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O Baile da Melhor Idade está de volta a Taboão da Serra. O tradicional encontro, 
que é realizado pelas secretarias de Cultura e de Assistência Social em parceria 
com o Fundo Social de Solidariedade, aconteceu no Cemur e reuniu mais de 200 
idosos que dançaram e festejaram ao som da banda Beto Amaro e Banda Forró 
do Mato. A segunda edição contou até com cover do Elvis Presley.           ESTADO/A3

Sinal 5G é 
ativado na 
cidade de SP
Desde ontem, a cidade de São Pau-
lo passa a contar com o sinal de 
telefonia 5G. Segundo a Agência 
Nacional de Telecomunicações 
(Anatel), a ativação do sinal ocor-
reu devido ao número expressi-
vo de pedidos para instalação de 
antenas de 5G, o que superou o 
previsto no edital que autorizou 
o uso da nova tecnologia. De acor-
do com as regras do edital, nessa 
primeira fase seriam necessárias, 
no mínimo, 462 estações ativadas 
até o dia 29 de setembro. Ocorre 
que, até a última terça-feira (2), a 
agência reguladora já havia recebi-
do 1.378 pedidos de licenciamento 
na faixa de 3,5 GHz.      SERVIÇOS/A2

Taboão da Serra  Baile da 
Melhor Idade retorna após 

hiato devido à pandemia 

REPRODUÇÃO/FACEBOOK

Homem morre após 
dirigir baleado por 
mais de 100m     ESTADO/A3

SANTO ANDRÉ

Coringa Parte 2 
será lançado no 
ano que vem

ANEXO/A12

SP quer comprar 
200 iPhones 
para a PM
A PM de SP abriu licitação para a 
compra de 200 celulares funcio-
nais para os o� ciais de alta pa-
tente da corporação. A marca não 
aparece no edital do pregão, mas 
as especi� cações do modelo a ser 
adquirido são as do iPhone 12. As 
ofertas feitas, mesmo para uma 
grande quantidade, são por um va-
lor acima do mercado.     ESTADO/A3

Crimes de abuso 
sexual infantil são 
alvo da PF  BRASIL/A5

São Paulo supera 
mais de mil casos da 
varíola dos macacos

 AAté a última quarta-feira, já haviam sido contabilizados 1.056 
casos da doença na Capital desde o primeiro registro, em junho

A Prefeitura  de SP ressalta que, 
desde os primeiros alertas da Or-
ganização Mundial da Saúde, fo-
ram instituídos protocolos para 
toda a rede pública e privada para 

o atendimento dos casos suspei-
tos. O órgão está com toda a opera-
ção de atendimento, diagnóstico e 
monitoramento em pleno funcio-
namento. “Todos os pacientes es-

tão em monitoramento pelas vigi-
lâncias estadual e municipal e não 
apresentam sinais de agravamen-
to. A transmissão da doença é in-
vestigada”, informou.      ESTADO/A3

Conheça a história de 
Higienópolis, o bairro 
da ‘casa abandonada’
Recentemente, o bairro de Higie-
nópolis ganhou as páginas dos 
jornais por conta do podcast “A 
Mulher da Casa Abandonada”, do 
jornalista Chico Feliti. Contudo, 
o bairro que abriga a história do 
momento já foi palco de outros 
eventos marcantes, desde seus 

primeiros registros, ainda no sé-
culo 16. A região de Higienópolis 
surgiu da sesmaria do Pacaem-
bu, cedida aos jesuítas por Mar-
tim Afonso de Souza. Em 1760, 
porém, os religiosos foram ex-
pulsos de Portugal e também de 
suas colônias.   ESTADO/A3

MEMÓRIA

COMMONS.WIKIMEDIA

Prejuízos com 
fraudes passam 
de R$ 335 bilhões
Contrabando, pirataria, roubo, 
concorrência desleal por fraude 
� scal, sonegação de impostos e 
furto de serviços públicos são al-
gumas das ações ilegais que pro-
vocaram prejuízo econômico de 
R$ 336,8 bilhões ao país em 2021. 
Deste total, R$ 95 bilhões referem- 
se a tributos não recolhidos pelos 
governos.  BRASIL/A5

Protocolo para 
diagnóstico de TDAH 
é aprovado           BRASIL/A5
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único objetivo: informar corretamente os seus 
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AMANHÃ: DOMINGO:

Não podem circular na cidade de 
São Paulo das 7h às 10h e das 17h 
às 20h veículos com placas fi nal:
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Valor da multa é de R$ 130,16.
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16° 29°

15° 26°

13° 20°

16° 31°

20° 28°

19° 34°
Sol Poucas nuvens Nublado Chuva rápida Chuva

Nublado com 
aberturas de sol à  
tarde. Pode garoar 
de manhã.

Sol com muitas 
nuvens durante o 
dia. Períodos de 
nublado.

Sol com muitas nuvens 
durante o dia. Períodos 
de nublado, com chuva 
a qualquer hora.

14º 21° 15º 24° 16º 23°

HOJE:

9 e 0

Corrida em Embu das Artes. Embu das Artes, na re-
gião sudoeste da Grande São Paulo, terá o circuito de 
corrida e caminhada “III Desafio Movamente 2022”. O 
evento acontece no dia 28 de agosto (domingo) com 
largada às 8h00 no Parque Francisco Rizzo (rua Alber-
to Giosa, 390, Quinhaú). Para os interessados em par-
ticipar, haverá opções de percurso de 3 km (caminha-
da) e de 7km e 13Km (corrida). A corrida ainda contará 
com premiações para os 3 primeiros melhores colo-
cados no geral (feminino e masculino) na distância de 
7km e 13km e os 3 primeiros nas faixa etárias. Todos 
os corredores receberão uma medalha de participa-
ção. A expectativa é de mais de 400 inscritos. Para os 
interessados em participar, haverá opções de percurso 
de 3 km (caminhada) e de 7km e 13Km (corrida). A cor-
rida ainda contará com premiações para os 3 primei-
ros melhores colocados no geral (feminino e mascu-
lino) na distância de 7km e 13km e os 3 primeiros nas 
faixa etárias. Todos os corredores receberão uma me-
dalha de participação. A expectativa é de mais de 400 
inscritos. Mais informações no site www.ticketsports.
com.br. (GSP)

Bolsa de estudos. O Reino Unido disponibiliza bol-
sas de mestrado para alunos de 160 países. Os estu-
dantes brasileiros estão na lista de interesse do gover-
no britânico. Quem deseja concorrer a uma vaga, já 
pode se inscrever. Além da bolsa de estudo, os apro-
vados terão passagens aéreas e as taxas universitárias 
pagas. Para a encarregada de negócios da embaixa-
da do Reino Unido no Brasil, Melanie Hopkins, esta 
é uma oportunidade de os estudantes compartilha-
rem conhecimentos. “Estamos buscando os líderes 
de amanhã, estamos buscando estudantes dispostos 
a melhorar as relações entre o governo britânico e o 
brasileiro e os candidatos devem ser capazes de mos-
trar o impacto que eles podem causar”. Os candidatos 
terão que fazer uma entrevista em inglês. A vaga exige 
também experiência profissional de pelo menos dois 
anos. O programa do governo britânico já concedeu 
mais de 50 mil bolsas para estudantes de todo mun-
do. Em 2020, 46 brasileiros foram selecionados para o 
programa de mestrados. As inscrições podem ser fei-
tas pelo site chevening.org. (AB)

DIVULGAÇÃO/PMETEA

NOTAS

OMinistério 
da Educação 
prorrogou 
as inscrições 
para o Progra-

ma Universidade para To-
dos (Prouni) deste segun-
do semestre. Com isso, os 
estudantes interessados 
em bolsas de estudos em 
instituições privadas de 
ensino superior têm até 
hoje (5) para acessar o site 
do ProUni e se inscrever 
no programa.  

A medida foi adotada 
após o site do programa 
ter apresentado problemas 
de instabilidade. O site é 
acessounico.mec.gov.br/
prouni. 

Podem participar es-
tudantes interessados em 
bolsas de estudo parciais 
(50%) ou integrais (100%) 

MEC prorroga data de 
inscrição para o Prouni

EDUCAÇÃO.  A medida foi adotada após o site do programa ter apresentado 
problemas de instabilidade; interessados podem realizar a inscrição até hoje 

em diversas universida-
des privadas, desde que 
tenham feito o Exame Na-
cional do Ensino Médio 
(Enem) e atingido, no mí-
nimo, a média de 450 pon-
tos em cada matéria do 
exame. Além disso, o estu-
dante não pode ter zerado 
a prova de redação, nem 
ter participado como trei-
neiro.

O resultado com a lista 
dos candidatos pré-sele-
cionados será disponibili-
zado no site do programa 
e será constituído de duas 
chamadas, previstas para 
o dia 8 de agosto e 22 de 
agosto de 2022.

CONCORRÊNCIA. 
Uma das novidades des-
ta edição é que a inscrição 
deverá ser feita por tipo de 

modalidade de concorrên-
cia: ampla concorrência 
e ações afirmativas. Com 
isso, haverá uma ordem de 
prioridade para a classifi-
cação dos candidatos ins-
critos conforme cada mo-
dalidade escolhida.

Outra mudança é a am-
pliação dos critérios de 
origem escolar do estu-
dante que deseja disputar 
as bolsas do Prouni. A clas-
sificação levará em conta 
a modalidade de concor-
rência escolhida pelo es-
tudante em sua inscrição 
por curso, turno, local de 
oferta e instituição. Den-
tro de cada modalidade 
deverá ser obedecida a or-
dem decrescente das no-
tas do Enem. 

Leia a matéria na ínte-
gra no site da Gazeta. (AB)

Podem participar 
estudantes 
interessados em 
bolsas de estudo 
parciais (50%) ou 
integrais (100%) 
em diversas 
universidades 
privadas, desde 
que tenham feito 
o Exame Nacional 
do Ensino 
Médio (Enem) 
e atingido, no 
mínimo, a média 
de 450 pontos

D esde a manhã 
de ontem a ci-
dade de São 
Paulo passou 
a contar com 

o sinal de telefonia 5G. Se-
gundo a Agência Nacio-
nal de Telecomunicações 
(Anatel), a ativação do sinal 
ocorreu devido ao número 
expressivo de pedidos para 
instalação de antenas de 
5G, o que superou o previs-
to no edital que autorizou o 
uso da nova tecnologia.

De acordo com as regras 
do edital, nessa primeira 
fase seriam necessárias, no 
mínimo, 462 estações ativa-
das até o dia 29 de setem-
bro. Ocorre que, até a últi-
ma terça-feira (2), a agência 
reguladora já havia recebi-
do 1.378 pedidos de licen-
ciamento na faixa de 3,5 
GHz. O número correspon-
de a quase o triplo de ante-
nas que deveriam ser insta-
ladas na cidade até o final 
do ano.

Por isso, o Grupo de 
Acompanhamento da Im-
plantação das Soluções 
para os Problemas de Inter-
ferência (Gaispi), ligado a 
Anatel e responsável pela ativação do si-
nal, resolveu liberar o 5G na capital pau-
lista.

Segundo o grupo, as antenas possibi-
litam antecipar a chamada limpeza do 
espectro na faixa de 3,5 Giga-hertz (GHz) 
para o funcionamento do 5G puro, o 
standalone [independente]. A avaliação 
do Gaispi é que, como os pedidos supera-
ram a quantidade prevista no edital, não 
haverá problemas de interferência no si-
nal de antena parabólica, também na fai-
xa de 3,5GHz.

COBERTURA. 
A estimativa é que a cobertura do sinal 
5G deve atingir, no primeiro momento, 
25% da área urbana de São Paulo.

“A maior concentração de antenas 
está no Centro Histórico, na região da 
Avenida Paulista e Itaim Bibi. Já os bair-
ros da Aclimação, da Mooca e do Brás, 
por exemplo, terão cobertura menor no 
início do processo”, informou a Anatel.

A agência informou ainda que foram 
instalados equipamentos para evitar in-
terferências em 226 estações do Serviço 
Fixo por Satélite (FSS) e realizados testes 
para confirmar a operação livre de inter-
ferências.

A velocidade 5G pode chegar a ser até 
20 vezes maior que a do 4G. A ativação 
da tecnologia em São Paulo ocorre após 
sua chegada nas cidades de Brasília, Belo 
Horizonte, João Pessoa e Porto Alegre. 
(AB)

Tecnologia: sinal 5G é ativado na 
cidade de São Paulo; veja cobertura 

 D A estimativa é que a cobertura do sinal 5G deve atingir, 
no primeiro momento, 25% da área urbana de São Paulo

MARCELLO CASAL JR/AGÊNCIA BRASIL

A velocidade 5G 
pode chegar a 
ser até 20 vezes 
maior que a do 
4G; a ativação da 
tecnologia em São 
Paulo ocorre após 
sua chegada nas 
cidades de Brasília, 
Belo Horizonte, 
João Pessoa e Porto 
Alegre
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Corrida em Embu das Artes. Embu das Artes, na re-
gião sudoeste da Grande São Paulo, terá o circuito de 
corrida e caminhada “III Desafio Movamente 2022”. O 
evento acontece no dia 28 de agosto (domingo) com 
largada às 8h00 no Parque Francisco Rizzo (rua Alber-
to Giosa, 390, Quinhaú). Para os interessados em par-
ticipar, haverá opções de percurso de 3 km (caminha-
da) e de 7km e 13Km (corrida). A corrida ainda contará 
com premiações para os 3 primeiros melhores colo-
cados no geral (feminino e masculino) na distância de 
7km e 13km e os 3 primeiros nas faixa etárias. Todos 
os corredores receberão uma medalha de participa-
ção. A expectativa é de mais de 400 inscritos. Para os 
interessados em participar, haverá opções de percurso 
de 3 km (caminhada) e de 7km e 13Km (corrida). A cor-
rida ainda contará com premiações para os 3 primei-
ros melhores colocados no geral (feminino e mascu-
lino) na distância de 7km e 13km e os 3 primeiros nas 
faixa etárias. Todos os corredores receberão uma me-
dalha de participação. A expectativa é de mais de 400 
inscritos. Mais informações no site www.ticketsports.
com.br. (GSP)

Bolsa de estudos. O Reino Unido disponibiliza bol-
sas de mestrado para alunos de 160 países. Os estu-
dantes brasileiros estão na lista de interesse do gover-
no britânico. Quem deseja concorrer a uma vaga, já 
pode se inscrever. Além da bolsa de estudo, os apro-
vados terão passagens aéreas e as taxas universitárias 
pagas. Para a encarregada de negócios da embaixa-
da do Reino Unido no Brasil, Melanie Hopkins, esta 
é uma oportunidade de os estudantes compartilha-
rem conhecimentos. “Estamos buscando os líderes 
de amanhã, estamos buscando estudantes dispostos 
a melhorar as relações entre o governo britânico e o 
brasileiro e os candidatos devem ser capazes de mos-
trar o impacto que eles podem causar”. Os candidatos 
terão que fazer uma entrevista em inglês. A vaga exige 
também experiência profissional de pelo menos dois 
anos. O programa do governo britânico já concedeu 
mais de 50 mil bolsas para estudantes de todo mun-
do. Em 2020, 46 brasileiros foram selecionados para o 
programa de mestrados. As inscrições podem ser fei-
tas pelo site chevening.org. (AB)

DIVULGAÇÃO/PMETEA

NOTAS

OMinistério 
da Educação 
prorrogou 
as inscrições 
para o Progra-

ma Universidade para To-
dos (Prouni) deste segun-
do semestre. Com isso, os 
estudantes interessados 
em bolsas de estudos em 
instituições privadas de 
ensino superior têm até 
hoje (5) para acessar o site 
do ProUni e se inscrever 
no programa.  

A medida foi adotada 
após o site do programa 
ter apresentado problemas 
de instabilidade. O site é 
acessounico.mec.gov.br/
prouni. 

Podem participar es-
tudantes interessados em 
bolsas de estudo parciais 
(50%) ou integrais (100%) 

MEC prorroga data de 
inscrição para o Prouni

EDUCAÇÃO.  A medida foi adotada após o site do programa ter apresentado 
problemas de instabilidade; interessados podem realizar a inscrição até hoje 

em diversas universida-
des privadas, desde que 
tenham feito o Exame Na-
cional do Ensino Médio 
(Enem) e atingido, no mí-
nimo, a média de 450 pon-
tos em cada matéria do 
exame. Além disso, o estu-
dante não pode ter zerado 
a prova de redação, nem 
ter participado como trei-
neiro.

O resultado com a lista 
dos candidatos pré-sele-
cionados será disponibili-
zado no site do programa 
e será constituído de duas 
chamadas, previstas para 
o dia 8 de agosto e 22 de 
agosto de 2022.

CONCORRÊNCIA. 
Uma das novidades des-
ta edição é que a inscrição 
deverá ser feita por tipo de 

modalidade de concorrên-
cia: ampla concorrência 
e ações afirmativas. Com 
isso, haverá uma ordem de 
prioridade para a classifi-
cação dos candidatos ins-
critos conforme cada mo-
dalidade escolhida.

Outra mudança é a am-
pliação dos critérios de 
origem escolar do estu-
dante que deseja disputar 
as bolsas do Prouni. A clas-
sificação levará em conta 
a modalidade de concor-
rência escolhida pelo es-
tudante em sua inscrição 
por curso, turno, local de 
oferta e instituição. Den-
tro de cada modalidade 
deverá ser obedecida a or-
dem decrescente das no-
tas do Enem. 

Leia a matéria na ínte-
gra no site da Gazeta. (AB)

Podem participar 
estudantes 
interessados em 
bolsas de estudo 
parciais (50%) ou 
integrais (100%) 
em diversas 
universidades 
privadas, desde 
que tenham feito 
o Exame Nacional 
do Ensino 
Médio (Enem) 
e atingido, no 
mínimo, a média 
de 450 pontos

D esde a manhã 
de ontem a ci-
dade de São 
Paulo passou 
a contar com 

o sinal de telefonia 5G. Se-
gundo a Agência Nacio-
nal de Telecomunicações 
(Anatel), a ativação do sinal 
ocorreu devido ao número 
expressivo de pedidos para 
instalação de antenas de 
5G, o que superou o previs-
to no edital que autorizou o 
uso da nova tecnologia.

De acordo com as regras 
do edital, nessa primeira 
fase seriam necessárias, no 
mínimo, 462 estações ativa-
das até o dia 29 de setem-
bro. Ocorre que, até a últi-
ma terça-feira (2), a agência 
reguladora já havia recebi-
do 1.378 pedidos de licen-
ciamento na faixa de 3,5 
GHz. O número correspon-
de a quase o triplo de ante-
nas que deveriam ser insta-
ladas na cidade até o final 
do ano.

Por isso, o Grupo de 
Acompanhamento da Im-
plantação das Soluções 
para os Problemas de Inter-
ferência (Gaispi), ligado a 
Anatel e responsável pela ativação do si-
nal, resolveu liberar o 5G na capital pau-
lista.

Segundo o grupo, as antenas possibi-
litam antecipar a chamada limpeza do 
espectro na faixa de 3,5 Giga-hertz (GHz) 
para o funcionamento do 5G puro, o 
standalone [independente]. A avaliação 
do Gaispi é que, como os pedidos supera-
ram a quantidade prevista no edital, não 
haverá problemas de interferência no si-
nal de antena parabólica, também na fai-
xa de 3,5GHz.

COBERTURA. 
A estimativa é que a cobertura do sinal 
5G deve atingir, no primeiro momento, 
25% da área urbana de São Paulo.

“A maior concentração de antenas 
está no Centro Histórico, na região da 
Avenida Paulista e Itaim Bibi. Já os bair-
ros da Aclimação, da Mooca e do Brás, 
por exemplo, terão cobertura menor no 
início do processo”, informou a Anatel.

A agência informou ainda que foram 
instalados equipamentos para evitar in-
terferências em 226 estações do Serviço 
Fixo por Satélite (FSS) e realizados testes 
para confirmar a operação livre de inter-
ferências.

A velocidade 5G pode chegar a ser até 
20 vezes maior que a do 4G. A ativação 
da tecnologia em São Paulo ocorre após 
sua chegada nas cidades de Brasília, Belo 
Horizonte, João Pessoa e Porto Alegre. 
(AB)

Tecnologia: sinal 5G é ativado na 
cidade de São Paulo; veja cobertura 

 D A estimativa é que a cobertura do sinal 5G deve atingir, 
no primeiro momento, 25% da área urbana de São Paulo

MARCELLO CASAL JR/AGÊNCIA BRASIL

A velocidade 5G 
pode chegar a 
ser até 20 vezes 
maior que a do 
4G; a ativação da 
tecnologia em São 
Paulo ocorre após 
sua chegada nas 
cidades de Brasília, 
Belo Horizonte, 
João Pessoa e Porto 
Alegre
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 A A Prefeitura de São Paulo 
divulgou nesta última quar-
ta-feira (3) que a cidade re-
gistrou mais de mil casos 
da varíola do macaco.  No 
total, já foram 1.056 casos 
da doença desde o primeiro 
registro, em junho.

“Todos os pacientes es-
tão em monitoramento pe-
las vigilâncias estadual e 
municipal e não apresen-
tam sinais de agravamento. 
A transmissão da doença é 
investigada”, informou a Se-
cretaria Municipal da Saúde.

PROTOCOLOS.
A pasta ressalta que, desde 
os primeiros alertas da Or-
ganização Mundial da Saú-
de, foram instituídos pro-
tocolos para toda a rede 
pública e privada para o 
atendimento dos casos sus-
peitos. O órgão está com 
toda a operação de atendi-
mento, diagnóstico e mo-
nitoramento em pleno fun-
cionamento. 

A OMS já declarou o sur- Movimentação na Avenida Paulista; OMS já declarou o surto da doença uma emergência mundial

ROVENA ROSA/AGÊNCIA BRASIL

Varíola: Cidade de SP registra 
mais de mil casos da doença

MACACOS. No total, já foram 1.056 casos da doença desde o primeiro registro, em junho, apontou a prefeitura 

to da doença uma emergên-
cia mundial.

