matrícula Imobiliária n°

Dados do Imóvel
0291.2200.01
39.663

1º Oﬁcial de Registro de Imóveis de Presidente Prudente/SP
Ônus

Registro
Av. 05

Data
08/03/2016

Ato
Penhora Exequenda

Processo/Origem
Proc. nº 1007182-26.2014.8.26.010

Beneﬁciário / Observações
Fundação dos Economiários Federais - FUNCEF

OBS 01: O imóvel possui 321,70m² de área construída (Laudo de Avaliação e Av. 03 da Matrícula Imobiliária). OBS 02: Trata-se de uma ediﬁcação comercial, tipo galpão comercial, e é composto por área principal de serviço, 1 (uma) cozinha, 1 (um) banheiro e 1 (um) escritório com divisórias (Laudo de
Avaliação – Fls. 426/467). OBS 03: Foi interposto Agravo de Instrumento para discussão sobre a correção dos cálculos do débito exequendo e eventual
excesso de penhora, visto que há duas unidades imobiliárias penhoradas (Processo nº 2113047-49.2022.8.26.0000). Monocraticamente foi concedido
efeito suspensivo para que, por ora, seja leiloado apenas o lote em questão, suspendendo-se a expedição da carta de arrematação até o julgamento do
recurso. Houve apresentação de contrarrazões e o recurso está pendente de julgamento. Valor de Avaliação do imóvel: R$ 402.500,00 (Jun/2021 –
Laudo de Avaliação ﬂs. 426/467). Valor de avaliação atualizado: R$ 453.179,20 (Jul/2022). O valor de avaliação será atualizado à época das praças.
Débitos Tributários: R$ 387,66 (Jul/2022), referente aos Débitos inscritos na Dívida Ativa. Os débitos tributários são sub-rogados no valor da arrematação (artigo 130, Código Tributário Nacional). 02 - A 1ª praça terá início em 02 de setembro de 2022, às 17 horas e 30 minutos, e se encerrará no
dia 05 de setembro de 2022, às 17 horas e 30 minutos. Não havendo lance igual ou superior à avaliação nos 3 (três) dias subsequentes ao início da
1ª Praça, a 2ª Praça seguir-se-á sem interrupção, iniciando-se em 05 de setembro de 2022, às 17 horas e 30 minutos, e se encerrará em 27 de
setembro de 2022, às 17 horas e 30 minutos. Será considerado arrematante aquele que ofertar o maior lance, sendo que serão aceitos lances iguais ou
superiores a 50% do valor da avaliação (artigo 891, parágrafo único do CPC). Caso não haja propostas para pagamento à vista, serão admitidas propostas
de arrematação parcelada exclusivamente eletrônicas pelo sítio eletrônico da gestora (www.alfaleiloes.com), sendo necessário sinal não inferior a 25%
do valor da proposta e o restante em até 30 meses. O saldo devedor (parcelado) sofrerá correção mensal pelo índice do E. TJ/SP. Havendo mais de uma
proposta todas serão apresentadas para apreciação pelo MM. Juiz da causa, que decidirá pela de maior valor, caso estejam em diferentes condições ou,
decidirá pela formulada em primeiro lugar, caso tenham iguais condições (artigo 891, parágrafo único, artigo 843, e artigo 895, §§ 1º ao 8º, todos do CPC).
03 - O leilão será realizado pelo Leiloeiro Público Oﬁcial, Davi Borges de Aquino, matriculado na Junta Comercial de São Paulo sob n° 1.070, através da
plataforma Alfa Leilões - Especialista em Imóveis (www.alfaleiloes.com). Todas as regras e condições aplicáveis estão disponíveis no Portal http://www.
alfaleiloes.com (artigos 12 e 13 da Resolução n° 236/2016, CNJ). 04 - O arrematante deverá pagar a título de comissão, o valor correspondente a 5%
(cinco por cento) sobre o preço de arrematação do bem. São Paulo, 25 de julho de 2022. DR. SANG DUK KIM - JUIZ DE DIREITO
DAVI BORGES DE AQUINO, Leiloeiro Público Oﬁcial, matriculado na Junta Comercial do Estado de São Paulo (“JUCESP”) sob o n°
1.070, gestor da Alfa Leilões - Especialista em Imóveis, localizada na Avenida Paulista, nº 2421 – 1º andar – Bela Vista, São Paulo - SP,
CEP: 01311-300, ou ainda, pelo telefone (11) 3230-1126, WhatsApp (11) 93207-1308, e-mail: contato@alfaleiloes.com, faz saber, pelo
presente Edital, que, devidamente autorizado pelo Credor Fiduciário: LIFE PARK GUARULHOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS
LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda (“CNPJ/MF”) sob o
n° 09.146.503/0001-44, com sede na Rua João Lourenço, nº 432, sala 35, Vila Nova Conceição, São Paulo/SP, CEP: 04508-030, representada por seus
procuradores: ANTONIO CARLOS SACCHI, casado, administrador de empresas, portador da cédula de identidade (“RG”) sob o nº 17.924.072/SSP e inscrito no Cadastro Nacional de Pessoa Física do Ministério da Fazenda (“CPF/MF”) sob nº 132.478.858-54 e ROBERTO GERAB, separado judicialmente,
engenheiro civil, portador da cédula de identidade (“RG”) sob o nº 3.744.467/SSP e inscrito no Cadastro Nacional de Pessoa Física do Ministério da Fazenda (“CPF/MF”) sob nº 919.371.758-04, ambos brasileiros, com domicílio proﬁssional sito à Rua João Lourenço, nº 432, sala 35, Vila Nova Conceição,
São Paulo/SP, CEP: 04508-030, nos termos do Escritura de Venda e Compra com Pacto de Adjeto de Alienação Fiduciária em Garantia de Pagamento e
Outras Avenças, datado em 22 de janeiro de 2018, no qual ﬁgura como Devedor Fiduciante: LUIZ ALBERTO MAZALA, brasileiro, divorciado, autônomo,
portador da cédula de identidade (“RG”) sob o nº 7.782.962/SSP e inscrito no Cadastro Nacional de Pessoa Física do Ministério da Fazenda (“CPF/MF”)
sob o nº 762.926.228-00, residente e domiciliado sito à Avenida São Miguel, nº 7.711, Vila Norma, São Paulo/SP, CEP: 08070-001, levará a PÚBLICO
LEILÃO de modo eletrônico (On-line), por meio do site: www.alfaleiloes.com, no dia 29 de agosto de 2022, às 13 horas e 30 minutos, em 1° (primeiro)
LEILÃO, com lance mínimo igual ou superior a R$ 557.622,94 (quinhentos e cinquenta e sete mil seiscentos e vinte e dois Reais e noventa e quatro
centavos), o imóvel abaixo descrito, com a propriedade consolidada em nome do credor ﬁduciário, constituído em consonância com o artigo 27, da Lei
Federal n° 9.514/1997 e demais disposições aplicáveis à matéria, a propriedade do bem imóvel Matriculado sob o Matrícula n° 123.672, registrado perante
o 1º Registro de Imóveis de Guarulhos/SP (Propriedade Consolidada em 14/02/2022, conforme Averbação de nº 09), na forma do presente edital. Caso
não haja licitante em primeiro leilão, ﬁca desde já designado o dia 13 de setembro de 2022, no mesmo horário e forma, para realização do 2° (segundo)
LEILÃO, com lance mínimo igual ou superior a a R$ 647.751,26 (seiscentos e quarenta e sete mil setecentos e cinquenta e um Reais e vinte e seis
centavos). Para que todos eventuais interessados possam ter acesso a este leilão, é publicado o presente edital, cuja íntegra pode ser consultada no
site: www.alfaleiloes.com. Leiloeiro Oﬁcial: Davi Borges de Aquino, JUCESP n ° 1.070.
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10/08/2022 A PARTIR DAS 9:30. ID: 109473. SOLD IMÓVEIS - SANTANDER AF 1ª PRAÇA. Loc.: SP. CASA 410M², OCUPADO, NO JARDIM
PERNAMBUCO II, GUARUJÁ/SP - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - 1ª PRAÇA. 10/08/2022 A PARTIR DAS 13:30. ID: 109176. SOLD PAULO COND. BOA
ESPERANÇA. Loc.: MG. COLHEITADEIRA DE CANA. 10/08/2022 A PARTIR DAS 13:30. ID: 109550. SOLD APP QUERO VENDER. Loc.: SP. 17
DRONES DIVERSOS. 10/08/2022 A PARTIR DAS 14:00. ID: 109097. SOLD CENTRAL DE EQUIPAMENTOS. Loc.: SC. RACKS COM COMPRESSORES
BITZER E COPELAND. 11/08/2022 A PARTIR DAS 10:00. ID: 108324. SOLD IMÓVEIS - SANTANDER AF 1ª PRAÇA. Loc.: SP. APTOS, OCUPADOS
EM SÃO PAULO/SP E GUARUJÁ/SP - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - 1ª PRAÇA. 11/08/2022 A PARTIR DAS 11:00. ID: 109297. SOLD ANBIMA
MOBILIÁRIOS. Loc.: RJ. MOBILIÁRIOS CORPORATIVOS E INFORMÁTICA. 11/08/2022 A PARTIR DAS 11:30. ID: 108615. SOLD TRAÇO
ENGENHARIA. Loc.: TO. TERMOFORMADORA NEOTEC, CONTADORA, EMBALADEIRA, EMPACOTADEIRA AUTOMÁTICA E ETC. 11/08/2022 A
PARTIR DAS 12:00. ID: 109317. SOLD START ENGENHARIA. Loc.: SP. VEÍCULOS LEVES E PESADOS. 11/08/2022 A PARTIR DAS 14:00. ID: 109316.
SOLD TRONICA. Loc.: SC. FROTA LEVE, PESADA, ESCAVADEIRAS E OUTROS. 11/08/2022 A PARTIR DAS 14:00. ID: 109617. SOLD CURY FLOW
SANTA ROSA - DECORADO. Loc.: RJ. BENS DE APTO DECORADO. 11/08/2022 A PARTIR DAS 14:00. ID: 109189. SOLD IMÓVEIS - SANTANDER.
Loc.: BA, ES, SP. EX-AGÊNCIAS DESOCUPADAS PARCELAMENTO EM ATÉ 60X. 11/08/2022 A PARTIR DAS 14:30. ID: 107908. SOLD IMÓVEIS SANTANDER - AF 2ª PRAÇA. Loc.: SP. APTO 182M², 2 VAGAS NA CASA VERDE, SÃO PAULO/SP - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - 2ª PRAÇA. 11/08/2022
A PARTIR DAS 15:00. ID: 109503. SOLD APP QUERO VENDER-15H. Loc.: SP. CHURRASQUEIRAS PORTÁTEIS, ELETRODOMÉSTICOS DIVERSOS.
10/08/2022 A PARTIR DAS 13:30. ID: 109467. SOLD IMÓVEIS - CREDITAS AF - 2ª PRAÇA. Loc.: SP. APTO 74M², OCUPADO, 1 VAGA EM
GUARULHOS/SP - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - 2ª PRAÇA. 10/08/2022 A PARTIR DAS 14:30. ID: 109239. SOLD IMÓVEIS - SANTANDER AF
2ª PRAÇA. Loc.: SP. CASA 337M² EM IRACEMÁPOLIS/SP - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - 2ª PRAÇA. 11/08/2022 A PARTIR DAS 15:30. ID: 108970.
SOLD IMÓVEIS - SANTANDER - AF 2ª PRAÇA. Loc.: SP. APTO 97M², 01 VAGA NO JARDIM DAS NAÇÕES, TAUBATÉ/SP - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
- 2ª PRAÇA.
Tel.: (11) 4950-9400 E-mail: cac@superbid.net - Auditório: Av. Eng. Luís Carlos Berrini, 105, Edifício Berrini One, 4º andar, São Paulo/SP, CEP: 04571-010. LEILOEIRO: Alexandre Travassos - JUCESP nº 951.
Os bens serão vendidos no estado em que se encontram. A descrição detalhada dos lotes e edital do leilão constam no site www.superbid.net ou no catálogo à ser distribuído no local do leilão.

10/08/2022 A PARTIR DAS 10:00. ID: 109216. MAGPARANÁ. Loc.: PR. TRATORES COLHEITADEIRAS PULVERIZADORES IMPLEMENTOS.
Tel.: (11) 4950-9400 E-mail: cac@superbid.net - Auditório: Av. Eng. Luís Carlos Berrini, 105, Edifício Berrini One, 4º andar, São Paulo/SP, CEP: 04571-010. LEILOEIRO: André Luiz Wuitschik - JUCEPAR 20/327_L.
Os bens serão vendidos no estado em que se encontram. A descrição detalhada dos lotes e edital do leilão constam no site www.superbid.net ou no catálogo à ser distribuído no local do leilão.

10/08/2022 A PARTIR DAS 12:00. ID: 109421. LOG SYSTEMS. Loc.: SP. PORTA PALLETS, EMPILHADEIRA ELÉTRICA 11 MTS, CAIXAS, PISOS EM
AÇO, VIGAS, PRATELEIRAS. 10/08/2022 A PARTIR DAS 13:00. ID: 109416. PME IRMÃOS ARAUJO. Loc.: SP. POLICORTE, GERADORAS, TORNOS,
MAQUINAS DE SOLDAS, PRENSAS E OUTROS. 11/08/2022 A PARTIR DAS 14:30. ID: 109422. EZ COMEX. Loc.: SP. HIDROJATEADORAS DIESEL,
GERADOR, PONTE ROLANTE, ROLO COMPACTADOR, USINA DE ASFALTO.
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.

10/08/2022 A PARTIR DAS 15:00. ID: 109326. LEILÃO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. Loc.: SP. APARTAMENTO NO BAIRRO DE SANTA CECÍLIA.
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: Hélio José Abdou - JUCESP nº 603.
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.

10/08/2022 A PARTIR DAS 11:00. ID: 109508. SICREDI. Loc.: SP. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - CASA TÉRREA AREA T 375M2 EM BALNEÁRIO
DELFIM VERDE.
Tel.: (11) 4950-9400 E-mail: cac@superbid.net - Auditório: Av. Eng. Luís Carlos Berrini, 105, Edifício Berrini One, 4º andar, São Paulo/SP, CEP: 04571-010. LEILOEIRO: Joney Marcelo Lopes Ferreira - JUCEPAR nº 19-302/L.
Os bens serão vendidos no estado em que se encontram. A descrição detalhada dos lotes e edital do leilão constam no site www.superbid.net ou no catálogo à ser distribuído no local do leilão.

09/08/2022 A PARTIR DAS 20:00. ID: 109722. DEDALO. Loc.: SP. INSTRUMENTOS DE ESCRITA E ACESSÓRIOS MASCULINOS PAGAMENTO EM
6X SEM JUROS NO CARTÃO.
Tel.: (11) 4950-9400 E-mail: cac@superbid.net - Auditório: Av. Eng. Luís Carlos Berrini, 105, Edifício Berrini One, 4º andar, São Paulo/SP, CEP: 04571-010. LEILOEIRO: José Roberto Bortoletto Junior - JUCESP nº 403.
Os bens serão vendidos no estado em que se encontram. A descrição detalhada dos lotes e edital do leilão constam no site www.superbid.net ou no catálogo à ser distribuído no local do leilão.

10/08/2022 A PARTIR DAS 10:01. ID: 109464. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS JTM. Loc.: SP. BAZUCA STARA, RETRO ESCAVADEIRA, TRATORES,
MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS.
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.

EDUARDO SYLVIO SCHANZER, Leiloeiro Público Oficial, JUCESP Nº 452, faz saber, pelo presente Edital, que, devidamente autorizada pelos comitentes procederá com o leilão do tipo “MAIOR LANCE OU OFERTA” de modo eletrônico (On-line), por meio do site: www.globoleiloes.com.br, o bem imóvel,
ora objeto de 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, cujo valor de avaliação R$ 1.490.000,00, e de lance
inicial, R$ 950.000,00. Deverá ser considerado o horário oficial de Brasília -DF. Para que todos eventuais interessados possam ter acesso a este leilão,
é publicado o presente edital, cuja íntegra pode ser consultada no site: www.globoleiloes.com.br. Leiloeiro Oficial: EDUARDO SYLVIO SCHANZER,
JUCESP n ° 452.

LEILÃO ONLINE
Edital de leilão - 1) leiloeira oﬁcial: Ana Clara de Mello e Silva, JUCESP n° 716. 2) Comitente:
Ateliê Thiago Ramasco, na cidade de Campinas, estado de São Paulo. Rua Major Sólon, 169
Centro CEP 13015095 inscrita no CNPJ / Me CNPJ 18.700.220.0001.93. 3) Os leilões serão
realizados online, através do site: www.anaclaraleiloes.lel.br, no dia 06/08/2022, sábado às 16h00 4) Condições para
participar do leilão: os interessados devem preencher o cadastro no site: www.anaclaraleiloes.lel.br. estar com 18 anos
completos, estar de acordo com este Edital e também com a condição de venda, além de estarem com seu CPF/CNPJ
em situação regular junto à Receita Federal. 5) Bens: leilão 380 lotes, sendo: lotes de decoração, arte, antiguidades,
canetas, joias, relógios, tapetes, pradarias, cristais, quadros, móveis, pedras preciosas - As fotos e descrições dos bens
(incluindo, material, cores, modelo, data da manufatura, medidas, etc) divulgadas no site: www.anaclaraleiloes.lel.br. Os
bens serão vendidos no estado de conservação em que se encontram. 6) Visitação segunda-feira das 10h às 18h com
agendamento via whatsapp (19) 97408-0251 ou poderão ser vistos pelo site. Lances: será vendido pelo valor maior oferecido pelos interessados. Condições Gerais: as demais regras e condições do leilão estão disponíveis no portal www.
anaclaraleiloes.lel.br e deverão ser aceitas pelo interessado em participar do leilão. Acesse: www.anaclaraleiloes.lel.br

LEILÃO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
ALEXANDRE TRAVASSOS, leiloeiro oficial inscrito na JUCESP n° 951, com escritório à Av.
Engenheiro Luís Carlos Berrini, 105 - 4º. Andar - Brooklin Paulista, São Paulo - SP, 04571-010 Edifício Berrini One, devidamente autorizado pelo Credor Fiduciário COOPERATIVA DE
CRÉDITO CRIDICERIPA - SICOOB CREDICERIPA, doravante designado VENDEDOR, inscrito no
CNPJ sob n° 00.966.246/0001-12, com sede na Rua Salvador de Freitas, n° 1243, Centro, Itaí/
SP, nos termos do instrumento particular de cédula de crédito bancário - CCB - Empréstimo nº
457046, datado de 06/10/2020, no qual figuram como Fiduciantes Alvaro Yoshio Tanaka,
brasileiro, agricultor, RG nº 24.198.910-3-SSP/SP e CPF nº 141.604.578-35, casado com Marisa
Barbosa Tavares Elias Tanaka, brasileira, professora, RG nº 15.340.306.8-SSP/SP e CPF nº
275.257.258-10, casados sob o regime da comunhão parcial de bens, residentes e domiciliados
na Rua Francisco de Barros, nº 523, Ibiúna/SP, e emitente A. Y. Tanaka Hortifruti Eireli - ME,
CNPJ nº 11.198.571/0001-07, situado na Rodovia Bunjiro Nakao - 710, Curral - Fundos, Ibiúna/
SP, levarão a PÚBLICO LEILÃO de modo Presencial e/ou On-line, nos termos da Lei nº 9.514/97,
artigo 27 e parágrafos, no dia 12 de Agosto de 2022 às 09h10, à Av. Engenheiro Luís Carlos
Berrini, 105 - 4º. Andar - Brooklin Paulista, São Paulo - SP, 04571-010 - Edifício Berrini One,
em PRIMEIRO LEILÃO, com lance mínimo igual ou superior a 1º PÚBLICO LEILÃO - VALOR: R$
1.768.018,44 (Um milhão, setecentos e sessenta e oito mil, dezoito reais e quarenta e quatro
centavos), o imóvel abaixo descrito, em lote único, com a propriedade consolidada em nome
do credor Fiduciário, constituído por: Imóvel - Sítio 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 matrícula 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. O imóvel encontra-se ocupado, e será
vendido no estado em que se encontra, não podendo o arrematante alegar desconhecimento
das condições, características e estado de conservação. A desocupação do imóvel deverá ser
providenciada pelo comprador, que assume o risco da ação, bem como todas as custas e
despesas, inclusive honorários advocatícios, mediante propositura da competente
reintegração na posse, na forma do artigo nº 30, da Lei nº 9.514/97. Caso não haja licitante
em primeiro leilão, fica desde já designado o dia 26 de Agosto de 2022 às 14h10 para realização
do SEGUNDO LEILÃO, com lance mínimo igual ou superior a 2º PÚBLICO LEILÃO - VALOR:
R$ 515.035,97 (Quinhentos e quinze mil, trinta e cinco reais e noventa e sete centavos).
Os interessados em participar do leilão de modo on-line, deverão se cadastrar nos sites
www.superbid.net e www.sold.superbid.net e se habilitar acessando a página deste leilão,
clicando na opção HABILITE-SE, com antecedência de até 01 (uma) hora, antes do início do
leilão presencial, não sendo aceitas habilitações após esse prazo. Demais condições de
participação online devem ser verificadas no site indicado. O envio de lances on-line se dará
exclusivamente através dos sites www.superbid.net e www.sold.superbid.net, respeitado o
lance inicial e o incremento mínimo estabelecido, em igualdade de condições com os
participantes presentes no auditório do leilão de modo presencial, na disputa pelo lote do
leilão. A venda será efetuada em caráter “ad corpus” e no estado de conservação em que o
imóvel se encontra, e eventual irregularidade ou necessidade de averbação de construção,
ampliação ou reforma, será objeto de regularização e os encargos junto aos órgãos
competentes por conta do adquirente. O(s) devedor(es) fiduciante(s) será(ão) comunicado(s)
na forma do parágrafo 2º-A do art. 27 da lei 9.514/97, incluído pela lei 13.465 de 11/07/2017,
das datas, horários e locais da realização dos leilões fiduciários, mediante correspondência
dirigida aos endereços constantes do contrato, inclusive ao endereço eletrônico, podendo o(s)
fiduciante(s) adquirir sem concorrência de terceiros, o imóvel outrora entregue em garantia,
exercendo o seu direito de preferência em 1º ou 2º leilão, pelo valor da dívida, acrescida dos
encargos e despesas, conforme estabelecido no parágrafo 2º-B do mesmo artigo, ainda que,
outros interessados já tenham efetuado lances, para o respectivo lote do leilão. No caso de
ações judiciais relativas aos imóveis arrematados, com decisões transitadas em julgado que
invalidem a consolidação da propriedade e/ou anulem a arrematação do imóvel pelo
comprador e/ou os leilões públicos promovidos pelo vendedor e/ou a adjudicação em favor
do vendedor, conforme o caso, a arrematação do comprador será rescindida, responsabilizandose o vendedor pela evicção de direitos restrita ao reembolso pelo vendedor ao comprador dos
valores efetivamente pagos pelo comprador pela arrematação do imóvel, excluída a comissão
do Leiloeiro Oficial que será restituída diretamente pelo Leiloeiro Oficial, sempre mediante a
apresentação dos respectivos comprovantes, sendo todos os valores atualizados pelos índices
aplicados à caderneta de poupança, não fazendo jus o comprador, nesta hipótese de rescisão,
a juros de mora, multas por rescisão contratual, perdas e danos ou lucros cessantes. Caso o
comprador esteja na posse do imóvel, deverá desocupá-lo em 15 dias a contar da Notificação
enviada pelo vendedor ao comprador, sem direito à retenção ou indenização por eventuais
benfeitorias que tenha feito no imóvel sem autorização expressa e formal do vendedor.
O arrematante pagará no ato, à vista, o valor total da arrematação e a comissão do leiloeiro,
correspondente a 5% sobre o valor de arremate. O edital completo encontra-se disponível nos
sites do leiloeiro www.superbid.net e www.sold.superbid.net o qual o participante declara ter
lido e concordado com os seus termos e condições ali estabelecidos. O horário mencionado
neste edital, no site do leiloeiro, catálogos ou em qualquer outro veículo de comunicação,
consideram o horário oficial de Brasília/DF. Ficam os Devedores Fiduciantes INTIMADOS das
designações feitas acima. A publicação do presente edital supre a intimação pessoal. Será o
presente edital, por extrato, publicado na forma da lei. As demais condições obedecerão ao
que regula o Decreto n° 21.981 de 19 de outubro de 1.932, com as alterações introduzidas pelo
Decreto n° 22.427 de 1° de fevereiro de 1.933, que regula a profissão de Leiloeiro Oficial.
Informações.: (11) 3296-7555 - Av. Engenheiro Luís Carlos Berrini, 105 - 4º Andar Brooklin Paulista, São Paulo - SP

Anuncie:
11.

3729-6600

comercial@gazetasp.com.br

09/08/2022 A PARTIR DAS 13:00. ID: 109172. SLC AGRÍCOLA. Loc.: MT. PULVERIZADOR JOHN DEERE, TRATOR JOHN DEERE E DISTRIBUIDOR
JAN LANCER MAXIMUS. 10/08/2022 A PARTIR DAS 11:00. ID: 109391. AB CONCESSÕES. Loc.: SP. TRATORES DE PNEUS MASSEY FERGUSON,
RETROESCAVADEIRA JCB. 10/08/2022 A PARTIR DAS 11:30. ID: 109531. NORSK HYDRO. Loc.: PA. SUCATA DE TRANSFORMADORES, CARCAÇA
DE VARREDEIRA, CAVALO MECÂNICO, CAMINHÕES POLIGUINDASTE, ETC. 10/08/2022 A PARTIR DAS 12:30. ID: 109614. SCHULZ. Loc.: SC.
POLITRIZ, REBITADOR PNEUMATICO, LIXADEIRAS, PINADOR, BONE DE PELE, BATERIA, ETC. 10/08/2022 A PARTIR DAS 14:00. ID: 109418.
AMAGGI. Loc.: AM, MT, RO, RR, SP. VEÍCULOS LEVES, ÔNIBUS, MOTOS, MESA AGITADORA, MOTORES E OUTROS. 10/08/2022 A PARTIR DAS
14:30. ID: 109495. PETROCONCAVO. Loc.: RN. TUBOS EM AÇO CARBONO E HASTES. 10/08/2022 A PARTIR DAS 15:00. ID: 109461. TOTALFLEX.
Loc.: MG. CAMINHÃO CARGA SECA E MÓDULO AUXILIAR. 10/08/2022 A PARTIR DAS 15:30. ID: 109566. MINAX. Loc.: MG. SEMIRREBOQUES
(BITREM CARGA-SECA). 10/08/2022 A PARTIR DAS 16:00. ID: 109463. CNC/CONSIGAZ. Loc.: SP. LAGES, TUBOS, VIGAS E OUTROS. 10/08/2022
A PARTIR DAS 16:30. ID: 109745. OUTLET SEQUOIA. Loc.: SP. SMART TV, BATEDEIRA, EVAPORADORA, IMPRESSORAS, IPHONES, GABINTE,
FRITADEIRA, FORNO, ETC. 10/08/2022 A PARTIR DAS 17:00. ID: 109534. MIDEA CARRIER. Loc.: AM. ESTRUTURA PORTA PALLETS. 11/08/2022
A PARTIR DAS 12:30. ID: 109582. CAMARGO CORRÊA. Loc.: SC. MATERIAIS DIVERSOS, FERRAMENTAS, MANILHAS, MÁQUINA DE SOLDA,
BOMBAS, MOTORES, ROTEADORES, ETC. 11/08/2022 A PARTIR DAS 13:00. ID: 109359. COMPARTILHADO 1143A. Loc.: BA, GO, MG, PR, RS,
SP. GUILHOTINA, RESIDUO DE FIBRA, PEÇAS PARA MAQUINAS E OUTROS. 11/08/2022 A PARTIR DAS 13:00. ID: 109296. BRUNALDI. Loc.: SP.
TRATORES, PÁ CARREGADEIRA, MOTONIVELADORA E ETC. 11/08/2022 A PARTIR DAS 15:00. ID: 109554. S.A. PAULISTA. Loc.: RN, SP.
ESCAVADEIRAS. 11/08/2022 A PARTIR DAS 15:30. ID: 109616. SCHULZ. Loc.: SC. MOTOBOMBA, SERRA CIRCULAR, MOTOCOMPRESSOR,
CARREGADOR DE BATERIA.
Tel.: (11) 4950-9400 E-mail: cac@superbid.net - Auditório: Av. Eng. Luís Carlos Berrini, 105, Edifício Berrini One, 4º andar, São Paulo/SP, CEP: 04571-010. LEILOEIRO: Renato Schlobach Moyses - JUCESP nº 654.
Os bens serão vendidos no estado em que se encontram. A descrição detalhada dos lotes e edital do leilão constam no site www.superbid.net ou no catálogo à ser distribuído no local do leilão.

Multiner S.A.
CNPJ/ME 08.935.054/0001-50 – NIRE 35.300.504.127 | Companhia Aberta
Ata da Assembleia Geral Ordinária instalada e suspensa em 29 de abril de 2022
e reaberta e encerrada em 16 de maio de 2022
Data, Hora e Local: Instalada e suspensa em 29/04/2022, às 10h00min, e reaberta e encerrada em
16/05/2022, às 10h00min, virtualmente, por meio de videoconferência através do sistema eletrônico
Microsoft Teams, na sede da Companhia, para todos os efeitos, na Av. das Nações Unidas, nº 12.901,
35º andar, Torre Norte do Centro Empresarial Nações Unidas (CENU), Brooklin Paulista, São Paulo-SP,
conforme autorizado pela nova redação da Instrução CVM 481/2009, alterada pela Instrução CVM nº
622/2020. Convocação: Edital de convocação publicado no jornal “Gazeta de S. Paulo”, nas edições
dos dias 20.04.2021, 21.04.2021 e 23.04.2021, nas páginas B4, A8 e A5, e, em função da presença da
totalidade dos acionistas da Companhia, superadas quaisquer formalidades eventualmente não observadas, nos termos da legislação aplicável. Presenças: Acionistas representando 100% do capital social
com direito a voto (“Acionistas”), identificados previamente à instalação do conclave, conforme registrado
na gravação da presente assembleia, pelo sistema eletrônico do Microsoft Teams. Tendo sido verificado
o quórum necessário para sua instalação, a presente assembleia geral ordinária (“AGO”) foi declarada
regularmente instalada em primeira convocação. Mesa: Sr. Leonardo Barros Corrêa de Araújo, Presidente;
Sra. Larissa Alves Araújo, Secretária. Ordem do Dia: (i) Tomar as contas dos Administradores, examinar,
discutir e votar o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras, acompanhadas das
respectivas notas explicativas, do relatório dos auditores independentes e do parecer do Conselho
Fiscal, todos relativos ao exercício social encerrado em 31/12/2021; (ii) Aprovar a destinação do resultado
do exercício social encerrado em 31/12/2021; (iii) Eleger e/ou reeleger os membros titulares e suplentes
para compor o Conselho de Administração da Companhia, na forma prevista no art. 13 do estatuto social
da Companhia; (iv) Eleger e/ ou reeleger os membros titulares e suplentes para compor o Conselho
Fiscal da Companhia, na forma prevista no art. 27 do estatuto social da Companhia; e (v) Fixar a remuneração global dos Administradores e do Conselho Fiscal da Companhia, referente ao exercício de 2022;
Deliberações: Abertos os trabalhos pelo Presidente da mesa, foram anunciadas a presença e disponibilidade para atendimento de pedidos de esclarecimentos, na forma da Lei 6.404/76, de membros da
Diretoria e do Conselho Fiscal, bem como dos representantes dos auditores independentes da Companhia, a PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes. Na sequência, os Acionistas deliberaram,
por unanimidade, a dispensa da leitura das matérias constantes na ordem do dia e documentos correlatos, bem como a lavratura da ata em forma de sumário, em conformidade com o parágrafo 3º do Art.
10 do Estatuto Social da Companhia. Após examinarem e discutirem as matérias constantes da ordem
do dia, conforme material preliminarmente entregue aos Acionistas, foram tomadas as seguintes deliberações: 1. Com relação ao item “(i)” da ordem do dia, os Acionistas deliberaram, por maioria de votos,
registrada a rejeição desta matéria por parte do acionista Multiner Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia, aprovar as contas dos administradores, o Relatório da Administração e as
Demonstrações Financeiras, acompanhadas das respectivas notas explicativas, do parecer dos auditores independentes e do parecer do Conselho Fiscal, todos relativos ao exercício social encerrado em
31/12/2021, tendo sido o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras, acompanhadas
das respectivas notas explicativas, do parecer dos auditores independentes e do parecer do Conselho
Fiscal, todos relativos ao exercício social encerrado em 31/12/2021, publicados em 07.04.2022, no
jornal “Gazeta de S. Paulo”, nas versões digital e impressa, nas páginas 1 a 6 da versão digital e nas
páginas B1, B2 e B3 da versão impressa, na forma da legislação societária; 2. Com relação ao item “(ii)”
da ordem do dia, os Acionistas deliberaram, por maioria de votos, registrada a rejeição desta matéria
por parte do acionista Multiner Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia, aprovar a
destinação do prejuízo apurado no exercício social encerrado em 31/12/2021, conforme registrado nas
Demonstrações Financeiras, para a conta de prejuízos acumulados. Diante da inexistência de lucro, não
haverá distribuição de dividendos; 3. Com relação ao item “(iii)” da ordem do dia, os Acionistas deliberaram: (a) Quanto aos conselheiros indicados pelos acionistas Brasilterm Energia S.A. e a Bolognesi
Energia S.A., abstendo-se de votar o Multiner Fundo de Investimentos em Participações Multiestratégia,
foi aprovada, por unanimidade dos acionistas votantes, a eleição dos conselheiros abaixo indicados,
para exercício do mandato de (i) 01 ano, contado da data desta AGO, ou (ii) até a assembleia geral
ordinária a ser realizada no exercício de 2023: (i) como Conselheiro Titular, o Sr. Edesio Alves Nunes
Filho, RG nº 262.662 SSP/SE, CPF/ME nº 298.392.034-87; (ii) como Conselheira Titular, a Sra. Chiara
Sonego Bolognesi Gargano, RG nº 2033482791 SSP-RS, CPF/ME nº 826.383.730-87; (iii) como
Conselheiro Titular, o Sr. Rodrigo de Carvalho Pinto Bueno, RG nº 24.216.344-0 SSP/SP, CPF/ME
nº 248.520.578-77; (b) Quanto aos conselheiros indicados pelo acionista Multiner Fundo de Investimentos em Participações Multiestratégia, foi aprovada, por unanimidade dos acionistas, a eleição dos
conselheiros abaixo mencionados, para exercício do mandato de (i) 01 ano, contado da data desta AGO,
ou (ii) até a AGO a ser realizada no exercício de 2023: (i) como Conselheiro Titular, o Sr. Heglehyschynton Valerio Marçal, RG nº 3.906.257 SSP/DF, CPF/ME nº 589.425.301-25; e (ii) como Conselheiro
Titular, o Sr. Rubens José Della Volpe, RG nº 10.946.126-5 SSP/SP e CPF/ME nº 963.306.438-49. (c)
Cada um dos Conselheiros ora eleitos (i) declarou, sob as penas de lei e em instrumento apartado, que
cumprem todos os requisitos previstos no art. 147 da Lei das S.A. para sua investidura como membros
do Conselho de Administração da Companhia; e (ii) tomará posse em seu cargo mediante a assinatura
do respectivo termo de posse lavrado em livro próprio; (d) Em virtude das eleições ora aprovadas, o
Conselho de Administração da Companhia passa a ser composto pelos seguintes membros titulares: (i)
o Sr. Edesio Alves Nunes Filho; (ii) a Sra. Chiara Sonego Bolognesi Gargano; (iii) o Sr. Rodrigo de
Carvalho Pinto Bueno; (iv) o Sr. Heglehyschynton Valerio Marçal; e (v) o Sr. Rubens José Della
Volpe; todos para o exercício do mandato de 01 ano, contado da data desta AGO, ou até a assembleia
geral ordinária a ser realizada no exercício de 2023. 4. Com relação ao item “(iv)” da ordem do dia, o
acionista Multiner Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia solicitou a suspensão da
presente deliberação, sob a justificativa de que não havia obtido ainda a orientação de voto necessária
para confirmar todas as suas indicações ao Conselho Fiscal da Companhia, o que foi aceito pelas
acionistas Bolognesi Energia S.A. e Brasilterm Energia S.A. Diante do exposto, os Acionistas deliberaram,

UNIÃO COOPERATIVA HABITACIONAL

CNPJ 32.764.452/0001-36
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
O Presidente da UNIÃO COOPERATIVA HABITACIONAL, no exercício de suas atribuições legais
e estatutárias e de acordo com o art. 38 da Lei Federal n° 5.764/1971, convoca todos os sócios
cooperados em dia com suas obrigações, para participarem da Assembleia Geral Extraordinária,
a realizar-se no dia 19/08/2022, na Rua do Arouche n° 23-A4, Conj. 41, São Paulo/SP, em razão da
indisponibilidade do espaço da atual sede, instalando-se, em primeira convocação, às 8hs, com a presença de 2/3 (dois terços) desses sócios; em segunda convocação, às 9hs, com a presença de metade mais 1 (um) desses sócios e, em terceira e última convocação, às 10hs, com pelos menos 10 (dez)
desses sócios, para deliberarem sobre a seguinte ORDEM DO DIA: I - Eleições de Diretoria para o
mandato de 2022/2026; II – Eleições de Conselho Fiscal;III - Alteração da razão social; IV - Alteração de endereço. Limeira/SP, 04 de agosto de 2022. Welton Jadson Rocha de Lima - Presidente

por unanimidade, suspender a deliberação deste item “(iv)” da ordem do dia da Assembleia, de modo
que, após a deliberação das demais matérias pautadas, a Assembleia seja suspensa, a fim de ser
retomada até o dia 16.05.2022, para deliberação deste tema, sem necessidade de nova convocação,
devendo os Acionistas se reunirem, na reabertura, pelos mesmos meios previstos no Edital de Convocação. 5. Com relação ao item “(v)” da ordem do dia, os Acionistas deliberaram: (a) Por unanimidade,
aprovar a remuneração global dos membros da Administração da Companhia para o exercício social
de 2022, conforme a seguir: (i) para o Conselho de Administração, o valor de até R$720.000,00,
mantendo-se a remuneração aprovada na AGO realizada em 2021, conforme sugerido pelo acionista
Multiner Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia e aceito pelas acionistas Bolognesi
Energia S.A. e Brasilterm Energia S.A.; (ii) para a Diretoria da Companhia, o valor de até R$ 4.479.729,64,
sendo composto por parcela de Remuneração Fixa de até R$ 2.746.396,31 incluindo renumeração,
encargos e benefícios, e parcela de Remuneração Variável de até R$ 1.733.333,33. (b) Por unanimidade,
aprovar a remuneração global dos membros do Conselho Fiscal da Companhia para o exercício social
de 2022, a fim de adequá-la ao limite mínimo definido no parágrafo terceiro do artigo 162 da Lei das
S.A., no valor de até R$ 436.800,00. 6. Os acionistas Multiner Fundo de Investimentos em Participações
Multiestratégia, Bolognesi Energia S.A. e Brasilterm Energia S.A., cada um, apresentaram manifestações
de voto em apartado para todas as matérias constantes da ordem do dia, as quais foram enviadas por
e-mails à mesa desta Assembleia – que respondeu os e-mails com indicação de recebimento, servindo
essas respostas como comprovante de recebimento – e serão arquivadas na sede da Companhia em
conjunto com a ata desta AGO. 7. Fica registrado que os materiais pertinentes às matérias constantes
da ordem do dia serão arquivados na sede da Companhia. 8. Por unanimidade de votos dos presentes
e sem quaisquer restrições, em decorrência do quanto deliberado na presente assembleia, os acionistas
decidiram autorizar a administração da Companhia a praticar todos os atos, registros, publicações e
demais medidas que se fizerem necessários para implementar o quanto deliberado na presente assembleia. Suspensão em 29/04/2022: Nada mais tendo sido tratado e inexistindo qualquer outra manifestação, foi (i) suspensa a presente Assembleia, a fim de ser retomada até o dia 16.05.2022, com vistas
exclusivamente à deliberação do item “(iv)” da ordem do dia, devendo os Acionistas se reunirem, na
oportunidade de reabertura, pelos mesmos meios previstos no Edital de Convocação, bem como (ii)
lavrada a presente ata na forma de sumário, que, após lida e achada conforme, foi aprovada e assinada
pelos acionistas presentes (Multiner Fundo de Investimentos em Participações Multiestratégia, Brasilterm
Energia S.A. e a Bolognesi Energia S.A.), por meio do sistema docusign, que autorizaram sua publicação
sem as respectivas assinaturas, na forma do artigo 130, § 2º, da Lei das S.A. Reabertura em 16/05/2022:
Em 16/05/2022, às 10h00min, constatada as presenças de acionistas titulares de ações representativas
da totalidade do capital social da Companhia, esta Assembleia foi reaberta. Tendo sido verificado o
quórum necessário para sua instalação, a reabertura da presente AGO foi declarada regulamente instalada, sendo colocada em discussão a matéria constante do item “(iv)” da ordem do dia. Deliberação
ocorrida em 16 de maio: Abertos os trabalhos pelo Presidente da Mesa, os Acionistas deliberaram, por
unanimidade, a dispensa da leitura das matérias constantes na ordem do dia e documentos correlatos,
bem como a lavratura da ata em forma de sumário, em conformidade com o parágrafo 3º do Art. 10 do
Estatuto Social da Companhia. Após examinarem e discutirem a matéria em questão, conforme material
preliminarmente entregue aos Acionistas, foi tomada a seguinte deliberação pelos Acionistas: 1. Com
relação ao item “(iv)” da ordem do dia, os Acionistas deliberaram: (a) Quanto aos conselheiros indicados
pelos acionistas Brasilterm Energia S.A. e a Bolognesi Energia S.A., abstendo-se de votar o Multiner
Fundo de Investimentos em Participações Multiestratégia, foi aprovada, por unanimidade dos acionistas
votantes, a eleição dos conselheiros abaixo, para exercício do mandato de (i) 01 ano, contado da data
desta AGO, ou (ii) até a assembleia geral ordinária a ser realizada no exercício de 2023: (i) como membro titular, a Sra. Cláudia Almeida Santos, RG nº 6.122.933 SSP/MG, CPF/ME nº 818.542.856-53;
(ii) como membro titular, o Sr. Fábio Antônio Pereira, RG nº 13.525.806-6 SSP/SP, CPF/ME nº
105.056.268-29; (b) Quanto aos conselheiros indicados pelo acionista Multiner Fundo de Investimentos
em Participações Multiestratégia, ressalvado que esse acionista não indicou o terceiro membro a que
teria direito para compor o Conselho Fiscal da Companhia, foi aprovada, por unanimidade dos acionistas votantes, a eleição dos conselheiros abaixo mencionados, para exercício do mandato de (i) 01 ano,
contado da data desta AGO, ou (ii) até a assembleia geral ordinária a ser realizada no exercício de 2023,:
(i) como membro titular, o Sr. Eduardo Georges Chehab, RG nº 6231738-6 DEIC/SP, CPF/ME nº
013.810.648-76; e (ii) como membro titular, o Sr. João Verner Juenemann, RG nº 3010401283 SSP/
PC RS, CPF/ME nº 000.952.490-87; e seu respectivo membro suplente, o Sr. Paulo Euclides Bonzanini, RG nº 8.902.128-9 SSP/SP, CPF/ME nº 709.589.718-20. (c) Cada um dos membros do Conselho
Fiscal ora eleitos (i) declarou, sob as penas de lei e em instrumento apartado, que cumprem todos os
requisitos previstos no art. 162 da Lei das S.A. para sua investidura como membros do Conselho Fiscal
da Companhia; e (ii) tomará posse em seu cargo mediante a assinatura do respectivo termo de posse;
(d) Em virtude das eleições ora aprovadas, o Conselho Fiscal da Companhia passa a ser composto
pelos seguintes membros titulares: (i) a Sra. Cláudia Almeida Santos, RG nº 6.122.933 SSP/MG, CPF/
ME nº 818.542.856-53, como membro titular; (ii) o Sr. Fábio Antônio Pereira, RG nº 13.525.806-6
SSP/SP, CPF/ME nº 105.056.268-29 como membro titular; (iii) o Sr. Eduardo Georges Chehab, RG
nº 6231738-6 DEIC/SP, CPF/ME nº 013.810.648-76, como membro titular; e (iv) o Sr. João Verner
Juenemann, RG nº 3010401283 (SSP/PC RS), CPF/ME nº 000.952.490-87, como membro titular, e
respectivo membro suplente, o Sr. Paulo Euclides Bonzanini, RG nº 8.902.128-9 SSP/SP, CPF/ME
nº 709.589.718-20; todos para o exercício do mandato de 01 ano, contado da data desta AGO, ou até
a assembleia geral ordinária a ser realizada no exercício de 2023. Encerramento: Nada mais tendo sido
tratado e inexistindo qualquer outra manifestação, foi lavrada a presente ata na forma de sumário, após
lida e achada conforme, foi aprovada e assinada pelos acionistas presentes (Multiner Fundo de Investimentos em Participações Multiestratégia, Brasilterm Energia S.A. e Bolognesi Energia S.A.) por meio
do sistema docusign, que autorizaram sua publicação sem as respectivas assinaturas, na forma do artigo
130, § 2º da Lei das S.A. São Paulo, 16/05/2022. Ass.: Mesa: Leonardo Barros Corrêa de Araújo –
Presidente; Larissa Alves Araújo – Secretária. Junta Comercial do Estado de São Paulo. Certifico o
registro sob o nº 365.460/22-9 em 20/07/2022. Gisela Simiema Ceschin – Secretária Geral.

UNIÃO COOPERATIVA HABITACIONAL

CNPJ 32.764.452/0001-36
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DE REVISÃO ESTATUTÁRIA
O Presidente da UNIÃO COOPERATIVA HABITACIONAL, no exercício de suas atribuições legais
e estatutárias e de acordo com o art. 38 da Lei Federal n° 5.764/1971, convoca todos os sócios
cooperados em dia com suas obrigações, para participarem da Assembleia Geral Extraordinária,
a realizar-se no dia 19/08/2022, na Rua do Arouche n° 23-A4, Conj. 41, São Paulo/SP, em razão da
indisponibilidade do espaço da atual sede, instalando-se, em primeira convocação, às 10hs, com a
presença de 2/3 (dois terços) desses sócios; em segunda convocação, às 11hs, com a presença de
metade mais 1 (um) desses sócios e, em terceira e última convocação, às 12hs, com pelos menos 10
(dez) desses sócios, para deliberarem sobre a seguinte ORDEM DO DIA: 1 – Revisão estatutária
(reforma geral). Limeira/SP, 04 de agosto de 2022. Welton Jadson Rocha de Lima - Presidente
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Processo Físico nº: 0003458-06.2008.8.26.0338
Classe: Assunto: Cumprimento de sentença - Prestação
de Serviços Requerente: Secid - Sociedade Educacional
Cidade de Sao Paulo S/c Ltda Requerido: Milton Salum
Nicodemo EDITAL DE INTIMAÇÃO, COM PRAZO DE 20
DIAS. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara, do Foro de
Mairiporã, Estado de São Paulo, Dr(a). ANACAROLINA
MIRANDA DE OLIVEIRA, na forma da Lei, etc. FAZ
SABER aos que virem ou tomarem conhecimento do
presente edital de INTIMAÇÃO do EXECUTADO ABAIXO
RELACIONADO, expedido com prazo de 20 dias, que, por
este Juízo e respectivo Cartório, processa-se a ação de
Cobrança em fase de Cumprimento de Sentença movida
por Secid - Sociedade Educacional Cidade de Sao
Paulo S/c Ltda. Encontrando-se o executado em lugar
incerto e não sabido, foi determinada sua INTIMAÇÃO,
por edital, DAPENHORA realizada sobre as quantias
bloqueadas pelo Sistema SISBAJUD, por intermédio do
qual ﬁca intimado de seu inteiro teor para os ﬁns do artigo
854, §3º, do CPC, no prazo de 05 (cinco) dias, ou para
apresentar a impugnação no prazo de 15 (quinze) dias,
iniciando-se a contagem após o decurso do prazo de 20
dias deste edital. E, para que chegue ao conhecimento de
todos e para que no futuro ninguém possa alegar
ignorância, expediu-se o presente edital que será aﬁxado e
publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado
nesta cidade de Mairiporã, aos 28 de julho de 2022.

COMUNICADO AO MERCADO

AM RH DO BRASIL LTDA.,
CNPJ:
27.587.758/0001-24, encerrou
AGÊNCIA DESTAK DE PUBLICIDADE
LTDA
ME.