QUALIFICAÇÃO. 
A Prefeitura de São Paulo 
realizou na tarde de terça-
-feira (2) um curso online 
para capacitar 5,5 mil profis-
sionais das secretarias mu-
nicipais de Saúde e de Edu-
cação sobre a varíola dos 
macacos (monkeypox).

O objetivo da qualifica-
ção é atualizar a situação da 
doença na cidade e orientar 
os profissionais para medi-
das de cuidado, prevenção, 
transmissão, notificação e 
isolamento, seguindo as di-
retrizes da OMS (Organiza-
ção Mundial da Saúde) e do 
Ministério da Saúde. Além 
disso, espera-se que seja fei-
ta a multiplicação das infor-
mações. A capacitação com-
pleta pode ser vista no canal 
do YouTube da cidade de 
São Paulo. 

A matéria completa pode 
ser lida no site da Gazeta. 
(GSP)

Taboão volta 
com Baile da 
Melhor Idade 
na Grande SP

 A Na última sexta-feira (29), 
foi dia de celebração no Baile 
da Melhor Idade da Prefeitu-
ra Taboão da Serra, na Gran-
de SP. O tradicional encontro 
que é realizado pelas Secreta-
rias de Cultura e de Assistên-
cia Social em parceria com 
o Fundo Social de Solidarie-
dade, aconteceu no Cemur 
e reuniu mais de 200 idosos 
que dançaram e festejaram ao 
som da banda Beto Amaro e 
Banda Forró do Mato.

A segunda edição, após 
um longo período sem ocor-
rer em decorrência da pande-
mia da Covid-19, contou com 
cover do Elvis Presley. “Tenho 
77 anos e Deus me deu esse 
privilégio de ter esse fôlego, 
essa saúde e de fazer algo que 
eu gosto. Outra coisa, é fazer 
com que as pessoas se sin-
tam alegres, que é a minha 
missão”, afirmou Gastão As-
sumpção Pontes, morador 
da Estrada de São Francisco 
que dá vida ao cantor esta-
dunidense e outras figuras 
ilustres.

Quem também não per-
deu o Baile da Amizade foi 
Maria Luiza Ferreira, morado-
ra do Parque Marabá. “O pe-
ríodo de isolamento foi muito 
complicado. Agora está óti-
mo. Esse já é o segundo baile e 
eu falei pras meninas que vou 
vir em todos. É muito bom 
pra gente rever os amigos e 
fazer as atividades também”, 
declarou a frequentadora do 
CCI Maria Rosa. 

Já o secretário de Cultura e 
Turismo, Binho, recordou que 
o próximo encontro já tem 
data para acontecer. “Celebrar 
o São João e a amizade com 
os idosos da nossa cidade foi 
algo fenomenal. Quem veio 
aqui no Cemur pode dançar, 
se divertir e sentir essa ener-
gia que é contagiante. Quem 
não pode comparecer, não 
pode perder o próximo Baile 
da Melhor Idade que aconte-
cerá no dia 26 de agosto. Avise 
os amigos porque ninguém 
pode ficar de fora”, convidou.

PRÓXIMO ENCONTRO. 
O Baile da Melhor Idade de Ta-
boão da Serra acontece toda 
última sexta-feira do mês, 
das 13h às 17h, no Cemur, na 
Praça Nicola Vivilechio, nº  
151, no Jardim Bontempo.  
(GSP)

LAZER E ALEGRIA 

 A A Polícia Militar de São 
Paulo abriu uma licitação 
para a compra de 200 celula-
res funcionais para os oficiais 
de alta patente da corporação. 
A marca não aparece no edi-
tal do pregão, mas as especi-
ficações do modelo a ser ad-
quirido são as do iPhone 12. 
As ofertas feitas, mesmo para 
uma grande quantidade, são 
por um valor acima do prati-
cado pelo mercado, e a com-
pra soma R$ 1 milhão. 

No edital, entre as caracte-
rísticas do celular estão a me-
mória de 128 GB, a tela “su-
per retina XDR”, a resistência a 
água, a câmera dupla, o modo 

SP planeja compra de 200 
iPhones para PMs por R$ 1 mi

PM de São Paulo abriu uma licitação para a compra de 200 
celulares funcionais para os oficiais de alta patente da corporação

DIVULGAÇÃO/GOVERNO DO ESTADO

retrato, o Face ID (reconhe-
cimento facial pela câmera 
TrueDepth) e o processador 
da Apple, o A14 Bionic. As in-
formações foram publicadas 
pelo “G1”. 

O documento diz que “é 
vedada a oferta de aparelhos 
de características tecnológi-
cas e construtivas inferiores 
às aqui estabelecidas”.

O edital pedia que fossem 
feitas duas ofertas, uma de 150 
aparelhos e outra de 50. Na 
primeira delas, foi apresenta-
da uma proposta em que cada 
celular sairá a R$ 5.710, com 
valor total de R$ 856.500. Já 
na segunda, o mesmo apare-

Segundo a corporação, a compra se justifica porque os equipamentos 
serão usados para transmitir dados sensíveis de ocorrências no Estado

lho sairá por R$ 6.185, soman-
do R$ 309.250. Ou seja, os 200 
aparelhos custarão mais de  
R$ 1 milhão.

Em uma pesquisa em si-
tes de venda pela internet, o 
mesmo modelo sai a R$ 4.400 
cada um. Já outros aparelhos, 
do tipo Android, com funcio-
nalidades parecidas, saem 
mais em conta: o Samsung 
Galaxy S20, por exemplo, cus-
ta em torno de R$ 2.000.

Segundo a Polícia Militar, a 
compra faz parte do “processo 
de modernização tecnológica 
da instituição, assim como a 
aquisição de outras ferramen-
tas: armas de incapacitação 

neuromuscular, armas letais 
de última geração, câmeras 
operacionais portáteis, siste-
ma de telemetria embarcada, 
câmeras térmicas para atua-
ção em incêndios, drones, co-
letes balísticos mais leves e 
câmeras viárias inteligentes”.

Ainda segundo a corpo-
ração, a compra também 
ocorrerá porque os equipa-
mentos serão usados para 
transmitir dados sensíveis de  
ocorrências. Leia a matéria 
completa no site da Gazeta. 
(GSP)

 A Recentemente, o bairro de 
Higienópolis ganhou as pági-
nas dos jornais por conta do 
podcast “A Mulher da Casa 
Abandonada”, do jornalista 
Chico Feliti. Contudo, o bairro 
que abriga a história do mo-
mento já foi palco de outros 
eventos marcantes, desde seus 
primeiros registros, ainda no 
século 16.

A região de Higienópo-
lis surgiu da sesmaria do Pa-
caembu, cedida aos jesuítas 
por Martim Afonso de Souza. 
Em 1760, porém, os religiosos 
foram expulsos de Portugal e 
também de suas colônias e as 
terras foram confiscadas e divi-
didas em chácaras e lotes.

Em 1890, os empreendedo-
res alemães Martin Buchard e 
Victor Nothmann compraram 
alguns desses lotes e resolve-
ram fundar ali o “Boulevard 
Bouchard”, um dos primeiros 

A história de Higienópolis, o 
bairro da ‘casa abandonada’

Vista aérea do bairro de Higienópolis; bairro surgiu em 1760

RUBENS CHAVES/FOLHAPRESS

bairros planejados da capital 
paulista de alto padrão, que ti-
nha como um de seus atrati-
vos o fato de ter água e esgoto, 
o que mais tarde justificaria o 
nome do local: Higienópolis 
(cidade ou lugar de higiene).

CASARÕES. 
Destinado à elite paulista, en-
tre o final do século 19 e início 
do século 20, muitos casarões 
e palacetes foram construídos 
na região. As construções eram 
inspiradas nos modelos fran-

ceses, sendo que o material de 
construção, móveis e mesmo 
as plantas dos jardins das ca-
sas eram trazidos da Europa.

Ao longo dos anos, algu-
mas dessas construções foram 
tombadas pelo Conselho Mu-
nicipal de Preservação do Pa-
trimônio Histórico, Cultural e 
Ambiental de São Paulo. 

Um exemplo dos antigos 
casarões é o Palacete Veri-
diana da Silva Prado, que foi 
construído entre 1883 e 1884 
e, segundo consta, presenciou 
diversas reuniões de cientistas 
e intelectuais. A construção já 
teve diversos proprietários e 
hoje pertence ao Iate Clube de 
Santos e é usada para festas.

PRÉDIOS
Se no início de sua história, Hi-
gienópolis era tomada pelos 
casarões em estilo francês, a 
partir dos anos de 1930 come-
çou o processo de verticaliza-
ção do bairro, que anos mais 
tarde o transformaria em um 
local importante para a arqui-
tetura brasileira. Leia a maté-
ria completa no site da Gazeta. 
(Gladys Magalhães)

 A Na segunda-feira (1), um 
homem morreu após ser 
baleado e dirigir por mais 
de 100 metros. As câmeras 
de segurança de um comér-
cio localizado em Santo An-
dré, na Grande São Paulo, 
flagraram o momento em 
que o carro se aproxima e 
para no meio da rua, por 
volta de 12h. 

MORTE. 
Marcos Moreira foi encon-
trado morto dentro do car-
ro por moradores da região 
que estranharam a situação. 

As câmeras também gra-
varam o momento em que a 
ex-companheira de Marcos 
se aproxima do carro, vê o 
corpo e não esboça nenhu-
ma reação. A família dele 
acredita que a mulher, com 
quem ele tinha três filhos, 
tenha cometido o crime.

A mãe de Marcos, Ma-

Homem morre após 
dirigir baleado no ABC

ria Francisca Moreira, disse, 
em entrevista à “Record TV”, 
que o casal estava separa-
do há dois meses porque a 
mulher teria se relacionado 
com outra pessoa. “Ela foi 
muito fria. Subiu atrás do 
carro só para garantir que 
ele estava realmente mor-
to”, afirmou.

BOLETIM DE OCORRÊNCIA. 
Marcos havia registrado um 
boletim de ocorrência ante-
riormente contra a mulher 
por agressão, que ocorreu 
em um bar. Ela não foi mais 
encontrada na casa onde 
morava.

INVESTIGAÇÃO. 
A investigação pediu que-
bra de sigilo telefônico para 
apurar se a mulher teve en-
volvimento no crime. Os fi-
lhos do casal estão com a avó  
paterna. (GSP)
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ABERTURA DE LICITAÇÃO
A PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FRANCO DA ROCHA, com sede na 
Avenida da Liberdade, Nº 250, Centro, torna público que realizará a Lici-
tação Pública, na modalidade TOMADA DE PREÇOS sob Nº 005/2022, 
do tipo MENOR PREÇO GLOBAL, objetivando a Contratação de empre-
sa especializada em fornecimento e instalação de cabine primária e cabos 
de entrada de média tensão. Os envelopes contendo a proposta e docu-
mentação, serão recebidos na Diretoria de Gestão de Suprimentos, até 
as 10h00min do dia 23/08/2022, no qual terá início a sessão pública para 
credenciamento e abertura dos envelopes. A pasta completa contendo o 
edital e seus anexos pode ser adquirida gratuitamente através de down-
load no site desta Prefeitura: http://www.francodarocha.sp.gov.br (Acesso 
à informação / Licitações e Contratos / Licitações / Editais de Licitação) ou 
diretamente na Diretoria de Suprimentos desta Prefeitura, devendo a em-
presa solicitante, em posse de um CD-ROM/PEN-DRIVE para ser copiado 
em arquivo digital, localizada na Rua Cinco de Maio, Nº 97, Vila Maggi. 
Informações Fone: 11 4800-1740.

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

ABERTURA DE LICITAÇÃO
A PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FRANCO DA ROCHA, com sede na 
Avenida da Liberdade, Nº 250, Centro, torna público que realizará a Lici-
tação Pública, na modalidade TOMADA DE PREÇOS sob Nº 006/2022, 
do tipo MENOR PREÇO GLOBAL, objetivando a TERRAPLANAGEM E 
MOVIMENTAÇÃO DE TERRA a serem realizados no Centro Comercial 
Bom Tempo. Os envelopes contendo a proposta e documentação, se-
rão recebidos na Diretoria de Gestão de Suprimentos, até as 15h00min 
do dia 23/08/2022, no qual terá início a sessão pública para credencia-
mento e abertura dos envelopes. A pasta completa contendo o edital 
e seus anexos pode ser adquirida gratuitamente através de download 
no site desta Prefeitura: http://www.francodarocha.sp.gov.br (Acesso à 
informação / Licitações e Contratos / Licitações / Editais de Licitação) 
ou diretamente na Diretoria de Suprimentos desta Prefeitura, devendo 
a empresa solicitante, em posse de um CD-ROM/PEN-DRIVE para ser 
copiado em arquivo digital, localizada na Rua Cinco de Maio, Nº 97, Vila 
Maggi. Informações Fone: 11 4800-1740.

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

E D I T A L

HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE MEDICINA 
UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO

 
CONVOCAÇÃO

“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.”

E D I T A L

HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE MEDICINA 
UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO

 
ABANDONO

“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.”

E D I T A L

HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE MEDICINA 
UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO

 
ABANDONO

“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.”

E D I T A L

HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE MEDICINA 
UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO

 
CONVOCANDO

“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 T A L

HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE MEDICINA 
UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO

 
CONVOCAÇÃO

“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.”

E D I T A L

HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE MEDICINA 
UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO

 
CONVOCANDO

“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.”

Governo do Estado de São Paulo
Universidade Estadual de Campinas

Hospital de Clínicas
AVISO DE ABERTURA - Encontra-se aberto no Hospital de Clínicas da Universidade Estadual de Campinas - 
UNICAMP o Pregão Eletrônico PE - HC nº 00581/2022, Oferta de Compra BEC/SP 
102202100592022OC00436, Processo 15P-19704/2022, do tipo menor preço por item destinado a Registro 
de Preços de IMUNOGLOBULINA ANTI-TIMÓCITOS E IMUNOGLOBINA HUMANA ANTI HEPATITE B, 
conforme discriminado no Anexo I. O prazo de entrega das propostas eletrônicas será até o dia 22/08/2022 
às 09:30 horas, sendo que a sessão será no mesmo dia e horário, pela página virtual da BEC/SP 
(http://www.bec.sp.gov.br). O Edital na íntegra encontra-se disponível na página virtual da BEC/SP e 
https://www.imprensaoficial.com.br/ENegocios/BuscaENegocios_14_1.aspx.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

Ficam convocados, pelo presente, os Senhores Acionistas da Empresa Metropolitana de Transpor-
tes Urbanos de São Paulo S.A. - EMTU/SP, para se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária, 
que se realizará no dia 16 de agosto próximo, com início às 15 (quinze) horas, na Rua Quinze de 
Novembro, 244 - 10º andar – Centro - nesta Capital, a fim de tomarem conhecimento e deliberarem 
sobre os seguintes assuntos:
1 - Eleição de membro suplente para compor o Conselho Fiscal;
2 - Outros assuntos de interesse social.

São Paulo, 02 de agosto de 2022
DANILO FERREIRA GOMES

Presidente do Conselho de Administração

 
EMPRESA METROPOLITANA DE TRANSPORTES 

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

                  
AVISO 

A Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos de São Paulo S.A. – 
EMTU/SP torna público que requereu à Companhia Ambiental do Estado de 
São Paulo – CETESB a Licença Ambiental Prévia – LP para a implantação 
do Corredor Metropolitano Itapevi/São Paulo, trecho Osasco/Vila Yara, no 
município de Osasco, mediante a apresentação do Relatório Ambiental 
Preliminar – RAP. Declara aberto prazo de 30 dias a partir da publicação 
desta nota, para manifestação, por escrito, de qualquer interessado. A 
solicitação deverá ser protocolada ou enviada por carta registrada, postada 
no prazo acima definido ao Departamento de Avaliação Ambiental de 
Empreendimentos, Av. Professor Frederico Hermann Júnior, 345 – Alto de 
Pinheiros, CEP 05459-900, São Paulo-SP. 

 
 
 
 

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

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2022 - PROCESSO LICITATÓ-
RIO Nº 073/2022 (RESUMIDO). Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZA-
DA PARA AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) VEICULOS ZERO KM, DESTINADO A ATENDER 

ÀS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DO MUNICIPIO DE ORIENTE - SP, 
ORIUNDOS DA EMENDA PARLAMENTAR N° 2022.094.34693, SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚ-
DE. Abertura: 22/08//2022, às 09h30min. TIPO DE LICITAÇÃO: Menor Preço por item. O edital e 
seus anexos encontram-se disponíveis no Depto de Licitação, no Paço Municipal, localizado na Rua 
Thomaz Martins Parra n.º 80 – Oriente (SP), de segunda a sexta-feira, das 09h00min às 16h00min 
ou através do telefone (0XX14) 3456-2043, de segunda a sexta-feira, no site WWW.oriente.sp.gov.br 
ORIENTE/SP, 04 de agosto de 2022. GERALDO MATHEUS MORIS

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 023/2022 - 
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 074/2022 (RESUMIDO). Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA 
FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS E MÁ-
QUINÁRIOS PERTENCENTES À FROTA DO MUNICÍPIO DE ORIENTE - SP, PELO PERÍODO DE 
12 MESES, Abertura: 22/08/2022, às 11h. TIPO DE LICITAÇÃO: Menor Preço por item. O edital e 
seus anexos encontram-se disponíveis no Depto de Licitação, no Paço Municipal, localizado na Rua 
Thomaz Martins Parra n.º 80 – Oriente (SP), de segunda a sexta-feira, das 09h00min às 16h00min 
ou através do telefone (0XX14) 3456-2043, de segunda a sexta-feira, no site WWW.oriente.sp.gov.br 
ORIENTE/SP, 04 de agosto de 2022. GERALDO MATHEUS MORIS - Prefeito Municipal

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 021/2022 - 
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 072/2022 (RESUMIDO). Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA 
FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE LEITE PASTEURIZADO INTEGRAL, DESTINADO A 
MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE ORIENTE, PELO PERIODO DE 12 MESES. Abertura: 
22/08/2022, às 8h30min. TIPO DE LICITAÇÃO: Menor Preço por item. O edital e seus anexos en-
contram-se disponíveis no Depto de Licitação, no Paço Municipal, localizado na Rua Thomaz Martins 
Parra n.º 80 – Oriente (SP), de segunda a sexta-feira, das 09h00min às 16h00min ou através do 
telefone (0XX14) 3456-2043, de segunda a sexta-feira, no site WWW.oriente.sp.gov.br ORIENTE/SP, 
04 de agosto de 2022. GERALDO MATHEUS MORIS - Prefeito Municipal

ERRATA DE AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 
019/2022 - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 068/2022 (RESUMIDO). Objeto: REGISTRO DE PREÇOS 
PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM UTILIZADOS PELA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ORIENTE - SP, PELO PERÍODO DE 12 
MESES.
Onde lê-se: PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 022/2022 - PROCESSO 
LICITATÓRIO Nº 068/2022. Leia-se: PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 
019/2022 - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 068/2022

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ORIENTE

DEPARTAMENTO DE ÁGUAS E ESGOTOS DE VALINHOS
Aviso de Licitações

Pregão Eletrônico nº 32/2022
Processo de Compras nº 1485/2022

Data/Hora da sessão: 19/08/2022 às 09h30min.
Objeto: Hidrômetros unijato ¾ relojoaria inclinada, conforme as especifi cações do Edital.

Pregão Eletrônico nº 33/2022
Processo de Compras nº 1525/2022

Data/Hora da sessão: 19/08/2022 às 14h30min.
Objeto: Ferro CA 50 / CA 60, arame galvanizado, arame recozido e painel tela soldada, conforme as 
especifi cações do Edital.

Pregão Presencial nº 03/2022
Processo de Compras nº 1315/2022

Data/Hora da sessão: 19/08/2022 às 09h30min.
Objeto: Execução de ligações a rede de água e a rede de esgoto, conforme as especifi cações do 
Edital.

Para baixar o Edital desejado acesse o site: https://www.daev.org.br/licitacoes, ou consultar o Edital 
impresso na R. Orozimbo Maia, 1054 Vl Sônia Valinhos/SP. Demais informações, fone (019) 2122-
4410 ou compras@daev.org.br.

Anderson Zorzato
Divisão de Licitações e Compras

Engº. Walter Gasi
Presidente / Autoridade Competente

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALES OLIVEIRA-SP
A PREFEITURA MUNICIPAL DE SALES OLIVEIRA torna público o PREGÃO ELETRÔNICO Nº 
23/2022, tipo MENOR PREÇO UNITÁRIO. Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAIS 
E FUTURAS AQUISIÇÃO DE PLACAS DE TRÂNSITO CONFECCIONADAS EM A.C.M, SENDO 
PLACAS DE REGULAMENTAÇÃO, ADVERTÊNCIA, ESTACIONAMENTO EXCLUSIVO E 
TAMBÉM AQUISIÇÃO DE POSTE EM TUBO GALVANIZADO COM TAMPAS EM PLÁSTICA E 
PARAFUSOS PARA FIXAÇÃO DAS PLACAS,  cam convidados os interessados em participar do certame 
para comparecerem à sessão a ser realizada no dia 23/08/2022 às 09h00, no Setor de Licitações, situado na 
Praça Domingos Tavares Barradas, s/nº, centro do município de Sales Oliveira, onde ocorrerá o processamento 
do pregão. Os interessados poderão acessar a íntegra do Edital através do site www.salesoliveira.sp.gov.br. 
Durante a sessão pública é obrigatório e geral o uso de máscaras de proteção facial no contexto da pandemia da 
COVID-19, conforme Decreto Estadual nº 64.959, de 04/05/2020. 

Esclarecimentos somente através do e-mail: licitacao@salesolievira.sp.gov.br. 
Sales Oliveira, SP, 04 de agosto de 2022. Fábio Godoy Graton – Prefeito Municipal.