Publique Editais, Atas, Balanços, Avisos, Declarações, Comunicados.
em jornal R: Pimenta Bueno, 232 - Belém - CEP 03060-000 São Paulo / SP
e-mail: destak@destakpublicidade.com.br
de grande
Tel / Fax: (11)3107-0933
Att: Vera Dias / Raquel Gomes - “Gazeta de São Paulo”- Fone: (11) 3729circulação.

suas atividades em 18/05/2022, com baixa do CNPJ. Informamos
que seu cadastro está sendo usado indevidamente e medidas
legais já foram tomadas para sua preservação. Administração.
1ª Vara, do Foro de Bertioga-SP. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº
0000025-75.2006.8.26.0075 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara, do Foro de Bertioga, Estado de
São Paulo, Dr(a). DANIEL LEITE SEIFFERT SIMÕES, na forma da Lei, etc. FAZ SABER aos
ESPÓLIO DE MOIRA ROSE MACEDO HOEHNE, representado pela inventariante Vivien Rose
Macedo Hoehne; Sueli de Oliveira Pereira Rabelo de Araújo e Francisco Carlos Pereira Araújo , que
lhe foi proposta uma ação de Reintegração / Manutenção de Posse por parte de Franciscus Antonius
Aloysios Van de Weijer e outro, alegando em síntese: os autores são proprietários do imóvel da
Matrícula 50.467, desdobrado da matrícula 9.200 do 1º Cartório de Registro de Imóveis de Santos,
descrito como terreno com acesso pela Avenida anchieta, situado na barra-nova, perímetro rural do
distrito de Bertioga, localizado a 1.300 metros do Forte São João, entre os fundos dos lotes que
defrontam a rua Francisco chaves, de um lado e a Rua Osvaldo Cruz de outro, com área total de
70.000m². Terreno contíguo e fazendo divisa com os imóveis dos réus conforma matrícula 20.190 e
51.535, aos quais invadiram o imóvel em questão. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não
sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e
para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, apresente
resposta. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado
curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA
MAIS. Dado e passado nesta cidade de Bertioga-SP.
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2ª Vara Cível, do Foro de São Bernardo do Campo –SP. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20
DIAS. PROCESSO Nº 1018475-46.2020.8.26.0564 O MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro
de São Bernardo do Campo, Estado de São Paulo, Dr. Mauricio Tini Garcia, na forma da Lei, etc.
FAZ SABER a ERIC ROSSI, RG 47.905.287-6, CPF 39013829848, que lhe foi proposta uma ação
de Procedimento Comum Cível por parte de Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, alegando
em síntese um acidente de trânsito. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi
determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para que, no
prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, apresente resposta. Não
sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador
especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado
e passado nesta cidade de São Bernardo do Campo-SP.
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PROC:
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Declarações,
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R$ 21,00
R: Pimenta Bueno, 232 - Belémvalor
- CEPtotal:
03060-000
São Paulo / SP
e-mail: destak@destakpublicidade.com.br
FOROS REGIONAIS ITAQUERA VARAS CÍVEIS 3ª VARA CÍVEL EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 001631614.2016.8.26.0007. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 3ª Vara Cível, do Foro Regional VII - Itaquera, Estado de São Paulo, Dr(a). Daniella Carla
Tel / Fax: (11)3107-0933
Russo Greco de Lemos, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) Luiz Carlos de Souza, CPF 089.308.828-54 e Terezinha Anastácio de Souza,
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CPF 021.423.448-79, que a Ação de Rescisão Contratual c.c. Pedido de Indenização Por Perdas e Danos, pelo Procedimento Comum, requerida
AGÊNCIA
DESTAK
DE PUBLICIDADE LTDA ME.
Att: Vera Dias / Raquel Gomes - “Gazeta
deMetropolitana
Sãode Habitação
Paulo”Fone:
(11)o pedido
3729pela Companhia
de São Paulo - COHAB-SP,
foi julgado procedente
da presente Ação, declarando rescindido
04/08
o compromisso de compra e venda do apartamento nº 14-B, o qual integra o Conjunto Habitacional ?Santa Etelvina VII?, bem como para
Editais,
Atas,
Balanços,
Avisos, Declarações, Comunicados.
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favor da/Autora
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a título
de indenização
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- CEP 03060-000 São Paulo / SP
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para que em 15 Bueno,
dias, a fluir após os 20232
dias supra,-paguem
o valor
PROC:
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3ª Vara Cível, do Foro de Guarulhos –SP. EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS.
PROCESSO Nº 0012727-32.2022.8.26.0224 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) CEANDRO SOUZA DOS SANTOS, Brasileiro, RG 37.102.543, CPF 715.572.615-04, com
endereço à Rua Quixada, 30, Parque Uirapuru, CEP 07230-390, Guarulhos - SP que por este Juízo,
tramita de uma ação de Cumprimento de sentença, movida por TRANSPORTES BERTOLINI LTDA..
Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, nos termos do artigo 513, §2º, IV do CPC, foi
determinada a sua INTIMAÇÃO por EDITAL, para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, que fluirá
após o decurso do prazo do presente edital, pague a quantia de R$39.672,46(05/2022),
devidamente atualizada, sob pena de multa de 10%sobre o valor do débito e honorários advocatícios
de 10% (artigo 523 e parágrafos, do Código de Processo Civil). Fica ciente, ainda, que nos termos
do artigo 525 do Código de Processo Civil, transcorrido o período acima indicado sem o pagamento
voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias úteis para que o executado, independentemente de
penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação. Será o presente edital,
por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de
Guarulhos-SP.

FOROS REGIONAIS ITAQUERA VARAS CÍVEIS 3ª VARA CÍVEL EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO
Nº 0032723-37.2012.8.26.0007. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 3ª Vara Cível, do Foro Regional VII - Itaquera, Estado de
São Paulo, Dr(a). Celso Maziteli Neto, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) Maria de Fátima da Silva Montera, brasileira,
casada, portadora do RG nº 16.482.588 - SSP/SP e inscrita no CPF/MF nº 046.555.068-14, que por parte da Companhia
Metropolitana de Habitação de São Paulo-COHAB-SP., lhe foi ajuizada uma Ação de Rescisão Contratual Cumulada Com
Reintegração de Posse com Pedido de Antecipação de Tutela e Perdas e Danos, pelo Procedimento Comum, tendo como
corréu Milton Montera Junior, relativo ao Contrato de Compromisso de Compra e Venda do imóvel situado à Rua Professor João
Batista Conti, nº 35, Bloco E, o qual integra o Conjunto Habitacional ?Itaquera II-III, São Paulo/SP?; eis que os suplicados em
flagrante desrespeito às cláusulas contratuais, abandonaram o imóvel em questão, dando-lhe outra destinação que não seja a
de sua residência própria e de seus familiares, permitindo que o imóvel fosse irregularmente ocupado por terceiros estranhos
à relação jurídica estabelecida entre as partes. Nestas condições, ajuizada a presente ação, foi requerida a confirmação da
tutela antecipatória para rescisão do contrato e a imediata reintegração da posse, condenando-se os réus em perdas e danos,
consubstanciados na perda das prestações pagas até o momento, custas e demais cominações de direito. Estando a requerida
em lugar ignorado, foi deferida a citação por edital, para que em 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, conteste, sendo nomeado
curador especial em caso de revelia (art. 257, inciso IV, do CPC), presumindo-se verdadeiras as alegações de fato formuladas
pela autora (Art. 344 do NCPC). Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS.

EDITAL DE CONVOÇÃO DE ASSEMBLEIA PARA VOTAÇÃO DE ACORDO COLETIVO
KAPPAGOURMET ANALIA RESTAURANTES LTDA., inscrita no CNPJ nº 31.233.053/0001-86 e KGVLO RESTAURANTES
LTDA., inscrita no CNPJ nº 31.232.936/0001-71, representadas na forma de seus Contratos Sociais, doravante denominadas
“EMPRESAS”, e, de outro o SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS EMPRESAS DE REFEIÇÕES RÁPIDAS (FAST
FOOD) DE SÃO PAULO - SINDIFAST, organização sindical, inscrita no CNPJ nº 01.480.456/0001-69, com sede na Rua
Grajau, nº 662, Sumaré, São Paulo, SP, CEP 01253-000, doravante denominado “SINDICATO” convocam os empregados
alocados nas respectivas empresas para Assembleia Virtual, que ocorrerá nas seguintes datas: KAPPAGOURMET ANALIA
RESTAURANTES LTDA., no dia 16/08/2022 com início às 14h30 e término às 15h30, e na KGVLO RESTAURANTES
LTDA. no dia 19/08/2022 com início às 14h30 e término às 15h30; o endereço eletrônico para votação será divulgado
através de comunicado que será fixado nas dependências da empresa, bem como a minuta do Acordo Coletivo de Trabalho
objeto das tratativas, será discutida e deliberada a seguinte Ordem do dia: enquadramento no piso salarial especial. A votação
e a homologação do instrumento coletivo obedecerão às disposições estatutárias e às normas do ordenamento pátrio.
São Paulo, 02 de agosto de 2022. Ataíde Francisco de Morais Júnior – Diretor Presidente.

e-mail: destak@destakpublicidade.com.br
Tel / Fax: (11)3107-0933

(Art. 523, § 1º e 3º do NCPC), quando será penhorado bens para garantia da execução, podendo, no prazo de 15 dias oferecerem impugnação,
(art. 525, do CPC). Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS.
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Att: Vera Dias / Raquel Gomes - “Gazeta
deSão
Paulo”Fone:
3729
              
6600
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/ 5051-7723
5051-4611

CITAÇÃO - PRAZO
DE 20 DIAS.
PROCESSO Nº 1006108-50.2021.8.26.0565
A Doutora/ Andréa
            
Galhardo Palma, Juíza da 2ª Vara Regional de Competência Empresarial e de Conflitos
Relacionados à e-mail:
Arbitragem do Foro
da 1ª Região Administrativa Judiciária-SP. FAZ SABER:
ao
vera@gazetasp.com.br;
revesp@revesp.com.br;
revesp@uol.com.br;
corréu JOSÉ ANTÔNIO MULLER, CPF nº 611.346.438-53, ação Dissolução Parcial de Sociedade
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atendimento@gazetasp.com.br; eduardo@revesp.com.br
PROC: 1043859-95.2019.

Editais, Atas, Balanços, Avisos, Declarações, Comunicados.


R: Pimenta Bueno, 232 - Belém -
CEP 03060-000 São Paulo / SP

e-mail: destak@destakpublicidade.com.br


Tel / Fax: (11)3107-0933
                   

(Tutela de Urgência), reqte: Margarete Paulino de Aguiar, e não localizados o corréu defere-se a
CITAÇÃO por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 (quinze)
dias fluídos após o decurso do prazo do presente edital, contestem a ação ou apresentem resposta,
com advertência de que será nomeado curador especial em caso de revelia (art. 257, IV do CPC).
Afixe-se e Publique-se o edital. São Paulo-SP.
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valor

Att: Vera Dias / Raquel Gomes - “Gazeta
de São Paulo”- Fone: (11) 3729
 04 e
                
6600 / 94390-6803 / 5051-7723 / 5051-4611
 2 cm

04/08
            
e-mail:
vera@gazetasp.com.br;
revesp@revesp.com.br;
revesp@uol.com.br;
       
             PRO
3 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0001648-18.2022.8.26.0366.
O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara, do Foro de Mongaguá, Estado de São Paulo, Dr(a). BRUNO NASCIMENTO
TROCCOLI, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) PINHEIRO MINIMERCADO EIRELI, CNPJ 19.991.321/0001-23, com
endereço à Rua Luis Teixeira de Oliveira, 61, Alto da Riviera, CEP 04929-210, São Paulo-SP que por este Juízo, tramita
de uma ação de Cumprimento de sentença, movida por RUSTON ALIMENTOS LTDA e ALVES OLIVEIRA E DUCCINI
SOCIEDADE DE ADVOGADOS. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, nos termos do artigo 513, §2º, IV do
CPC, foi determinada a sua INTIMAÇÃO por EDITAL, para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, que fluirá após o
decurso do prazo do presente edital, pague a quantia de R$ 13.229,06 (treze mil, duzentos e vinte e nove reais e seis
centavos, atualizada em 01/07/2022), devidamente atualizada, sob pena de multa de 10% sobre o valor do débito e
honorários advocatícios de 10% (artigo 523 e parágrafos, do Código de Processo Civil). Fica ciente, ainda, que nos termos
do artigo 525 do Código de Processo Civil, transcorrido o período acima indicado sem o pagamento voluntário, inicia-se o
prazo de 15 (quinze) dias úteis para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos
próprios autos, sua impugnação. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS.
Dado e passado nesta cidade de Mongaguá, aos 13 de julho de 2022.

AGÊNCIA DESTAK DE PUBLICIDADE LTDA ME.

EDITAL DE CITAÇÃO. Processo Digital nº: 1010118-81.2018.8.26.0068. Classe: Assunto: Procedimento Comum Cível – Enriquecimento sem Causa. Requerente: Elmo Torquette Junior e outro. Requerido: Fiji Restaurante Eireli. EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1010118-81.2018.8.26.0068. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 4ª Vara Cível, do Foro de
Barueri, Estado de São Paulo, Dr(a). Renata Bittencourt Couto da Costa, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) FIJI RESTAURANTE EIRELI, CNPJ 08.238.348/0001-23, com endereço à Calcada das Margaridas, 280, Térreo, Condomínio Centro
Comercial Alphaville / Alphaville, CEP 06453-038, Barueri - SP, que lhe foi proposta uma ação de Procedimento Comum Cível
por parte de Elmo Torquette Junior e outro, alegando em síntese: Os autores eram fiadores do contrato de aluguel onde a ré
figurava como locatária. Devido direitos de arrematante da executada sobre o imóvel, matrícula nº 89.542 - CRI de Barueri SP, um terreno e edificação, constituído pelo lote 04, quadra 29, Jardim Regina Alice, Barueri - SP do(s) qual(is) foi(ram) nomeado(a)(s) depositário(a)(s), o(a)(s) Sr(a)(s). Denise Desiree Tadema Frey ao não pagamento das obrigações oriundas do contrato,
os locadores moveram ação em face dos autores pleiteando o pagamento da quantia. Os autores adimpliram a dívida mediante
acordo no valor de R$85.000,00,de forma que buscam o ressarcimento. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido,
foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 dias, que
fluirá após o decurso do prazo do presente edital, apresente resposta. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado
revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei.
NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Barueri, aos 27 de julho de 2022.
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PROC: 0009627-11.2022.
SF 544 Participações Societárias S.A.
(em constituição)
valor total:
R$
42,00Geral de Constituição de Sociedade por Ações
Ata da
Assembleia
K-04e05/08

K-04e05/08

Aos 18/07/2022, às 10h, na sede, SP/SP. Convocação e Presença: Totalidade. Mesa: Presidente:
Sr. Luis Guilherme de Souza Silva; Secretário: Sr. Lawrence Santini Echenique. Deliberações:
Deliberaram o quanto segue: 1. Aprovar a constituição da Companhia, sob a denominação de SF 544
Participações Societárias S.A. 2. Aprovar, a subscrição de 400 ações ordinárias, nominativas e sem
valor nominal, emitidas por R$1,00 cada, totalizando um valor de R$400,00 e a integralização parcial de
10% do valor total dessas ações pelos acionistas fundadores. 3. Aprovar o Estatuto Social da Companhia.
Aprovar a eleição de (i) Sr. Luis Guilherme de Souza Silva para a posição de Diretor; (ii) Sr. Lawrence
Santini Echenique para a posição de Diretor. Aprovar que as publicações ocorrerão em jornais que
sigam os parâmetros estabelecidos pela Lei vigente das Sociedades por Ações, quando necessárias.
Encerramento: Formalidades legais. Extrato da ata. São Paulo, 18/07/2022. Mesa: Luis Guilherme de
Souza Silva - Presidente; Lawrence Santini Echenique - Secretário. Acionistas: Totalidade.
JUCESP/NIRE nº 3530059724-9 em 21/07/2022. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

03 e 04/08
2 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 1073837-33.2021.
valor total: R$ 28,00
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MILAN LEILÕES
INFORMAÇÃO RELEVANTE AO EDITAL DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL
DE 1a e 2a PRAÇAS - LEI 9.514/97
ROGÉRIO BOIAJION, Leiloeiro Oﬁcial - JUCESP nº 954, autorizado por CYRELA PORTUGAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA., com sede na Rua do Rócio, 109, 3o andar, sala 01 parte, Vila Olímpia, São Paulo/SP, inscrita no CNPJ/MF sob n. 07.545.084/0001-98, em atenção ao
praceamento do Apartamento 221, localizado no 22o andar ou pavimento, Condomínio Heritage By
Cyrela, objeto da Matrícula 199.128, do 4o Oﬁcial de Registro de Imóveis de São Paulo/SP. Inscrição
Imobiliária 299.015.0484-6, disponível em https://www.vendasjudiciais.com.br/lote/apto-221-ediﬁcio-heritage-by-cyrela/39/, cujas publicações de Editais de Praça foram veiculadas no Jornal A
Gazeta de São Paulo nos dias 20.7, 21.7 e 22.7para ﬁns de tornar público para interessados em
homenagem à melhor forma de Direito, FAZ SABER que a Fiduciante, em 30.07.2022, ajuizou Ação
Tutelar Antecedente, cadastrada sob o n. 1080402-76.2022.8.26.0100, distribuída perante a 11ª Vara
Cível do Foro Central da Capital, em face da Credora Fiduciária, ora comitente.

SERGIO ROMANO VIEIRA JR. - Leiloeiro Oficial - JUCESP n° 1211, torna público que realizará
leilão de antiguidades EM PROL “DUZZI VINTAGE LEILÕES”. Dia 17/08/22 às 19:30hs . EXPOSIÇÃO: De 04/08/22 à 17/08/22 SOMENTE ONLINE no site: www.duzzivintage.com.br.

SERGIO ROMANO VIEIRA JR - Leiloeiro Oficial - JUCESP n° 1211, torna público que realizará
leilão de antiguidades EM PROL “ACHE SEU BRINQUEDO”. Dia 10/08/22 às 19:30hs . EXPOSIÇÃO: De 04/08/22 à 10/08/22 SOMENTE ONLINE no site: www.acheseubrinquedo.com.br

CAPITAL ANALYSIS SERVIÇOS DE INFORMAÇÕES LTDA.
CNPJ/ME Nº. 14.002.207/0001-00
EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
Ficam convocados os senhores sócios da CAPITAL ANALYSIS SERVIÇOS DE INFORMAÇÕES
LTDA (“CAPITAL” ou “Sociedade”), a reunirem-se em Assembléia Geral Extraordinária de
Sócios, a realizar-se, em primeira convocação com a presença de titulares de no mínimo três
quartos do capital social, no dia 15/08/2022, às 8h00min e, em segunda convocação, com qualquer
número de titulares do capital social, no mesmo dia, às 8h30min, na sede social da CAPITAL, na
Av. Alberto Bins, 514 Sala 63, Bairro Centro Histórico, em Porto Alegre/RS, CEP 90030-140, para
apreciar e deliberar sobre a seguinte ORDEM DO DIA: (1) Deliberar sobre a destituição de todos
os administradores da Sociedade; (2) Promover a eleição de novos administradores para a
Sociedade; e (3) Deliberar sobre a alteração da remuneração dos administradores da Sociedade
e dos sócios executivos.Porto Alegre, 1º de agosto de 2022.
FERNANDO PRITSCH GOETTEMS - Sócio Administrador

LEILOEIROS OFICIAIS

10 / Agosto 2022 - Quarta 9:30h.
www.milanleiloes.com.br

PRESENCIAL E ONLINE

APROX. 70 VEÍCULOS

facebook.com/milanleiloes

@ milanleiloes

twitter.com/milanleiloes

(11) 3845-5599

1ª Praça: 09/08 - 2ª Praça: 11/08 - 2022 - 16h.
www.milanleiloes.com.br

LEILÃO ONLINE

PREVISUL 02 IMÓVEIS

10 / Agosto 2022 - Quarta 9h. até 14h
www.milanleiloes.com.br
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INFORMAÇÕES E CADASTRO:

WWW.MILANLEILOES.COM.BR
WWW.MILANLEILOES.COM.BR

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1016508-68.2017.8.26.0564 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 6ª
Vara Cível, do Foro de São Bernardo do Campo, Estado de São Paulo, Dr(a). Patricia Svartman Poyares Ribeiro, na forma da
Lei, etc. FAZ SABER a(o) SÉRGIO PIRES GERRISE JÚNIOR, Brasileiro, com endereço à Rua Acre, 1739, casa 1, Ipiranga,
CEP 14055-660, Ribeirão Preto - SP, que lhe foi proposta uma ação de Procedimento Comum Cível por parte de Doceira e
Buffet Bariloche Ltda, alegando em síntese: “objetivando devolução do valor de R$13.290,00, transferidos pela autora aos
12/12/2016 e bloqueados na conta 14548-5 agência 8521, Banco Itaú”. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi
determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 dias, que fluirá
após o decurso do prazo do presente edital, apresente resposta. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel,
caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA
MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Bernardo do Campo, aos 11 de julho de 2022.
[03,04]

EDITAL PARA CONHECIMENTO DE TERCEIROS, EXPEDIDO NOS AUTOS DE INTERDIÇÃO DE NILSON DE TOLEDO
ANTENOR, REQUERIDO POR VERA TOCUNDUVA DE TOLEDO ANTENOR - PROCESSO Nº1112203-78.2020.8.26.0100. O(A)
MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara da Família e Sucessões, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Eliane da Camara Leite
Ferreira, na forma da Lei, etc. FAZ SABER aos que o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem que, por sentença proferida em
04/03/2022, foi decretada a INTERDIÇÃO de NILSON DE TOLEDO ANTENOR, CPF 00561339015, declarando-o(a) absolutamente
incapaz de exercer pessoalmente os atos da vida civil e nomeado(a) como CURADOR(A), em caráter DEFINITIVO, o(a) Sr(a). VERA
TOCUNDUVA DE TOLEDO ANTENOR. O presente edital será publicado por três vezes, com intervalo de dez dias, e afixado na forma da
lei.NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 08 de julho de 2022.
3x

EDITAL PARA CONHECIMENTO GERAL - PRAZO DE 30 DIAS
PROCESSO Nº 1091665-42.2021.8.26.0100O MM. Juiz de Direito da 10ª Vara da Família e Sucessões, do Foro Central
Cível, Estado de São Paulo, Dr. Paulo Nimer Filho, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) quem possa interessar que neste
Juízo tramita a ação de Procedimento Comum Cível movida por Robson Luis Maraia, RG n° 41.751.031-7, CPF/MF n°
330.175.888-66 e Nathan Saul Goldblatt, passaporte britânico de nº 720036392,CPF/MF nº 716.978.781-48, por meio da
qual os requerentes indicados intentam alterar o regime de bens do casamento para o da separação total de bens. O
presente edital é expedido nos termos do artigo 734, § 1º do CPC, para conhecimento de terceiros da alteração do regime de
J-03 e 04/08
bens. Será o presente edital, por extrato, aﬁxado e publicado na forma da lei.

Penteado Participações e Investimentos Ltda.

CNPJ/MF: 46.538.773/0001-27 - NIRE 35206961358
Edital de Convocação - Reunião de Sócios
O administrador da sociedade, o Sr. Benedito Franco Penteado Filho, nos termos do artigo 1.072 do
C.C., convoca os sócios, para comparecer em assembleia a ser realizada no dia 15/08/2022, às 15hs, na
Alameda Joaquim Eugênio de Lima, 598, conjunto 94, São Paulo/SP, para i) dissolução total ou parcial
da sociedade; ii) redução do capital social com a versão das propriedades rurais da sociedade aos
sócios mediante partilha amigável dos ativos sociais; iii) apresentação dos documentos. SP, 02/08/2022.