AVISO DE SUSPENSÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 028/2022
O Município de Sales Oliveira comunica, aos interessados no processo de licitação na modalidade 
PREGÃO PRESENCIAL/2022, tendo por objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO 
DE CLÍNICA ESPECIALIZADA EM TRATAMENTO E RECUPERAÇÃO DE DEPENDENTES 
QUÍMICOS E PSIQUIÁTRICOS EM REGIME DE CONTENÇÃO (INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA, 
VOLUNTÁRIA OU INVOLUNTÁRIA), PARA ADOLESCENTE E ADULTOS DE AMBOS OS SEXOS 
(FEMININO E MASCULINO), está TEMPORARIAMENTE SUSPENSO por motivos de conveniência e 
oportunidade, visto a necessidade de adequações no Edital. Mais informações no Departamento Municipal de 
Administração do Município de Sales Oliveira/SP, situada na Praça Domingos Tavares Barradas, s/nº, Centro – 
Sales Oliveira/SP, fone: (16) 3852-0200.Fábio Godoy Graton. Sales Oliveira, 05 de agosto de 2022
A PREFEITURA MUNICIPAL DE SALES OLIVEIRA torna público a TOMADA DE PREÇOS Nº 
015/2022, tipo MENOR PREÇO GLOBAL. Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA 
NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS EM GESTÃO PÚBLICA PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE 
SALES DE OLIVEIRA/SP, CONSTITUÍDA DE PROFISSIONAIS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS 
NA ÁREA DE DIREITO PÚBLICO,  cam convidados os interessados em participar do certame para 
comparecerem à sessão a ser realizada no dia 22/08/2022 às 09h00, no Setor de Licitações, situado na Praça 
Domingos Tavares Barradas, s/nº, centro do município de Sales Oliveira, onde ocorrerá o processamento do 
certame. Os interessados poderão acessar a íntegra do Edital através do site www.salesoliveira.sp.gov.br. 
Durante a sessão pública é obrigatório e geral o uso de máscaras de proteção facial no contexto da pandemia da 
COVID-19, conforme Decreto Estadual nº 64.959, de 04/05/2020. 

Esclarecimentos somente através do e-mail: licitacao@salesolievira.sp.gov.br. 
Sales Oliveira, SP, 05 de agosto de 2022. Fábio Godoy Graton – Prefeito Municipal.

Governo do Estado de São Paulo
Universidade Estadual de Campinas - Hospital de Clínicas

AVISO DE ABERTURA - Encontra-se aberto no Hospital de Clínicas da Universidade Estadual de Campinas - 
UNICAMP o Pregão Eletrônico PE - HC no 00517/2022, Oferta de Compra BEC/SP 102202100592022OC00404, 
Processo 15-P-35817/2021, do tipo menor preço por item destinado a REGISTRO DE PREÇOS DE CAMPO 
CIRÚRGICO DESCARTÁVEL, BOTA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL, CANETA DEMARCADORA, CAPA MICROSCÓPIO 
CIRÚRGICO, CAPA DESCARTÁVEL, TOALHA ABSORVENTE, BOLSA PARA TRANSPORTE DE ÓRGÃOS PARA 
TRANSPLANTE E COBERTURA PARA ÓBITO de acordo com o discriminado no Anexo I. O prazo de entrega das 
propostas eletrônicas será até o dia 22/08/2022 às 09:30 horas, sendo que a sessão será no mesmo dia e 
horário, pela página virtual da BEC/SP (http://www.bec.sp.gov.br). O Edital na íntegra encontra-se disponível na 
página virtual da BEC/SP e https://www.imprensaoficial.com.br/ENegocios/BuscaENegocios_14_1.aspx.

Termo de Adjudicação. Processo Licitatório 175/2022. Pregão 39/2022. 
Objeto: Prestação de serviços de instalação e locação de equipamentos 
de som, iluminação e estrutura, e serviços de segurança, apoio operacional 
e socorristas, para atender a 26ª Festa do Pescador de 06 a 10 de agosto 
de 2022. Consubstanciado aos termos da Ata da Sessão de Julgamento, 
considerando a regularidade do procedimento, Resolve, por bem, nos termos 
da Lei 10.520/02, Adjudicar, os itens do objeto licitado, às empresas abaixo 
delineadas: D F L Construtora, Consultoria e Eventos Ltda – ME. Rua Rio 
de Janeiro, 1.691 – Centro. Andradina – SP. CNPJ (MF): 43.686.735/0001-
23. Itens: 01, 02, 04 e 05. Valor: R$ 135.200,00 (Cento e trinta e cinco 
mil e duzentos reais). SEA – Serviços de Equipamentos e Locações 
Eireli – ME. Rua Omir Fuzari, 66 – Centro. Paicandu – PR. CNPJ (MF): 
06.227.610/0001-09. Item: 03. Valor: R$ 37.000,00 (Trinta e sete mil reais). 
Cleber Gonçalves de Oliveira Serviços Eireli – ME. Rua Claudio Luiz de 
Castilho, 435 – Centro. Sud Mennucci – SP. CNPJ (MF): 21.813.588/0001-
72. Itens: 06, 07, 08, 09, 10, 11, 13, 14. Valor: R$ 211.636,00 (Duzentos 
e onze mil, seiscentos e trinta e seis reais). Lucas Pereira da Silva Apoio 
Administrativo – EPP. Rua Jovelino Sena, 115 – Conjunto Habitacional 
Padre Miguel. Castilho – SP. CNPJ (MF): 44.641.625/0001-08. Itens: 12 e 
15. Valor: R$ 19.320,00 (Dezenove mil, trezentos e vinte reais). Castilho – 
SP, 04 de agosto de 2022. Hélio Prates Brandão. Pregoeiro.

 Prefeitura de Castilho

Termo de Homologação. Processo Licitatório 175/2022. Pregão 39/2022. 
Objeto: Prestação de serviços de instalação e locação de equipamentos de 
som, iluminação e estrutura, e serviços de segurança, apoio operacional e 
socorristas, para atender a 26ª Festa do Pescador de 06 a 10 de agosto 
de 2022. Considerando a adjudicação constante da ata dos trabalhos da 
sessão pública de julgamento, lavrada pelo Sr. Pregoeiro, designada pela 
Portaria nº. 001, de 04/01/2022; e a regularidade do procedimento, hei por 
bem, com base na Lei Federal nº. 10520, de 17 de julho de 2002, Homologar, 
os itens do objeto licitado, às empresas abaixo delineadas e determinar que 
sejam tomadas as providências ulteriores. D F L Construtora, Consultoria 
e Eventos Ltda – ME. Rua Rio de Janeiro, 1.691 – Centro. Andradina – 
SP. CNPJ (MF): 43.686.735/0001-23. Itens: 01, 02, 04 e 05. Valor: R$ 
135.200,00 (Cento e trinta e cinco mil e duzentos reais). SEA – Serviços 
de Equipamentos e Locações Eireli – ME. Rua Omir Fuzari, 66 – Centro. 
Paicandu – PR. CNPJ (MF): 06.227.610/0001-09. Item: 03. Valor: R$ 
37.000,00 (Trinta e sete mil reais). Cleber Gonçalves de Oliveira Serviços 
Eireli – ME. Rua Claudio Luiz de Castilho, 435 – Centro. Sud Mennucci – 
SP. CNPJ (MF): 21.813.588/0001-72. Itens: 06, 07, 08, 09, 10, 11, 13, 14. 
Valor: R$ 211.636,00 (Duzentos e onze mil, seiscentos e trinta e seis reais). 
Lucas Pereira da Silva Apoio Administrativo – EPP. Rua Jovelino Sena, 
115 – Conjunto Habitacional Padre Miguel. Castilho – SP. CNPJ (MF): 
44.641.625/0001-08. Itens: 12 e 15. Valor: R$ 19.320,00 (Dezenove mil, 
trezentos e vinte reais). Castilho – SP, 04 de agosto de 2022. Paulo Duarte 
Boaventura. Prefeito.

 Prefeitura de Castilho

Decisão da Comissão de Julgamento de Licitações da Prefeitura do 
Município de Castilho, relativo ao Processo Licitatório 71/2022. Tomada 
de Preços 09/2022. Objeto: Contratação de empresa qualificada para 
manutenção e adequação da prainha municipal. Decide pela inabilitação 
das empresas: Nilza Dias Rodrigues da Silva Pereira, por deixar de 
apresentar o Certificado de Registro Cadastral e Capacitação técnico-
operacional, descumprindo o item 3.1.1 e 3.1.2 do edital; e das empresas 
Alpha Construções e Serviços Ltda e João Henrique Lima de Castro, 
ambos deixaram de apresentar a Capacitação técnico-operacional 
devidamente registrado no Conselho Regional de Engenharia Arquitetura 
e Agronomia – CREA ou no Conselho de Arquitetura e Urbanismo – CAU; 
e pela habilitação da empresa J. A. Abdalla Construções e Serviços – EPP, 
por cumprir regularmente com as exigências editalícias. Fica aberto o prazo 
recursal estabelecido no art. 109, inc. I, alínea “a”, estando os autos, desde 
já, com vista franqueada aos interessados. Castilho-SP, 04 de agosto de 
2022. Hélio Prates Brandão – Presidente.

 Prefeitura de Castilho

PREFEITURA MUNICIPAL DE DESCALVADO
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 
039/2.022 e PROCESSO Nº 077/2.022. OBJETO: Contra-
tação de empresa especializada para locação de Munck, 
retroescavadeira e escavadeira hidráulica com operador. 
DATA DA REALIZAÇÃO: Dia 18 de agosto de 2.022, às 
08h30min, no Anfiteatro da Prefeitura do Município de 
Descalvado, São Paulo, localizado à Rua José Quirino Ribeiro 
nº 55, Centro. RETIRADA DO EDITAL: O Edital completo po-
derá 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, encon-
tra-se disponível para download no site: www.descalvado.
sp.gov.br “Licitações – Pregão Presencial”, a partir de 05 de 
agosto de 2.022, no período vespertino. INFORMAÇÕES: 
Fone: (19) 3583-9317, e/ou e-mail: licitacao@descalvado.sp.
gov.br. ou, pregao@descalvado.sp.gov.br. Descalvado, 04 de 
agosto de 2.022. Antônio Carlos Reschini - Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE DESCALVADO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 020/2.022. OBJETO: Contrata-
ção de empresa especializada em residência terapêutica 
ou inclusiva, para atender ação judicial, visando suprir as 
necessidades da Secretaria de Saúde da prefeitura do mu-
nicípio de Descalvado – SP. DATA DA REALIZAÇÃO: Dia 18 
de agosto de 2.022, às 14h, na plataforma BNC, 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 ho-
rário das 10 às 16 horas, nos dias úteis, de segunda a sex-
ta-feira e, também, encontra-se disponível para download 
no site: www.descalvado.sp.gov.br “Licitações – Pregão 
Presencial”, a partir do dia 05 de agosto de 2.022, no pe-
ríodo 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, 04 de 
agosto de 2.022. Antônio Carlos Reschini - Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SIMÃO
• Aviso de Licitação - Processo Licitatório n.º 117/2022 - Pregão Eletrônico n.º 042/2022

Objeto: Contratação de empresa para realização de “cirurgias de cataratas”, conforme termo de 
referência e anexos. O recebimento das propostas será a partir do dia 08 de agosto de 2022 às 
08:00h e o encerramento do recebimento será dia 18 de agosto de 2022 às 08:30h. A abertura 
da disputa será às 09:00h do dia 18 de agosto de 2022. O Edital na integra está disponível na 
página - www.saosimao.sp.gov.br, no link Licitação, ou ainda solicitado pelo telefone (16) 
39849070 ou pelo e-mail: licitacao@saosimao.sp.gov.br.

Marcos Daniel Bonagamba - Prefeito Municipal
• Aviso de Licitação - Processo Licitatório n.º 121/2022 - Pregão Eletrônico n.º 044/2022

Objeto: Contratação de empresa para fornecimento de gêneros alimentícios para uso do setor 
de merenda escolar. O recebimento das propostas será a partir do dia 11 de agosto de 2022 às 
08:00h e o encerramento do recebimento será dia 23 de agosto de 2022 às 08:30h. Abertura 
da disputa será às 09:00h do dia 23 de agosto de 2022. O Edital na integra está disponível na 
página - www.saosimao.sp.gov.br, no link Licitação, ou ainda solicitado pelo telefone (16) 
39849070 ou pelo email: licitacao@saosimao.sp.gov.br.

Marcos Daniel Bonagamba - Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE GAVIÃO PEIXOTO
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 30/2022

A Prefeitura Municipal de Gaviao Peixoto, Estado de São Paulo, por intermédio de seu pregoeiro ofi-
cial, torna público para o conhecimento de quem possa interessar que no dia 24 de Agosto de 2022, 
às 08h30min, na sala de Licitações da Prefeitura Municipal, sita na Alameda Estevo, nº 681, Cen-
tro, será realizada licitação aberta através do Processo nº 190/2022, Pregão Presencial nº 30/2022, 
do tipo menor preço, tendo como objeto a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM 
ATIVIDADES ESPORTIVAS, PRÁTICAS CORPORAIS E LUTAS, ATENDENDO A POPULAÇÃO 
EM GERAL, conforme especificações contidas no Termo de Referência – Anexo I. O instrumento 
convocatório e seus anexos poderão ser retirados ou consultados no horário normal de expediente 
na sede deste órgão licitante de segunda a sexta feira das 08h00min às 11h00min e das 13h00min 
às 16h00min, ou no site www.gaviaopeixoto.sp.gov.br. Informações podem ser obtidas através do 
telefone PABX (16) 3338-9999 ou ainda através dos emails: compras@gaviaopeixoto.sp.gov.br. e 
licitacoes@gaviaopeixoto.sp.gov.br.

Gaviao Peixoto/SP, aos 04 de Agosto de 2022.
ARLEY FAGNANI

Pregoeiro 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 76/2022
EDITAL Nº 81/2022 - PROCESSO Nº 86/2022
Objeto: Registro de preços para eventual aqui-
sição de madeira e madeirite. O Edital está dis-
ponível gratuitamente através dos sites: www.
bbmnetlicitacoes.com.br e www.saae.sp.gov.
br. Este Pregão será realizado de forma ELE-
TRÔNICA, através do BBM – Bolsa Brasileira 
de Mercadoria, na data de 19 de agosto de 
2022, às 09h00. Maiores informações, na Ge-
rência de Compras, Licitações e Contratos do 
SAAE, através do telefone: (19) 3834-9435. In-
daiatuba, 04 de agosto de 2022. ENGº PEDRO 
CLAUDIO SALLA - Superintendente 

PREGÃO ELETRÔNICO N

SERVIÇO AUTÔNOMO DE 
ÁGUA E ESGOTOS

DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
LICITAÇÃO

ABERTURA DE LICITAÇÃO
AVISO DE EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO

Acha-se publicado no portal de compras des-
ta prefeitura, https://compras.empro.com.br/
WBC6/, o pregão eletrônico n° 469/2022, proces-
so 13.932/2022 objetivando o registro de preços 
para aquisição de materiais para ostomia. Secre-
taria Municipal de Saúde. O recebimento das pro-
postas dar-se-á até o dia 18/08/2022 às 08h30min 
e abertura a partir das 08h32min. O edital, na ín-
tegra, e demais informações, encontram-se à dis-
posição dos interessados, no Portal de Compras.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO-SP

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACATUBA
AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 45-2022. EDITAL Nº 82-2022. PROCESSO 
Nº 897-2022. OBJETO:Aquisição de tabelas de basquete hidráulicas, que serão instaladas na 
quadra poliesportivas do ginásio de esportes “Brasílio Artioli”. O prazo de entrega será de até 30 
(trinta) dias a contar da assinatura do contrato. RECEBIMENTO DA PROPOSTA: início as 08h00min 
do dia 05/08/2022 até às 08h00min do dia 18/08/2022. INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DOS 
LANCES: 18/08/2022 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 agosto de 2022. Anderson Ferreira. Prefeito Municipal.

UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP
CAMPUS DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

AVISO DE SUSPENSÃO 
O Instituto de Ciência e Tecnologia da UNESP, campus São José dos Campos, INFORMA a SUS-
PENSÃO da Tomada de Preço nº 01/2022 – CSJC, Processo nº 439/2022 – CSJC, OBJETO: SER-
VIÇO DE REFORMA DA COBERTURA DO PRÉDIO DAS CLÍNICAS – ICT – UNESP – CAMPUS 
SJC, para realizar correções necessárias no Edital. A nova data da sessão pública será informada 
através dos mesmos meios de divulgação utilizados anteriormente, onde devolveremos os prazos ne-
cessários. São José dos Campos, 04 de agosto de 2022. Seção Técnica de Materiais. Informações: 
compras.ict@unesp.br. Tel. (12) 3947-9326

AVISO DE SUSPENSÃO 
PREGÃO PRESENCIAL 23/2022

Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços de 
preparo e distribuição de alimentação balanceada e em condições 
higiênico sanitárias adequadas, aos alunos regularmente matriculados 
na Rede Pública Municipal em quatros Unidades Escolares do 
Município.

FICA SUSPENSO O PRESENTE PREGÃO PRESENCIAL PARA 
REVISÃO DO EDITAL

Santa Bárbara d’Oeste, 04 de agosto de 2022.
RAFAEL PIOVEZAN - 

Prefeito Municipal
CESAR HENRIQUE BRUHN PIERRE - 

Secretário de Administração

MUNICÍPIO DE SANTA BÁRBARA D’OESTE
ESTADO DE SÃO PAULO

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

PIRACICABA
PREFEITURA DO MUNÍCIPIO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 380/2022

OBJETO: Registro de preço para prestação de serviços de ma-
nutenção corretiva das centrais de recreação infantil (parques 
infantis).

ABERTURA DAS PROPOSTAS: 02/09/2022 às 08h00.
INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: 02/09/2022 às 
09h00.

O Edital completo poderá ser obtido pelo endereço eletrônico 
http://www.licitapira.piracicaba.sp.gov.br. Dúvidas: Fone (19) 
3403-1020. 

Piracicaba, 04 de agosto de 2022.
Maíra Martins de Oliveira Pessini

Chefe da Divisão de Compras

DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
LICITAÇÃO

ABERTURA DE LICITAÇÃO
AVISO DE EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO

Acha-se publicado no portal de compras des-
ta prefeitura, https://compras.empro.com.br/
WBC6/, o pregão eletrônico n° 473/2022, proces-
so 13976/2022 objetivando o registro de preços 
para aquisição de sonda. Secretaria Municipal de 
Saúde. O recebimento das propostas dar-se-á até 
o dia 18/08/2022 às 14h00min e abertura a partir 
das 14h02min. O edital, na íntegra, e demais infor-
mações, encontram-se à disposição dos interessa-
dos, no Portal de Compras.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO-SP

Extravio de Notas Fiscais
Eu, Sandra Renata Wohnrath Castello Branco, 
notifico o extravio de 05 talões de Notas Fis-
cais de serviços de números 01 a 250, série 
“A”, solicitados no dia 12 de agosto de 1991, 
via processo administrativo de solicitação de 
AIDF 14035/91, em nome da Inscrição Munici-
pal 14061/91, registrada perante a Prefeitura de 
Cotia/São Paulo. Boletim DV6740-1/2022”



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

A4gazetasp.com.br
Sexta-feira, 5 De agoSto De 2022 

ABERTURA DE LICITAÇÃO
A PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FRANCO DA ROCHA, com sede na 
Avenida da Liberdade, Nº 250, Centro, torna público que realizará a Lici-
tação Pública, na modalidade TOMADA DE PREÇOS sob Nº 005/2022, 
do tipo MENOR PREÇO GLOBAL, objetivando a Contratação de empre-
sa especializada em fornecimento e instalação de cabine primária e cabos 
de entrada de média tensão. Os envelopes contendo a proposta e docu-
mentação, serão recebidos na Diretoria de Gestão de Suprimentos, até 
as 10h00min do dia 23/08/2022, no qual terá início a sessão pública para 
credenciamento e abertura dos envelopes. A pasta completa contendo o 
edital e seus anexos pode ser adquirida gratuitamente através de down-
load no site desta Prefeitura: http://www.francodarocha.sp.gov.br (Acesso 
à informação / Licitações e Contratos / Licitações / Editais de Licitação) ou 
diretamente na Diretoria de Suprimentos desta Prefeitura, devendo a em-
presa solicitante, em posse de um CD-ROM/PEN-DRIVE para ser copiado 
em arquivo digital, localizada na Rua Cinco de Maio, Nº 97, Vila Maggi. 
Informações Fone: 11 4800-1740.

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

ABERTURA DE LICITAÇÃO
A PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FRANCO DA ROCHA, com sede na 
Avenida da Liberdade, Nº 250, Centro, torna público que realizará a Lici-
tação Pública, na modalidade TOMADA DE PREÇOS sob Nº 006/2022, 
do tipo MENOR PREÇO GLOBAL, objetivando a TERRAPLANAGEM E 
MOVIMENTAÇÃO DE TERRA a serem realizados no Centro Comercial 
Bom Tempo. Os envelopes contendo a proposta e documentação, se-
rão recebidos na Diretoria de Gestão de Suprimentos, até as 15h00min 
do dia 23/08/2022, no qual terá início a sessão pública para credencia-
mento e abertura dos envelopes. A pasta completa contendo o edital 
e seus anexos pode ser adquirida gratuitamente através de download 
no site desta Prefeitura: http://www.francodarocha.sp.gov.br (Acesso à 
informação / Licitações e Contratos / Licitações / Editais de Licitação) 
ou diretamente na Diretoria de Suprimentos desta Prefeitura, devendo 
a empresa solicitante, em posse de um CD-ROM/PEN-DRIVE para ser 
copiado em arquivo digital, localizada na Rua Cinco de Maio, Nº 97, Vila 
Maggi. Informações Fone: 11 4800-1740.

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

E D I T A L

HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE MEDICINA 
UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO

 
CONVOCAÇÃO

“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.”

E D I T A L

HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE MEDICINA 
UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO

 
ABANDONO

“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.”

E D I T A L

HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE MEDICINA 
UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO

 
ABANDONO

“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.”

E D I T A L

HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE MEDICINA 
UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO

 
CONVOCANDO

“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 T A L

HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE MEDICINA 
UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO

 
CONVOCAÇÃO

“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.”

E D I T A L

HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE MEDICINA 
UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO

 
CONVOCANDO

“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.”

Governo do Estado de São Paulo
Universidade Estadual de Campinas

Hospital de Clínicas
AVISO DE ABERTURA - Encontra-se aberto no Hospital de Clínicas da Universidade Estadual de Campinas - 
UNICAMP o Pregão Eletrônico PE - HC nº 00581/2022, Oferta de Compra BEC/SP 
102202100592022OC00436, Processo 15P-19704/2022, do tipo menor preço por item destinado a Registro 
de Preços de IMUNOGLOBULINA ANTI-TIMÓCITOS E IMUNOGLOBINA HUMANA ANTI HEPATITE B, 
conforme discriminado no Anexo I. O prazo de entrega das propostas eletrônicas será até o dia 22/08/2022 
às 09:30 horas, sendo que a sessão será no mesmo dia e horário, pela página virtual da BEC/SP 
(http://www.bec.sp.gov.br). O Edital na íntegra encontra-se disponível na página virtual da BEC/SP e 
https://www.imprensaoficial.com.br/ENegocios/BuscaENegocios_14_1.aspx.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

Ficam convocados, pelo presente, os Senhores Acionistas da Empresa Metropolitana de Transpor-
tes Urbanos de São Paulo S.A. - EMTU/SP, para se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária, 
que se realizará no dia 16 de agosto próximo, com início às 15 (quinze) horas, na Rua Quinze de 
Novembro, 244 - 10º andar – Centro - nesta Capital, a fim de tomarem conhecimento e deliberarem 
sobre os seguintes assuntos:
1 - Eleição de membro suplente para compor o Conselho Fiscal;
2 - Outros assuntos de interesse social.

São Paulo, 02 de agosto de 2022
DANILO FERREIRA GOMES

Presidente do Conselho de Administração

 
EMPRESA METROPOLITANA DE TRANSPORTES 

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

                  
AVISO 

A Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos de São Paulo S.A. – 
EMTU/SP torna público que requereu à Companhia Ambiental do Estado de 
São Paulo – CETESB a Licença Ambiental Prévia – LP para a implantação 
do Corredor Metropolitano Itapevi/São Paulo, trecho Osasco/Vila Yara, no 
município de Osasco, mediante a apresentação do Relatório Ambiental 
Preliminar – RAP. Declara aberto prazo de 30 dias a partir da publicação 
desta nota, para manifestação, por escrito, de qualquer interessado. A 
solicitação deverá ser protocolada ou enviada por carta registrada, postada 
no prazo acima definido ao Departamento de Avaliação Ambiental de 
Empreendimentos, Av. Professor Frederico Hermann Júnior, 345 – Alto de 
Pinheiros, CEP 05459-900, São Paulo-SP. 

 
 
 
 

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

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2022 - PROCESSO LICITATÓ-
RIO Nº 073/2022 (RESUMIDO). Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZA-
DA PARA AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) VEICULOS ZERO KM, DESTINADO A ATENDER 

ÀS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DO MUNICIPIO DE ORIENTE - SP, 
ORIUNDOS DA EMENDA PARLAMENTAR N° 2022.094.34693, SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚ-
DE. Abertura: 22/08//2022, às 09h30min. TIPO DE LICITAÇÃO: Menor Preço por item. O edital e 
seus anexos encontram-se disponíveis no Depto de Licitação, no Paço Municipal, localizado na Rua 
Thomaz Martins Parra n.º 80 – Oriente (SP), de segunda a sexta-feira, das 09h00min às 16h00min 
ou através do telefone (0XX14) 3456-2043, de segunda a sexta-feira, no site WWW.oriente.sp.gov.br 
ORIENTE/SP, 04 de agosto de 2022. GERALDO MATHEUS MORIS

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 023/2022 - 
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 074/2022 (RESUMIDO). Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA 
FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS E MÁ-
QUINÁRIOS PERTENCENTES À FROTA DO MUNICÍPIO DE ORIENTE - SP, PELO PERÍODO DE 
12 MESES, Abertura: 22/08/2022, às 11h. TIPO DE LICITAÇÃO: Menor Preço por item. O edital e 
seus anexos encontram-se disponíveis no Depto de Licitação, no Paço Municipal, localizado na Rua 
Thomaz Martins Parra n.º 80 – Oriente (SP), de segunda a sexta-feira, das 09h00min às 16h00min 
ou através do telefone (0XX14) 3456-2043, de segunda a sexta-feira, no site WWW.oriente.sp.gov.br 
ORIENTE/SP, 04 de agosto de 2022. GERALDO MATHEUS MORIS - Prefeito Municipal

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 021/2022 - 
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 072/2022 (RESUMIDO). Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA 
FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE LEITE PASTEURIZADO INTEGRAL, DESTINADO A 
MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE ORIENTE, PELO PERIODO DE 12 MESES. Abertura: 
22/08/2022, às 8h30min. TIPO DE LICITAÇÃO: Menor Preço por item. O edital e seus anexos en-
contram-se disponíveis no Depto de Licitação, no Paço Municipal, localizado na Rua Thomaz Martins 
Parra n.º 80 – Oriente (SP), de segunda a sexta-feira, das 09h00min às 16h00min ou através do 
telefone (0XX14) 3456-2043, de segunda a sexta-feira, no site WWW.oriente.sp.gov.br ORIENTE/SP, 
04 de agosto de 2022. GERALDO MATHEUS MORIS - Prefeito Municipal

ERRATA DE AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 
019/2022 - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 068/2022 (RESUMIDO). Objeto: REGISTRO DE PREÇOS 
PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM UTILIZADOS PELA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ORIENTE - SP, PELO PERÍODO DE 12 
MESES.
Onde lê-se: PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 022/2022 - PROCESSO 
LICITATÓRIO Nº 068/2022. Leia-se: PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 
019/2022 - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 068/2022

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ORIENTE

DEPARTAMENTO DE ÁGUAS E ESGOTOS DE VALINHOS
Aviso de Licitações

Pregão Eletrônico nº 32/2022
Processo de Compras nº 1485/2022

Data/Hora da sessão: 19/08/2022 às 09h30min.
Objeto: Hidrômetros unijato ¾ relojoaria inclinada, conforme as especifi cações do Edital.

Pregão Eletrônico nº 33/2022
Processo de Compras nº 1525/2022

Data/Hora da sessão: 19/08/2022 às 14h30min.
Objeto: Ferro CA 50 / CA 60, arame galvanizado, arame recozido e painel tela soldada, conforme as 
especifi cações do Edital.

Pregão Presencial nº 03/2022
Processo de Compras nº 1315/2022

Data/Hora da sessão: 19/08/2022 às 09h30min.
Objeto: Execução de ligações a rede de água e a rede de esgoto, conforme as especifi cações do 
Edital.

Para baixar o Edital desejado acesse o site: https://www.daev.org.br/licitacoes, ou consultar o Edital 
impresso na R. Orozimbo Maia, 1054 Vl Sônia Valinhos/SP. Demais informações, fone (019) 2122-
4410 ou compras@daev.org.br.

Anderson Zorzato
Divisão de Licitações e Compras

Engº. Walter Gasi
Presidente / Autoridade Competente

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALES OLIVEIRA-SP
A PREFEITURA MUNICIPAL DE SALES OLIVEIRA torna público o PREGÃO ELETRÔNICO Nº 
23/2022, tipo MENOR PREÇO UNITÁRIO. Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAIS 
E FUTURAS AQUISIÇÃO DE PLACAS DE TRÂNSITO CONFECCIONADAS EM A.C.M, SENDO 
PLACAS DE REGULAMENTAÇÃO, ADVERTÊNCIA, ESTACIONAMENTO EXCLUSIVO E 
TAMBÉM AQUISIÇÃO DE POSTE EM TUBO GALVANIZADO COM TAMPAS EM PLÁSTICA E 
PARAFUSOS PARA FIXAÇÃO DAS PLACAS,  cam convidados os interessados em participar do certame 
para comparecerem à sessão a ser realizada no dia 23/08/2022 às 09h00, no Setor de Licitações, situado na 
Praça Domingos Tavares Barradas, s/nº, centro do município de Sales Oliveira, onde ocorrerá o processamento 
do pregão. Os interessados poderão acessar a íntegra do Edital através do site www.salesoliveira.sp.gov.br. 
Durante a sessão pública é obrigatório e geral o uso de máscaras de proteção facial no contexto da pandemia da 
COVID-19, conforme Decreto Estadual nº 64.959, de 04/05/2020. 

Esclarecimentos somente através do e-mail: licitacao@salesolievira.sp.gov.br. 
Sales Oliveira, SP, 04 de agosto de 2022. Fábio Godoy Graton – Prefeito Municipal.

AVISO DE SUSPENSÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 028/2022
O Município de Sales Oliveira comunica, aos interessados no processo de licitação na modalidade 
PREGÃO PRESENCIAL/2022, tendo por objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO 
DE CLÍNICA ESPECIALIZADA EM TRATAMENTO E RECUPERAÇÃO DE DEPENDENTES 
QUÍMICOS E PSIQUIÁTRICOS EM REGIME DE CONTENÇÃO (INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA, 
VOLUNTÁRIA OU INVOLUNTÁRIA), PARA ADOLESCENTE E ADULTOS DE AMBOS OS SEXOS 
(FEMININO E MASCULINO), está TEMPORARIAMENTE SUSPENSO por motivos de conveniência e 
oportunidade, visto a necessidade de adequações no Edital. Mais informações no Departamento Municipal de 
Administração do Município de Sales Oliveira/SP, situada na Praça Domingos Tavares Barradas, s/nº, Centro – 
Sales Oliveira/SP, fone: (16) 3852-0200.Fábio Godoy Graton. Sales Oliveira, 05 de agosto de 2022
A PREFEITURA MUNICIPAL DE SALES OLIVEIRA torna público a TOMADA DE PREÇOS Nº 
015/2022, tipo MENOR PREÇO GLOBAL. Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA 
NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS EM GESTÃO PÚBLICA PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE 
SALES DE OLIVEIRA/SP, CONSTITUÍDA DE PROFISSIONAIS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS 
NA ÁREA DE DIREITO PÚBLICO,  cam convidados os interessados em participar do certame para 
comparecerem à sessão a ser realizada no dia 22/08/2022 às 09h00, no Setor de Licitações, situado na Praça 
Domingos Tavares Barradas, s/nº, centro do município de Sales Oliveira, onde ocorrerá o processamento do 
certame. Os interessados poderão acessar a íntegra do Edital através do site www.salesoliveira.sp.gov.br. 
Durante a sessão pública é obrigatório e geral o uso de máscaras de proteção facial no contexto da pandemia da 
COVID-19, conforme Decreto Estadual nº 64.959, de 04/05/2020. 

Esclarecimentos somente através do e-mail: licitacao@salesolievira.sp.gov.br. 
Sales Oliveira, SP, 05 de agosto de 2022. Fábio Godoy Graton – Prefeito Municipal.

Governo do Estado de São Paulo
Universidade Estadual de Campinas - Hospital de Clínicas

AVISO DE ABERTURA - Encontra-se aberto no Hospital de Clínicas da Universidade Estadual de Campinas - 
UNICAMP o Pregão Eletrônico PE - HC no 00517/2022, Oferta de Compra BEC/SP 102202100592022OC00404, 
Processo 15-P-35817/2021, do tipo menor preço por item destinado a REGISTRO DE PREÇOS DE CAMPO 
CIRÚRGICO DESCARTÁVEL, BOTA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL, CANETA DEMARCADORA, CAPA MICROSCÓPIO 
CIRÚRGICO, CAPA DESCARTÁVEL, TOALHA ABSORVENTE, BOLSA PARA TRANSPORTE DE ÓRGÃOS PARA 
TRANSPLANTE E COBERTURA PARA ÓBITO de acordo com o discriminado no Anexo I. O prazo de entrega das 
propostas eletrônicas será até o dia 22/08/2022 às 09:30 horas, sendo que a sessão será no mesmo dia e 
horário, pela página virtual da BEC/SP (http://www.bec.sp.gov.br). O Edital na íntegra encontra-se disponível na 
página virtual da BEC/SP e https://www.imprensaoficial.com.br/ENegocios/BuscaENegocios_14_1.aspx.

Termo de Adjudicação. Processo Licitatório 175/2022. Pregão 39/2022. 
Objeto: Prestação de serviços de instalação e locação de equipamentos 
de som, iluminação e estrutura, e serviços de segurança, apoio operacional 
e socorristas, para atender a 26ª Festa do Pescador de 06 a 10 de agosto 
de 2022. Consubstanciado aos termos da Ata da Sessão de Julgamento, 
considerando a regularidade do procedimento, Resolve, por bem, nos termos 
da Lei 10.520/02, Adjudicar, os itens do objeto licitado, às empresas abaixo 
delineadas: D F L Construtora, Consultoria e Eventos Ltda – ME. Rua Rio 
de Janeiro, 1.691 – Centro. Andradina – SP. CNPJ (MF): 43.686.735/0001-
23. Itens: 01, 02, 04 e 05. Valor: R$ 135.200,00 (Cento e trinta e cinco 
mil e duzentos reais). SEA – Serviços de Equipamentos e Locações 
Eireli – ME. Rua Omir Fuzari, 66 – Centro. Paicandu – PR. CNPJ (MF): 
06.227.610/0001-09. Item: 03. Valor: R$ 37.000,00 (Trinta e sete mil reais). 
Cleber Gonçalves de Oliveira Serviços Eireli – ME. Rua Claudio Luiz de 
Castilho, 435 – Centro. Sud Mennucci – SP. CNPJ (MF): 21.813.588/0001-
72. Itens: 06, 07, 08, 09, 10, 11, 13, 14. Valor: R$ 211.636,00 (Duzentos 
e onze mil, seiscentos e trinta e seis reais). Lucas Pereira da Silva Apoio 
Administrativo – EPP. Rua Jovelino Sena, 115 – Conjunto Habitacional 
Padre Miguel. Castilho – SP. CNPJ (MF): 44.641.625/0001-08. Itens: 12 e 
15. Valor: R$ 19.320,00 (Dezenove mil, trezentos e vinte reais). Castilho – 
SP, 04 de agosto de 2022. Hélio Prates Brandão. Pregoeiro.

 Prefeitura de Castilho

Termo de Homologação. Processo Licitatório 175/2022. Pregão 39/2022. 
Objeto: Prestação de serviços de instalação e locação de equipamentos de 
som, iluminação e estrutura, e serviços de segurança, apoio operacional e 
socorristas, para atender a 26ª Festa do Pescador de 06 a 10 de agosto 
de 2022. Considerando a adjudicação constante da ata dos trabalhos da 
sessão pública de julgamento, lavrada pelo Sr. Pregoeiro, designada pela 
Portaria nº. 001, de 04/01/2022; e a regularidade do procedimento, hei por 
bem, com base na Lei Federal nº. 10520, de 17 de julho de 2002, Homologar, 
os itens do objeto licitado, às empresas abaixo delineadas e determinar que 
sejam tomadas as providências ulteriores. D F L Construtora, Consultoria 
e Eventos Ltda – ME. Rua Rio de Janeiro, 1.691 – Centro. Andradina – 
SP. CNPJ (MF): 43.686.735/0001-23. Itens: 01, 02, 04 e 05. Valor: R$ 
135.200,00 (Cento e trinta e cinco mil e duzentos reais). SEA – Serviços 
de Equipamentos e Locações Eireli – ME. Rua Omir Fuzari, 66 – Centro. 
Paicandu – PR. CNPJ (MF): 06.227.610/0001-09. Item: 03. Valor: R$ 
37.000,00 (Trinta e sete mil reais). Cleber Gonçalves de Oliveira Serviços 
Eireli – ME. Rua Claudio Luiz de Castilho, 435 – Centro. Sud Mennucci – 
SP. CNPJ (MF): 21.813.588/0001-72. Itens: 06, 07, 08, 09, 10, 11, 13, 14. 
Valor: R$ 211.636,00 (Duzentos e onze mil, seiscentos e trinta e seis reais). 
Lucas Pereira da Silva Apoio Administrativo – EPP. Rua Jovelino Sena, 
115 – Conjunto Habitacional Padre Miguel. Castilho – SP. CNPJ (MF): 
44.641.625/0001-08. Itens: 12 e 15. Valor: R$ 19.320,00 (Dezenove mil, 
trezentos e vinte reais). Castilho – SP, 04 de agosto de 2022. Paulo Duarte 
Boaventura. Prefeito.

 Prefeitura de Castilho

Decisão da Comissão de Julgamento de Licitações da Prefeitura do 
Município de Castilho, relativo ao Processo Licitatório 71/2022. Tomada 
de Preços 09/2022. Objeto: Contratação de empresa qualificada para 
manutenção e adequação da prainha municipal. Decide pela inabilitação 
das empresas: Nilza Dias Rodrigues da Silva Pereira, por deixar de 
apresentar o Certificado de Registro Cadastral e Capacitação técnico-
operacional, descumprindo o item 3.1.1 e 3.1.2 do edital; e das empresas 
Alpha Construções e Serviços Ltda e João Henrique Lima de Castro, 
ambos deixaram de apresentar a Capacitação técnico-operacional 
devidamente registrado no Conselho Regional de Engenharia Arquitetura 
e Agronomia – CREA ou no Conselho de Arquitetura e Urbanismo – CAU; 
e pela habilitação da empresa J. A. Abdalla Construções e Serviços – EPP, 
por cumprir regularmente com as exigências editalícias. Fica aberto o prazo 
recursal estabelecido no art. 109, inc. I, alínea “a”, estando os autos, desde 
já, com vista franqueada aos interessados. Castilho-SP, 04 de agosto de 
2022. Hélio Prates Brandão – Presidente.

 Prefeitura de Castilho

PREFEITURA MUNICIPAL DE DESCALVADO
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 
039/2.022 e PROCESSO Nº 077/2.022. OBJETO: Contra-
tação de empresa especializada para locação de Munck, 
retroescavadeira e escavadeira hidráulica com operador. 
DATA DA REALIZAÇÃO: Dia 18 de agosto de 2.022, às 
08h30min, no Anfiteatro da Prefeitura do Município de 
Descalvado, São Paulo, localizado à Rua José Quirino Ribeiro 
nº 55, Centro. RETIRADA DO EDITAL: O Edital completo po-
derá 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, encon-
tra-se disponível para download no site: www.descalvado.
sp.gov.br “Licitações – Pregão Presencial”, a partir de 05 de 
agosto de 2.022, no período vespertino. INFORMAÇÕES: 
Fone: (19) 3583-9317, e/ou e-mail: licitacao@descalvado.sp.
gov.br. ou, pregao@descalvado.sp.gov.br. Descalvado, 04 de 
agosto de 2.022. Antônio Carlos Reschini - Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE DESCALVADO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 020/2.022. OBJETO: Contrata-
ção de empresa especializada em residência terapêutica 
ou inclusiva, para atender ação judicial, visando suprir as 
necessidades da Secretaria de Saúde da prefeitura do mu-
nicípio de Descalvado – SP. DATA DA REALIZAÇÃO: Dia 18 
de agosto de 2.022, às 14h, na plataforma BNC, 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 ho-
rário das 10 às 16 horas, nos dias úteis, de segunda a sex-
ta-feira e, também, encontra-se disponível para download 
no site: www.descalvado.sp.gov.br “Licitações – Pregão 
Presencial”, a partir do dia 05 de agosto de 2.022, no pe-
ríodo 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, 04 de 
agosto de 2.022. Antônio Carlos Reschini - Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SIMÃO
• Aviso de Licitação - Processo Licitatório n.º 117/2022 - Pregão Eletrônico n.º 042/2022

Objeto: Contratação de empresa para realização de “cirurgias de cataratas”, conforme termo de 
referência e anexos. O recebimento das propostas será a partir do dia 08 de agosto de 2022 às 
08:00h e o encerramento do recebimento será dia 18 de agosto de 2022 às 08:30h. A abertura 
da disputa será às 09:00h do dia 18 de agosto de 2022. O Edital na integra está disponível na 
página - www.saosimao.sp.gov.br, no link Licitação, ou ainda solicitado pelo telefone (16) 
39849070 ou pelo e-mail: licitacao@saosimao.sp.gov.br.

Marcos Daniel Bonagamba - Prefeito Municipal
• Aviso de Licitação - Processo Licitatório n.º 121/2022 - Pregão Eletrônico n.º 044/2022

Objeto: Contratação de empresa para fornecimento de gêneros alimentícios para uso do setor 
de merenda escolar. O recebimento das propostas será a partir do dia 11 de agosto de 2022 às 
08:00h e o encerramento do recebimento será dia 23 de agosto de 2022 às 08:30h. Abertura 
da disputa será às 09:00h do dia 23 de agosto de 2022. O Edital na integra está disponível na 
página - www.saosimao.sp.gov.br, no link Licitação, ou ainda solicitado pelo telefone (16) 
39849070 ou pelo email: licitacao@saosimao.sp.gov.br.