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

Instituto Pet aponta que valor médio mensal
para ter um cão no Brasil é o dobro do de gatos
de porte (mais de 25 kg)
de R$533,60, o equivalente a 44% do salário mínimo. Por ser uma média, os
valores podem ser maiores, conforme particularidades. O impacto dos
animais de estimação na
renda mensal é um dos
motivos pelos quais o número de felinos tem crescido mais que o de caninos nos lares brasileiros.
De acordo com o Censo Pet IPB divulgado em
junho, o Brasil encerrou
2021 com 149,6 milhões
de animais de estimação.
Cães lideram o ranking
com 58,1 milhões seguidos de aves (41 milhões)

DIVULGAÇÃO

O

Instituto Pet
Brasil (IPB), instituição que há
nove anos estimula o desenvolvimento do setor pet
brasileiro, concluiu que o
valor médio mensal para
ter um cão no Brasil é o
dobro do de gatos. A pesquisa é realizada anualmente e mostra que o
gasto mensal do brasileiro com cachorros foi, em
média, R$ 408,76 no ano
passado.
Cães pequenos (até
10 kg) geraram custo de R$299,66; os médios (de 10,1 kg a 25 kg)
de R$393,01; os de gran-

HORÓSCOPO

e gatos (27,1 milhões). Os
felinos são a espécie com
crescimento mais acelerado (e recorde) em um
ano (6%), diante de 4% dos
cães e 1,5% das aves.
A pesquisa aponta que
o brasileiro gastou mensalmente R$105,50 com
peixes e R$92 com roedores de estimação, enquanto répteis, como lagartos
e cobras, geraram gastos
médios de R$23,20. As aves
são os animais que exigem o menor custo para
cuidados: R$7,50 por mês.
O Instituto Pet Brasil
está à frente da Campanha
Criador Legal, iniciativa
que defende o bem-estar

dos animais de estimação, do nascimento à comercialização ou adoção,
e a educação para a posse
responsável de pets pelos
proprietários e famílias.
Consideraram-se, para
o cálculo do custo médio de cães e gatos, itens
como alimentação, vacinação, antipulgas, vermifugação, consultas, banho e tosa. Para calcular
os gastos com os demais
pets, a pesquisa verificou
custos com viveiro simples ou aquário de 40 litros para 10 unidades de
peixes, além de alimentação, medicamentos e
veterinário.

CRUZADAS

ÁRIES.
Você vai se concentrar
com mais facilidade e
pode se surpreender com o que
será capaz de fazer hoje! É um
bom momento para testar novas
rotinas, fazer ajustes na agenda e
eliminar de vez um mau hábito.

LEÃO.
No trabalho, você vai
mostrar bom-senso e
responsabilidade. Mercúrio passa
a estimular as finanças a partir
de hoje, sinal de que pode topar
com boas oportunidades nessa
área quando menos espera.

SAGITÁRIO.
Nessa madrugada,
Mercúrio brilha em
Virgem e promete estimular planos mais ambiciosos a partir de
agora. Em compensação, a Lua
se muda para seu inferno astral e
você vai querer paz e sossego!

TOURO.
Seu charme está on!
Tudo graças a Mercúrio, que brilha em seu
paraíso astral. A sorte também
vai sorrir para os seus interesses.
No trabalho, atividades em
grupo devem correr melhor

VIRGEM.
Com a Lua estimulando seu lado mais
falante, você tem tudo
para melhorar a comunicação,
seja no trabalho ou na vida
pessoal. Raciocínio rápido e boas
ideias te farão se destacar.

CAPRICÓRNIO.
Você está mais descontraída. É um ótimo
momento para investir
em curso, estudos ou mergulhar
nos livros. Canalize isso para o
trabalho e vai colher mais frutos
do que imagina.

GÊMEOS.
A Lua está de mudança para Escorpião
e coloca o trabalho
como prioridade nesta quinta.
Aposte na criatividade e jogo de
cintura do seu signo para lidar
com os desafios no serviço.

LIBRA.
Tome cuidado com
tudo o que envolva
comunicação, passeio
e viagens rápidas nos próximos
dias. Pode ficar mais fácil organizar as contas e ganhar dinheiro,
mas evite comentar sobre isso.

AQUÁRIO.
Com Mercúrio de mudança para Virgem, se
prepare para algumas
novidades e mudanças de última
hora. Para aproveitar melhor
essa vibe, seja mais flexível e não
se apegue tanto à rotina.

CÂNCER.
Com a Lua brilhando
em seu paraíso astral,
você vai estar sonhadora e comunicativa, e poderá
abrir novas portas e chegar mais
longe do que imagina. Só não
descuide das suas obrigações.

ESCORPIÃO.
Hoje, Mercúrio se
muda para Virgem e
destaca seu lado mais
solidário e sonhador. Aproveite
para mergulhar no trabalho e
resolver os perrengues no seu
ritmo. Foque nos seus objetivos .

PEIXES.
No trabalho, juntar
forças com os colegas
pode te ajudar a
conseguir o que deseja. Vale a
pena fazer alguns planos mais
ousados para se divertir e até
organizar uma viagem.

RESUMO DAS NOVELAS
O CRAVO E A ROSA
14h45, na Rde Globo

um sebo. Orlandinho flagra Céu e
Halley juntos.

Catarina vai à confeitaria. Dinorá
a convida para um jantar. Joana
encontra Edmundo deitado no
jardim e pensa que é um mendigo.
Marcela diz a Bianca que Josefa
mentiu para o delegado. Joana
alimenta Edmundo. Teodoro pressiona Joana. Marcela não admite
que Batista ajude Joana. Cornélio
avisa Dalva que não está conseguindo assistir à aula de violino.
Calixto desabafa com Lindinha.
Petruchio faz uma reunião na
fazenda e comunica que perdeu
todos os clientes e está completamente sem dinheiro. Lindinha
oferece os brincos de Marcela para
Petruchio.

ALÉM DA ILUSÃO
18h, na Rede Globo

A FAVORITA
16h45, na Rede Globo
Zé Bob é procurado por um informante, que não quer ser identificado, que pede para ser chamado
de Aleph. Aleph diz que tem
informações que podem afastar
Romildo da vida pública. Roseli
descobre a farsa de Donatela e
ela oferece o diamante para Roseli. Gonçalo oferece a Flora uma
vaga na assessoria de comunicação de sua empresa. Geralda
insiste para Orlandinho se casar
logo com Céu. Dodi vende discos
da coleção de Silveirinha para

Joaquim se revolta contra Iolanda,
que sustenta sua chantagem.
Davi lamenta que o Juiz tenha
negado a revisão de seu caso na
morte de Elisa. Eugênio revela a
Joaquim que foi Isadora quem
testemunhou contra ele. Olívia
ajuda Matias. Davi desconfia do
comportamento de Iolanda. Margô flagra Úrsula em seu quarto de
hotel. Joaquim ameaça Isadora.
Inácio se revela para Constantino
e Julinha, que aceitam o romance
do rapaz com Arminda. Lorenzo
confessa à Giovanna que sabe que
Letícia ainda ama Bento. Joaquim
dá o dinheiro para Iolanda e consegue a pasta com os documentos que o incriminam.
CARA E CORAGEM
19h40, na Rede Globo
Pat desconversa quando Alfredo
a questiona sobre a foto de
Moa. Ítalo pensa em uma forma
de confirmar se Baby é mesmo
informante de Danilo. Moa e
Andréa reatam o namoro. Lou
não consegue contar para Rico
sobre sua relação com Pat. Nadir
ouve Joca ao telefone com Olívia.
Jonathan coloca sua caixinha de

lembranças no lugar da que está
na casa de Anita. Ítalo dá uma
informação falsa para Baby sobre
Pat e Moa. Dagmar avisa a Anita
que Regina quer falar com ela.
PANTANAL
21h30, na Rede Globo
Zuleica disfarça seu terror diante
de Roberto, depois de ter visto
Guta e Marcelo juntos. Juma fica
com o coração apertado quando
o Velho do Rio lhe aconselha a
mandar José Lucas embora da
tapera. Eugênio não gosta de tirar
foto com o pai de Érica. Irma incentiva Zaquieu a se tornar um peão.
José Leôncio não gosta de saber
que Ibraim é político. Érica fica
constrangida quando Ibraim avisa
a José Leôncio o que a filha e José
Lucas aprontaram com eles.
CARINHA DE ANJO
20h30, no SBT
Zeca e Juju conversam sobre lidar
com o namoro à distância. Na escola acontece a festa de 50 anos
do colégio de Doce Horizonte, que
têm como tema os sentimentos.
Fabiana chega com Frida no palco
para a surpresa das alunas. Frida
pede perdão para Dulce Maria
e todos aplaudem o abraço que
elas se dão. Cassandra tenta fugir
de Leonardo, mas é forçada a
ajudá-lo.
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TROCA DE PAPÉIS

Ex-dublê de Brad
Pitt vira diretor
REPRODUÇÃO/YOUTUBE

REPRODUÇÃO/INSTAGRAM

Atriz fala sobre racismo

JANE FONDA. A atriz,
ativista e pioneira da
malhação Jane Fonda, de 84 anos, -lembra
dela de polainas malhando e sorrindo em
vídeo-aulas nos anos
1980?- diz que fez, sim,
plásticas no rosto, mas
não pretende repetir a
dose jamais. “Parei porque não quero parecer
deformada”, contou ela
em entrevista à Vogue
americana.

Em entrevista a Giovanna Ewbank e Fernanda Paes Leme no
podcast “Quem Pode, Pod”, Taís Araújo relembrou uma fala
racista que ouviu de um colega na emissora Globo. Também ator, ele teria afirmado que não conhecia “nenhum negro bem-sucedido” que não fosse “prepotente e arrogante”,
disse Araújo, sem citar nomes, em episódio veiculado nesta
quarta-feira (2). Araújo afirma que questionou então o ator,
com quem dividia um carro.

REPRODUÇÃO/INSTAGRAM

DIVULGAÇÃO BAND

Marquezine MasterChef
A atriz Bruna Marquezine, 26,
está aproveitando a estadia
no Brasil para mostrar o país
ao companheiro de elenco
Xolo Mariudeña, 21, seu par
romântico no filme “Besouro
Azul”, da DC Comics. Os dois
apareceram nesta terça-feira
(2) visitando o Cristo Redentor, no Rio de Janeiro. No Instagram, a atriz publicou uma
foto da vista da paisagem.

Fernando Henrique, de Mogi
das Cruzes, ganhou um convite para trabalhar com o
chef Erick Jacquin em sua
despedida do MasterChef
Brasil, no episódio desta terça
(2). Após 12 episódios em que
conquistou os jurados, brigou
com colegas e provocou polêmicas, Fernando foi eliminado na noite em que perdeu
para Rafael em um duelo.

DIVULGAÇÃO

Leitch fez as vezes
de Pitt nas cenas de
ação de ao menos
cinco filmes, entre
eles o aclamado
“Clube da Luta”

B

rad Pitt nunca foi dirigido por David Leitch, mas
“Trem-Bala”, filme que chega nesta quinta (4) aos
cinemas, é só mais uma parceria entre o ator e o
cineasta. Isso porque antes de comandar longas
como “Atômica” e “Deadpool 2”, o segundo foi dublê do galã americano. Nos anos 1990 e 2000, Leitch fez as
vezes de Pitt nas cenas de ação de ao menos cinco filmes,
entre eles “Clube da Luta”, um dos mais celebrados da carreira do ator. Em entrevista, o diretor falou como foi rever o
amigo em “Trem-Bala”, num contexto totalmente diferente. “Foi divertido criar essa nova dinâmica de trabalho com
ele e também muito especial, porque nós somos amigos, temos toda uma história. Enquanto dublê, você ajuda o ator a
construir o personagem. Agora, fizemos isso de novo, mas
num outro tipo de parceria, o que é como o fechamento de
um ciclo”, diz Leitch.

Retorno

REPRODUÇÃO/INSTAGRAM

Após passar 13 anos sob
a tutela de seu pai, Jamie
Spears, e de conseguir se libertar do que considerou
um processo “abusivo”, Britney Spears voltou a trabalhar em um disco, o primeiro desde o elogiado “Glory”,
de 2016. De acordo com a
revista Globe Magazine,
Spears já começou a compor e a pedir canções para
parceiros.

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

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

CINEMA. A av. Paulista perdeu um cinema.
Desde domingo, dia 31
de julho, a sala da Playarte que existia no
shopping Center 3 encerrou as atividades,
após 19 anos funcionando no local. O Playarte Center 3 Bristol já
teve outros nomes ao
longo da história e faz
parte da memória cinéfila de São Paulo. Inaugurado em 1970 o espaço passou por reformas,
fechamentos e mudanças de gestão ao longo
das décadas.

REPRODUÇÃO/INSTAGRAM

BRUNO KRUPP. Modelo
e influenciador digital,
foi preso nesta quarta
(3). Segundo a polícia,
no sábado (30), ele dirigia uma motocicleta em
alta velocidade na Barra
da Tijuca, no RJ, quando
atropelou o jovem João
Gabriel Cardim Guimarães, de 16 anos, que
morreu no dia seguinte (31). Nos documentos
judiciais, é possível ver
que Krupp estava a mais
de 150 km/h.

Frase

REPRODUÇÃO/INSTAGRAM

Caio Castro irá processar restaurante
O ator Caio Castro dividiu opiniões na semana passada ao reclamar sobre pagar a conta do
restaurante para suas companheiras. A fala rendeu debate nas redes sociais e muitos veículos tentaram usar a polêmica para alavancar suas ações. O caso mais emblemático foi o de
um restaurante que postou nas redes sociais um anúncio com a seguinte frase: “Está tão barato que até o Caio Castro vai pagar!”. A exploração comercial da polêmica sem permissão,
no entanto, irritou o ator, que fez questão de anunciar que vai processar o estabelecimento.

THIAGO DURAN / AGNEWS

“Eu estou muito
forte, muito
confiante”
A cantora Simony
comenta sobre o diagnóstico de câncer no
intestino.
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convidada para a sessão, proposta pelo senador Humberto Costa (PT-PE), mas ainda
não confirmou presença.
A audiência terá a presença de dez trabalhadores que
ingressaram com ações na
Justiça, além de representantes do Chile e da Colômbia.
Os casos estão sendo levantados pela campanha Sem
Direitos Não É Legal, que conta com o apoio de centrais.
(FP)

MP que dispensa a
perícia é aprovada
A A Câmara dos Deputados
aprovou nesta terça-feira (2)
uma medida provisória que
busca reduzir as filas do INSS
ao abrir caminho para a concessão de benefício por incapacidade temporária sem
perícia médica do instituto. Apenas será necessária a
apresentação de atestado ou
laudo médico.
A medida provisória também amplia a lista de “pente-fino”, ao incluir o auxílio-acidente entre os benefícios
que passarão por reavaliações
periódicas.
O texto-base foi aprovado
por 381 a 8. Os deputados rejeitaram propostas de modificação. A medida provisória
agora segue para o Senado.
Ela perde validade em 30 de
agosto.
A medida provisória prevê
que ato do ministro do Trabalho e Previdência poderá estabelecer as condições em que
não será necessário parecer
conclusivo da perícia médica
federal sobre a incapacidade
para o trabalho.
A concessão do benefício,
neste caso, será feita por meio
de atestados ou laudos médicos analisados pelo INSS.
O texto da medida provisória também altera a legis-

B1

ALTERAÇÕES NO PROGRAMA. Até o mês de dezembro, o benefício terá o valor

Senado Federal debate
trabalho em fast foods
A A Comissão de Direitos
Humanos do Senado fará na
próxima segunda-feira (8) audiência pública para discutir
as condições de trabalho de
jovens em redes de fast food.
A iniciativa foi motivada
por acusações de assédio sexual e racismo em unidades
do McDonald’s no Brasil. Um
inquérito no Ministério Público do Trabalho de São Paulo
foi aberto a respeito.
A direção da empresa foi
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lação atual para acrescentar
o auxílio-acidente à lista de
benefícios do INSS que passarão a ser objeto de avaliações
e revisões periódicas.
O auxílio-acidente é destinado aos trabalhadores que
sofrem acidentes e apresentam sequelas definitivas que
afetam sua capacidade laboral, o que também pode ocorrer devido a doenças do trabalho. O benefício funciona
como uma espécie de indenização, pois não impede a
pessoa de continuar trabalhando.
A MP prevê que sejam submetidos a avaliações os segurados que recebem auxílios
por incapacidade temporária,
auxílio-acidente ou aposentadoria por invalidez e pensionistas inválidos, cujos benefícios foram concedidos
judicialmente ou administrativamente. Se faltarem a essas
avaliações, podem perder os
benefícios.
As avaliações podem incluir
exames médicos feitos pelo
INSS, processo de reabilitação
profissional prescrito e custeado pela Previdência Social
e tratamentos oferecidos gratuitamente, com exceção de
cirurgias e transfusões de sangue, que são facultativas. (FP)

dobrado por causa da emenda constitucional que elevou benefícios sociais no País

Valor do Auxílio Gás
será R$ 110 em agosto

C

erca de 5,6 milhões de famílias
receberão R$ 110
de Auxílio Gás em
agosto, anunciou
na terça-feira (2) a Caixa Econômica Federal. Até dezembro, o benefício terá o valor
dobrado por causa da emenda constitucional que elevou benefícios sociais.
O pagamento ocorrerá de
9 a 22 de agosto, com base
no dígito final do Número
de Inscrição Social (NIS). As
datas são as mesmas datas
das parcelas do Auxílio Brasil, que teve o calendário de
pagamento deste mês antecipado.
Tradicionalmente, os dois
benefícios são pagos nos últimos dez dias úteis do mês,
sendo que o Auxílio Gás é
bimestral, pago a cada dois
meses. Originalmente, a parcela de agosto seria paga entre os dias 18 e 31, mas foi antecipada.
Com a emenda constitucional que elevou benefícios
sociais, o Auxílio Gás teve o
valor dobrado, equivalendo
a 100% do valor médio do
botijão de 13 quilos nas parcelas de agosto, outubro e dezembro.
Em 2023, o benefício
voltará a valer metade do
preço médio do botijão.

DIVULGAÇÃO/AGÊNCIA BRASIL

D O pagamento ocorre de 9 a 22 de agosto com base no dígito final do Número de Inscrição Social
CÁLCULO.
Para calcular o benefício, a Caixa baseia-se nas pesquisas da
Agência Nacional do Petróleo,
Gás Natural e Biocombustíveis, que até o décimo dia útil
de cada mês divulga o preço
médio dos seis meses anteriores do botijão de 13 quilos
de gás liquefeito de petróleo
(GLP). Dessa forma, a cada dois

meses, o benefício muda de
valor.
O Auxílio Gás totalizou R$
52 em janeiro, R$ 51 em abril e
R$ 53 em junho, quando equivalia a 50% do preço médio
do botijão. Tradicionalmente, o benefício é pago a cada
dois meses, mas a parcela de
fevereiro foi antecipada para
janeiro.

DURAÇÃO.
Com duração prevista de
cinco anos, o programa beneficiará 5,6 milhões de famílias brasileiras, até o fim
do ano de 2026, com o pagamento de 50% do preço
médio do botijão de 13 quilos a cada dois meses (100%
de agosto a dezembro). (AB)

Fique
ligado

Auxílio taxista será
pago em 16 de agosto
A O primeiro lote do Auxílio
Taxista poderá ser pago para
até 301 mil motoristas cadastrados no MTP (Ministério
do Trabalho e Previdência).
O benefício, que pode chegar
a parcelas de até R$ 1.000, começará a ser pago no dia 16
de agosto.
O MTP informou nesta quarta-feira (3) que 3.119
municípios enviaram a documentação dos trabalhadores. Veja a lista de cidades que
já cadastraram motoristas.
Agora, os dados serão processados pela Dataprev (Empresa de Tecnologia e Informações do Governo Federal),
que realizará um cruzamento
de informações para definir
quais motoristas cadastrados
são elegíveis para receber o
benefício.
Os motoristas de táxi 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 à renda emergencial.

SISTEMA ABRE PARA
NOVOS CADASTROS DIA 5.
Segundo a pasta, entre esta
quarta (3) e quinta-feira (4) o
sistema estará fechado para
a Dataprev fazer a análise e o
cruzamento dos dados. A partir de sexta-feira (5), os municípios poderão voltar a cadastrar os motoristas.
Os profissionais que forem cadastrados na segunda etapa e forem elegíveis ao
Benefício Taxista também receberão as duas parcelas (referentes aos meses de julho
e agosto), mas o pagamento
será feito no dia 30 de agosto.
A data-limite para envio dos
cadastros será 11 de setembro.
TAXISTA COM CPF
IRREGULAR NÃO RECEBERÁ.
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 ganhar pensão por morte também não
tem direito, assim como os
profissionais que recebem benefício por incapacidade permanente para o trabalho, que
é a aposentadoria por invalidez. (FP)

Thiago Neme/Gazeta de S Paulo

D O auxílio-doença sem perícia passou a valer na última sexta-feira (29), com a publicação de portaria do INSS

Segurado com perícia marcada
pode pedir auxílio-doença

O

trabalhador doente que está
com perícia agendada no
INSS (Instituto Nacional do
Seguro Social) poderá pedir
o auxílio-doença a distância, pelo aplicativo ou site Meu INSS, sem
precisar ser atendido pelo médico perito,
segundo informações do Ministério do
Trabalho e Previdência.
O auxílio-doença sem perícia passou
a valer na última sexta-feira (29), com a
publicação de portaria do INSS e da Previdência regulamentando a medida, e ficará
disponível por 30 dias, podendo ser prorrogado. A nova regra é válida para quem
tem perícia agendada para 30 dias ou mais.
Para fazer o pedido, o trabalhador deve
acessar o aplicativo ou site Meu INSS. É
preciso ter senha de acesso. Além disso, o
atestado ou laudo médico a ser enviado
não pode ter sido emitido há mais de 30
dias. O auxílio começará a contar a partir

da data do pedido, segundo a Previdência.
ENVIO DO ATESTADO
CANCELA PERÍCIA MARCADA.
O pedido de análise de documentação cancela a perícia médica que estiver marcada,
sem alterar a data de entrada do requerimento. O período máximo de afastamento permitido é de 90 dias. Não é permitido
recurso, caso o auxílio seja negado. Também não é permitido restabelecimento de
benefício anterior e não cabe prorrogação
do auxílio, caso o cidadão não esteja recuperado para o trabalho na data indicada
para a alta médica.
Segundo o INSS, caso a incapacidade
permaneça, o segurado poderá pedir novamente o benefício, mas apenas depois
de 30 dias após a última análise realizada.
Não foi informado se, neste caso, o cidadão terá obrigatoriamente que passar por
perícia. (FP)

Para fazer
o pedido, o
trabalhador
deve acessar o
aplicativo ou
site Meu INSS. É
preciso ter senha
de acesso. Além
disso, o atestado
ou laudo médico
a ser enviado
não pode ter sido
emitido há mais
de 30 dias
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UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP

E D I TAL

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

HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE MEDICINA
UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO

AVISO DE LICITAÇÃO
REPETIÇÃO
Pregão Eletrônico nº 33/2022
Processo Administrativo nº 027759/2022

CONVOCAÇÃO

OBJETO: Aquisição de mobiliário, conforme edital e seus anexos.
Valor Estimativo: R$ 24.229,96 (vinte e quatro mil duzentos e vinte e nove reais e noventa e
seis centavos).
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: até às 8 horas e 30 minutos do dia 17 de agosto de 2022.
ABERTURA DAS PROPOSTAS: Dia 17 de agosto de 2022 às 8 horas e 30 minutos.
INÍCIO DA DISPUTA DE PREÇOS: Dia 17 de agosto de 2022 a partir das 9 horas.

“Solicitamos o comparecimento de LUCIANA JOAQUIM DO NASCIMENTO, RG nº.
25.821.396-6, ao Centro de Gestão de Pessoas do Instituto do Coração do Hospital das Clínicas
da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo - HCFMUSP, na Avenida Dr. Enéas de
Carvalho Aguiar, 44 - 2º andar - Cerqueira César - São Paulo/SP, no prazo de 03 (três) dias
corridos, a contar da data da publicação.”

- 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.

E D I TAL

Ribeirão Preto, 03 de agosto de 2022.
Ricardo Fernandes de Abreu
Secretário Municipal da Administração

ABANDONO

Estado de São Paulo
Secretaria da Administração
Aviso de Prorrogação

“Solicitamos o comparecimento de MICHELLE LIMA PEREZ, RG nº. 41536825-X, ao
Centro de Gestão de Pessoas do Instituto do Coração do Hospital das Clínicas da Faculdade
de Medicina da Universidade de São Paulo - HCFMUSP, na Avenida Dr. Enéas de Carvalho
Aguiar, 44 - 2º andar - Cerqueira César - São Paulo/SP, no prazo de 03 (três) dias corridos, a
contar da data da publicação.”

Pregão Presencial º 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.