Marcos Daniel Bonagamba - Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE GAVIÃO PEIXOTO
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 30/2022

A Prefeitura Municipal de Gaviao Peixoto, Estado de São Paulo, por intermédio de seu pregoeiro ofi-
cial, torna público para o conhecimento de quem possa interessar que no dia 24 de Agosto de 2022, 
às 08h30min, na sala de Licitações da Prefeitura Municipal, sita na Alameda Estevo, nº 681, Cen-
tro, será realizada licitação aberta através do Processo nº 190/2022, Pregão Presencial nº 30/2022, 
do tipo menor preço, tendo como objeto a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM 
ATIVIDADES ESPORTIVAS, PRÁTICAS CORPORAIS E LUTAS, ATENDENDO A POPULAÇÃO 
EM GERAL, conforme especificações contidas no Termo de Referência – Anexo I. O instrumento 
convocatório e seus anexos poderão ser retirados ou consultados no horário normal de expediente 
na sede deste órgão licitante de segunda a sexta feira das 08h00min às 11h00min e das 13h00min 
às 16h00min, ou no site www.gaviaopeixoto.sp.gov.br. Informações podem ser obtidas através do 
telefone PABX (16) 3338-9999 ou ainda através dos emails: compras@gaviaopeixoto.sp.gov.br. e 
licitacoes@gaviaopeixoto.sp.gov.br.

Gaviao Peixoto/SP, aos 04 de Agosto de 2022.
ARLEY FAGNANI

Pregoeiro 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 76/2022
EDITAL Nº 81/2022 - PROCESSO Nº 86/2022
Objeto: Registro de preços para eventual aqui-
sição de madeira e madeirite. O Edital está dis-
ponível gratuitamente através dos sites: www.
bbmnetlicitacoes.com.br e www.saae.sp.gov.
br. Este Pregão será realizado de forma ELE-
TRÔNICA, através do BBM – Bolsa Brasileira 
de Mercadoria, na data de 19 de agosto de 
2022, às 09h00. Maiores informações, na Ge-
rência de Compras, Licitações e Contratos do 
SAAE, através do telefone: (19) 3834-9435. In-
daiatuba, 04 de agosto de 2022. ENGº PEDRO 
CLAUDIO SALLA - Superintendente 

PREGÃO ELETRÔNICO N

SERVIÇO AUTÔNOMO DE 
ÁGUA E ESGOTOS

DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
LICITAÇÃO

ABERTURA DE LICITAÇÃO
AVISO DE EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO

Acha-se publicado no portal de compras des-
ta prefeitura, https://compras.empro.com.br/
WBC6/, o pregão eletrônico n° 469/2022, proces-
so 13.932/2022 objetivando o registro de preços 
para aquisição de materiais para ostomia. Secre-
taria Municipal de Saúde. O recebimento das pro-
postas dar-se-á até o dia 18/08/2022 às 08h30min 
e abertura a partir das 08h32min. O edital, na ín-
tegra, e demais informações, encontram-se à dis-
posição dos interessados, no Portal de Compras.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO-SP

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACATUBA
AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 45-2022. EDITAL Nº 82-2022. PROCESSO 
Nº 897-2022. OBJETO:Aquisição de tabelas de basquete hidráulicas, que serão instaladas na 
quadra poliesportivas do ginásio de esportes “Brasílio Artioli”. O prazo de entrega será de até 30 
(trinta) dias a contar da assinatura do contrato. RECEBIMENTO DA PROPOSTA: início as 08h00min 
do dia 05/08/2022 até às 08h00min do dia 18/08/2022. INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DOS 
LANCES: 18/08/2022 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 agosto de 2022. Anderson Ferreira. Prefeito Municipal.

UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP
CAMPUS DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

AVISO DE SUSPENSÃO 
O Instituto de Ciência e Tecnologia da UNESP, campus São José dos Campos, INFORMA a SUS-
PENSÃO da Tomada de Preço nº 01/2022 – CSJC, Processo nº 439/2022 – CSJC, OBJETO: SER-
VIÇO DE REFORMA DA COBERTURA DO PRÉDIO DAS CLÍNICAS – ICT – UNESP – CAMPUS 
SJC, para realizar correções necessárias no Edital. A nova data da sessão pública será informada 
através dos mesmos meios de divulgação utilizados anteriormente, onde devolveremos os prazos ne-
cessários. São José dos Campos, 04 de agosto de 2022. Seção Técnica de Materiais. Informações: 
compras.ict@unesp.br. Tel. (12) 3947-9326

AVISO DE SUSPENSÃO 
PREGÃO PRESENCIAL 23/2022

Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços de 
preparo e distribuição de alimentação balanceada e em condições 
higiênico sanitárias adequadas, aos alunos regularmente matriculados 
na Rede Pública Municipal em quatros Unidades Escolares do 
Município.

FICA SUSPENSO O PRESENTE PREGÃO PRESENCIAL PARA 
REVISÃO DO EDITAL

Santa Bárbara d’Oeste, 04 de agosto de 2022.
RAFAEL PIOVEZAN - 

Prefeito Municipal
CESAR HENRIQUE BRUHN PIERRE - 

Secretário de Administração

MUNICÍPIO DE SANTA BÁRBARA D’OESTE
ESTADO DE SÃO PAULO

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

PIRACICABA
PREFEITURA DO MUNÍCIPIO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 380/2022

OBJETO: Registro de preço para prestação de serviços de ma-
nutenção corretiva das centrais de recreação infantil (parques 
infantis).

ABERTURA DAS PROPOSTAS: 02/09/2022 às 08h00.
INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: 02/09/2022 às 
09h00.

O Edital completo poderá ser obtido pelo endereço eletrônico 
http://www.licitapira.piracicaba.sp.gov.br. Dúvidas: Fone (19) 
3403-1020. 

Piracicaba, 04 de agosto de 2022.
Maíra Martins de Oliveira Pessini

Chefe da Divisão de Compras

DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
LICITAÇÃO

ABERTURA DE LICITAÇÃO
AVISO DE EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO

Acha-se publicado no portal de compras des-
ta prefeitura, https://compras.empro.com.br/
WBC6/, o pregão eletrônico n° 473/2022, proces-
so 13976/2022 objetivando o registro de preços 
para aquisição de sonda. Secretaria Municipal de 
Saúde. O recebimento das propostas dar-se-á até 
o dia 18/08/2022 às 14h00min e abertura a partir 
das 14h02min. O edital, na íntegra, e demais infor-
mações, encontram-se à disposição dos interessa-
dos, no Portal de Compras.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO-SP

Extravio de Notas Fiscais
Eu, Sandra Renata Wohnrath Castello Branco, 
notifico o extravio de 05 talões de Notas Fis-
cais de serviços de números 01 a 250, série 
“A”, solicitados no dia 12 de agosto de 1991, 
via processo administrativo de solicitação de 
AIDF 14035/91, em nome da Inscrição Munici-
pal 14061/91, registrada perante a Prefeitura de 
Cotia/São Paulo. Boletim DV6740-1/2022”

A5gazetasp.com.br
Sexta-feira, 5 De agoSto De 2022 Brasil + Mundo

 A Contrabando, pirataria, 
roubo, concorrência desleal 
por fraude fiscal, sonegação 
de impostos e furto de servi-
ços públicos são algumas das 
ações ilegais que provocaram 
prejuízo econômico de R$ 
336,8 bilhões ao país em 2021. 
Deste total, R$ 95 bilhões re-
ferem-se a tributos não reco-
lhidos pelos governos.

Os dados constam da nota 
técnica Brasil Ilegal em Nú-
meros, levantamento feito 
pela Associação Comercial 
do Rio de Janeiro (ACRJ), Fe-
deração do Comércio de Bens 
e Serviços do Estado do Rio 
de Janeiro (Fecomércio RJ) e 
Federação das Indústrias do 
Rio de Janeiro (Firjan), divul-
gado ontem (4).

No início do ano, as en-
tidades criaram o Grupo de 
Trabalho (GT) Rio Legal, para 
avaliar o impacto negativo e 
as vertentes do ‘Brasil ilegal’. 
O grupo consolidou dados de 
16 segmentos econômicos e 
serviços de infraestrutura de 
energia e água.

Contrabando, pirataria, roubo, concorrência desleal por fraude 
fiscal, sonegação de impostos são algumas das ações ilegais

AGÊNCIA BRASIL

Prejuízos com fraudes no 
Brasil somaram R$ 336,8 bi

NO ANO DE 2021. Valor equivale ao Produto Interno Bruto (PIB) dos estados da Bahia e Sergipe somados

Segundo o estudo, os R$ 
336,8 bilhões gerados pela ile-
galidade equivalem ao Pro-
duto Interno Bruto (PIB) dos 
estados da Bahia e Sergipe 
somados. Além disso, no pe-
ríodo, o país deixou de gerar 
535,7 mil empregos formais. 
Só no segmento de vestuário, 
94 mil vagas deixaram de ser 
abertas.

De acordo com o presiden-
te da Firjan, Eduardo Eugenio 
Gouvêa Vieira, o mercado ile-
gal no Brasil é alarmante. 

“São recursos subtraí-
dos, tributos não arrecada-
dos e empregos que deixam 
de ser criados. É importante 
mostrar os prejuízos socioe-
conômicos dessa prática no 
país, e pleitear ações coorde-
nadas de todas as esferas de 
governo no combate a essa  
ilegalidade”, disse.

Para o presidente da Fe-
comércio RJ, Antonio Floren-
cio de Queiroz Junior, os da-
dos mostram o impacto na 
economia nacional. “É pre-
ciso ter em mente que estas 

cifras interferem na vida das 
pessoas. Com políticas públi-
cas adequadas e a união e par-
ticipação do setor produtivo e 
das autoridades, esse cenário 
pode e precisa ser revertido, 
gerando ganhos para todos”.

“O consumidor é o gran-
de protagonista desse proces-
so. Só vamos combater esse 
mal se a sociedade se engajar”, 
acrescentou Queiroz Junior.

Segundo o presidente da 
ACRJ, José Antonio do Nas-
cimento Brito, a união das 
três instituições demonstra 
a urgência em reverter es-
ses prejuízos, que envolvem 
setores essenciais da econo-
mia, como saúde, energia e 
abastecimento de água, por 
exemplo, além de outros seg-
mentos, como combustíveis, 
mídia e vestuário.

“Este é o primeiro passo, 
mas estaremos atentos para 
continuar defendendo ações 
de curto, médio e longo pra-
zos com o objetivo de mudar 
esse cenário”, afirmou Nasci-
mento Brito. (AB)

China dispara 
11 mísseis 
contra 
Taiwan

 A A China disparou ao me-
nos 11 mísseis balísticos em 
direção a Taiwan nesta quinta 
(4), iniciando os exercícios mi-
litares em retaliação pela visita 
de a presidente da Câmara dos 
EUA, Nancy Pelosi, à ilha que 
Pequim clama para si.

As armas eram mísseis de 
curto alcance DF-11, a julgar 
por vídeos distribuídos pela 
imprensa chinesa, disparados 
de um arquipélago chamado 
Pingtan, que fica a cerca de 125 
km de Taiwan. Segundo o go-
verno da ilha autônoma, eles 
atingiram alvos na água, en-
quanto veículos como o nacio-
nalista Global Times disseram 
que eles sobrevoaram territó-
rio taiwanês.

Seja como for, com 300 km 
de alcance, eles poderiam fa-
zer ambas as coisas: são armas 
que seriam usadas em um pri-
meiro ataque a Taiwan. Como 
Taipé disse, os exercícios são 
desenhados para mostrar 
como seria feito um bloqueio 
aeronaval da ilha, já que Pe-
quim divulgou seis áreas 
de manobras em torno do  
território. (FP)

EXERCÍCIO MILITAR

 A O governo brasileiro apro-
vou um documento com cri-
térios de diagnóstico, tra-
tamento e mecanismos de 
regulação, controle e avalia-
ção do transtorno do déficit 
de atenção com hiperativida-
de (TDAH).

O protocolo do Ministé-
rio da Saúde foi publicado na 
edição dessa quarta-feira (3) 
do Diário Oficial da União. 
Dados da Organização Mun-
dial da Saúde estimam que 
o transtorno acomete 3% da 
população mundial.

Segundo o ministério, o 
transtorno é considerado 
uma condição do neurode-
senvolvimento, caracterizada 
por uma tríade de sintomas 
envolvendo desatenção, hi-
peratividade e impulsivida-

Saúde aprova protocolo 
para diagnóstico de TDAH

Documento também aborda tratamento e avaliação do transtorno

AGÊNCIA BRASIL

de em um nível exacerbado 
e disfuncional para a idade. 
Os sintomas começam na in-
fância, podendo persistir ao 
longo de toda a vida.

“As dificuldades, muitas 
vezes, só se tornam evidentes 
a partir do momento em que 
as responsabilidades e a inde-
pendência se tornam maio-
res, como quando a criança 
começa a ser avaliada no con-
texto escolar ou quando pre-
cisa se organizar para alguma 
atividade ou tarefa sem a su-
pervisão dos pais”, ressaltou 
a pasta.

DIAGNÓSTICO TARDIO.
Embora o TDAH seja fre-
quentemente diagnosticado 
durante a infância, o Minis-
tério da Saúde alertou ainda 
que não é raro o diagnósti-
co ser feito posteriormente. 
Ele deve ser realizado por um 
médico psiquiatra, pediatra 
ou outro profissional de saú-
de como neurologista ou  
neuropediatra. (AB)

 A A Polícia Federal deflagrou 
nesta quinta-feira (4) a Opera-
ção Dólos para combater cri-
mes de abuso sexual infantil 
nas cidades de Rifaina e Fran-
ca, no interior paulista.

O investigado foi preso 
por aliciamento de menores 
por meio da internet. 

Os crimes ocorreram en-
tre 2017 e 2019, quando o acu-
sado conheceu as vítimas, 
que tinham idade de 8 a 16, 
usando perfis falsos de redes 
sociais. 

Ele se passava por agente 
de modelos e pedia das crian-
ças fotos nuas e em cenas de 
sexo, em troca de uma pro-
messa de trabalho com seus 
supostos ídolos.

Em posse dos arquivos de 
imagens e vídeos enviados 
pelas crianças, ele se aprovei-

PF faz operação contra 
abuso sexual infantil

tava para coagi-las e forçá-las, 
sob ameaças de divulgar o 
conteúdo na internet ou en-
viar aos seus pais.

No total, a polícia identi-
ficou 11 perfis falsos e 24 ví-
timas. O Juízo da 2ª Vara Cri-
minal de Franca concedeu 
medidas de busca e apreen-
são e prisão temporária.

O investigado responde-
rá pelos crimes de estupro 
virtual de vulnerável em 17 
ocasiões, divulgação de cena 
de estupro ou de cena de es-
tupro de vulnerável em três 
ocasiões e produzir, dirigir 
cena de sexo explícito ou 
pornográfica envolvendo 
criança ou adolescente em 
12 ocasiões. 

As penas totais dos crimes 
variam de 187 a 302 anos de 
prisão. (AB)

 A Pabllo Vittar, Martinho da 
Vila, Chico César, Lenine, Maria 
Rita, Duda Beat, Otto e Teresa 
Cristina são alguns dos nomes 
que figuram no jingle do ex-pre-
sidente e candidato Luiz Inácio 
Lula da Silva. A lista de artistas 
dá o tom do espectro amplo de 
gêneros musicais que apoiam o 
petista, enquanto o atual presi-
dente e também candidato Jair 
Bolsonaro angaria mesmo no-
mes do sertanejo, o gênero de 
música mais escutado do país.

Funk, pop, samba, rap, MPB 
e outros ritmos estão em peso 
ao lado de Lula -e não é de hoje 
que ele tem apoio amplo da 
classe artística. O próprio jin-
gle “Sem Medo de Ser Feliz” foi 
baseado na versão original que 
Hilton Acioli compôs para a cor-
rida presidencial em 1989. Na 
época, participaram do clipe da 
música cantores como Chico 
Buarque, Gal Costa, Beth Carva-
lho e vários atores globais.

Além dos que aparecem no 
clipe atual, nomes como Lud-

Bolsonaro tem apoio dos sertanejos e Lula de artistas variados

Lula e Bolsonaro disputam a presidência da República em outubro

LULA ETTORE CHIEREGUINI GAZETA DE S. PAULO/BOLSONARO MARCOS CORRÊA PR

milla, que publicou um vídeo 
no Twitter com a música “Vai 
Dar PT”, de MC Rahell, e Anit-
ta, que causou um alvoroço ao 
afirmar que votaria em Lula, fa-
zem crescer a lista de apoio ao 
candidato.

Isso sem contar nomes 
como Caetano Veloso, Gilberto 
Gil, Gaby Amarantos, Iza, Glo-
ria Groove, Manu Gavassi, Luisa 
Sonza, Carlinhos Brown, Vanes-
sa da Mata, Tati Quebra Barraco, 
Valesca Popozuda, Arnaldo An-
tunes, João Gordo (dos Ratos de 
Porão), Lucas Silveira (do Fres-
no), Filipe Ret, Paulinho da Viola 
e Zeca Pagodinho, entre outros, 
que já demonstraram apoio ao 
ex-presidente.

Diversos nomes do rap tam-
bém já posicionaram em favor 
do petista. Foi o caso de Emi-
cida, que disse que a prisão de 
Lula foi injusta e que aceitaria 
cantar na posse dele, caso elei-
to. Mano Brown, dos Racionais 
MCs, deu declarações favoráveis 
ao ex-presidente.

os músicos desse estilo não cos-
tumam falar abertamente so-
bre o voto no presidente, mas 
ecoam seus discursos.

A dupla sertaneja Mateus e 
Cristiano, por exemplo, ficou 
encarregada de cantar o hino 
nacional e o jingle da campa-
nha, “Capitão do Povo”, na con-
venção de Bolsonaro. Durante 
um show de Gusttavo Lima, o 
locutor do evento fez um dis-
curso inflamado em que defen-
deu “Deus, a pátria e a família” 
-lema do integralismo- e dis-
se que “aqui nunca vai ser o  
comunismo”.

Ainda que não tenham de-
clarado voto abertamente, Bru-
no e Marrone, por exemplo, fo-
ram nomeados embaixadores 
do turismo pelo presidente, e 
Latino já declarou voto nele, as-
sim como Sérgio Reis. Os can-
tores Amado Batista e Chrys-
tian, da dupla Chrystian & Ralf, 
também são apoiadores de  
Bolsonaro.

Em vídeo do ano passado, 

Isso se ancora na campanha 
como um todo de Lula, que tem 
levantado a bandeira das artes 
como uma oposição ao gover-
no atual, que extinguiu o Minis-
tério da Cultura que Lula pro-
mete refazer.

No caso de Bolsonaro, ele 
segue tendo apoio de uma ala 
importante de cantores serta-
nejos, o gênero musical mais 
popular atualmente do Brasil. 
Numa toada um pouco diferen-
te dos artistas que apoiam Lula, 

Zezé di Camargo, da dupla com 
Luciano, apoiou a campanha 
bolsonarista a favor do voto 
impresso, depois de ter afir-
mado que votou no presiden-
te nas eleições de 2018. Zé Neto, 
da dupla com Cristiano, disse 
em show que não precisa da 
Lei Rouanet, também ecoando 
um discurso do candidato do 
Partido Liberal e de sua base de 
apoiadores.

Já Juliano, da dupla com 
Henrique, uma das mais ouvi-
das do país nos últimos anos, 
encerrou uma live em 2020 re-
petindo o slogan de Bolsona-
ro -”Brasil acima de tudo, Deus 
acima de todos”. A dupla Jads e 
Jadson já foi ao Palácio da Alvo-
rada para um encontro com o 
presidente e candidato.

Além dos sertanejos, Bolso-
naro encontra apoio em músi-
cos de outros segmentos. É o 
caso de Digão, guitarrista e vo-
calista dos Raimundos, que dis-
se não ser bolsonarista, mas de-
clarou voto no presidente. (FP)
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 PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULICÉIA
TOMADA DE PREÇOS N.º 012/2022- PROCESSO Nº 091/2022 - Objeto: Contratação de empresa 
especializada, para prestação de serviços de mão de obra, com fornecimento de equipamentos 
e materiais, para a perfuração e execução de Poço Tubular Profundo, no Município de Paulicéia, 
conforme Emenda Agregadora n.º 2022.3536406.39248 do Governo do Estado de São Paulo, de 
acordo com o projeto, memorial descritivo e demais anexos. Encerramento: 24 de agosto de 2022 às 
09:00 horas. O Edital da presente Tomada de Preços, em sua integra e anexos, poderão ser retirados 
através do site www.pauliceia.sp.gov.br, ou na sede da Prefeitura Municipal de Paulicéia de segunda 
à sexta-feira, no horário das 8h00 às 11h00 e das 13h00 às 16h30. Quaisquer esclarecimentos e 
informações serão prestados pela Comissão Municipal Permanente de Licitação, nos dias e horários 
acima mencionados, na Avenida Paulista, n.º 1.649, Paulicéia, Estado de São Paulo, ou através 
do telefone (0xx18) 3876-1240. Paulicéia/SP, 04 de agosto de 2022 –Antonio Simonato – Prefeito.

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS
DIRETORIA EXECUTIVA DE ADMNISTRAÇÃO

DIRETORIA GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
AVISO DE ABERTURA

Encontra-se aberto na Universidade Estadual de Campinas – UNICAMP o Pregão Eletrônico PE DGA 
595/2022, Processo nº. 01-P-26819/2022, Oferta de Compra BEC/SP 102201100592022OC00382 do tipo 
menor preço unitário por item, destinado ao REGISTRO DE PREÇOS DE MICROCOMPUTADORES. O 
prazo de entrega das propostas eletrônicas será até o dia 18/08/2022 às 14h, sendo que a sessão pública 
será no mesmo dia e horário, pela página virtual da BEC/SP (http://www.bec.sp.gov.br).
O Edital na íntegra encontra-se disponível na página virtual da BEC/SP e no 
http://www.imprensaoficial.com.br/PortalIO/ENegocios/BuscaENegocios_14_1.aspx.