E D I TAL

Ricardo Fernandes de Abreu, Secretário Municipal da Administração, no uso das atribuições
que lhe são inerentes, para a licitação em epígrafe, informa a prorrogação do horário para
credenciamento e recebimento dos envelopes, conforme segue:

HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE MEDICINA
UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO

CREDENCIAMENTO E RECEBIMENTO DOS ENVELOPES: às 14:30h do dia 15 de agosto
de 2022

ABANDONO

Ribeirão Preto, 03 de agosto de 2022.
Ricardo Fernandes de Abreu
Secretário Municipal de Administração

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

DESPACHO REVOGATÓRIO
PREGÃO PRESENCIAL nº 86/2021
PROCESSO DE COMPRAS nº 137/2021
OBJETO: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços técnicos
relacionados à Tecnologia da Informação para implantação, customização, adaptação e
evolução, bem como hospedagem em Data Center do Sistema Informatizado Integrado de
Gestão Tributária, com a cessão de código fonte, direito de uso perpétuo e transferência de
tecnologia, abrangendo todos os tributos municipais com todas as funcionalidades web,
conforme edital e seus anexos.
Afonso Reis Duarte, Secretário Municipal da Fazenda, no uso das atribuições que lhe são
inerentes, com fulcro no art. 49, caput da Lei nº 8.666/93 e Súmula 473 do Supremo Tribunal
Federal, por conveniência e oportunidade, determina a REVOGAÇÃO do presente certame.
Ribeirão Preto, 01 de agosto de 2022.
Afonso Reis Duarte
Secretário Municipal da Fazenda

E D I TAL

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS N°. 31/2022
O GOVERNO DO MUNICÍPIO DE BURITAMA TORNA PÚBLICO A ABERTURA DO
PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS N°. 31/2022, COM JULGAMENTO PELO MENOR PREÇO UNITÁRIO POR
ITEM, OBJETIVANDO O REGISTRO DE PREÇOS PARA LOCAÇÃO DE ESTRUTURA PARA EVENTOS, A SER EFETIVADA(O) DE ACORDO COM OS TERMOS, CONDIÇÕES, QUANTIDADES E
ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO EDITAL DE LICITAÇÃO E DE SEUS ANEXOS. A SESSÃO
PÚBLICA PARA RECEBIMENTO DOS ENVELOPES DE DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO E DE
PROPOSTA DE PREÇOS E DEMAIS DOCUMENTOS PERTINENTES AO CERTAME LICITATÓRIO,
BEM COMO PARA INICIO DA ABERTURA DOS RESPECTIVOS ENVELOPES / DOCUMENTOS E
EXECUÇÃO DE DEMAIS PROCEDIMENTOS INERENTES AO REFERIDO CERTAME, SERÁ REALIZADA NAS DEPENDÊNCIAS DO ANFITEATRO DO CENTRO CULTURAL “GRACILIANO RAMOS”, LOCALIZADO NA PRAÇA DOM LAFAYETE LIBANO, N°. 16 (ESQUINA
COM AS RUAS RUI BARBOSA E GUILHERME GUERBAS - PRÓXIMO À PRAÇA ANA
RITA MENDES), BAIRRO CENTRO, EM BURITAMA-SP., COM DATA E HORÁRIO PREVISTO PARA INÍCIO EM 17 DE AGOSTO DE 2022, ÀS 8H00MIN. DO HORÁRIO OFICIAL DE BRASILIA-DF. OS ENVELOPES / DOCUMENTOS ACIMA CITADOS, CUJA APRESENTAÇÃO / EXIBIÇÃO
DEVERÁ OCORRER EM SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO, QUANDO ENCAMINHADOS / ENDEREÇADOS AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 68/2022 - PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO
DE PREÇOS Nº. 31/2022, ANTES DA DATA ACIMA PREVISTA, SERÃO RECEBIDOS NA SEDE
DA UNIDADE GERENCIAL BÁSICA - LICITAÇÃO E CONTRATOS DO GOVERNO DO MUNICÍPIO
DE BURITAMA, SITUADA NA RUA MARIA FLORINDA, N°. 1463, BAIRRO CENTRO, EM BURITAMA-S.P., ATÉ O ÚLTIMO DIA ÚTIL ANTERIOR À DATA RETROCITADA. O EDITAL COMPLETO,
BEM COMO, DEMAIS INFORMAÇÕES REFERENTES AO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, PODERÃO SER OBTIDAS PESSOALMENTE JUNTO À REFERIDA UNIDADE GERENCIAL BÁSICA
- LICITAÇÃO E CONTRATOS, NO HORÁRIO DAS 08H00MIN. ÀS 12H00MIN. E DAS 14H00MIN. ÀS
17H00MIN. OU POR TELEFONE, ATRAVÉS DOS N°S. (18) 3691-1739 E (18) 3691-1888 OU ATRAVÉS DOS SEGUINTES ENDEREÇOS ELETRÔNICOS: HTTPS://BURITAMA.SP.GOV.BR/SITE2/ (LICITAÇÃO - EDITAIS - PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS N°. 31/2022) OU
HTTP://DOCS.BURITAMA.SP.GOV.BR/PUBLIC/LICITACAOP.
BURITAMA-S.P., 03 DE AGOSTO DE 2022
RODRIGO ZACARIAS DOS SANTOS
PREFEITO

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE MEDICINA
UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO (HCFMUSP)
DIVISÃO DE MATERIAL NILO

Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços técnicos de exames
laboratoriais, com fornecimento de equipamento, material, mão de obra especializada e fornecimento
de laudo técnico, em caráter de rotina e/ou emergência, constantes da tabela SUS - Sistema Único de
Saúde, e na sua ausência, a tabela AMB 92 – Associação Médica Brasileira, com fator de correção R$
0,24 (vinte e quatro centavos), sem reajuste, com contrato previsto para 12 (doze) meses, conforme
descrição constante no anexo I do processo licitatório. O edital está disponível gratuitamente, através
do “site” da Prefeitura na internet www.indaiatuba.sp.gov.br. Os envelopes deverão ser entregues,
diretamente à Pregoeira Cátia de Freitas S. Leite, na sala de reunião do Departamento de Licitações,
localizado à Av. Engº. Fábio Roberto Barnabé, nº 2.800 - Jardim Esplanada II - Indaiatuba/SP, às 09:00
horas do dia 17 de agosto de 2022. Informações através dos telefones nºs.: (19) 3834-9176 / (19)
3834-9085.
INDAIATUBA, 03 DE AGOSTO DE 2022
NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

CONSÓRCIO
INTERMUNICIPAL DE
SAÚDE DO VALE DO
RIBEIRA E LITORAL SUL

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE MEDICINA
UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO (HCFMUSP)
UNIDADE DE CONTROLE DE CONTRATOS - NILO
Acha-se aberto no Hospital das Clínicas da FMUSP o edital de TOMADA DE PREÇOS nº. 01/2022, Processo
HCFMUSP-PRC2022/01332, a execução de serviços de engenharia para Reforma da Ala GS – Internação da
Divisão de Ginecologia do Instituto Central do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade
de São Paulo – HCFMUSP, incluindo demolições e retiradas de materiais, execução de caixilharia, execução
de revestimentos de paredes, forro e piso, instalações hidráulicas, de ar condicionado, ventilação e exaustão,
instalações elétricas, de força e iluminação, telecomunicações, sistema de prevenção e combate a incêndio,
além dos sistemas descritos nos memoriais, projetos e planilhas, com o fornecimento de materiais e mão de
obra para todos os serviços discriminados, conforme especiﬁcações técnicas constantes do Projeto Básico,
Memoriais Descritivos, Planilhas, Plantas, Minuta de Contrato e demais anexos, conforme as especiﬁcações
técnicas constantes do Projeto Básico, que integra este Edital como Anexo I, observadas as normas técnicas
da ABNT, cuja sessão será realizada no dia 24/08/2022, às 09:00 horas. O edital na íntegra estará disponível
aos interessados nos sites www.hc.fm.usp.br e www.e-negociospublicos.com.br ou na Divisão de Material,
na Rua Dr. Ovídio Pires de Campos, 225, Prédio da Administração, 2º andar, das 08:00 às 16:00 horas, no
valor de R$ 10,00 (dez reais), na versão impressa, a partir de 04/08/2022. COMISSÃO DE JULGAMENTO
DESIGNADA PELA AUTORIDADE SUPERIOR DA AUTARQUIA.

HOMOLOGAÇÃO
O Diretor Superintendente Do Consorcio Intermunicipal De Saúde Do Vale
Do Ribeira E Litoral Sul – Consaúde,
Cnpj.57.740.490/0001-80, No Uso De Suas
Atribuições Legais, Diante Dos Elementos De Instrução Dos Autos Homologa A
Adjudicação Proferida Pela Pregoeira No
Processo Nº 096/2022 – Pregão Presencial Nº 021/2022 Que Objetiva A Aquisição
De Material De Consumo De Enfermagem.
Destinados Ao Hrlb/Consaude, Pelo Critério De Menor Preço As Empresas: Cirurgica Fernandes Com. Mat. Cir. Hosp. Ltda ,
Cnpj: 61.418.042/0001-31, Os Itens: 03, 08,
09, 10, 15, 16, 42, 56, 57, 58 E 59. Isomedical Comercial Ltda Cnpj: 00.757.668/000188, Os Itens: 22 E 43. Pontual Comercial
Eireli Cnpj: 01.854.654/0001-45, Os Itens:
18, 19, 20, 21, 25, 28, 44, 45, 46, 47, 48,
49 E 50. Russer Brasil Ltda Epp Cnpj:
05.454.389/0001-69, O Item: 23. Cqc Tecnologia Em Sistemas Diagnosticos Ltda Cnpj:
46.962.122/0003-21, O Item: 29. Ciruroma
Comercial Ltda. Cnpj: 05.515.873/0001-50,
Os Itens: 02, 24, 33, 34, 35, 36, 37, 38,
39, 40 E 41. Cirurgica Uniao Ltda. Cnpj:
04.063.331/0001-21, Os Itens: 01, 26, 27,
32, 52, 53 E 54. Force Medical Distribuidora
Eireli Cnpj: 24.067.457/0001-81, Os Itens:
17, 31 E 51. Os (As) Responsáveis Legais
Das Referidas Empresas Ficam Convocados (As) A Comparecer Ao Serviço De Suprimento Do Consaúde Para Assinatura Da
Ata De Registro De Preços, No Prazo De 05
(Cinco) Dias.
José Antonio Antosczezem
Diretor Superintendente

HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE MEDICINA
UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO

“Solicitamos o comparecimento de THAIS LEITE DE ALMEIDA, RG nº. 30.200.585-7, ao
Centro de Gestão de Pessoas do Instituto do Coração do Hospital das Clínicas da Faculdade
de Medicina da Universidade de São Paulo - HCFMUSP, na Avenida Dr. Enéas de Carvalho
Aguiar, 44 - 2º andar - Cerqueira César - São Paulo/SP, no prazo de 03 (três) dias corridos, a
contar da data da publicação.”

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO CAETANO DO SUL
SECRETARIA MUNICIPAL DE
PLANEJAMENTO E GESTÃO
DEPARTAMENTO DE
LICITAÇÕES E CONTRATOS
RESUMO: Processo nº 11825/2022 – Contratação de Serviços Artísticos da empresa
Rovella Shows Eventos pata apresentação
na Festa Italiana 2022. DESPACHO: “Frente
à instrução dos autos, com esteio no artigo
25, inciso III da Lei Federal nº 8.666/93, assim como, ancorada no artigo 2º, inciso II, do
Decreto Municipal nº 11.092/2017, RECONHEÇO e RATIFICO a INEXIGIBILIDADE
de licitação objetivando a Prestação de Serviços Artísticos da empresa Rovella Shows
Eventos Ltda., no valor de R$ 110.000,00
para a Festa Italiana 2022”. Secretário Municipal de Governo: Jefferson Cirne da Costa – 01/08/2022. São Caetano do Sul, 03
de agosto de 2022. Carolina Morales Duwe
– Diretora do Departamento de Licitações e
Contratos.

COMUNICADO
Pregão Presencial nº 20/22 – Processo nº
40/22 – Objeto: Registro de preços de equipamentos de Proteção Individual e Proteção Coletiva. O Consórcio Intermunicipal de
Saúde do Vale do Ribeira e Litoral Sul, através do Pregoeiro, COMUNICA, aos interessados, a desclassificação da empresa R DE
O SANTIL EPI - EPP., nos itens 12 a 23,
e da empresa CÂNDIDO & GASPAROTTO
COM. DE EPI LTDA., nos itens 59, 68 e 69,
em razão da desclassificação das amostras
pelos membros julgadores da área técnica.
As licitantes, querendo, poderão protocolar
recurso no prazo de 03 (três) dias úteis, no
seguinte local e endereço: Serviço de Suprimento, Rua Pedro Bonne, 508, Centro,
Pariquera-Açu/SP.

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
AVISO DE LICITAÇÃO
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO
PARA LICITAÇÃO Nº 39/2022
PROTOCOLO 851/2022
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10/2022 – AQUISIÇÃO DE
UM VEÍCULO AUTOMOTOR HATCH, DESTINADO À
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. RECURSOS DE
EMENDA PARLAMENTAR ESTADUAL 2022.177.37216
A PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA, por intermédio
de seu Pregoeiro torna público para conhecimento dos interessados, que nos termos da Lei Federal nº 10.520/2002,
Decreto Federal nº. 10.024/2019 , Lei Federal 8.666/1993 e
suas alterações posteriores e demais normas regulamentares aplicáveis, realizará licitação na modalidade Pregão
Eletrônico, tipo Menor Preço Unitário, em sessão pública eletrônica a partir das 10h (horário de Brasília- DF)
do dia 23 de agosto de 2022, através do site www.bll.org.br,
destinado a contratação de empresa para fornecimento de
um veículo hatch 0 km conforme especificações constantes
do Termo de Referência. Edital completo e anexos estarão
disponíveis para leitura e download na página eletrônica da
Prefeitura (www.quadra.sp.gov.br) na aba “Licitações” e no
site www.bll.org.br em “Acesso Identificado”, bem como podem ser solicitados pelo e-mail licitacao@quadra.sp.gov.br.
Maiores informações pelo telefone 15-3253-9000, em dias
úteis, das 8 às 12 e das 13 às 17 h. Endereço: Rua José
Carlos da Silveira, 36 – Jd. Santo Antonio. Quadra/SP, 23
de agosto de 2022. EDEMILSON LOBO – Pregoeiro.

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 054/22 – Objeto: Contratação de empresa(s) para fornecimento de hortifrutigranjeiros para atender aos
alunos da rede municipal de ensino, conforme descritivo constante
do Anexo I deste Edital, do tipo MENOR VALOR LOTE. CADASTRAMENTO e ABERTURA DAS PROPOSTAS INICIAIS: Cadastro de
Propostas Iniciais: 09:00 horas do dia 28/07/22 até às 09:00 horas
do dia 09/08/22. Abertura de Propostas Iniciais: 09/08/22 às 09:05
horas. O Edital na íntegra encontra-se à disposição dos interessados
no site: www.bbmnetlicitacoes.com.br ou solicitado pelo e-mail: pregão@campolimpopaulista.sp.gov.br. Para maiores esclarecimentos
e informações pelos telefones: (11) 4039-8358/4039-8326 ou diretamente na Diretoria de Administração desta Prefeitura, no horário das
09 às 16 horas, na Avenida Adherbal da Costa Moreira, 255, Centro,
Campo Limpo Paulista, de segunda à sexta-feira, exceto feriados e
pontos facultativos.
VINICIUS NEVES PASSARIN
SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO

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

AVISO DE LICITAÇÃO
REPETIÇÃO
Tomada de Preços nº 3/2022
Processo Administrativo nº 034617/2022

PRAZO LIMITE PARA ENTREGA DOS ENVELOPES: até às 08:45h do dia 22/08/2022.
ABERTURA: Dia 22/08/2022 a partir das 09:00h.

CONVOCANDO

AVISO DE LICITAÇÃO
REPUBLICAÇÃO DE EDITAL
PREGÃO PRESENCIAL Nº 12/2022
PROCESSO DE COMPRA Nº 224/2022
Objeto: Registro de Preço de serviços de roçada das
estradas rurais e capinação, raspagem e jardinagem
em diversas ruas e praças do município de Pedro
de Toledo.
Credenciamento, Entrega dos envelopes propostas
e habilitação: 16/08/2022 a partir de 09h30min.
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, 03 de agosto de 2022.Eleazar Muniz Junior-Prefeito Municipal.

“Solicitamos o comparecimento de ANTONIA YONEIDE ARAUJO, RG nº. 19.842.758, ao
Centro de Gestão de Pessoas do Instituto do Coração do Hospital das Clínicas da Faculdade de
Medicina da Universidade de São Paulo - HCFMUSP, na Avenida Dr. Enéas de Carvalho
Aguiar, 44 - 2º andar - Cerqueira César - São Paulo/SP, no prazo de 03 (três) dias corridos, a
contar da data da publicação.”

OBJETO: Contratação de empresa especializada para execução de obra de reforma parcial na
UBS Ipiranga, conforme descrito em edital e seus anexos.
Orçamento Estimativo Total: R$ 177.336,14 (cento e setenta e sete mil trezentos e trinta e
seis reais e catorze centavos).
Visita Técnica (facultativa) até o dia: 19/08/2022.

E D I TAL

CONSÓRCIO
INTERMUNICIPAL DE
SAÚDE DO VALE DO
RIBEIRA E LITORAL SUL

CONVOCAÇÃO

Diretoria de Administração

E D I TAL

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PEDRO DE TOLEDO/SP

HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE MEDICINA
UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO

Prefeitura Municipal de Campo Limpo Paulista

Encontra-se aberto pelo HCFMUSP o EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00705/22, Processo
siafem 20220583159 Processo Administrativo HCFMUSPPRC2022/00812, Oferta de Compra
092301090572022OC00710 para constituição de Sistema de Registro de Preços para aquisição futura e
eventual de MEIO DE CULTURA DE URINA EM PLACA, KIT PARA DETECÇÃO DE CLAMIDIA
TRACHOMATIS (CT), ÁGAR MACCONKEY, ÁGAR SANGUE DE CARNEIRO 5, cuja sessão pública
será realizada no dia 16/08/2022 09:00:00 horas. O edital na íntegra estará disponível aos interessados nos
sites www.bec.sp.gov.br e www.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:
MARIA DA CONCEICAO FERREIRA DE ALMEIDA SILVA e suplentes.

PREGÃO PRESENCIAL Nº 068/2022 - EDITAL Nº 155/2022

CONVOCANDO

E D I TAL

Encontra-se aberto pelo HCFMUSP o EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00658/22,
Processo siafem 20220256389 Processo Administrativo HCFMUSPPRC2022/00836,
Oferta de Compra 092301090572022OC00732 para constituição de Sistema de Registro
de Preços para aquisição futura e eventual de CONJUNTO DE LINHA VENOSA 8MM
ARO 20/22 P/HEMODIALISE, CONJUNTO DE LINHA ARTERIAL 8MM ARO
20/22 P/HEMODIALISE, cuja sessão pública será realizada no dia 26/08/2022 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.

GOVERNO DO MUNICÍPIO DE BURITAMA

HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE MEDICINA
UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO

“Solicitamos o comparecimento de ANA NERY DE SOUZA SERRAO, RG nº. 37.356.247-0,
ao Centro de Gestão de Pessoas do Instituto do Coração do Hospital das Clínicas da Faculdade
de Medicina da Universidade de São Paulo - HCFMUSP, na Avenida Dr. Enéas de Carvalho
Aguiar, 44 - 2º andar - Cerqueira César - São Paulo/SP, no prazo de 03 (três) dias corridos, a
contar da data da publicação.”

E D I TAL

Estado de São Paulo

“COMUNICADO Nº 169/2022”
REF: CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.º 007/2022, de 21 de julho de 2022, levado a
efeito através do Processo Licitatório n.º 048/2022, que tem como objeto a “Contratação
De Empresa (S) Especializada (S) Para Elaboração De Projetos, Revisão, Alteração, Adequação E
Atualização De Preços De Projetos Civis, Arquitetônicos, Executivos E/Ou Complementares Para As
Secretarias De Educação E De Obras E Desenvolvimento Urbano; Assessoria E Acompanhamento
Técnico De Execução De Obras Realizadas Pela Prefeitura Através Das Suas Secretarias, tudo conforme disposto no Edital e no Termo de Referência (Anexo I) para a Prefeitura Municipal de Matão.
O Departamento de Compras e Suprimentos, através da Presidente da Comissão de
Contratação,
acusa o recebimento de impugnação ao Edital em referência, através do Protocolo nº 11078/2022, de
02/08/2022, encaminhado pela sociedade empresária DIAS & CARDOZO ENGENHARIA LTDA. –
EPP., e informa o DEFERIMENTO PARCIAL e demais esclarecimentos poderão ser obtidos na íntegra
no site www.novo.matao.sp.gov.br, conforme Anexo I.
Matão, 03 de agosto de 2022.
JACQUELINE MARQUES SANTOS DE MATTOS
PRESIDENTE DA COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO

E D I TAL

“Solicitamos o comparecimento de SIMONE MIRANDA GOMES, RG nº. 33348574-9, ao
Centro de Gestão de Pessoas do Instituto do Coração do Hospital das Clínicas da Faculdade de
Medicina da Universidade de São Paulo - HCFMUSP, na Avenida Dr. Enéas de Carvalho
Aguiar, 44 - 2º andar - Cerqueira César - São Paulo/SP, no prazo de 03 (três) dias corridos, a
contar da data da publicação.”

Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto

CAMPUS DE BOTUCATU - FACULDADE DE MEDICINA
Encontra-se à disposição na Seção Técnica de Materiais da Faculdade de Medicina - Campus de
Botucatu, até o dia 16/08/2022 das 8h às 11h30min e das 13h30min às 18h, o Edital de Convite nº.
1/2022-FM, Processo 1602/2022-FM, cujo objeto é a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO 5C’s (COOPERAR, CUIDAR, CONVIVER, COMER E CURTIR), no valor
estimado de R$ 58.871,54 (cinquenta e oito mil, oitocentos e setenta e um reais e cinquenta
e quatro centavos). O encerramento será no dia 17/08/2022, às 9 horas, quando então, dar-se-á
início à abertura dos envelopes proposta e documentação, na Seção Técnica de Materiais da Faculdade de Medicina de Botucatu, localizada a Av. Prof. Mário Rubens Guimarães Montenegro, s/
nº - Campus da Unesp - Botucatu/SP. Edital e demais informações no endereço supracitado ou pelos
sítios: www.e-negociospublicos.com.br e www.unesp.br/licitacao ou e-mail licitacoes.fmb@unesp.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÃO

HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE MEDICINA
UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO

Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto

B2

• Local e horário para retirada do Edital: Departamento de Materiais e Licitações – Divisão de
Licitação – Rua Jacira nº 50 - Jardim Macedo, das 8h às 17h (a custo zero – gratuito); ou (na
íntegra) através do site www.ribeiraopreto.sp.gov.br.
Ribeirão Preto, 03 de agosto de 2022.
Ricardo Fernandes de Abreu
Secretário Municipal da Administração

PREFEITURA MUNICIPAL
DE CAJATI
ESTADO DE SÃO PAULO

PROCESSO Nº 72976/2022
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 083/2022
OBJETO: Contratação de empresa para
prestação de serviços de controle de acesso, apoio e fiscalização em programas e
eventos promovidos pelo Município de Cajati - SP, de acordo com as especificações
constantes no Termo de Referência do edital, através de SRP (Sistema de Registro de
Preços).
ABERTURA DAS PROPOSTAS: às 09:00
horas do dia 18 de agosto de 2022.
INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE
PREÇOS: à partir das 10:00 horas do dia
18 de agosto de 2022.
LOCAL: bll.org.br, opção Licitações, diretamente em www.bllcompras.org.br ou através de link no site da Prefeitura Municipal
de Cajati – SP, em www.cajati.sp.gov.br.
Informações poderão ser obtidas no endereço acima, pelo telefone (13) 3854-8700 ou
pelo e-mail compras@cajati.sp.gov.br.
Cajati, 03 de agosto de 2022.
LUIZ HENRIQUE KOGA
Prefeito Municipal
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA
Edital: 76/22. Processo Administrativo: 3390/22. Pregão Presencial: 09/22. Objeto: Registro de Preços de serviços de capinação, roçagem, poda e erradicação de árvores. O Edital será disponibilizado no site http://www.pirassununga.sp.gov.br, a partir do
dia 04 de agosto de 2022. Os envelopes deverão ser entregues às
08:30 horas do dia 17 de agosto de 2022, na Seção de Licitações.
Pirassununga, 03 de agosto de 2022. Sandra R. Fadini Carbonaro
- Chefe da Seção de Licitação.
Edital: 77/22. Processo Administrativo: 3391/22. Pregão Presencial: 10/22. Objeto: Registro de Preços de serviços de pintura
de meio fio, execução de passeio de concreto e disponibilização de
caminhões pipa-bombeiro. O Edital será disponibilizado no site http://
www.pirassununga.sp.gov.br, a partir do dia 04 de agosto de 2022.
Os envelopes deverão ser entregues às 13:30 horas do dia 17 de
agosto de 2022, na Seção de Licitações. Pirassununga, 03 de agosto
de 2022. Sandra R. Fadini Carbonaro - Chefe da Seção de Licitação.

CONSÓRCIO
INTERMUNICIPAL DE
SAÚDE DO VALE DO
RIBEIRA E LITORAL SUL
EXTRATO DE
ADITAMENTO CONTRATUAL
A Superintendência do Consórcio Intermunicipal de Saúde do Vale do Ribeira e Litoral Sul/CONSAÚDE torna pública a prorrogação + aditamento do contrato 10/2018,
Proc. 30/2018, PP 14/2018 com a empresa
UNICLÍNICAS JARDINÓPOLIS S/S LTDA,
nos termos da Lei Federal 8.666/93 atualizada, visando a contratação de prestação
de serviços médicos especializados em
oncologia clínica, cirúrgica e anatomia patológica. Valor: R$ 2.850.000,00 - Vigência:
24.07.22 a 23.07.23.
PREFEITURA DO MUNICÍPIO
DE ARARAQUARA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
GERÊNCIA DE LICITAÇÃO

AVISO DE REPUBLICAÇÃO DE LICITAÇÃO
MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº
016/2022 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº
2398/2022 – REPETIDA II – RETIFICADO;
ENTREGA DOS ENVELOPES: Até às 10:00 horas
do dia 23 de AGOSTO de 2022.
ABERTURA: às 10:00 horas do dia 23 de
AGOSTO de 2022.
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA
ESPECIALIZADA
PARA
A
OBRA
DE
TERRAPLANAGEM
PARA PREPARO
DE
CAMPO PARA IMPLANTAÇÃO DE GRAMADO
SINTÉTICO, LOCALIZADO NA RUA PRINCESA
ISABEL (CAMPO ACCO) – VILA XAVIER,
NESTA CIDADE, CONFORME JUSTIFICATIVA E
PROJETOS ANEXO.
RETIRADA DO
EDITAL:
Para
maiores
informações, retirar o edital completo através
do
site:
http://www.araraquara.sp.gov.br/
transparencia-gestao-e-financas/portal-datransparencia-administracao.
Araraquara, 03 de agosto de 2022.
ANTONIO ADRIANO ALTIERI
Secretário Municipal de Administração

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

DocuSign Envelope ID: F50A4E70-BAE0-4E4D-A9D4-9718CC059642

gazetasp.com.br
QUINTA-FEIRA, 4 DE AGOSTO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARIRI

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBAÚ

CHAMADA PÚBLICA Nº 13/2022
A Prefeitura comunica a abertura do CP 13/2022, para aquisição de gêneros
alimentícios perecíveis produzidos por Grupos Formais e Empreend rurais da Agric
Familiar, destinados à Alimentação Escolar, no valor de R$ 25.617,00,conforme Edital
e anexos. Abertura 25/08/2022, às 9h. O edital encontra-se no site da Prefeitura,
Seção Licitações. Rosana L P Trautvein. Coord de Finanças.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

SUSPENSÃO DE PROCEDIMENTO LICITATÓRIO
VINICIUS BRANDÃO DE QUEIRÓZ, Prefeito Municipal de Miracatu, faz público, a vista do
que ficou decidido, nos autos do Processo nº 1536/2022 do Pregão Eletrônico nº 57/2022,
referente ao Registro de Preços para Aquisição de Materiais de Artesanato, a SUSPENSÃO
TEMPORÁRIA do Procedimento Licitatório para readequação do edital. Prefeitura Municipal de
Miracatu/SP, 03 de Agosto de 2022. VINICIUS BRANDÃO DE QUEIRÓZ - Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS
ESTÂNCIA BALNEÁRIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO
AVISO DE EDITAL
A Comissão Permanente de Licitações – COMLIC I, situada na Rua D. Pedro II, nº 25 –

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

4º andar, CEP. 11010-080, comunica que, de acordo com a Lei Federal nº 8.666/93 e a
Lei Municipal nº 3.327/16, está procedendo à seguinte licitação:
TOMADA DE PREÇOS Nº 13518/2022 – Tipo menor preço
PROCESSO Nº 57292/2021-32
REGIME DE EXECUÇÃO: Empreitada por preço unitário.
OBJETO: Contratação de empresa para execução de obras de reforma geral e
adequação de acessibilidade na UME Maria Luiza Alonso Silva, incluindo materiais,
equipamentos e mão-de-obra. UNIDADE REQUISITANTE: Secretaria Municipal de
Educação Entrega dos envelopes: até às 15h00 do dia 22/08/2022, na sala de reunião
da Comissão Permanente de Licitações no local supramencionado.
Abertura dos envelopes: 22/08/2022 às 15h15 no mesmo local.
VISTORIA TÉCNICA OBRIGATÓRIA: A vistoria técnica dar-se-á de segunda a sexta
feira, das 09h00 às 12h00 e das 14h00 às 17h00, no seguinte local: UME Maria Luiza
Alonso, Praça Engº José Rebouças nº 15 – Ponta da Praia - Santos/SP, sob
responsabilidade do Arq. Roger Guerra, mediante agendamento através do tel. (13)
3201–5215 com a seção administrativa do departamento.
Cópia do Edital da Concorrência poderá ser consultada, a partir do dia 05/08/2022, no
site da Prefeitura de Santos no link do licitasantos: http://www.santos.sp.gov.br/licitasantos / (acessar 13518/2022-Download) A sessão de abertura dos envelopes poderá
ser acompanhada pelo público em geral, no link http://www.santos.sp.gov.br/licitasantos/ (acessar 13518/2022-Download) Maiores informações poderão ser obtidas através
dos telefones: (13) 3201-5733 / 3201-5165 ou através do e-mail comlic1@santos.sp.gov.br no horário das 08h00 às 17h00.
Santos, 03 de agosto de 2022.
Comissão Permanente de Licitações I
DILMARA PEPICELLI AIRES - Presidente

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS
ESTÂNCIA BALNEÁRIA

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

AVISO DE LICITAÇÃO
PROCESSO Nº. 847/2022
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 003/2022
Acha-se aberto na Prefeitura Municipal de Itariri, a Licitação
Modalidade Pregão Eletrônico nº. 003/2022, em conformidade
com o Processo nº. 847/2022, tipo menor preço, para a Aquisição
de equipamento e material permanente, em atendimento à Unidade
Básica de Saúde, deste município, conforme Termo de Referência,
Anexo I, deste Edital.
LOCAL: www.bllcompras.org.br.
INÍCIO DO CADASTRO DAS PROPOSTAS: DIA 05/08/2022, ÀS
08H00MIN
TÉRMINO DO CADASTRO DAS PROPOSTAS: DIA 17/08/2022
ÀS 8:30 HORAS
ABERTURA E EXAME DAS PROPOSTAS: DIA 17/08/2022, DAS
08:31 ÀS 09:00 HORAS.
INÍCIO DA SESSÃO DE LANCES: DIA 17/08/2022, ÀS 09:00
HORAS.
Todos os atos serão disponibilizados no Site Municipal: http://www.
itariri.sp.gov.br/, e na página eletrônica da BOLSA DE LICITAÇÕE
E LEILÕES DO BRASIL -BLL: https://www.bllcompras.org.br.
O Edital poderá ser retirado no site da Prefeitura, www.itariri.
sp.gov.br; na página eletrônica da BLL - www.bllcompras.org.
br. e também poderá ser obtido no Departamento de Compras
e Licitações da Prefeitura Municipal de Itariri, localizado na Rua
Nossa Senhora do Monte Serrat, 133, Centro – Itariri (SP), telefone
(13) 34187282, e-mail: compras.itariri@gmail.com;

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO
ATOS DA COORDENADORIA DE LICITAÇÕES – COLIC
AVISO DE EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO N.º 14.042/2022
(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 14.042/2022
– Processo n.º 38196/2022-11, cujo objeto é a seleção de propostas para REGISTRO
DE PREÇOS visando ao fornecimento de alimento cozido a vapor (feijão carioca e
feijão preto), necessário no cardápio dos alunos das Unidades Municipais de Educação
(Creches, Educação Infantil, Ensino Fundamental, Educação de Jovens e Adultos),
Escolas Estaduais (Ensino Fundamental e Ensino Médio) e Entidades Conveniadas,
conforme descrição constante no Anexo I, deste Edital. O encerramento do
recebimento das propostas dar-se-á em 18/08/2022, às 08h00 e a disputa de lances
ocorrerá em 18/08/2022 às 10h00.
O edital, na íntegra, encontra-se disponível a partir de 05/08/2022, 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, 03 de agosto de 2022.
FLÁVIO INÁCIO DOS SANTOS
Coordenador de Licitações - COLIC (Em substituição)

PREFEITURA DO MUNICÍPIO
DE ARARAQUARA
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
Tornamos público, para conhecimento dos
interessados, que na Secretaria Municipal
da Educação da Prefeitura do Município
de Araraquara, com sede nesta cidade de
Araraquara - SP, à Av. Vicente Jerônimo
Freire nº 22, fone (016) 3301-1936/3301
-1942, nesta cidade, realizará no dia e
hora abaixo indicados, licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL - SRP Nº
050/2022, PROCESSO Nº 2318/2022, do
tipo “Menor preço”, que visa o REGISTRO
DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE
SERVIÇOS DE LIMPEZA DE TELHADO,
CALHA METÁLICA, LAJE E CANALETA DE ÁGUAS PLUVIAIS, E EVENTUAL
SERVIÇO TROCA DE TELHAS COM MATERIAL INCLUSO, PELO PRAZO DE 12
(DOZE) MESES DE ACORDO COM O TERMO DE REFERÊNCIA.
A informação dos dados para acesso deve
ser feita através do site: www.araraquara.
sp.gov.br no Portal de Transparência Municipal ou pelo e-mail: documentoslicitacao@educararaquara.com.
INÍCIO DA SESSÃO: Às 10 horas do dia 18
de agosto de 2022.
LOCAL: Secretaria Municipal da Educação
– Av. Vicente Jerônimo Freire, n. 22, Vila Xavier. Araraquara/SP.
Araraquara, 02 de agosto de 2022
CLÉLIA MARA DOS SANTOS
Secretária Municipal da Educação

PREFEITURA DO MUNICÍPIO
DE ARARAQUARA
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO FRACASSADA
PREGÃO PRESENCIAL
REGISTRO DE PREÇOS Nº 42/2022
PROCESSO. N. º 2591/2022
Objeto: “REGISTRO DE PREÇOS PARA
FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO
DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA
CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE CORTINAS COM E SEM BLACKOUT COM MATERIAL INCLUSO PARA OS ESPAÇOS DAS
UNIDADES ESCOLARES E ADMINISTRATIVAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,
CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.”
Tendo em vista que não houve manifestação
de recurso ao final da sessão de presente
processo licitatório após julgamento das
propostas e habilitação, a Secretaria Municipal da Educação de Araraquara torna público, para conhecimento, que a licitação na
modalidade PREGÃO PRESENCIAL SRP
- 042/2022, PROCESSO 2591/2022, que
ocorrera em 01 de agosto de 2022, às 10h,
foi considerada FRACASSADA, em razão
da inabilitação das 03 (três) licitantes participantes.
Desse modo, reabre-se o prazo para realização do novo certame onde a nova data
designada será divulgada oportunamente.
Araraquara, 03 de agosto de 2022.
PRISCILA CRISTINA ZOVICO
Pregoeira
JANSEM CAMARGO MERCALDI
Presidente
FÁBIO AUGUSTO FERREIRA DA SILVA
Subcomissão Permanente de Licitações
CAMILA LOPES FERREIRA CARVALHO
Subcomissão Permanente de Licitações

PREFEITURA
DA ESTÂNCIA
TURÍSTICA DE TUPÃ
TERMO DE SUSPENSÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 29/2022 – PROC. LICIT. 171/2022 (Registro de preços para eventual e futura aquisição
de gêneros alimentícios destinados a atender
Merenda Escolar Municipal, Creches Municipais
e outros, pelo período de 12 meses). A PREFEITURA MUNICIPAL DE TUPÃ torna público para
conhecimento dos interessados nos termos da Lei
10.520/02 e disposições da Lei 8.666/93 e suas
alterações, Lei complementar n.º 123/2006 e alterações bem como toda legislação correlata, em
cumprimento ao despacho do Exmo. Sr. Conselheiro SIDNEY ESTANISLAU BERALDO, relacionados ao TC- 010413.989.22-9, que SUSPENDE
o processo de licitação na modalidade Pregão
Presencial Nº 029/2022.O Município divulgará na
imprensa oficial – Diário Oficial, jornal de grande
circulação, jornal regional/municipal e site www.
tupa.sp.gov.br, quanto a eventuais retificações
ao edital, e nova data da sessão pública. Tupã,
25/04/2022. Caio K. P. Aoqui, Pref. Mun.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE EMBU DAS ARTES

PREFEITURA MUNICIPAL
DE CAJATI
ESTADO DE SÃO PAULO

ESTADO DE SÃO PAULO

O Secretário de Educação de Embu das
Artes TORNA PÚBLICO: CHAMADA
PÚBLICA Nº 006/2022 – Processo nº
12.873/2022 - Credenciamento de
Melhor Proposta para Contratação de
Instituição de Ensino para Ministrar
Cursos de Formação Continuada
nas Modalidades Especialização,
Extensão
e
Aperfeiçoamento
Presencial ou Semipresencial para
os Servidores das Secretarias
Municipais da Prefeitura de Embu
das Artes, que receberá a proposta
para credenciamento dos interessados,
no período de 04/08/2021 à
02/09/2021 no horário das 10h00 às
16h00. A relação dos proponentes será
apresentada em Sessão Pública e
Registrada em Ata no dia 05/09/2021,
às 10h00.
O Secretário de Desenvolvimento
Social de Embu das Artes TORNA
PÚBLICO: CHAMADA PÚBLICA Nº
005/2022 – Processo nº 10.509/2022 Processo Seletivo para Contratação
Organizações da Sociedade Civil
(OSC) para execução indireta a fim
de operar tecnicamente as ações
do Programa Estadual “Prospera
Família” em parceria com a Prefeitura
de Embu das Artes, que receberá
a proposta para credenciamento
dos interessados, no período de
04/08/2021 à 05/09/2021 no horário
das 10h00 às 16h00. A relação dos
proponentes será apresentada em
Sessão Pública e Registrada em Ata
no dia 06/09/2021, às 10h00.
Editais
e
informações
poderão
ser obtidos junto ao Depto. de
Licitações, das 09h00 às 16h00,
(11) 4785-3618/3475, suprimentos@
embudasartes.sp.gov.br e/ou www.
embudasartes.sp.gov.br. Em, 03/08/22.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO CAETANO DO SUL
SECRETARIA MUNICIPAL DE
PLANEJAMENTO E GESTÃO
DEPARTAMENTO DE
LICITAÇÕES E CONTRATOS
RESUMO DE CONTRATO Nº 81/2022 –
PROC. Nº 10.441/2022 – CONTRATADA:
KIN ENGENHARIA LTDA – EPP. OBJETO:
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE INFRAESTRUTURA E ELÉTRICA
PARA REALIZAÇÃO DA 29ª FESTA ITALIANA, NESTE MUNICÍPIO. DATA DA ASSINATURA: 27/07/2022. PRAZO DE VIGÊNCIA:
30 (trinta) dias, contados da data de recebimento da Ordem de Início de Serviços
emitida pela SEOHAB. VALOR TOTAL: R$
318.294,42. CONTRATANTE: SECRETARIA
MUNICIPAL DE OBRAS E HABITAÇÃO.
RESUMO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 133/2022 - PROC. Nº 300.158/2022
-oriundo do processo nº 2825/2022. DETENTORA: APONTUAL COMÉRCIO EIRELI-EPP. OBJETO: Registro de preços para
fornecimento de produtos químicos para piscina. DATA DA ASSINATURA: 27/07/2022.
PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 meses, a contar
da data da publicação da respectiva ata –
PREÇO REGISTRADO - Item 13-ELEVADOR DE ALCALINIDADE PARA PISCINA:
Especiﬁcação:- Composição Bicarbonato
de sódio; Dosagem 17 g/m3; Propriedades
físico-quimicas:- Estado físico pó; Cor branca; Sem odor; Densidade aparente 1,06g/
m3; Ph 1%:8,3; solubilidade em água 6,9%
a 60ºC Observações:- Informações do fabricante no rótulo da embalagem: endereço
completo; CNPJ; responsável técnico com
CRQ, número de registro e autorização
de funcionamento do Ministério da Saúde.
Produto saneante notiﬁcado pela ANVISA.
Informações e telefones de emergência no
caso de ingestão do produto; Serviço de
atendimento ao consumidor. Produto deverá
possuir FISPQ (Ficha de Informação de Segurança do Produto Químico). Embalagem:
Sacos plásticos com 02 (dois) Kgs-R$ 17,00
o KG. VALOR TOTAL DA ARP: R$ 1.275,00.
CONTRATANTE: Secretaria Municipal de
Esportes, Lazer e Juventude.

PROCESSO Nº 72975/2022
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 082/2022
OBJETO: Contratação de empresa especializada para cobertura de seguro total,
sendo cobertura contra acidentes e danos
causados pela natureza, com assistência
24 horas para os veículos pertencentes à
Frota Oﬁcial da Prefeitura Municipal de Cajati - SP.
ABERTURA DAS PROPOSTAS: às 09:00
horas do dia 18 de agosto de 2022.
INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE
PREÇOS: à partir das 10:00 horas do dia
18 de agosto de 2022.
LOCAL: bll.org.br, opção Licitações, diretamente em www.bllcompras.org.br ou através de link no site da Prefeitura Municipal
de Cajati – SP, em www.cajati.sp.gov.br.
Informações poderão ser obtidas no endereço acima, pelo telefone (13) 3854-8700 ou
pelo e-mail compras@cajati.sp.gov.br.
Cajati, 03 de agosto de 2022.
LUIZ HENRIQUE KOGA
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL
DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

COMUNICADO
Aos interessados em participar do Pregão
Eletrônico nº 109/2022, Processo nº
19.229/2022, cujo objeto é o REGISTRO
DE PREÇOS PARA SERVIÇO DE
INSTALAÇÃO ELÉTRICA TEMPORÁRIA
COM FORNECIMENTO DE MÃO DE
OBRA E MATERIAIS PARA REALIZAÇÃO
DE EVENTOS DO CALENDÁRIO OFICIAL
DO MUNICÍPIO E OUTROS EVENTUAIS
PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE
TURISMO que o aludido certame está
SUSPENSO por tempo indeterminado para
alterações do Edital. Assinatura: 02/08/2022
–MARIA
FERNANDA
GONÇALVES
GALTER- Secretária Municipal de Turismo
COMUNICADO
Pregão Eletrônico nº 100/2022
Processo interno nº 19.605/2022
Edital nº 130/2022
Comunicamos aos interessados em participarem do Pregão Eletrônico nº 100/2022,
cujo objeto é Registro De Preços De
Microchips Para Execução Do Programa
De Castração E Programa De Registro/
Identificação Animal, que a data de abertura foi prorrogada para 16/08/2022 às
09h00min. Ficam ratificadas as demais
cláusulas do Edital.
Edital e informações: https://portaldatransparencia.caraguatatuba.sp.gov.br/licitacoes/licitacoes
PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO CAETANO DO SUL
SECRETARIA MUNICIPAL DE
OBRAS E HABITAÇÃO
A Comissão Julgadora Permanente de Licitações – COJUP I, da Prefeitura
Municipal de São Caetano do Sul, diante
dos Termos do Processo Administrativo nº
5324/2022 da Tomada de Preços nº 01/2022,
que trata da CONTRATAÇÃO DE EMPRESA
PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS, ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
E DEMAIS PEÇAS DE ENGENHARIA NECESSÁRIAS PARA A CONSTRUÇÃO DO
CENTRO DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E
CULTURA DE SÃO CAETANO DO SUL, SITUADO NA RUA JUSTINO PAIXÃO, Nº 367,
BAIRRO JARDIM SÃO CAETANO, NESTE
MUNICÍPIO, RESOLVE: CLASSIFICAR em
decorrência da maior Nota Final obtida no
certame, de acordo com os critérios deﬁnidos no Edital de Licitação, as propostas das
licitantes a seguir: 1ª Classiﬁcada: GEOMÉTRICA ENGENHARIA DE PROJETOS,
NOTA FINAL obtida de 98,97 (noventa e
oito pontos e noventa e sete centésimos);
RESOLVE, ainda, por unanimidade, DECLARAR COMO MELHOR CLASSIFICADA
E VENCEDORA DO CERTAME, a empresa
GEOMÉTRICA ENGENHARIA DE PROJETOS. Diante da classiﬁcação ﬁnal das licitantes, ﬁcam todos intimados nos termos
do artigo 109, inciso I, alínea “a” da Lei de
Licitações nº 8.666/1993, e alterações posteriores. São Caetano do Sul, 03 de agosto
de 2022. Vladimir Guirado Candido – Presidente da COJUP I.

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

SISTEMA DE ÁGUA, ESGOTO
E SANEAMENTO AMBIENTAL
DE SÃO CAETANO DO SUL
SUSPENSÃO “SINE DIE”
DA SESSÃO PÚBLICA
Concorrência Pública nº 02/2022
Processo Administrativo nº 1972/2022
OBJETO: Contratação de empresa de engenharia para execução de serviços de manutenção contínua, preventiva e corretiva e
pequenas execuções de galerias e redes de
água pluvial no município de São Caetano
do Sul. A Comissão Julgadora Permanente I (COJUP I), torna público a todos os interessados, que a Sessão de abertura do
certame prevista para o dia 08 de agosto
de 2022, às 09:30h, está suspensa “SINE
DIE” para revisão da planilha de preços.
São Caetano do Sul, 03 de agosto de 2022.
– Engª Maria de Lourdes da Silva – Responsável pelo Expediente da Superintendência
do SAESA-SCS

UNIVERSIDADE MUNICIPAL
DE SÃO CAETANO DO SUL
PREGÃO PRESENCIAL Nº 05/2022
PROCESSO DE COMPRAS Nº 168/2022
Encontra-se reaberto na Universidade Municipal de São Caetano do Sul – USCS, a Licitação na Modalidade Pregão Presencial nº
05/2022 (menor preço global), que tem por
objeto a contratação de empresa para prestação de serviços de impressão corporativa
por meio de Outsourcing, compreendendo
além da disponibilização dos equipamentos
para impressão, cópia e digitalização de documentos, em regime de locação, software
de gerenciamento e contabilização, mão de
obra especializada para assistência técnica
preventiva, corretiva e reposição de consumíveis, operador, fornecimento de suprimentos, exceto papel, meses. O edital, anexos
e demais informações e esclarecimentos
poderão ser obtidos no endereço eletrônico
http://licitacao.uscs.edu.br/web ou retirar no
Departamento de Licitações/Compras da
USCS sito à Rua Maceió, 177 - Bairro Barcelona, São Caetano do Sul – SP ao custo de
R$ 10,00 (dez) reais referentes à extração
de cópias. Data da abertura: 17 de agosto
de 2022, às 9h, na Sala de licitação no endereço acima.
São Caetano do Sul, 03 de agosto 2022.
Prof. Ms. Orlando Antônio Bonfatti – Pró-Reitor Administrativo e Financeiro

Publique em
jornal de grande
circulação.
Ligue já:

11.

3729-6600

FUNDAÇÃO PRÓ-MEMÓRIA
DE SÃO CAETANO DO SUL
Proc. nº 008/2022
Contratante: FUNDAÇÃO PRÓ-MEMÓRIA
DE SÃO CAETANO DO SUL
Contratada: AS INDUSTRIA GRÁFICA EIRELI.
Contrato – Objeto: Prestação de serviços
de confecção de exemplares das Revistas
Raízes nº 65 - 66 e do Livro: A História de
São Caetano do Sul 4º edição, para esta
Fundação Pró-Memória de São Caetano do
Sul – Assinatura: 03 de agosto de 2022 – Vigência: 08 meses – Valor: R$ 98.700,00
São Caetano do Sul, 03 de agosto de 2022.
Charly Farid Cury
Presidente da Fundação Pró-Memória.