“Aviso De Licitação – Pregão Presencial N° 0012/2022, Processo Ad-
ministrativo N° E – 1820/2022, Tipo: Menor Preço Global”. Objeto: Con-
tratação de Serviços Especializados na Gestão e Operacionalização dos 
Processos de Logística de Recebimento, Armazenamento e Dispensação 
de Materiais Médico Hospitalares e Medicamentos, por Postos De Servi-
ços, Destinados a Complementar E Atender Às Necessidades da Secretaria 
Municipal de Saúde de Embu Guaçu/SP, Conforme Especificações Con-
tidas no Anexo I do Presente Edital. Abertura dos Envelopes: 18/08/2022 
Às 09:00hs Informações: A Cópia Completa do Edital Poderá ser Adquirida, 
Através do Endereço Eletrônico www.embuguacu.sp.gov.br/licitacoes. Em-
bu-Guaçu, 04 de agosto de 2022. José Antônio Pereira – Prefeito Municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU
ESTADO DE SÃO PAULO

AVISO DO EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE PRAZO DO 
CONTRATO N°0016/2021, PREGÃO PRESENCIAL Nº 0014/2021 PRO-
CESSO ADMINISTRATIVO N° E – 4.574/2021. Objeto: Contratação de 
empresa para o fornecimento de licença de uso de Sistemas Integrados de 
Gestão Pública incluindo serviços de instalação, migração de dados, para-
metrização, treinamento, suporte técnico e manutenção para o atendimento 
da demanda exigida pela Administração Municipal, com as características 
descritas no Anexo I deste Edital. Contratada: CONAM CONSULTORIA 
EM ADMINISTRAÇÃO. Vigência: 26/07/2022 a 25/07/2023. Embu Guaçu, 
04 de agosto de 2022. José Antônio Pereira – Prefeito Municipal de Embu 
Guaçu.

PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU
ESTADO DE SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREÍ
  AVISO DE LICITAÇÃO

Pregão Eletrônico nº184/2022 – Registro de preços para fornecimento de medicamentos para 
atender ordens judiciais – grupo 15. Encaminhar Proposta: até às 09h00 do dia 22/08/2022.
(a)Dra. Aguida Elena B. Fernandes Cambauva - Secretária de Saúde
Pregão Eletrônico nº185/2022 – Registro de preços para fornecimento de medicamentos para 
atender ordens judiciais – grupo 14. Encaminhar Proposta: até às 09h00 do dia 24/08/2022.
(a)Dra. Aguida Elena B. Fernandes Cambauva - Secretária de Saúde
Pregão Eletrônico nº186/2022 – Registro de preços para fornecimento de medicamentos para 
atender ordens judiciais – grupo 16. Encaminhar Proposta: até às 09h00 do dia 26/08/2022.
(a)Dra. Rosana Gravena - Secretária de Saúde
Os editais estão disponíveis, nos sites: www.gov.br/compras (UASG 986.589), www.jacarei.sp.
gov.br ou poderá ser retirado na  Unidade de Suprimentos – Diretoria Administrativa de Secretaria 
de Saúde – Av. Major Acácio Ferreira, 854 – Jardim Paraíba – Jacareí/SP, CEP. 12.327-530, no 
horário das 8h00 às 17h00, mediante apresentação de um “CD-R” novo.
Pregão Eletrônico nº.138/2022 – Aquisição de totem de autoatendimento com impressora. Enca-
minhar Proposta: até às 09h00 do dia 22/08/2022. 
(a) Giliani Fortes Rossi - Secretária de Administração e Recursos Humanos
Pregão Eletrônico nº.154/2022 – Registro de preços para fornecimento tatames. Encaminhar 
Proposta: até às 09h00 do dia 23/08/2022. 
(a) Maria Thereza Ferreira Cyrino - Secretária Municipal de Educação
Pregão Eletrônico nº.183/2022 – Registro de preços para fornecimento piso podotátil e ladrilho 
hidráulico. Encaminhar Proposta: até às 09h00 do dia 22/08/2022. 
(a) Edson Anibal de Aquino Guedes Filho - Secretário de Mobilidade Urbana 
Pregão Eletrônico nº.187/2022 – Contratação de empresa especializada para prestação de servi-
ço de outsourcing de impressão com fornecimento de impressoras, multifuncionais e plotters em 
comodato. Encaminhar Proposta: até às 09h00 do dia 19/08/2022. 
(a) Giliani Fortes Rossi - Secretária de Administração e Recursos Humanos; (a)Patricia Vieira Ju-
liani - Gabinete do Prefeito; (a) Claude Mary de Moura - Secretária de Meio Ambiente e Zeladoria 
Urbana; (a) Claudio Luiz Tosetto - Secretário de Finanças; (a) Moyra Gabriela Baptista Braga Fer-
nandes - Procuradoria Geral do Município; (a) Fuade Boaceff Filho - Secretário de Infraestrutura 
Municipal; (a) Luis Fernando Massari - Secretário de Desenvolvimento Econômico; (a) Madair de 
Farias Trigo - Secretária de Assistência Social Interina; (a) Celso Florencio de Souza - Secretário 
de Governo e Planejamento; (a) Edson Anibal de Aquino Guedes Filho - Secretário de Mobilidade 
Urbana; (a) Rafael Julio Silva Santos - Secretário de Segurança e Defesa do Cidadão; (a) Dorival 
Leal Moreira - Secretário de Esporte e Recreação
Os editais estão disponíveis, nos sites: www.gov.br/compras, www.jacarei.sp.gov.br ou poderá 
ser retirado na Unidade de Licitações, 1º andar, sito à Praça dos Três Poderes, nº73, Centro, 
Jacareí/SP, no horário das 08h00 às 17h00, mediante apresentação de um “CD-R” novo. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU

PREGÃO ELETRÔNICO nº 264/2022 
PROCESSO n° 34.987/2022 - OC: 822400801002021OC00289
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS – PARA POSSÍVEL CONTRATAÇÃO DE EMPRE-
SA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GRAMA SINTÉTICA 
- PARTICIPAÇÃO AMPLA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO ANE-
XO I. DATA INICIO DO PRAZO PARA ENVIO DA PROPOSTA ELETRÔNICA: 05 DE 
AGOSTO DE 2022. DATA/HORA DA ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA: 18 DE AGOS-
TO DE 2022 - HORÁRIO: 09:00 HORAS. ENDEREÇO ELETRÔNICO: www.bec.sp.gov.
br. O edital completo poderá ser retirado pelo site: www.botucatu.sp.gov.br ou www.bec.
sp.gov.br. Informações na Comissão Permanente - COPEL, desta Prefeitura Municipal 
de Botucatu, pelos fones (14) 3811-1442 / 3811-1485 ou pelo e-mail: pregaoeletronico@
botucatu.sp.gov.br
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA

CRISTIANE AMORIM RODRIGUES 
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU

PREGÃO ELETRÔNICO nº 268/2022 
PROCESSO n° 35.375/2022 - OC: 822400801002022OC00290.
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SER-
VIÇOS DE OFICINAS PEDAGÓGICAS JUNTO ÀS UNIDADES ESCOLARES – PARTICIPA-
ÇÃO AMPLA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO ANEXO I. 
DATA INICIO DO PRAZO PARA ENVIO DA PROPOSTA ELETRÔNICA: 05 DE AGOSTO DE 
2022. 
DATA/HORA DA ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA: 18 DE AGOSTO DE 2022 HORÁRIO: 
09:00 HORAS. 
ENDEREÇO ELETRÔNICO: www.bec.sp.gov.br O edital completo poderá ser retirado pelo 
site: www.botucatu.sp.gov.br ou www.bec.sp.gov.br. Informações na Comissão Permanente - 
COPEL, desta Prefeitura Municipal de Botucatu, pelos fones (14) 3811-1442 / 3811-1485 ou 
pelo e-mail: pregaoeletronico@botucatu.sp.gov.br

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CLAUDIA MARIA GABRIEL 

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JAHU
JULGAMENTO DE PROPOSTA TÉCNICA
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0438-PG/2022
TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2022
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS 
ESPECIALIZADOS E CONSULTORIA PARA ORIENTAÇÃO, LEVANTAMENTO DE DADOS E 
INSTRUÇÕES TÉCNICAS PARA APRIMORAMENTO DOS PROCEDIMENTOS E CONTROLES 
E PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS RECURSOS FINANCEIROS, REALIZANDO ANÁLISES 
E ACOMPANHAMENTO DE PASSIVOS, RESULTADOS E INDICADORES FISCAIS, 
DESENVOLVENDO MODELOS E FORMAS DE APOIO NA TOMADA DE DECISÕES
Considerando a abertura de envelopes de proposta técnica, referente ao processo em epígrafe, 
considerando o relatório emitido pela comissão de análise das propostas técnicas das licitantes MACIEL 
CONSULTORES S/S e METAPÚBLICA CONSULTORIA E ASSESSORIA EM GESTÃO PÚBLICA 
LTDA, divulgamos o Índice Técnico [IT] para posterior apuração do VAF (Valor de Avaliação Final).
Sendo assim, o Índice Técnico aplicável é o seguinte:
a) MACIEL CONSULTORES S/S: IT (Índice Técnico): 85
b) METAPÚBLICA – GESTÃO PÚBLICA, AUDITORIA CONTÁBIL, ASSESSORIA E 
CONSULTORIA EM ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL LTDA: IT (Índice Técnico): 100
O relatório na íntegra está disponível no site da prefeitura municipal de Jahu/SP: www.jau.sp.gov.br/
licitacoes. 
Fica aberto prazo de 05 dias úteis para interposição de recursos contados a partir da publicação.
Jahu, 04 de agosto de 2022
DANIEL ESTEVES DE BARROS
PRESIDENTE DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO 

ABERTURA DE LICITAÇÃO (PREGÃO PRESENCIAL)
AVISO DE ABERTURA DE PREGÃO PRESENCIAL 

PROCESSO Nº. 142/2022 - EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº. 012/2022 - PP
A Câmara Municipal de Suzano torna público que realizará no dia 22 de agosto de 2022, às 10h, a 
Sessão Pública do Pregão destinado à CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVI-
ÇOS DE SONORIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ÁUDIO PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE SUZA-
NO. O respectivo edital está disponível em: www.camarasuzano.sp.gov.br/certames. Informações: 
(11) 4744-8000 ou cpl_eap@camarasuzano.sp.gov.br. 

Suzano, 04 de agosto de 2022
Ver. Leandro Alves de Faria

Presidente

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE
UNIDADE GESTORA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

EDITAL Nº 148/2022 PREGÃO PRESENCIAL Nº 076/2022 PROCESSO N° 216/2022
TIPO: MENOR PREÇO POR HORA/LOTE. OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS para Contratação 
futura e eventual de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM HORAS DE MANUTENÇÃO HIDRÁULICA EM 
VEICULOS LEVES E PESADOS da Frota Municipal de Novo Horizonte/SP, por um período de 12 
meses, conforme especificações, quantitativos e valores estimados constantes do Anexo I.
Data da realização da sessão pública do Pregão: dia 18 de agosto de 2022, as 09h00 – 
Obtenção do Edital: gratuito através do site www.novohorizonte.sp.gov.br, ou na PMNH – 
Divisão de Licitações, sito à Praça Dr. Euclydes Cardoso Castilho n° 185, centro, na cidade de 
Novo Horizonte - SP, fone 17-3543-9015 das 7h30m às 12h00 e das 13h30m às 17h00 horas 

Novo Horizonte, 04 de agosto de 2022. 
Fabiano de Mello Beletani – Prefeito Municipal.

ABERTURA DE LICITAÇÃO (PREGÃO PRESENCIAL) -
PROCESSO Nº. 133/2022 - EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº. 011/2022 - PP

A Câmara Municipal de Suzano torna público que realizará no dia 19 de agosto de 2022, às 
10h, a Sessão Pública do Pregão destinado à EXECUÇÃO DE PROJETO DE IMPERMEABILI-
ZAÇÃO DOS ESPELHOS D’ÁGUA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SUZANO. O respectivo edital 
está disponível em: www.camarasuzano.sp.gov.br/certames. Informações: (11) 4744-8000 ou 
cpl_eap@camarasuzano.sp.gov.br. 

Suzano, 04 de agosto de 2022
Ver. Leandro Alves de Faria

Presidente

AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão Eletrônico SRP nº 303/2022

Processo Administrativo nº 086261/2022
LICITAÇÃO DIFERENCIADA COM LOTES PARA AMPLA PARTICIPAÇÃO E LOTES PARA 
PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DE MICROEMPRESAS, EMPRESAS DE PEQUENO PORTE E 
MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL.

OBJETO: Registro de preços para aquisição de cestas básicas, conforme edital e seus anexos.
Valor Estimativo: R$ 2.788.740,00 (dois milhões, setecentos e oitenta e oito mil, setecentos e 
quarenta reais).

RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: até às 14 horas do dia 18 de agosto de 2022.
ABERTURA DAS PROPOSTAS: Dia 18 de agosto de 2022 às 14 horas.
INÍCIO DA DISPUTA DE PREÇOS: Dia 18 de agosto de 2022 a partir das 14 horas e 30 
minutos.

Retirada do Edital: Diretamente no site www.licitacoes-e.com.br ou gratuitamente na íntegra 
somente para consulta através do site www.ribeiraopreto.sp.gov.br.

Ribeirão Preto, 04 de agosto de 2022.
Ricardo Fernandes de Abreu

Secretário Municipal da Administração

Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto
Estado de São Paulo

Secretaria da Administração

AVISO DE LICITAÇÃO
Tomada de Preços nº 13/2022

Processo Administrativo nº 079444/2022

OBJETO: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de instalação de 
conjunto de iluminação pública padrão CPFL Paulista, em redes de distribuição de energia 
elétrica, com fornecimento de todos os materiais, equipamentos e mão de obra, conforme 
descrito em edital e anexos.
Orçamento Estimativo Total: R$ 222.007,76 (duzentos e vinte e dois mil sete reais e setenta 
e seis centavos).

Visita Técnica (facultativa) até o dia: 22/08/2022.

PRAZO LIMITE PARA ENTREGA DOS ENVELOPES: até às 08:45h do dia 23/08/2022.
ABERTURA: Dia 23/08/2022 a partir das 09:00h.

• 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, 04 de agosto de 2022.
Ricardo Fernandes de Abreu

Secretário Municipal da Administração

Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto
Estado de São Paulo

Secretaria da Administração

PREFEITURA MUNICIPAL DE PENÁPOLIS
COMUNICADO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO. Concorrência Pública nº 02/2022 – Processo nº 147/2022 – Edital 
nº 2.433/2022. Objeto: Contratação de empresa para execução de reforma e ampliação da EMEF Prof.ª Montaha 
Gibara Ayub. Prazo para entrega dos envelopes: até o dia 05/09/2022 às 09 horas. Data da sessão pública de 
abertura dos envelopes: dia 05/09/2022 às 09 horas. Mais informações através do Serviço de Compras: telefone 
(18) 3654-2537. Edital disponível no site: https://www.penapolis.sp.gov.br em editais = editais de licitação = 
Concorrência Pública 02/2022. Penápolis, 01 de agosto de 2022. Carlos Henrique Rossi Catalani – Prefeito Municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAQUIM DA BARRA
AVISO DE LICITAÇÃO. MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL N.º 119/2022 PROC. ADM. N.º 357/2022 . Tipo da Licitação: Menor 
Preço Unitário por Item. Objeto: REGISTRO DE PREÇOS COM RESERVA DE COTA DE ATÉ 25% EXCLUSIVA PARA MICROEMPRESAS E 
EMPRESAS DE PEQUENO PORTE VISANDO À AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS PARA A FROTA DE VEÍCULOS DO MUNICÍPIO, CONFORME 
ANEXO I DO EDITAL. Abertura da Sessão com o Credenciamento e entrega dos envelopes PROPOSTA; HABILITAÇÃO: dia 22/
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, 04 de Agosto de 2022. Dr. Wagner José Schmidt - Prefeito.

AVISO DE LICITAÇÃO. MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL N.º 120/2022 PROC. ADM. N.º 1234/2022. Tipo da Licitação: Menor 
Preço Unitário do Item. Objeto: REGISTRO DE PREÇOS VISANDO À AQUISIÇÃO DE LEITE PASTEURIZADO TIPO C PARA SER DOADO 
ÀS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ÀS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL QUE PRESTAM SERVIÇO DE 
ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ANEXO I DO EDITAL. Abertura da Sessão com o Credenciamento e entrega dos envelopes PROPOSTA; 
HABILITAÇÃO: dia 23/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, 04 de Agosto de 2022. Dr. Wagner 
José Schmidt - Prefeito.

GOVERNO DO ESTADO
 DE SÃO PAULO

SECRETARIA DE ESTADO 
DA EDUCAÇÃO

FDE   AVISA: ABERTURA DE LICITAÇÃO - OBRAS
A  FUNDAÇÃO  PARA  O  DESENVOLVIMENTO  DA  EDUCAÇÃO  -  FDE comunica às empresas inte-
ressadas que acha-se aberta licitação para execução de Serviços Especializados de Engenharia:
- TOMADA DE PREÇOS Nº: 69/00378/22/02 - FDE-PRC-2022/00644 – PRÉDIO(S) / LOCALIZA-
ÇÃO(ÕES): EE Prof. Abigail de Azevedo Grillo, Av: Dr. João Teodoro, 1485 – Vila Resende – Piracicaba; EE 
Prof. Alcides Guidetti Zagatto, Rua Heraldo Angeli, s/n – JD. Esplanada – Piracicaba; EE/CEL Prof. Antonio 
de Mello Cotrim, Rua Dona Stela, 65 – Pauliceia – Piracicaba; EE Augusto Melega, Av. Laranjal Paulista, 
s/n – Campestre – Piracicaba; EE Prof. Augusto Saes, Rua: Dom Pedro I, 2517 – Nova América – Piracicaba, 
EE Profa Catharina Casale Padovani, Rua Virgílio da Silva Fagundes, 1054 – Sta Terezinha – Piracicaba; EE 
Dr Dario Brasil, Rua Dona Aurora, 416 – Pauliceia – Piracicaba; EE Profa Dionetti Callegaro Miori, Rua Dr 
Elias Rosenthal, 570 – Água Branca - Piracicaba em SP - ABERTURA DA LICITAÇÃO (DIA E HORA): 
22/09/2022, às 10:30 hs.
- TOMADA DE PREÇOS Nº: 69/00383/22/02 - FDE-PRC-2022/00634 – PRÉDIO(S) / LOCALIZA-
ÇÃO(ÕES): EE Profa Ada Cariani Avalone  - Av. Marcos de Paula Raphael-Nucleo, s/n – Mary Dota - Bauru, 
EE Profa Ana Rosa Zuicker D’Annnunziata – Rua Profa Luzia Peres Rego, 1-70 – Prq Julio Nobrega - Bauru EE 
Pe Antonio Jorge Lima – Rua Orlando Querobim, Q-2 – Nobuji Nagasawa - Bauru; EE Prof Eduardo Velho Fi-
lho/Legião Mirim de Bauru – Rua Vangelio Mondelli, 123 – Jd Santana; EE Prof Jose Viranda -  Rua Fortunato 
Resta, 810 – Jd Faria - Bauru, EE Prof Luiz Braga  – Rua Dr. Fuas de Mattos Sabino, 16-56 – Jd Europa - Bauru, 
EE Profa Maria Eunice Borges de Miranda Reis - Rua Juvenal Bastos, 5-15 – Prq. Jaragua – Bauru, EE Plinio 
Ferraz – Rua Riachuelo, 8-41 – Vila Razuk – Bauru, EE Profa Raymi Oliveira Baptista Pereira – Rua Igreja, 123 
– Vila Dutra – Bauru, EE Profa Vera Campagnani – Rua São Valentimn, 03-30 – Jd Redentor I - Bauru, em São 
Paulo - ABERTURA DA LICITAÇÃO (DIA E HORA): 22/09/2022, às 14:00 hs.
- TOMADA DE PREÇOS Nº: 69/00387/22/02 - FDE-PRC-2022/00645 – PRÉDIO(S) / LOCALIZA-
ÇÃO(ÕES): EE/CEL Profa Aida Leda Bauer Davies  - Rua Silvano Ribeiro Droz, 200 – Vila Arens - Mongagua, 
EE Profa Aracy da Silva Freitas – Av. São Paulo, 1774 – Centro - Mongagua EE Dr. Abrahão Jacob Lafer – Rua 
Leme, 9562 – Guilhermina – Praia Grande; EE Alexandrina Santiago Netto – Rua Paulo Setubal, 19345 – Trevo 
– Praia Grande; EE Prof Laudelino Fernandes dos Santos -  Rua São Benedito, 762 – Caiçara – Praia Grande, 
EE Lions Club – Centro – Rua Ordovaldo Bruzeth, s/n - Quietude, EE Bal Palmeiras - Rua Paulino Borrelli, 
15885 – Mirim – Praia Grande, EE/CEL Dr. Reynaldo Kuntz Busch – Praça Guarani, 31 – Boqueirão – Praia 
Grande, em São Paulo - ABERTURA DA LICITAÇÃO (DIA E HORA): 22/09/2022, às 15:00 hs.
- TOMADA DE PREÇOS Nº: 69/00388/22/02 - FDE-PRC-2022/00646 – PRÉDIO(S) / LOCALIZA-
ÇÃO(ÕES): EE Pa Alberto Augusto  - Rua Dezessete, s/n – Cid. Nautica – São Vicente, EE Prof Albino Luiz 
Caldas – Rua Irmã Maria Rita de Souza Brito Lopes – Irmã Dulce, s/n – Humaita – São Vicente,  EE Armando 
Victorio Bei – Rua Carijos, 1020 – Joquei Clube – Saõ Vicente; EE Esmeraldo Soares Tarquinio de Campos 
Filho – Av. Dep. Ulisses Guimarães, 180 – Jd Rio Branco – São Vicente; EE Pa Joaquim Lopes Leão -  Rua 
Alexandre Sendim, 150 – Prq Bitaru – São Vicente, EE Prof Jose Nigro – Travessa do Parque, s/n – Catiapoa 
– São Vicente, EE Prof Luiz D’Aurea - Rua Candido Paulo Lie, s/n – Vila Nova São Vicente – São Vicente, EE 
Profa Zulmira de Almeida Lambert – Rua Campos, s/n – Jd Independencia – São Vicente, em São Paulo - 
ABERTURA DA LICITAÇÃO (DIA E HORA): 23/09/2022, às 09:30 hs.
- TOMADA DE PREÇOS Nº: 69/00394/22/02 - FDE-PRC-2022/00648 – PRÉDIO(S) / LOCALIZA-
ÇÃO(ÕES): EE Paulo Delicio  - Rua Pedro Dias Batista, 146 – Centro – Aguas de Santa Barbara, EE Prof 
Jose Leite Pinheiro – Praça Manoel Soares Nogueira, 2 – Vila Angelica – Cerqueira Cesar,  EE Profa Maria-
na Aparecida Todescato – Alameda Tipuanas, 3 – Jd Primavera – Cerqueira Cesar; EE/EMEF Assentamento 
Zumbi dos Palmares – Area Comunitaria do Assentamento Zumbi dos Palmares - Iaras; EE/EMEF Dr Avelino 
Aparecido Ribeiro/Julieta Buchid Carvalho -  Praça da Monção, 493 – Centro - Iaras, EE Abilio Raposo Ferraz 
Junior – Rua Pedro Villen, 5 – Vila Jrdim Brasil, EE Profa Sandra Aparecida de Araujo - Rua Joaquim Tavares 
dos Santos, s/n – Jd Brasil - Itai, EE Prof Dimas Mozart e Silva – Rua Manoel Joaquim Mendes, 661 – Vila S. 
Vicente – Taquarituba, EE Jose Penna – Rua 24 de Dezembro, 559 – Bela Vsita – Taquarituba, EE Pe Emilio 
Immos – Av. Paranapanema, 1211 – S Elizabeth - Avaré, em São Paulo - ABERTURA DA LICITAÇÃO (DIA 
E HORA): 23/09/2022, às 10:30 hs.
- TOMADA DE PREÇOS Nº: 69/00399/22/02 - FDE-PRC-2022/00664 – PRÉDIO(S) / LOCALIZA-
ÇÃO(ÕES): EE Comunidade Nsa. Sra. Aparecida – Rod. BR 153, km 140 – Faz. Reunidas - Promissão, em 
SP - ABERTURA DA LICITAÇÃO (DIA E HORA): 23/09/2022, às 14:00 hs.
- TOMADA DE PREÇOS Nº: 70/00405/22/02 - FDE-PRC-2022/00661 – PRÉDIO(S) / LOCALIZA-
ÇÃO(ÕES): EE Profa Aracy Leme da Veiga Ravache  - Praça Candido Mendes de Almeida, 184 – Jardim Novo 
Carrão - Aricanduva, EE Profa Branca Castro Canto e Melo – Rua Costa Barros, 2521 – Sitio Pinheirinho – São 
Lucas,  EE Caramuru – Rua Rego Barros, 501 – Jd. Vila formosa - Aricanduva; EE Eduardo Carlos Pereira – Av. 
Incinfidencia Mineira, 576 – Vila Rica - Aricanduva; EE Brg Eduardo Gomes -  Rua Leoncio Costa Vieira, 137 
– Jd Piqueroby - Aricanduva, EE Prof Joaquim Braga de Paula – Av. do Oratorio, 4330 – Jd. Guairaca – São 
Lucas, EE Profa Julieta Nogueira Rinaldi - Rua Ielmo Marinho, 940 – Prq. Independencia – São Lucas, EE Dr 
Secundino Domingues Filho  – Rua Secundinho Domingues, 136 – Jd Independencia – São Lucas, em São 
Paulo - ABERTURA DA LICITAÇÃO (DIA E HORA): 23/09/2022, às 15:00 hs.
- TOMADA DE PREÇOS Nº: 70/00409/22/02 - FDE-PRC-2022/00669 – PRÉDIO(S) / LOCALIZA-
ÇÃO(ÕES): EE Profa Beatriz do Rozario Bassi Astorino  - Rua Juiz de Fora, 366 – Vila Ema – São Lucas, 
EE Duque de Caxias – Rua Cel João de Oliveira Melo, 967 – Vila Antonieta - Aricanduva,  EE Dep. Joaquim 
Gouveia Franco Junior – Rua Vitor Hess,51 – Vila Industrial – São Lucas; EE Jose Chediak – Av. do Oratorio, 
2320 – Prq São Lucas – São Lucas; EE Profa Luiza Mendes Correa de Souza -  Av. Prof Luiz Ignacio Anhaia 
Melo, 5796 – Prq São Lucas, EE Profa Maria da Gloria Costa e Silva – Rua Dr Monteiro de Barros, 110 – Vila 
Elze – São Lucas, EE Nagib Izar - Rua Monte Cardoso, 671 – Vila Antonieta - Aricanduva, EE Prof Santos 
Amaro da Cruz  – Av. Barreira Grande, 795 – Jd Colorado - Aricanduva, em São Paulo - ABERTURA DA 
LICITAÇÃO (DIA E HORA): 26/09/2022, às 09:30 hs.
- TOMADA DE PREÇOS Nº: 70/00322/21/02 – PRÉDIO(S) / LOCALIZAÇÃO(ÕES): EE Profa. Maria Apa-
recida Rodrigues – Rua Berilo, 72 – Parque Alvorada, EE Prof. Anísio Teixeira – Rua Rio Uruu, 9 – Itaquera, EE 
Faz Juta VI – Rua Lisa Noblet, 62 – Fazenda da Juta, em SP - ABERTURA DA LICITAÇÃO (DIA E HORA): 
27/09/2022, às 10:00 hs.
O(s) Edital(is) poderá(ão) ser obtido(s) gratuitamente nos endereços eletrônicos http://www.imprensaoficial.
com.br e www.fde.sp.gov.br. A(s) planilha(s) Quantitativa(s) de Serviços e Preços deverá(ao) ser dispostas 
em formato BIN (arquivo de retorno - RET), gerada(s) OBRIGATORIAMENTE através do aplicativo DIGI-
TAGRP, o qual deverá ser instalado individualmente por pessoa jurídica (CNPJ), para serem inserida(s) em 
CD-ROM - (APLICATIVO DIGITA GRPV5003 PLANILHA QUANTITATIVA - versão JANEIRO / 2021  http://
www.fde.sp.gov.br/PagePublic/PesquisaLicitacoes.aspx?codigoMenu=28) (MANUAL DE INSTALAÇÃO- 
http://file.fde.sp.gov.br/portalfde/Arquivo/DocLicitacoes/Manual_do_Sistema_de_Digitacao_de_Propos-
tas_Versao_para_o_site.pdf) através do endereço eletrônico www.fde.sp.gov.br – Licitações. A(s) planilha(s) 
Quantitativa(s) de Serviços e Preços deverá(ao) ser(em) adquirida(s) através do endereço eletrônico www.
fde.sp.gov.br - Licitações. Os invólucros contendo as PROPOSTAS COMERCIAIS e os DOCUMENTOS DE 
HABILITAÇÃO juntamente com a Declaração de Pleno Atendimento aos Requisitos de Habilitação, Declaração 
de enquadramento como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte e Declaração de enquadramento como 
cooperativa que preencha as condições estabelecidas no art. 34, da Lei Federal nº 11.488/2007, deverão 
ser entregues devidamente acompanhados da Comprovação da condição de ME/EPP/COOPERATIVA, 
conforme o caso, no ato de abertura da sessão, na Sala de Licitações no 1º Andar – Gerência de Lici-
tações da Fundação para o Desenvolvimento da Educação - FDE, na Av. São Luís, 99 - São Paulo - SP. Esta(s) 
Licitação(ões) será(ão) processada(s) em conformidade com a LEI FEDERAL nº 8.666/93, com a Lei Estadual 
nº 6.544/89 e suas alterações, em especial aquelas decorrentes da Lei Estadual 13.121/08, e com o disposto 
nas CONDIÇÕES GERAIS PARA A REALIZAÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATAÇÕES DA FUNDAÇÃO PARA O 
DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FDE. As propostas deverão obedecer, rigorosamente, o estabelecido 
no(s) edital(is). ROBERTO POMPEI GOUVEIA - Gerente de Licitações

GOVERNO DO ESTADO
 DE SÃO PAULO

SECRETARIA DE ESTADO 
DA EDUCAÇÃO

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 Obra Nova por Implantação 
de Projeto Padrão:
- TOMADA DE PREÇOS Nº: 46/00078/22/02 - FDE-PRC-2022/00342 –- PRÉDIO(S) / LOCALIZA-
ÇÃO(ÕES): Terreno Jd Vicente de Carvalho III - Rua Francisco Pinto c/Rua 5, S/N - Cep: 12250-000 - Vicente 
de Carvalho III - Bertioga-SP - ABERTURA DA LICITAÇÃO (DIA E HORA): 26/09/2022, às 10:30 hs.
- TOMADA DE PREÇOS Nº: 46/00106/22/02 - FDE-PRC-2022/00549 – PRÉDIO(S) / LOCALIZA-
ÇÃO(ÕES): Terreno Praia de Guaratuba - Rua R 2 O/R1, s/n- Cep: 11268-006 - Loteamento Costa do Sol 
- Bertioga-SP - ABERTURA DA LICITAÇÃO (DIA E HORA): 26/09/2022, às 11:00 hs.
- TOMADA DE PREÇOS Nº: 46/00119/22/02 - FDE-PRC-2022/00503 – PRÉDIO(S) / LOCALIZA-
ÇÃO(ÕES): Terreno Jd do Bosque – Rua Oswaldo Pedroso Perretti/Rua Claudionor de Souza Porto, s/n Jar-
dim do Bosque - Taquaritinga-SP - ABERTURA DA LICITAÇÃO (DIA E HORA): 26/09/2022, às 14:00 hs.
- TOMADA DE PREÇOS Nº: 46/00120/22/02 - FDE-PRC-2022/00545 – PRÉDIO(S) / LOCALIZA-
ÇÃO(ÕES): Terreno Village Morada Verde/Jd Cisoto - Avenida Manoel Antonio de Carvalho com Rua Wan-
dir Joao Forti, s/n 0 Village Morada Verde - Olímpia-SP - ABERTURA DA LICITAÇÃO (DIA E HORA): 
26/09/2022, às 14:30 hs.
- TOMADA DE PREÇOS Nº: 46/00121/22/02 - FDE-PRC-2022/00567 – PRÉDIO(S) / LOCALIZA-
ÇÃO(ÕES): Terreno Jd Linda Chaib - Rua Padre Jose Joaquim de Oliveira Brazeiros, s/n Jardim Linda Chaib 
- Mogi-Mirim-SP - ABERTURA DA LICITAÇÃO (DIA E HORA): 26/09/2022, às 15:00 hs.
- TOMADA DE PREÇOS Nº: 46/00122/22/02 - FDE-PRC-2022/00569 – PRÉDIO(S) / LOCALIZA-
ÇÃO(ÕES): Terreno Jd Embare - Avenida Clemente Talarico/Av. Dr. Paulo Edmundo Dias Duarte/ Rua Orlando 
de Oliveira, s/n Jardim Embare - São Carlos-SP - ABERTURA DA LICITAÇÃO (DIA E HORA): 27/09/2022, 
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 - (APLI-
CATIVO 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 Servi-
ços 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 43/2022, PROCESSO: 306/2022, OBJETO RESUMIDO: 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E 
INCINERAÇÃO/TRATAMENTO DE RESÍDUOS DE SAÚDE DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO E 
DE MEDICAMENTOS E INSUMOS COM VALIDADE EXPIRADA. DATA E HORA DA LICITAÇÃO: 
18/08/2022 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.

JOSÉ LUIZ EROLES FREIRE,
Prefeito Municipal.

AVISO DE LICITAÇÃO
MODALIDADE: Pregão Presencial 72/2022, PROCESSO: 461/2022, OBJETO RESUMIDO: 
CONTRATAÇÃO DE SEGURO VEICULAR ANUAL PARA CAMINHÕES PERTENCENTES A FROTA 
PRÓPRIA MUNICIPAL. DATA E HORA DA LICITAÇÃO: 18/08/2022 as 09h00, LOCAL DA LICITAÇÃO: Sala 
de Licitações do Paço Municipal, na Praça Cel. Brasílio Fonseca, 35, Centro, Guararema – SP. O Edital 
poderá ser lido e obtido na íntegra no Paço Municipal de Guararema, no período das 08h30min às 16h00. 
Os interessados poderão obter o Edital por e-mail, enviando mensagem eletrônica para o endereço 
licitacao@guararema.sp.gov.br, informando os dados da empresa, a modalidade e o número da licitação. 
Outras informações podem ser obtidas pelo telefone (11) 4693-8000 Ramal 8086.

JOSÉ LUIZ EROLES FREIRE,
Prefeito Municipal.
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 PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULICÉIA
TOMADA DE PREÇOS N.º 012/2022- PROCESSO Nº 091/2022 - Objeto: Contratação de empresa 
especializada, para prestação de serviços de mão de obra, com fornecimento de equipamentos 
e materiais, para a perfuração e execução de Poço Tubular Profundo, no Município de Paulicéia, 
conforme Emenda Agregadora n.º 2022.3536406.39248 do Governo do Estado de São Paulo, de 
acordo com o projeto, memorial descritivo e demais anexos. Encerramento: 24 de agosto de 2022 às 
09:00 horas. O Edital da presente Tomada de Preços, em sua integra e anexos, poderão ser retirados 
através do site www.pauliceia.sp.gov.br, ou na sede da Prefeitura Municipal de Paulicéia de segunda 
à sexta-feira, no horário das 8h00 às 11h00 e das 13h00 às 16h30. Quaisquer esclarecimentos e 
informações serão prestados pela Comissão Municipal Permanente de Licitação, nos dias e horários 
acima mencionados, na Avenida Paulista, n.º 1.649, Paulicéia, Estado de São Paulo, ou através 
do telefone (0xx18) 3876-1240. Paulicéia/SP, 04 de agosto de 2022 –Antonio Simonato – Prefeito.

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS
DIRETORIA EXECUTIVA DE ADMNISTRAÇÃO

DIRETORIA GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
AVISO DE ABERTURA

Encontra-se aberto na Universidade Estadual de Campinas – UNICAMP o Pregão Eletrônico PE DGA 
595/2022, Processo nº. 01-P-26819/2022, Oferta de Compra BEC/SP 102201100592022OC00382 do tipo 
menor preço unitário por item, destinado ao REGISTRO DE PREÇOS DE MICROCOMPUTADORES. O 
prazo de entrega das propostas eletrônicas será até o dia 18/08/2022 às 14h, sendo que a sessão pública 
será no mesmo dia e horário, pela página virtual da BEC/SP (http://www.bec.sp.gov.br).
O Edital na íntegra encontra-se disponível na página virtual da BEC/SP e no 
http://www.imprensaoficial.com.br/PortalIO/ENegocios/BuscaENegocios_14_1.aspx.

“Aviso De Licitação – Pregão Presencial N° 0012/2022, Processo Ad-
ministrativo N° E – 1820/2022, Tipo: Menor Preço Global”. Objeto: Con-
tratação de Serviços Especializados na Gestão e Operacionalização dos 
Processos de Logística de Recebimento, Armazenamento e Dispensação 
de Materiais Médico Hospitalares e Medicamentos, por Postos De Servi-
ços, Destinados a Complementar E Atender Às Necessidades da Secretaria 
Municipal de Saúde de Embu Guaçu/SP, Conforme Especificações Con-
tidas no Anexo I do Presente Edital. Abertura dos Envelopes: 18/08/2022 
Às 09:00hs Informações: A Cópia Completa do Edital Poderá ser Adquirida, 
Através do Endereço Eletrônico www.embuguacu.sp.gov.br/licitacoes. Em-
bu-Guaçu, 04 de agosto de 2022. José Antônio Pereira – Prefeito Municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU
ESTADO DE SÃO PAULO

AVISO DO EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE PRAZO DO 
CONTRATO N°0016/2021, PREGÃO PRESENCIAL Nº 0014/2021 PRO-
CESSO ADMINISTRATIVO N° E – 4.574/2021. Objeto: Contratação de 
empresa para o fornecimento de licença de uso de Sistemas Integrados de 
Gestão Pública incluindo serviços de instalação, migração de dados, para-
metrização, treinamento, suporte técnico e manutenção para o atendimento 
da demanda exigida pela Administração Municipal, com as características 
descritas no Anexo I deste Edital. Contratada: CONAM CONSULTORIA 
EM ADMINISTRAÇÃO. Vigência: 26/07/2022 a 25/07/2023. Embu Guaçu, 
04 de agosto de 2022. José Antônio Pereira – Prefeito Municipal de Embu 
Guaçu.

PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU
ESTADO DE SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREÍ
  AVISO DE LICITAÇÃO

Pregão Eletrônico nº184/2022 – Registro de preços para fornecimento de medicamentos para 
atender ordens judiciais – grupo 15. Encaminhar Proposta: até às 09h00 do dia 22/08/2022.
(a)Dra. Aguida Elena B. Fernandes Cambauva - Secretária de Saúde
Pregão Eletrônico nº185/2022 – Registro de preços para fornecimento de medicamentos para 
atender ordens judiciais – grupo 14. Encaminhar Proposta: até às 09h00 do dia 24/08/2022.
(a)Dra. Aguida Elena B. Fernandes Cambauva - Secretária de Saúde
Pregão Eletrônico nº186/2022 – Registro de preços para fornecimento de medicamentos para 
atender ordens judiciais – grupo 16. Encaminhar Proposta: até às 09h00 do dia 26/08/2022.
(a)Dra. Rosana Gravena - Secretária de Saúde
Os editais estão disponíveis, nos sites: www.gov.br/compras (UASG 986.589), www.jacarei.sp.
gov.br ou poderá ser retirado na  Unidade de Suprimentos – Diretoria Administrativa de Secretaria 
de Saúde – Av. Major Acácio Ferreira, 854 – Jardim Paraíba – Jacareí/SP, CEP. 12.327-530, no 
horário das 8h00 às 17h00, mediante apresentação de um “CD-R” novo.
Pregão Eletrônico nº.138/2022 – Aquisição de totem de autoatendimento com impressora. Enca-
minhar Proposta: até às 09h00 do dia 22/08/2022. 
(a) Giliani Fortes Rossi - Secretária de Administração e Recursos Humanos
Pregão Eletrônico nº.154/2022 – Registro de preços para fornecimento tatames. Encaminhar 
Proposta: até às 09h00 do dia 23/08/2022. 
(a) Maria Thereza Ferreira Cyrino - Secretária Municipal de Educação
Pregão Eletrônico nº.183/2022 – Registro de preços para fornecimento piso podotátil e ladrilho 
hidráulico. Encaminhar Proposta: até às 09h00 do dia 22/08/2022. 
(a) Edson Anibal de Aquino Guedes Filho - Secretário de Mobilidade Urbana 
Pregão Eletrônico nº.187/2022 – Contratação de empresa especializada para prestação de servi-
ço de outsourcing de impressão com fornecimento de impressoras, multifuncionais e plotters em 
comodato. Encaminhar Proposta: até às 09h00 do dia 19/08/2022. 
(a) Giliani Fortes Rossi - Secretária de Administração e Recursos Humanos; (a)Patricia Vieira Ju-
liani - Gabinete do Prefeito; (a) Claude Mary de Moura - Secretária de Meio Ambiente e Zeladoria 
Urbana; (a) Claudio Luiz Tosetto - Secretário de Finanças; (a) Moyra Gabriela Baptista Braga Fer-
nandes - Procuradoria Geral do Município; (a) Fuade Boaceff Filho - Secretário de Infraestrutura 
Municipal; (a) Luis Fernando Massari - Secretário de Desenvolvimento Econômico; (a) Madair de 
Farias Trigo - Secretária de Assistência Social Interina; (a) Celso Florencio de Souza - Secretário 
de Governo e Planejamento; (a) Edson Anibal de Aquino Guedes Filho - Secretário de Mobilidade 
Urbana; (a) Rafael Julio Silva Santos - Secretário de Segurança e Defesa do Cidadão; (a) Dorival 
Leal Moreira - Secretário de Esporte e Recreação
Os editais estão disponíveis, nos sites: www.gov.br/compras, www.jacarei.sp.gov.br ou poderá 
ser retirado na Unidade de Licitações, 1º andar, sito à Praça dos Três Poderes, nº73, Centro, 
Jacareí/SP, no horário das 08h00 às 17h00, mediante apresentação de um “CD-R” novo. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU

PREGÃO ELETRÔNICO nº 264/2022 
PROCESSO n° 34.987/2022 - OC: 822400801002021OC00289
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS – PARA POSSÍVEL CONTRATAÇÃO DE EMPRE-
SA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GRAMA SINTÉTICA 
- PARTICIPAÇÃO AMPLA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO ANE-
XO I. DATA INICIO DO PRAZO PARA ENVIO DA PROPOSTA ELETRÔNICA: 05 DE 
AGOSTO DE 2022. DATA/HORA DA ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA: 18 DE AGOS-
TO DE 2022 - HORÁRIO: 09:00 HORAS. ENDEREÇO ELETRÔNICO: www.bec.sp.gov.
br. O edital completo poderá ser retirado pelo site: www.botucatu.sp.gov.br ou www.bec.
sp.gov.br. Informações na Comissão Permanente - COPEL, desta Prefeitura Municipal 
de Botucatu, pelos fones (14) 3811-1442 / 3811-1485 ou pelo e-mail: pregaoeletronico@
botucatu.sp.gov.br
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA

CRISTIANE AMORIM RODRIGUES 
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU

PREGÃO ELETRÔNICO nº 268/2022 
PROCESSO n° 35.375/2022 - OC: 822400801002022OC00290.
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SER-
VIÇOS DE OFICINAS PEDAGÓGICAS JUNTO ÀS UNIDADES ESCOLARES – PARTICIPA-
ÇÃO AMPLA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO ANEXO I. 
DATA INICIO DO PRAZO PARA ENVIO DA PROPOSTA ELETRÔNICA: 05 DE AGOSTO DE 
2022. 
DATA/HORA DA ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA: 18 DE AGOSTO DE 2022 HORÁRIO: 
09:00 HORAS. 
ENDEREÇO ELETRÔNICO: www.bec.sp.gov.br O edital completo poderá ser retirado pelo 
site: www.botucatu.sp.gov.br ou www.bec.sp.gov.br. Informações na Comissão Permanente - 
COPEL, desta Prefeitura Municipal de Botucatu, pelos fones (14) 3811-1442 / 3811-1485 ou 
pelo e-mail: pregaoeletronico@botucatu.sp.gov.br

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CLAUDIA MARIA GABRIEL 

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JAHU
JULGAMENTO DE PROPOSTA TÉCNICA
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0438-PG/2022
TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2022
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS 
ESPECIALIZADOS E CONSULTORIA PARA ORIENTAÇÃO, LEVANTAMENTO DE DADOS E 
INSTRUÇÕES TÉCNICAS PARA APRIMORAMENTO DOS PROCEDIMENTOS E CONTROLES 
E PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS RECURSOS FINANCEIROS, REALIZANDO ANÁLISES 
E ACOMPANHAMENTO DE PASSIVOS, RESULTADOS E INDICADORES FISCAIS, 
DESENVOLVENDO MODELOS E FORMAS DE APOIO NA TOMADA DE DECISÕES
Considerando a abertura de envelopes de proposta técnica, referente ao processo em epígrafe, 
considerando o relatório emitido pela comissão de análise das propostas técnicas das licitantes MACIEL 
CONSULTORES S/S e METAPÚBLICA CONSULTORIA E ASSESSORIA EM GESTÃO PÚBLICA 
LTDA, divulgamos o Índice Técnico [IT] para posterior apuração do VAF (Valor de Avaliação Final).
Sendo assim, o Índice Técnico aplicável é o seguinte:
a) MACIEL CONSULTORES S/S: IT (Índice Técnico): 85
b) METAPÚBLICA – GESTÃO PÚBLICA, AUDITORIA CONTÁBIL, ASSESSORIA E 
CONSULTORIA EM ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL LTDA: IT (Índice Técnico): 100
O relatório na íntegra está disponível no site da prefeitura municipal de Jahu/SP: www.jau.sp.gov.br/
licitacoes. 
Fica aberto prazo de 05 dias úteis para interposição de recursos contados a partir da publicação.
Jahu, 04 de agosto de 2022
DANIEL ESTEVES DE BARROS
PRESIDENTE DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO 

ABERTURA DE LICITAÇÃO (PREGÃO PRESENCIAL)
AVISO DE ABERTURA DE PREGÃO PRESENCIAL 

PROCESSO Nº. 142/2022 - EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº. 012/2022 - PP
A Câmara Municipal de Suzano torna público que realizará no dia 22 de agosto de 2022, às 10h, a 
Sessão Pública do Pregão destinado à CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVI-
ÇOS DE SONORIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ÁUDIO PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE SUZA-
NO. O respectivo edital está disponível em: www.camarasuzano.sp.gov.br/certames. Informações: 
(11) 4744-8000 ou cpl_eap@camarasuzano.sp.gov.br. 