CONSÓRCIO
INTERMUNICIPAL DE
SAÚDE DO VALE DO
RIBEIRA E LITORAL SUL
AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão Eletrônico nº 03/2022, do tipo “Menor Preço Global”. Processo Administrativo
nº 124/2022. Objeto: Prestação de serviços de manipulação e fornecimento de
nutrição parenteral para o Hospital Regional Dr. Leopoldo Bevilacqua. Modalidade:
Pregão Eletrônico nº 03/2022, tipo “Menor
Preço Global”. Retirada do Edital: a partir das 09:00 horas do dia 05/08/2022 nos
sítios eletrônicos: www.consaude.org.br
ou www.bll.org.br. Recebimento das Propostas e dos Documentos de Habilitação:
a partir de 05/08/2022 até as 09:00 horas
do 17/08/2022, pelo site: www.bll.org.br.
Abertura das propostas: 09:01 horas do dia
17/08/2022. Início da disputa de preços:
10:00 horas do dia 17/08/2022. Os interessados poderão ler e/ou baixar o edital
completo nos sites: www.consaude.org.br
ou www.bll.org.br. Mais informações: Comissão Permanente de Licitação – Tel. 13
- 3856 9733 – e-mail: licitacoes@consaude.
org.br.
Pariquera-Açu, 03 de agosto de 2022.
José Antonio Antoczezem
Diretor Superintendente
Consaúde
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE CAJATI
ESTADO DE SÃO PAULO

PROCESSO Nº 72952/2022
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 079/2022
OBJETO: Contratação de serviços de vidraçaria em geral com fornecimento de material e mão de obra para uso de diversos
Departamentos da Prefeitura Municipal, de
acordo com as especiﬁcações constantes
no Termo de Referência, através de SRP
(Sistema de Registro de Preços).
ABERTURA DAS PROPOSTAS: às 09:00
horas do dia 17 de agosto de 2022.
INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE
PREÇOS: à partir das 10:00 horas do dia
17 de agosto de 2022.
LOCAL: bll.org.br, opção Licitações, diretamente em www.bllcompras.org.br ou através de link no site da Prefeitura Municipal
de Cajati – SP, em www.cajati.sp.gov.br.
Informações poderão ser obtidas no endereço acima, pelo telefone (13) 3854-8700 ou
pelo e-mail compras@cajati.sp.gov.br.
Cajati, 03 de agosto de 2022.
LUIZ HENRIQUE KOGA
Prefeito Municipal

CONSÓRCIO
INTERMUNICIPAL DE
SAÚDE DO VALE DO
RIBEIRA E LITORAL SUL
Extrato Trimestral De Ata De Registro De
Preços
O Consaúde Torna Público O Extrato Da
Ata Registro De Preços, Referente Ao Processo Nº 096/2022 – Pregão Presencial Nº
021/2022,Objeto: Registro De Preços De
Material De Consumo De Enfermagem Para
O Hrlb/Consaúde, Assinada Em 04/08/2022,
Prazo De Validade De 12 (Doze) Meses, Em
Seu 1º Trimestre De Vigência, Conforme
Segue: (Detentora Da Ata, Nº Do Item, Descrição, Unidade De Medida, Preço Unitário
Em Real) Cirurgica Fernandes Com. Mat.
Cir. Hosp. Ltda ,Cnpj: 61.418.042/000131, 03, Agulha Com Dispositivo Seguranca
40 X 12mm, Und, 0,39; 08, Canula De Traqueostomia Descartavel Nº 3,5 Sem Balao,
Und, 13,20; 09, Canula De Traqueostomia
Descartavel Nº 4,0 Sem Balao, Und, 13,20;
10, Canula De Traqueostomia Descartavel
Nº 4,5 Sem Balao, Und, 13,20; 15, Cateter
Umbilical Uni Lumen 3,5 Fr Cateter Descartavel, Und, 8,89; 16, Cateter Umbilical
Uni Lumen 5,0 Fr Cateter Descartavel,
Und, 8,89; 42, Perfurador Anatomico Para
Membrana Amniotica, Und, 1,22; 56, Sonda
Endotraqueal Aramada N°2,5, Und, 19,80;
57, Sonda Endotraqueal C/ Balao N°2,5,
Und, 4,3516; 58, Sonda Endotraqueal S/
Balao N°2,0 Canula, Und, 3,21; 59, Sonda
Endotraqueal S/ Balao N°2,5 Canula, Und,
3,21. Isomedical Comercial Ltda Cnpj:
00.757.668/0001-88, 22, Eletrodo Ponta
Tipo Faca 75mm Eletrodo Para Caneta De
Bisturi Eletrico, Und, 39,00; 43, Placa Bisturi Adulto, Und, 9,90. Pontual Comercial Eireli Cnpj: 01.854.654/0001-45, 18, Colchao
Cama Hospitalar 1.90 X 0.90 X 15cm, Und,
462,00; 19, Coletor De Secrecao Broncoscopica E Endoscopica 40ml, Und, 8,4150;
20, Coletor De Secrecao Broncoscopica E
Endoscopica 70ml, Und, 8,40; 21, Coletor
De Urina Sist. Fechado Esteril Neonatal,
Und, 49,00; 25, Esponja Hemostatica Esteril
12,5x8x1cm, Und,124,00; 28, Fita Cardiaca
Feita De Algodao, Und, 2,72; 44, Protese
Enxerto Bifurcada 14 X 07 X 500 Mm, Und,
3.314,00; 45, Protese Enxerto Bifurcada 16
X 08 X 500 Mm, Und, 3.314,00; 46, Protese Enxerto Bifurcada 18 X 09 X 500 Mm,
Und, 3.314,00; 47, Protese Enxerto Bifurcada 20 X 10 X 500 Mm, Und, 3.314,00;
48, Protese Enxerto Vas Reto 6 X 700 Mm,
Und, 3.314,00; 49, Protese Enxerto Vas
Reto 8 X 700 Mm, Und, 3.314,00; 50, Protese Enxerto Vas Reto 10x 700 Mm, Und,
3.314,00. Russer Brasil Ltda Epp Cnpj:
05.454.389/0001-69, 23, Eletrodo Tipo Alca
Angulada, Und, 296,00. Cqc Tecnologia
Em Sistemas Diagnosticos Ltda Cnpj:
46.962.122/0003-21, 29, Lanceta Puncao
Descartavel Adulto, Und, 0,13. Ciruroma
Comercial Ltda. Cnpj: 05.515.873/000150, 02, Agulha Com Dispositivo De Seguranca 40 X 8 Mm, Und, 0,51; 24, Equipo
Microgotas Equipo Para Administracao De
Solucoes Parenterais, Und, 2,01; 33, Mascara Laringea Descartavel Nº 1, Und, 71,60;
34, Mascara Laringea Descartavel Nº 1,5,
Und, 71,60; 35, Mascara Laringea Descartavel Nº 2,0, Und, 71,60; 36, Mascara Laringea Descartavel Nº 2,5, Und, 71,60; 37,
Mascara Laringea Descartavel Nº 3, Und,
71,60; 38, Mascara Laringea Descartavel
Nº 3,5, Und, 71,60; 39, Mascara Laringea
Descartavel Nº 4, Und, 71,60; 40, Mascara
Laringea Descartavel Nº 4,5, Und, 71,60;
41, Mascara Laringea Descartavel Nº 5,
Und, 71,60. Cirurgica Uniao Ltda. Cnpj:
04.063.331/0001-21, 01, Acido Peracetico 0,2% 5 L, Galao, 159,00; 26, Extensor
P/ Equipo 40cm, Und, 1,39; 27, Fita Adesiva Indicador De Temperatura 19 Mm X
30 Mm, Rl, 4,70; 32, Macronebulizador C/
Traqueia E Mascara Infantil, Und, 149,34;
52, Reanimador Manual Adulto Em Silicone Completo, Und, 173,11; 53, Reanimador
Manual Infantil Em Silicone Completo, Und,
151,49; 54, Reanimador Manual Neonatal
Em Silicone Ressuscitador , Und, 142,60.
Force Medical Distribuidora Eireli Cnpj:
24.067.457/0001-81, 17, Cateter Uni Lumen
Para Dialise Peritoneal Adulto, Und, 136,00;
31, Macronebulizador C/ Traqueia E Mascara Adulto, Und, 147,8550; 51, Pulseira De
Identiﬁcacao Para Impressao, Und, 4,50.
José Antonio Antosczezem
Diretor Superintendente

PREFEITURA ESTADO
MUNICIPAL
DE JUQUIÁ
DE SÃO PAULO
AVISO DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA Nº 003/2022 - PROCESSO Nº 086/2022
OBJETO: CONCESSÃO ONEROSA DE USO DE ESPAÇO PÚBLICO DESTINADO
A COMERCIO, VENDA DE SOUVENIRS E COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS,
LOCALIZADO NA AV. BRASIL, ESQUINA COM A RUA JACI LOPES DE LIMA NO MUNICÍPIO
DE JUQUIÁ. BOXES DESERTOS NA CONCORRÊNCIA Nº 002/2022.
Apresentação de Propostas: Até às 10:00 h do dia 05/09/2022
Edital e anexos à disposição dos interessados no site: www.juquia.sp.gov.br
Informações: Fone: (13) 3844-6111 e licitacao@juquia.sp.gov.br
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: F50A4E70-BAE0-4E4D-A9D4-9718CC059642
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4ª VARA CÍVEL - FORO DE LIMEIRA
ALIENAÇÃO PARTICULAR (PROVIMENTO CSM N° 1496/2008)
EDITAL DE ALIENAÇÃO PARTICULAR do bem abaixo descrito, para conhecimento de eventuais interessados e para intimações da
Executada: BLAYA COMERCIAL DE CARROCERIAS LTDA (CNPJ/MF Nº 48.855.688/0001-18), na pessoa de seus representantes/
sócios HELIO CARLOS RODRIGUES BLAYA (CPF/MF Nº 785.378.518-68), ora executado, e ROQUE ALEXANDRE MENDES (CPF/
MF Nº 120.280.238-99), e ELVIRA OLÍMPIA APARECIDA SILVA BLAYA (CPF/MF Nº 785.378.518-68), bem como os interessados FERNANDO LUIS
MOREIRA MADUREIRA (CPF/MF Nº 111.486.598-20), CLEBER DA SILVA (CPF/MF Nº DESCONHECIDO), SILVIA MARIA CUNHA MOREIRA (CPF/
MF Nº 142.953.078-23); MV GONÇALVES & CIA LTDA (nome fantasia MARCELO CAMINHÕES - CNPJ/MF Nº 04.906.153/0001-53), ALFREDO
AUGUSTO CANGUEIRO (CPF/MF Nº 050.182.428-68), GETULIO RIBEIRO LEITE (CPF/MF Nº 134.210.938-49) e NEW TRUCK REPARAÇÕES AUTOMOBILÍSTICAS EIRELI (CNPJ/MF Nº 25.231.147/0001-13). O MM. Juiz de Direito Dr. Marcelo Ielo Amaro, da 4ª Vara Cível - Foro de Limeira, Tribunal
de Justiça do Estado de São Paulo, na forma da lei, FAZ SABER, aos que o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem e interessar possa, que,
por este Juízo, processam-se os autos da Ação de Execução, ajuizada por CONTIN INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA (CNPJ/MF Nº 51.459.652/0001-45)
em face de BLAYA COMERCIAL DE CARROCERIAS LTDA (CNPJ/MF Nº 48.855.688/0001-18), HELIO CARLOS RODRIGUES BLAYA (CPF/MF Nº
785.378.518-68) e ELVIRA OLÍMPIA APARECIDA SILVA BLAYA (CPF/MF Nº 785.378.518-68), nos autos do Processo nº 0000717-62.1999.8.26.0320,
e foi designada a venda do bem descrito abaixo, nos termos dos artigos 237 a 245 dos Provimentos nº 50/1989 e 30/2013 da Corregedoria Geral de Justiça/SP que disciplina a Alienação Particular, assim como o artigo 879, I e 880, CPC, e de acordo com as regras expostas a seguir: 01 – IMÓVEIS - LOTE
01 - Imóvel 01 – Localização do Imóvel: Rua Batista Rafﬁ, nº 375 e 383, Jardim Aparecida, Campinas/SP, CEP: 13068-601 - Descrição do Imóvel:
Imóvel comercial com 370m² de área construída, Lote de nº 26, da quadra 32, do Jardim Aparecida, medindo 12,00ms de frente para a Rua A, igual medida
no fundo, por 35,00ms de ambos os lados, com área de 420,00 ms², confrontando com os lotes 3, 25 e 27.
Inscrição Municipal n°
Matrícula Imobiliária n°

Dados do Imóvel
3164.11.58.0350.01001
13.716

2º Cartório de Registro de Imóveis de Campinas - SP

Ônus
Registro
R.02

www.hastavip.com.br

11 3093-5251

EXTRATO DE LEILÃO ELETRÔNICO JUDICIAL
O Dr. Tom Alexandre Brandão, MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível do Foro Central Cível da Comarca de São Paulo/
SP, na forma da lei, FAZ SABER, que será realizado leilão público pela Gestora HASTA VIP, por MEIO ELETRÔNICO,
através do Portal www.hastavip.com.br, conduzido por seu Leiloeiro Oficial, Sr. Eduardo Jordão Boyadjian, matriculado
na JUCESP sob o nº 464, do móvel nos autos da ação de – Ação Monitória, processo n°: 1038008-59.2019.8.26.0100,
que ESHO EMPRESA DE SERVIÇOS HOSPITALARES S.A (Atual denominação de HOSPITAL SAMARITANO) move em
face do VANESSA SKORTZARU MACHADO, em 1º LEILÃO com início no dia 16/08/2022, às 14:00hs, e encerramento
no dia 19/08/2022, às 14:00hs. VALOR DO LANCE MÍNIMO: R$ 25.260,00 (vinte e cinco mil duzentos e sessenta reais),
correspondente ao valor da avaliação. Caso não haja licitantes, seguirá sem interrupção até o 2º LEILÃO com início no dia
19/08/2022, às 14:01hs, e encerramento no dia 09/09/2022, às 14:00hs. VALOR DO LANCE MÍNIMO: R$ 15.156,00 (quinze
mil cento e cinquenta e seis reais), correspondente a 60% do valor da avaliação, tudo conforme o Provimento 1625/2009.
Descrição do bem: VEÍCULO MARCA CHEVROLET, MODELO CLASSIC LS, ANO DE FABRICAÇÃO 2011, ANO MODELO
2012, cor cinza, RENAVAM 348085095, placa EYT-4569, CHASSI 9BGSU19F0CC152894. O Edital completo e seus anexos
estão à disposição dos interessados no website da Gestora HASTA VIP. Maiores informações poderão ser obtidas pelo
E-mail contato@hastavip.com.br ou (11) 3093-5251. São Paulo, 03 de agosto de 2022.

PODER JUDICIÁRIO FEDERAL JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIÃO
EDITAL DE LEILÃO
Hasta Pública nº 3/2022-PRESIDENTE PRUDENTE
A Excelentíssima Senhora Doutora Kátia Liriam Pasquini Braiani, Juíza Coordenadora da Divisão de
Execução de Presidente Prudente, na forma da lei e nos termos do Provimento GP-CR nº 04/2019,
faz saber, a quantos que o presente virem ou dele tiverem conhecimento, que será realizado o
LEILÃO nº 3/2022, na modalidade exclusivamente ELETRÔNICA, sendo certo que os lances
dos bens dos processos abaixo discriminados serão recepcionados através do site www.hastapublica.com.br, a partir da data de publicação deste edital até o dia 19 de setembro de 2022, às
12:30 horas (horário que se inicia o encerramento da hasta), observando-se, no tocante à sua
condução, os critérios estabelecidos nos itens 2.3 e seguintes deste edital. Leiloeiro responsável:
Euclides Maraschi Junior - JUCESP n° 819, com sede na Avenida Torello Dinucci, nº 580, Jardim dos Manacás, Araraquara/SP - CEP 14801-531. 1-Proc.: 0000547-80.2012.5.15.0065 – VT
DE TUPÃ / 2-Proc.: 0010074-13.2013.5.15.0068 – VT DE ADAMANTINA / 3-Proc.: 006380052.2001.5.15.0057 – VT DE PRESIDENTE VENCESLAU / 4-Proc.: 0000208-97.2014.5.15.0115
- 2ª VT DE PRESIDENTE PRUDENTE / 5-Proc.: 0000790-48.2011.5.15.0036 - 1ª VT DE ASSIS
/ 6-Proc.: 0010095-46.2018.5.15.0057 – VT DE PRESIDENTE VENCESLAU / 7-Proc.: 001211693.2015.5.15.0026 - 1ª VT DE PRESIDENTE PRUDENTE / 8-Proc.: 0011489-16.2015.5.15.0115
- 2ª VT DE PRESIDENTE PRUDENTE / 9-Proc.: 0010114-52.2018.5.15.0057 - VT DE PRESIDENTE VENCESLAU / 10-Proc.: 0011291-56.2014.5.15.0036 -1ª VT DE ASSIS / 11-Proc.: 001024119.2019.5.15.0036 - 1ª VT DE ASSIS / 12-Proc.: 0011116-62.2014.5.15.0036 - 1ª VT DE ASSIS /
13-Proc.: 0000768-53.2013.5.15.0057 – VT DE PRESIDENTE VENCESLAU / 14-Proc.: 000016897.2013.5.15.0100 - 2ª VT DE ASSIS / 15-Proc.esso: 0012397-78.2017.5.15.0026 - 1ª VT DE
PRESIDENTE PRUDENTE / 16-Proc.: 0010661-97.2020.5.15.0065 – VT DE TUPÃ / 17-Proc.:
0010203-42.2018.5.15.0068 – VT DE ADAMANTINA / 18-Proc.: 0010383-23.2020.5.15.0057 - VT
DE PRESIDENTE VENCESLAU / 19-Proc.: 0010148-87.2021.5.15.0100 - 2ª VT DE ASSIS / 20Proc.: 0011426-55.2016.5.15.0050 – VT DE DRACENA / 21-Proc.: 0010151-40.2021.5.15.0036
- 1ª VT DE ASSIS / 22-Proc.: 0010112-45.2021.5.15.0100 - 2ª VT DE ASSIS / 23-Proc.: 001052940.2014.5.15.0036 - 1ª VT DE ASSIS / 24-Proc.: 0010200-18.2020.5.15.0036 - 1ª VT DE ASSIS /
25-Proc.: 0010417-32.2018.5.15.0036 - 1ª VT DE ASSIS / 26-Proc.: 0010162-40.2020.5.15.0057
– VT DE PRESIDENTE VENCESLAU / 27-Proc.: 0011025-55.2021.5.15.0026 - 1ª VT DE PRESIDENTE PRUDENTE / 28-Proc.: 0010343-80.2015.5.15.0036 - 1ª VT DE ASSIS / 29-Proc.:
0010322-49.2020.5.15.0127 – VT DE TEODORO SAMPAIO - REGULAMENTO E DISPOSIÇÕES
GERAIS PARA PARTICIPAÇÃO NA HASTA PÚBLICA UNIFICADA DA CIRCUNSCRIÇÃO DE
PRESIDENTE PRUDENTE - TRT 15ª REGIÃO: 1. CADASTRAMENTO PARA PARTICIPAR DO
LEILÃO ELETRÔNICO: 1.1 - O interessado em lançar deverá se cadastrar no endereço eletrônico
do leiloeiro na internet www.hastapublica.com.br, sendo certo que o referido cadastramento implicará a aceitação da integralidade das disposições do Provimento GP-CR nº 04/2019 do TRT da 15ª
Região, assim como as demais condições dispostas neste edital. 1.2 - Após o cadastramento, deverá ser encaminhado ao leiloeiro, no endereço Avenida Torello Dinucci, nº 580, Jardim dos Manacás,
Araraquara/SP - CEP 14801-531, 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 em nome do interessado e; e) contrato social e alterações, na hipótese de se tratar de pessoa jurídica. 1.3 - Os documentos referidos no item 1.2 deverão
ser recepcionados pelo leiloeiro até a data designada para o encerramento do leilão eletrônico,
sob pena de não ser efetivada a validação do cadastro efetuado (§3º, art. 12 do Provimento GP-CR nº 04/2019). 1.3.1 - 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. 2. DISPOSIÇÕES GERAIS DA HASTA PÚBLICA: 2.1 - A hasta estará a cargo do Leiloeiro
Oficial ora nomeado, Euclides Maraschi Junior - JUCESP n° 819. 2.3 - Os bens serão anunciados
por lotes no sítio do leiloeiro, vendidos um a um, em caráter ad corpus e nas condições e no estado
de conservação em que se encontram. Os lotes serão encerrados de modo escalonado, a cada 3
(três) minutos, sendo o encerramento do lote 01 às 12h30min e os demais sucessivamente, sendo
certo que, na existência de lances no último minuto antecedente ao horário do sobredito encerramento de cada lote, haverá prorrogação do tempo, nas mesmas condições, visando manifestação
de outros eventuais licitantes. 2.4 Será observado como lance mínimo a percentagem sobre o valor
da avaliação definida pelo Juízo da Execução. Não existindo definição pelo Juízo da Execução do
lance mínimo, esse será de 60% (sessenta por cento) do valor da avaliação. 2.7 - 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 pagamento prevista neste edital. 2.14 – O interessado
em adquirir o bem penhorado em prestações poderá lançar de forma parcelada, porém, desde que
observadas as regras do edital. 2.14.g) Os requerimentos relativos ao(s) bem(ns) arrematado(s),
tais como imissão antecipada na posse, deverão ser formulados nos autos da execução em que se
deu a arrematação perante o Juízo da Execução. 3. DISPOSIÇÕES FINAIS: 3.1 - Os participantes
dos leilões promovidos pelo TRT, incluídos os eventuais arrematantes dos lotes oferecidos, não
poderão alegar desconhecimento das condições do certame, dos encargos e das condições do
bem, das regras e dos prazos de pagamento ou das despesas e custas relativas às hastas públicas.
3.2 - Fica autorizado(a) o(a) leiloeiro(a) 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. 3.3 - É vedado aos Senhores Depositários criar embaraços à visitação
dos bens sob sua guarda, em dias úteis, das 8h00 às 18h00, ou por meio de agendamento de visitas, sob pena de ofensa ao art. 77, inciso IV, do CPC, ficando desde logo autorizado o uso de força
policial, se necessário. 3.5 - 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 através do e-mail operacional@hastapublica.com.br, WhatsApp (16) 99777-2025 ou
do telefone (16) 3461-5950. 3.6 - O presente edital estará disponível na íntegra através do sítio do
leiloeiro www.hastapublica.com.br, e a sua publicação supre eventual insucesso nas notificações
pessoais das partes, inclusive com relação aos cônjuges ou companheiros, sócios e patronos de
todos os citados, bem como de terceiros. O edital na íntegra está disponível no endereço eletrônico http://www.hastapublica.com.br/. Em, 29 de julho de 2022. KÁTIA LIRIAM PASQUINI
BRAIANI - Juíza Coordenadora da Divisão de Execução de Presidente Prudente

ALERTA URGENTE - VAZAMENTO DE
DADOS
A empresa SMV Empreendimentos e
Construções, vem por meio deste informar
que foi ví�ma de vazamento de seus dados,
conforme B.O EK7346-1/2022 devidamente
registrado, de modo que estão se u�lizando
de seu bom nome para contratações
fraudulentas, consultas em órgãos de
proteção ao crédito e diversas atuações
desconhecidas por esta. Informa ainda, que
já está realizando todas as medidas judiciais
e extrajudiciais para que quaisquer prejuízos
sejam sanados.

Data
24/07/2000

Ato
Penhora Exequenda

OBS 01: Sobre o terreno há 370 m² de construções comerciais do tipo galpões industriais, destinados a comercialização de caminhões (Laudo de Avaliação ﬂs. 3092/3157). OBS 02: O número de contribuinte do referido imóvel encontra-se uniﬁcado ao imóvel de Matrícula nº 13.717. Valor de Avaliação:
R$ 830.000,00 (Jun/2021 – Laudo de Avaliação ﬂs. 3092/3157). Valor de avaliação atualizado: R$ 934.506,20 (Jul/2022). Débitos Tributários: R$
1.177.739,28 (Jul/2022) – R$ 974.043,01 referente aos Débitos inscritos na Dívida Ativa e R$ 203.696,27 referente aos Débitos não inscritos na Dívida
Ativa. Os débitos tributários são sub-rogados no valor da arrematação (artigo 130, Código Tributário Nacional). Imóvel 02 – Localização do Imóvel: Rua
Batista Rafﬁ, nº 375 e 383, Jardim Aparecida, Campinas/SP, CEP: 13068-601 - Descrição do Imóvel: Imóvel comercial com 370m² de área construída,
Lote nº 25, da quadra 32, do Jardim Aparecida, medindo 12,00ms de frente para a Rua A, igual medida no fundo, por 35,00 ms de frente aos fundos, com
a área de 420,00 ms² confronta com os lotes 4, 24 e 26.
Inscrição Municipal n°
Matrícula Imobiliária n°

Dados do Imóvel
3164.11.58.0350.01001
13.717

Registro
R.02

Data
24/07/2000

Ato
Penhora Exequenda

Inscrição Municipal n°
Matrícula Imobiliária n°

Dados do Imóvel
3164.11.58.0386.01001
26.871

Registro
R.05
R. 06

Data
24/07/2000
22/01/2001

Ato
Penhora Exequenda
Penhora

Dados do Imóvel
3164.11.58.0398.01001
27.471

Inscrição Municipal n°
Matrícula Imobiliária n°
Registro
R.02
R. 03

Data
24/07/2000
22/01/2001

Ato
Penhora Exequenda
Penhora

a partir das 16h00m

Data
23/07/2000
22/01/2001
11/03/2016

Processo/Origem
Proc. nº 0000717-62.1999.8.26.0320
Proc. nº 2596/98

Beneﬁciário / Observações
Contin Indústria E Comércio Ltda
Fernando Luis Moreira Madureira

Dados do Imóvel
3164.11.58.0085.00000
68.675
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Ato
Penhora Exequenda
Penhora
Penhora

Processo/Origem
Proc. nº 0000717-62.1999.8.26.0320
Proc. nº 2596/98
Proc. nº 0092400-95.2000.5.15.0032

Beneﬁciário / Observações
Contin Indústria E Comércio Ltda
Fernando Luis Moreira Madureira
Cleber da Silva

Dados do Imóvel
3164.11.58.0097.01001
68.676
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Ônus
Registro
R.02
R. 03
Av. 06
Av. 07

Data
24/07/2000
22/01/2001
11/03/2016
29/05/2018

Ato
Penhora Exequenda
Penhora
Penhora
Penhora

Processo/Origem
Proc. nº 0000717-62.1999.8.26.0320
Proc. nº 2596/98
Proc. nº 0092400-95.2000.5.15.0032
Proc. nº 0000126-74.1992.8.26.0408

Beneﬁciário / Observações
Contin Indústria E Comércio Ltda
Fernando Luis Moreira Madureira
Cleber da Silva
Silvia Maria Cunha Moreira

OBS 01: Sobre o terreno há 54,21 m² de construções comerciais do tipo galpões industriais, destinados a oﬁcina reparadora de caminhões (Laudo de Avaliação ﬂs. 3092/3157). Valor de Avaliação: R$ 809.000,00 (Jun/2021- Laudo de Avaliação ﬂs. 3092/3157). Valor de avaliação atualizado: R$ 910.862,06
(Jul/2022). Débitos Tributários: R$ 756.310,21 (Jul/2022) – referente aos Débitos não inscritos na Dívida Ativa do exercício do ano de 2022. Os débitos
tributários são sub-rogados no valor da arrematação (artigo 130, Código Tributário Nacional). OBSERVAÇÃO PARA TODOS OS IMÓVEIS DO LOTE 02:
OBS 01: Os imóveis encontram-se uniﬁcados, tendo 258,21 m² de construções tipo galpões industriais, destinados a comercialização de caminhões (Laudo de Avaliação ﬂs. 3092/3157). Valor total de avaliação de todos os imóveis: R$ 1.567.000,00 (Jun/2021 - Laudo de Avaliação ﬂs. 3092/3157). Valor
de avaliação atualizado: R$ 1.764.302,62 (Jul/2022). O valor de avaliação será atualizado à época das praças. LOTE 03 – Localização do Imóvel: Rua
João Carlos do Amaral, s/nº, Jardim Aparecida, Campinas/SP, CEP: 13068-617 - Descrição do Imóvel: Imóvel com 420m² de área de construída, Lote
de terreno sob o nº 04 da quadra 32 do loteamento denominado Jardim Aparecida, situado na comarca e no município de Campinas, medindo 12,00 ms
de frente para a Rua João Carlos do Amaral; igual medida nos fundos, por 35,00 ms da frente aos fundos, de ambos os lados, com a área de 420,00 m²,
confrontando de um lado com o lote 03 de outro com o lote 05 e nos fundos com o lote 25.
Dados do Imóvel
3164.11.58.0037.01001
73.778

Inscrição Municipal n°
Matrícula Imobiliária n°
Registro
R.02
R. 03
Av. 06

Data
24/07/2000
22/01/2001
07/03/2016

Ato
Penhora Exequenda
Penhora
Penhora

2º Cartório de Registro de Imóveis de Campinas - SP

Ônus
Processo/Origem
Proc. nº 0000717-62.1999.8.26.0320
Proc. nº 2596/98
Proc. nº 0092400-958.2000.5.15.0032

Beneﬁciário / Observações
Contin Indústria E Comércio Ltda
Fernando Luis Moreira Madureira
Cleber da Silva

Valor de Avaliação: R$ 855.000,00 (Jun/2021 - Laudo de Avaliação ﬂs. 3092/3157). Valor de avaliação atualizado: R$ 962.653,94 (Jul/2022). O valor de
avaliação será atualizado à época das praças. Débitos Tributários: R$ 62.227,44 (Jul/2022) – R$ 302.289,17 referente aos Débitos inscritos na Dívida
Ativa e 25.187,53 referente aos Débitos não inscritos na Dívida Ativa. Os débitos tributários são sub-rogados no valor da arrematação (artigo 130, Código
Tributário Nacional). Débito Exequendo: R$ 51.562.293,03 (Nov/2021 - Fls. 2931). 02 - A Alienação Particular terá início em 22 de agosto de 2022, às
13 horas, e se encerrará no dia 22 de setembro de 2022, às 13 horas. Será considerado arrematante aquele que ofertar o maior lance, desde que
sejam lances iguais ou superiores a 50% do valor da avaliação (artigo 891, parágrafo único do CPC). Caso não haja propostas para pagamento à vista,
serão admitidas propostas de arrematação parcelada exclusivamente eletrônicas pelo sítio eletrônico da gestora (www.alfaleiloes.com), sendo necessário
sinal não inferior a 25% do valor da proposta e o restante em até 05 meses. O saldo devedor (parcelado) sofrerá correção mensal pelo índice do E. TJ/
SP. Havendo mais de uma proposta todas serão apresentadas para apreciação pelo MM. Juízo da causa, que decidirá pela de maior valor, caso estejam
em diferentes condições ou, decidirá pela formulada em primeiro lugar, caso tenham iguais condições (artigo 891, parágrafo único, artigo 895, §§ 1º ao
8º do CPC). 03 - O leilão será realizado pelo Leiloeira Pública Oﬁcial, Mayara Turina Loterio, matriculada na Junta Comercial de São Paulo sob n° 1.230,
através da plataforma Alfa Leilões - Especialista em Imóveis (www.alfaleiloes.com). Todas as regras e condições aplicáveis estão disponíveis no Portal
http://www.alfaleiloes.com (artigos 12 e 13 da Resolução n° 236/2016, CNJ). 04 - O arrematante deverá pagar a título de comissão, o valor correspondente a 5% (cinco por cento) sobre o preço de arrematação do bem. São Paulo, 11 de julho de 2022. DR. MARCELO IELO AMARO - JUIZ DE DIREITO

CEZAR AUGUSTO BADOLATO SILVA, leiloeiro oficial, matriculado na JUCESP sob o n° 602, torna público que realizará
um leilão extrajudicial no dia 09/08/2021 a partir das 14hrs,
pelo site www.lut.com.br e, simultaneamente, de forma presencial no endereço Rua do Rocio, 291 – Conj. 91 – 9° andar
– Vila Olímpia – São Paulo/SP, autorizado pela comitente COPERSUCAR S.A CNPJ nº 10.265.949/0001-77.

Ligue já:

11. 3729-6600

CEZAR AUGUSTO BADOLATO SILVA, leiloeiro oficial, matriculado na JUCESP sob o n° 602, torna público que realizará
um leilão extrajudicial no dia 10 de agosto de 2022 às 14hs,
pelo site www.lut.com.br, autorizado pelos comitentes FOR4
PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS S inscrita no CNPJ
N° 27.782.554/0001-44.

VISITAÇÃO: 09 e 10/08/2022 - das 09h às 12h e das 13h às 16h - PÁTIO MAIA: Rua Gabriela Fontes
Gonçalves, 338 - Distrito Industrial - Marginal com Rodovia Feliciano Sales da Cunha - Nhandeara/SP

EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROC. 0042104-66.2021.8.26.0100 Ao MM. Juiz de Direito da 7ª Vara Cível, do
Foro Central Cível, do Estado de São Paulo, Dr. Sang Du� Kim, na forma da Lei, etc, Faz saber que Daí Agro Ind�stria, Comércio
Importação e Exportação Ltda. vem dar publicidade do presente edital sendo devidamente INTIMADO o executado �ILSON
OLIVEIRA DE ANDRADE, CPF 919.294.748-49, para efetuar o pagamento no valor de R$ 9.260,97 (out/21), ﬁxado em
Sentença no proc. 1077805-47.2016.8.26.0100. Expede-se edital para que pague a quan�a ﬁxada, acrescido de custas
processuais em até 15 dias decorrido o prazo do edital. Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo legal, será acrescido de
multa e honorários em 10%. Transcorrido o período sem pagamento poderá apresentar impugnação em até 15 dias �teis.
Ficando adver�do de que no caso de revelia será nomeado curador especial. Será o edital, aﬁxado e publicado na forma da
lei. SP, 06.04.2022.
P-04e05/08

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1001005-68.2022.8.26.0002 O MM. Juiz de Direito da 7ª Vara Cível do
Foro de Santo Amaro, Estado de São Paulo, Dr. Alexandre �ucci, na forma da Lei, etc. FAZ SA�ER a REPARO SMART COM�RCIO
DE ELETR�NICOS LTDA., CNPJ nº 42.473.166/0001-75, que lhe foi proposta Ação de Obrigação de Fazer por parte de
FRANCISCO TIA�O DOMIN�OS RODRI�UES, obje�vando a condenação na devolução do valor pago pelo aparelho celular da
marca APPLE, modelo �S MA�, no valor de R$ 4.253,23 (jan/22), bem como, ao pagamento do valor de R$ 7.000,00 em
caráter moral pelos danos sofridos. Estando o réu em lugar ignorado, expede-se edital para que conteste e requeira provas
cabíveis em 15 dias �teis após o prazo do presente edital. Não sendo contestada a ação, implicará revelia e presumir-se-ão
como verdadeiros, os fatos narrados pelo autor conforme preceitua o art. 344 do CPC. Ficando adver�do de que no caso de
revelia será nomeado curador especial. Será o edital, aﬁxado e publicado na forma da lei. SP, 01.08.2022.
P-04e05/08

EDITAL PARA CONHECIMENTO DE TERCEIROS, E�PEDIDO NOS AUTOS DE INTERDIÇÃO DE MARIA DOMIN�AS TORCHIO,
REQUERIDO POR ANDREAN�ELO TORCHIO DIAS - PROCESSO Nº 1002651-95.2022.8.26.0008. A MM. Juíza de Direito da
1ª Vara da Família e Sucess�es, do Foro Regional VIII - Tatuapé, Estado de São Paulo, Dr(a). M�nica Rodrigues Dias de
Carvalho, na forma da Lei, etc. FAZ SA�ER aos que o presente edital virem ou dele conhecimento �verem que, por
sentença proferida em 21/07/2022, foi decretada a INTERDIÇÃO de MARIA DOMIN�ASTORCHIO, CPF 419.307.708-04,
declarando-a rela�vamente incapaz de exercer pessoalmente os atos da vida civil de natureza patrimonial e negocial e
nomeado como CURADOR, em caráter DEFINITIVO, o Sr. Andre Angelo Torchio Dias, CPF 152.402.888-60. O presente
edital será publicado por tr�s vezes, com intervalo de dez dias, e aﬁxado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado
nesta cidade de São Paulo, aos 22 de julho de 2022.
P-04/08

* Aquisição e visitação nas modalidades “em ﬁm de vida útil” e “reciclagem”
apenas pessoas jurídicas devidamente credenciadas no DETRAN-SP.

** Maiores informações, visitação e edital completo no site.

Leiloeiro Oﬁcial - Roberto Tadeu Gabriel - JUCESP 774

Tel. (11) 5811 0730 - (11) 5513 3872 | www.LanceLeiloes.com.br

Publique
em jornal
de grande
circulação.
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OBS 01: Sobre o terreno há 274 m² de construções comerciais do tipo galpões industriais, destinados a comercialização de caminhões (Laudo de Avaliação ﬂs. 3092/3157). Valor de Avaliação: R$ 867.000,00 (Jun/2021 - Laudo de Avaliação ﬂs. 3092/3157). Valor de avaliação atualizado: R$ 976.164,90
(Jul/2022). Débitos Tributários: R$ 145.324,73 (Jul/2022) – R$ 135.365,13 referente aos Débitos inscritos na Dívida Ativa e R$ 9.959,60 referente aos
Débitos não inscritos na Dívida Ativa. Os débitos tributários são sub-rogados no valor da arrematação (artigo 130, Código Tributário Nacional). OBSERVAÇÃO PARA TODOS OS IMÓVEIS DO LOTE 01: OBS 01: Os imóveis encontram-se uniﬁcados, tendo 1.276 m² de construções tipo galpões industriais,
destinados a comercialização de caminhões (Laudo de Avaliação ﬂs. 3092/3157). Valor total de avaliação de todos os imóveis: R$ 3.296.000,00
(Jun/2021 - Laudo de Avaliação ﬂs. 3092/3157). Valor de avaliação atualizado: R$ R$ 3.711.002,86 (Jul/2022). O valor de avaliação será atualizado
à época das praças. LOTE 02 - Imóvel 01 – Localização do Imóvel: Rua João Carlos do Amaral, nº 187/193, Jardim Chapadão, Campinas/SP, CEP:
13070-111 - Descrição do Imóvel: Imóvel comercial com 204m² de área construída, Lote 08 da quadra 32 do loteamento denominado Jardim Aparecida,
no município e comarca de Campinas, medindo 12,00 m de frente para a rua João Carlos do Amaral; 35,00 m de comprimento, com área de 420,00 m²,
confrontando pelos lados com os lotes 07 e 09 e nos fundos com o lote 21.

Inscrição Municipal n°
Matrícula Imobiliária n°

Encerramento: 11/08/2022 às 09h00m

a partir das 13h00m

Beneﬁciário / Observações
Contin Indústria E Comércio Ltda
Fernando Luis Moreira Madureira

OBS 01: Sobre o terreno há 204 m² de construções comerciais do tipo galpões industriais, destinados a oﬁcina reparadora de caminhões (Laudo de Avaliação ﬂs. 3092/3157). Valor de Avaliação: R$ 758.000,00 (Jun/2021 - Laudo de Avaliação ﬂs. 3092/3157). Valor de avaliação atualizado: R$ 853.440,56
(Jul/2022). Débitos Tributários: R$ 193.842,35 (Jul/2022) – R$ 182.030,45 referente aos Débitos inscritos na Dívida Ativa e R$ 11.811,90 referente aos
Débitos não inscritos na Dívida Ativa. Os débitos tributários são sub-rogados no valor da arrematação (artigo 130, Código Tributário Nacional). Imóvel
02 – Localização do Imóvel: Rua João Carlos do Amaral, nº 187/193, Jardim Chapadão, Campinas/SP, CEP: 13070-111 - Descrição do Imóvel: Imóvel
comercial com 54,21m² de área construída, Lote 09 da quadra 32 do loteamento denominado Jardim Aparecida, no município e comarca de Campinas,
medindo 12,00 m de frente para a Rua João Carlos do Amaral; por 35,00 m de comprimento, com área de 420,00 m², confrontando dos lados com os
lotes 08 e 10 nos fundos, com o lote 20.

16 LOTES COM DIREITO À DOCUMENTAÇÃO

Encerramento: 11/08/2022

Processo/Origem
Proc. nº 0000717-62.1999.8.26.0320
Proc. nº 2596/98

OBS 01: Sobre o terreno há 262m² de construções comerciais do tipo galpões industriais, destinados a comercialização de caminhões (Laudo de Avaliação ﬂs. 3092/3157). Valor de Avaliação: R$ 769.000,00 (Jun/2021 - Laudo de Avaliação ﬂs. 3092/3157). Valor de avaliação atualizado: R$ 865.825,56
(Jul/2022). Débitos Tributários: R$ 88.287,86 (Jul/2022) – R$ 78.885,95 referente aos Débitos inscritos na Dívida Ativa e R$ 9.401,91 referente aos
Débitos não inscritos na Dívida Ativa. Os débitos tributários são sub-rogados no valor da arrematação (artigo 130, Código Tributário Nacional). Imóvel
04 – Localização do Imóvel: Rua Batista Rafﬁ, nº 365 e 383, esquina com a Rua Amantino de Freitas, Jardim Aparecida, Campinas/SP, CEP: 13068601 - Descrição do Imóvel: Imóvel comercial com 274m² de área construída, Lote nº 28, da quadra 32, do loteamento denominado Jardim Aparecida, na
cidade de Campinas, medindo 13,00 ms de frente para a Rua A, igual medida nos fundos, de ambos os lados mede 35,00 ms, com área total de 455,00
ms², confrontando com os lotes 27, 29 e lote 1.

Registro
R.02
R. 03
Av. 06

LOTES

Encerramento: 11/08/2022
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Ônus

128

65 LOTES P/ RECICLAGEM

Beneﬁciário / Observações
Contin Indústria E Comércio Ltda

Ônus

Inscrição Municipal n°
Matrícula Imobiliária n°

Veículos e Motos c/ Documentos e Fim de vida útil (Sucatas)

47 LOTES EM FIM DE VIDA ÚTIL

Processo/Origem
Proc. nº 0000717-62.1999.8.26.0320

OBS 01: Sobre o terreno há 370 m² de construções comerciais do tipo galpões industriais, destinados a comercialização de caminhões (Laudo de Avaliação ﬂs. 3092/3157). OBS 02: O número de contribuinte do referido imóvel encontra-se uniﬁcado ao imóvel de Matrícula nº 13.716. Valor de Avaliação:
R$ 830.000,00 (Jun/2021 – Laudo de Avaliação ﬂs. 3092/3157). Valor de avaliação atualizado: R$ 934.506,20 (Jul/2022). Débitos Tributários: R$
1.177.739,28 (Jul/2022) – R$ 974.043,01 referente aos Débitos inscritos na Dívida Ativa e R$ 203.696,27 referente aos Débitos não inscritos na Dívida
Ativa. Os débitos tributários são sub-rogados no valor da arrematação (artigo 130, Código Tributário Nacional). Imóvel 03 – Localização do Imóvel: Rua
Batista Rafﬁ, nº 375 e 383, Jardim Aparecida, Campinas/SP, CEP: 13068-601 - Descrição do Imóvel: Imóvel comercial com 262m² de área construída,
Lote sob o nº 27 da quadra 32, do Jardim Aparecida, Nova Aparecida, na comarca de Campinas, medindo 12,00 ms de frente para a Rua A, igual medida
nos fundos, por 35,00 ms da frente aos fundos de ambos os lados, confrontando com os lotes 2, 28 e 26, com a área de 420,00 ms².

Edital de Leilão

Online: www.LanceLeiloes.com.br
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Ônus

Leilão Brasil - www.leilaobrasil.com.br

Somente Online

Beneﬁciário / Observações
Contin Indústria E Comércio Ltda

Ônus

Publique
em jornal
de grande
circulação.

Ministério da Justiça e Segurança Pública - SECRETARIA NACIONAL DE POLITICAS SOBRE DROGAS – SENAD - LEILÃO DE BENS MÓVEIS - A Secretaria Nacional de Políticas Sobre Drogas - SENAD, com apoio da Estrutura Organizacional da
Superintendência Regional da Polícia Federal em São Paulo, neste ato representada
pela Comissão Permanente de Avaliação e Alienação de Bens, constituída pela Portaria SR/PF/SP n.º 2383/2022 — SR/PF/SP — de 19 de abril de 2022, e publicada no aditamento semanal n.º 016 de 10 de abril de 2022 e, em atenção ao contrato nº 70/2021, tornam público que, será
realizada licitação, na modalidade LEILÃO ELETRÔNICO, do tipo maior lance, para venda dos bens
móveis indicados no edital 10 de 2022, de Alienação Deﬁnitiva, a ser conduzido pelo(a) Leiloeiro(a)
Público Oﬁcial, Murilo Paes Lopes Lourenço, inscrito na Junta Comercial do Estado de São Paulo,
sob a matrícula nº 1085, por força do contrato nº 70/2021, em conformidade com a Lei nº 7.560, de
19 de dezembro de 1986, alterada pelas Leis n° 8.764, de 20 de dezembro de 1993 e nº 9.804, de
30 de junho de 1999; Medida Provisória nº 2.216-37, de 31 de agosto de 2003, Lei nº 11.343, de 23
de agosto de 2006; Decreto nº 9.662, de 1º de janeiro de 2019 e, com base no art. 6º do Decreto nº
95.650, de 19 de janeiro de 1988 e Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, Decreto
21.981, de 19 de outubro de 1932, alterado pelo Decreto 22.427, de 01 de fevereiro de 1933, e Lei
nº13.886, de 17 de outubro de 2019, faz saber que será levado para leilão no dia 30/08/2022 a partir
das 10:00 horas, bens diversos entre carros, motos, aeronaves e lanchas. A descrição completa, bem
como maiores informações poderão ser consultadas no site www.leilaobrasil.com.br. Dúvidas e
esclarecimentos: telefone (11) 3965-0000 e e-mail: atendimento@leilaobrasil.com.br, ﬁcam os
executados, bem como eventuais interessados, INTIMADOS das designações supra. Será o edital
“por extrato”, aﬁxado e publicado na forma da lei. São Paulo, 03/08/2022.
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EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1061502-89.2015.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 8ª Vara
Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). HENRIQUE DADA PAIVA, na forma da Lei, etc. FAZ SA�ER a HEMISUL
PROJETOS E �ERENCIAMENTO LTDA, CNPJ nº 11.178.384/0001-53 e OR�3 EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇ�ES LTDA.,
CNPJ 11.124.514/0001-75, que lhes foi proposta Ação de Transação por M�ALANTE � ESTUDOS E DESENHOS INDUSTRIAIS,
ESPECIAIS S/S LTDA., para cobrança do valor de R$15.473,48 (jun/15), ante o inadimplemento da dívida confessada por
meio do instrumento par�cular em 10/04/2013. Estando as rés em lugar ignorado, expede-se edital para que contestem e
requeiram provas cabíveis em 15 dias �teis após o prazo do presente edital. Não sendo contestada a ação, implicará revelia
e presumir-se-ão como verdadeiros, os fatos narrados pelo autor conforme preceitua o art. 344 do CPC. Ficando adver�do
de que no caso de revelia será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, aﬁxado e publicado na forma
P-04e05/08
da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 23 de junho de 2022.

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1098905-24.2017.8.26.0100 À MM. Juíza de Direito da 25ª Vara Cível
do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dra. Leila Hassem da Ponte, na forma da Lei, etc. Faz saber a K R A SECURITY
MONITORAMENTO LTDA ME, CNPJ nº 10.338.464/0001-66, que SC INDUSTRIADE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA.
ajuizou Ação de Execução para recebimento de R$ 6.712,73 (Jul/21), decorrente do inadimplemento das duplicatas nº
62561/1, 61600/3, 62640/1, 61665/3, 62564/3 e 62564/2. Estando o executado em lugar ignorado e não Sabido, expede-se
edital para que pague o débito devidamente atualizado em 03 dias a ﬂuir após o prazo do edital, acrescido dos honorários
advoca�cios arbitrados em 10% conforme art. 827 do CPC. Ao ﬂuir após os 20 supra, poderá apresentar embargos em até 15
dias. Ficando adver�do de que no caso de revelia será nomeado curador especial. Será o edital, aﬁxado e publicado na forma
da lei.. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 01 de julho de 2022.
P-04e05/08
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