Suzano, 04 de agosto de 2022
Ver. Leandro Alves de Faria

Presidente

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE
UNIDADE GESTORA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

EDITAL Nº 148/2022 PREGÃO PRESENCIAL Nº 076/2022 PROCESSO N° 216/2022
TIPO: MENOR PREÇO POR HORA/LOTE. OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS para Contratação 
futura e eventual de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM HORAS DE MANUTENÇÃO HIDRÁULICA EM 
VEICULOS LEVES E PESADOS da Frota Municipal de Novo Horizonte/SP, por um período de 12 
meses, conforme especificações, quantitativos e valores estimados constantes do Anexo I.
Data da realização da sessão pública do Pregão: dia 18 de agosto de 2022, as 09h00 – 
Obtenção do Edital: gratuito através do site www.novohorizonte.sp.gov.br, ou na PMNH – 
Divisão de Licitações, sito à Praça Dr. Euclydes Cardoso Castilho n° 185, centro, na cidade de 
Novo Horizonte - SP, fone 17-3543-9015 das 7h30m às 12h00 e das 13h30m às 17h00 horas 

Novo Horizonte, 04 de agosto de 2022. 
Fabiano de Mello Beletani – Prefeito Municipal.

ABERTURA DE LICITAÇÃO (PREGÃO PRESENCIAL) -
PROCESSO Nº. 133/2022 - EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº. 011/2022 - PP

A Câmara Municipal de Suzano torna público que realizará no dia 19 de agosto de 2022, às 
10h, a Sessão Pública do Pregão destinado à EXECUÇÃO DE PROJETO DE IMPERMEABILI-
ZAÇÃO DOS ESPELHOS D’ÁGUA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SUZANO. O respectivo edital 
está disponível em: www.camarasuzano.sp.gov.br/certames. Informações: (11) 4744-8000 ou 
cpl_eap@camarasuzano.sp.gov.br. 

Suzano, 04 de agosto de 2022
Ver. Leandro Alves de Faria

Presidente

AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão Eletrônico SRP nº 303/2022

Processo Administrativo nº 086261/2022
LICITAÇÃO DIFERENCIADA COM LOTES PARA AMPLA PARTICIPAÇÃO E LOTES PARA 
PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DE MICROEMPRESAS, EMPRESAS DE PEQUENO PORTE E 
MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL.

OBJETO: Registro de preços para aquisição de cestas básicas, conforme edital e seus anexos.
Valor Estimativo: R$ 2.788.740,00 (dois milhões, setecentos e oitenta e oito mil, setecentos e 
quarenta reais).

RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: até às 14 horas do dia 18 de agosto de 2022.
ABERTURA DAS PROPOSTAS: Dia 18 de agosto de 2022 às 14 horas.
INÍCIO DA DISPUTA DE PREÇOS: Dia 18 de agosto de 2022 a partir das 14 horas e 30 
minutos.

Retirada do Edital: Diretamente no site www.licitacoes-e.com.br ou gratuitamente na íntegra 
somente para consulta através do site www.ribeiraopreto.sp.gov.br.

Ribeirão Preto, 04 de agosto de 2022.
Ricardo Fernandes de Abreu

Secretário Municipal da Administração

Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto
Estado de São Paulo

Secretaria da Administração

AVISO DE LICITAÇÃO
Tomada de Preços nº 13/2022

Processo Administrativo nº 079444/2022

OBJETO: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de instalação de 
conjunto de iluminação pública padrão CPFL Paulista, em redes de distribuição de energia 
elétrica, com fornecimento de todos os materiais, equipamentos e mão de obra, conforme 
descrito em edital e anexos.
Orçamento Estimativo Total: R$ 222.007,76 (duzentos e vinte e dois mil sete reais e setenta 
e seis centavos).

Visita Técnica (facultativa) até o dia: 22/08/2022.

PRAZO LIMITE PARA ENTREGA DOS ENVELOPES: até às 08:45h do dia 23/08/2022.
ABERTURA: Dia 23/08/2022 a partir das 09:00h.

• 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, 04 de agosto de 2022.
Ricardo Fernandes de Abreu

Secretário Municipal da Administração

Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto
Estado de São Paulo

Secretaria da Administração

PREFEITURA MUNICIPAL DE PENÁPOLIS
COMUNICADO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO. Concorrência Pública nº 02/2022 – Processo nº 147/2022 – Edital 
nº 2.433/2022. Objeto: Contratação de empresa para execução de reforma e ampliação da EMEF Prof.ª Montaha 
Gibara Ayub. Prazo para entrega dos envelopes: até o dia 05/09/2022 às 09 horas. Data da sessão pública de 
abertura dos envelopes: dia 05/09/2022 às 09 horas. Mais informações através do Serviço de Compras: telefone 
(18) 3654-2537. Edital disponível no site: https://www.penapolis.sp.gov.br em editais = editais de licitação = 
Concorrência Pública 02/2022. Penápolis, 01 de agosto de 2022. Carlos Henrique Rossi Catalani – Prefeito Municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAQUIM DA BARRA
AVISO DE LICITAÇÃO. MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL N.º 119/2022 PROC. ADM. N.º 357/2022 . Tipo da Licitação: Menor 
Preço Unitário por Item. Objeto: REGISTRO DE PREÇOS COM RESERVA DE COTA DE ATÉ 25% EXCLUSIVA PARA MICROEMPRESAS E 
EMPRESAS DE PEQUENO PORTE VISANDO À AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS PARA A FROTA DE VEÍCULOS DO MUNICÍPIO, CONFORME 
ANEXO I DO EDITAL. Abertura da Sessão com o Credenciamento e entrega dos envelopes PROPOSTA; HABILITAÇÃO: dia 22/
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, 04 de Agosto de 2022. Dr. Wagner José Schmidt - Prefeito.

AVISO DE LICITAÇÃO. MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL N.º 120/2022 PROC. ADM. N.º 1234/2022. Tipo da Licitação: Menor 
Preço Unitário do Item. Objeto: REGISTRO DE PREÇOS VISANDO À AQUISIÇÃO DE LEITE PASTEURIZADO TIPO C PARA SER DOADO 
ÀS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ÀS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL QUE PRESTAM SERVIÇO DE 
ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ANEXO I DO EDITAL. Abertura da Sessão com o Credenciamento e entrega dos envelopes PROPOSTA; 
HABILITAÇÃO: dia 23/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, 04 de Agosto de 2022. Dr. Wagner 
José Schmidt - Prefeito.

GOVERNO DO ESTADO
 DE SÃO PAULO

SECRETARIA DE ESTADO 
DA EDUCAÇÃO

FDE   AVISA: ABERTURA DE LICITAÇÃO - OBRAS
A  FUNDAÇÃO  PARA  O  DESENVOLVIMENTO  DA  EDUCAÇÃO  -  FDE comunica às empresas inte-
ressadas que acha-se aberta licitação para execução de Serviços Especializados de Engenharia:
- TOMADA DE PREÇOS Nº: 69/00378/22/02 - FDE-PRC-2022/00644 – PRÉDIO(S) / LOCALIZA-
ÇÃO(ÕES): EE Prof. Abigail de Azevedo Grillo, Av: Dr. João Teodoro, 1485 – Vila Resende – Piracicaba; EE 
Prof. Alcides Guidetti Zagatto, Rua Heraldo Angeli, s/n – JD. Esplanada – Piracicaba; EE/CEL Prof. Antonio 
de Mello Cotrim, Rua Dona Stela, 65 – Pauliceia – Piracicaba; EE Augusto Melega, Av. Laranjal Paulista, 
s/n – Campestre – Piracicaba; EE Prof. Augusto Saes, Rua: Dom Pedro I, 2517 – Nova América – Piracicaba, 
EE Profa Catharina Casale Padovani, Rua Virgílio da Silva Fagundes, 1054 – Sta Terezinha – Piracicaba; EE 
Dr Dario Brasil, Rua Dona Aurora, 416 – Pauliceia – Piracicaba; EE Profa Dionetti Callegaro Miori, Rua Dr 
Elias Rosenthal, 570 – Água Branca - Piracicaba em SP - ABERTURA DA LICITAÇÃO (DIA E HORA): 
22/09/2022, às 10:30 hs.
- TOMADA DE PREÇOS Nº: 69/00383/22/02 - FDE-PRC-2022/00634 – PRÉDIO(S) / LOCALIZA-
ÇÃO(ÕES): EE Profa Ada Cariani Avalone  - Av. Marcos de Paula Raphael-Nucleo, s/n – Mary Dota - Bauru, 
EE Profa Ana Rosa Zuicker D’Annnunziata – Rua Profa Luzia Peres Rego, 1-70 – Prq Julio Nobrega - Bauru EE 
Pe Antonio Jorge Lima – Rua Orlando Querobim, Q-2 – Nobuji Nagasawa - Bauru; EE Prof Eduardo Velho Fi-
lho/Legião Mirim de Bauru – Rua Vangelio Mondelli, 123 – Jd Santana; EE Prof Jose Viranda -  Rua Fortunato 
Resta, 810 – Jd Faria - Bauru, EE Prof Luiz Braga  – Rua Dr. Fuas de Mattos Sabino, 16-56 – Jd Europa - Bauru, 
EE Profa Maria Eunice Borges de Miranda Reis - Rua Juvenal Bastos, 5-15 – Prq. Jaragua – Bauru, EE Plinio 
Ferraz – Rua Riachuelo, 8-41 – Vila Razuk – Bauru, EE Profa Raymi Oliveira Baptista Pereira – Rua Igreja, 123 
– Vila Dutra – Bauru, EE Profa Vera Campagnani – Rua São Valentimn, 03-30 – Jd Redentor I - Bauru, em São 
Paulo - ABERTURA DA LICITAÇÃO (DIA E HORA): 22/09/2022, às 14:00 hs.
- TOMADA DE PREÇOS Nº: 69/00387/22/02 - FDE-PRC-2022/00645 – PRÉDIO(S) / LOCALIZA-
ÇÃO(ÕES): EE/CEL Profa Aida Leda Bauer Davies  - Rua Silvano Ribeiro Droz, 200 – Vila Arens - Mongagua, 
EE Profa Aracy da Silva Freitas – Av. São Paulo, 1774 – Centro - Mongagua EE Dr. Abrahão Jacob Lafer – Rua 
Leme, 9562 – Guilhermina – Praia Grande; EE Alexandrina Santiago Netto – Rua Paulo Setubal, 19345 – Trevo 
– Praia Grande; EE Prof Laudelino Fernandes dos Santos -  Rua São Benedito, 762 – Caiçara – Praia Grande, 
EE Lions Club – Centro – Rua Ordovaldo Bruzeth, s/n - Quietude, EE Bal Palmeiras - Rua Paulino Borrelli, 
15885 – Mirim – Praia Grande, EE/CEL Dr. Reynaldo Kuntz Busch – Praça Guarani, 31 – Boqueirão – Praia 
Grande, em São Paulo - ABERTURA DA LICITAÇÃO (DIA E HORA): 22/09/2022, às 15:00 hs.
- TOMADA DE PREÇOS Nº: 69/00388/22/02 - FDE-PRC-2022/00646 – PRÉDIO(S) / LOCALIZA-
ÇÃO(ÕES): EE Pa Alberto Augusto  - Rua Dezessete, s/n – Cid. Nautica – São Vicente, EE Prof Albino Luiz 
Caldas – Rua Irmã Maria Rita de Souza Brito Lopes – Irmã Dulce, s/n – Humaita – São Vicente,  EE Armando 
Victorio Bei – Rua Carijos, 1020 – Joquei Clube – Saõ Vicente; EE Esmeraldo Soares Tarquinio de Campos 
Filho – Av. Dep. Ulisses Guimarães, 180 – Jd Rio Branco – São Vicente; EE Pa Joaquim Lopes Leão -  Rua 
Alexandre Sendim, 150 – Prq Bitaru – São Vicente, EE Prof Jose Nigro – Travessa do Parque, s/n – Catiapoa 
– São Vicente, EE Prof Luiz D’Aurea - Rua Candido Paulo Lie, s/n – Vila Nova São Vicente – São Vicente, EE 
Profa Zulmira de Almeida Lambert – Rua Campos, s/n – Jd Independencia – São Vicente, em São Paulo - 
ABERTURA DA LICITAÇÃO (DIA E HORA): 23/09/2022, às 09:30 hs.
- TOMADA DE PREÇOS Nº: 69/00394/22/02 - FDE-PRC-2022/00648 – PRÉDIO(S) / LOCALIZA-
ÇÃO(ÕES): EE Paulo Delicio  - Rua Pedro Dias Batista, 146 – Centro – Aguas de Santa Barbara, EE Prof 
Jose Leite Pinheiro – Praça Manoel Soares Nogueira, 2 – Vila Angelica – Cerqueira Cesar,  EE Profa Maria-
na Aparecida Todescato – Alameda Tipuanas, 3 – Jd Primavera – Cerqueira Cesar; EE/EMEF Assentamento 
Zumbi dos Palmares – Area Comunitaria do Assentamento Zumbi dos Palmares - Iaras; EE/EMEF Dr Avelino 
Aparecido Ribeiro/Julieta Buchid Carvalho -  Praça da Monção, 493 – Centro - Iaras, EE Abilio Raposo Ferraz 
Junior – Rua Pedro Villen, 5 – Vila Jrdim Brasil, EE Profa Sandra Aparecida de Araujo - Rua Joaquim Tavares 
dos Santos, s/n – Jd Brasil - Itai, EE Prof Dimas Mozart e Silva – Rua Manoel Joaquim Mendes, 661 – Vila S. 
Vicente – Taquarituba, EE Jose Penna – Rua 24 de Dezembro, 559 – Bela Vsita – Taquarituba, EE Pe Emilio 
Immos – Av. Paranapanema, 1211 – S Elizabeth - Avaré, em São Paulo - ABERTURA DA LICITAÇÃO (DIA 
E HORA): 23/09/2022, às 10:30 hs.
- TOMADA DE PREÇOS Nº: 69/00399/22/02 - FDE-PRC-2022/00664 – PRÉDIO(S) / LOCALIZA-
ÇÃO(ÕES): EE Comunidade Nsa. Sra. Aparecida – Rod. BR 153, km 140 – Faz. Reunidas - Promissão, em 
SP - ABERTURA DA LICITAÇÃO (DIA E HORA): 23/09/2022, às 14:00 hs.
- TOMADA DE PREÇOS Nº: 70/00405/22/02 - FDE-PRC-2022/00661 – PRÉDIO(S) / LOCALIZA-
ÇÃO(ÕES): EE Profa Aracy Leme da Veiga Ravache  - Praça Candido Mendes de Almeida, 184 – Jardim Novo 
Carrão - Aricanduva, EE Profa Branca Castro Canto e Melo – Rua Costa Barros, 2521 – Sitio Pinheirinho – São 
Lucas,  EE Caramuru – Rua Rego Barros, 501 – Jd. Vila formosa - Aricanduva; EE Eduardo Carlos Pereira – Av. 
Incinfidencia Mineira, 576 – Vila Rica - Aricanduva; EE Brg Eduardo Gomes -  Rua Leoncio Costa Vieira, 137 
– Jd Piqueroby - Aricanduva, EE Prof Joaquim Braga de Paula – Av. do Oratorio, 4330 – Jd. Guairaca – São 
Lucas, EE Profa Julieta Nogueira Rinaldi - Rua Ielmo Marinho, 940 – Prq. Independencia – São Lucas, EE Dr 
Secundino Domingues Filho  – Rua Secundinho Domingues, 136 – Jd Independencia – São Lucas, em São 
Paulo - ABERTURA DA LICITAÇÃO (DIA E HORA): 23/09/2022, às 15:00 hs.
- TOMADA DE PREÇOS Nº: 70/00409/22/02 - FDE-PRC-2022/00669 – PRÉDIO(S) / LOCALIZA-
ÇÃO(ÕES): EE Profa Beatriz do Rozario Bassi Astorino  - Rua Juiz de Fora, 366 – Vila Ema – São Lucas, 
EE Duque de Caxias – Rua Cel João de Oliveira Melo, 967 – Vila Antonieta - Aricanduva,  EE Dep. Joaquim 
Gouveia Franco Junior – Rua Vitor Hess,51 – Vila Industrial – São Lucas; EE Jose Chediak – Av. do Oratorio, 
2320 – Prq São Lucas – São Lucas; EE Profa Luiza Mendes Correa de Souza -  Av. Prof Luiz Ignacio Anhaia 
Melo, 5796 – Prq São Lucas, EE Profa Maria da Gloria Costa e Silva – Rua Dr Monteiro de Barros, 110 – Vila 
Elze – São Lucas, EE Nagib Izar - Rua Monte Cardoso, 671 – Vila Antonieta - Aricanduva, EE Prof Santos 
Amaro da Cruz  – Av. Barreira Grande, 795 – Jd Colorado - Aricanduva, em São Paulo - ABERTURA DA 
LICITAÇÃO (DIA E HORA): 26/09/2022, às 09:30 hs.
- TOMADA DE PREÇOS Nº: 70/00322/21/02 – PRÉDIO(S) / LOCALIZAÇÃO(ÕES): EE Profa. Maria Apa-
recida Rodrigues – Rua Berilo, 72 – Parque Alvorada, EE Prof. Anísio Teixeira – Rua Rio Uruu, 9 – Itaquera, EE 
Faz Juta VI – Rua Lisa Noblet, 62 – Fazenda da Juta, em SP - ABERTURA DA LICITAÇÃO (DIA E HORA): 
27/09/2022, às 10:00 hs.
O(s) Edital(is) poderá(ão) ser obtido(s) gratuitamente nos endereços eletrônicos http://www.imprensaoficial.
com.br e www.fde.sp.gov.br. A(s) planilha(s) Quantitativa(s) de Serviços e Preços deverá(ao) ser dispostas 
em formato BIN (arquivo de retorno - RET), gerada(s) OBRIGATORIAMENTE através do aplicativo DIGI-
TAGRP, o qual deverá ser instalado individualmente por pessoa jurídica (CNPJ), para serem inserida(s) em 
CD-ROM - (APLICATIVO DIGITA GRPV5003 PLANILHA QUANTITATIVA - versão JANEIRO / 2021  http://
www.fde.sp.gov.br/PagePublic/PesquisaLicitacoes.aspx?codigoMenu=28) (MANUAL DE INSTALAÇÃO- 
http://file.fde.sp.gov.br/portalfde/Arquivo/DocLicitacoes/Manual_do_Sistema_de_Digitacao_de_Propos-
tas_Versao_para_o_site.pdf) através do endereço eletrônico www.fde.sp.gov.br – Licitações. A(s) planilha(s) 
Quantitativa(s) de Serviços e Preços deverá(ao) ser(em) adquirida(s) através do endereço eletrônico www.
fde.sp.gov.br - Licitações. Os invólucros contendo as PROPOSTAS COMERCIAIS e os DOCUMENTOS DE 
HABILITAÇÃO juntamente com a Declaração de Pleno Atendimento aos Requisitos de Habilitação, Declaração 
de enquadramento como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte e Declaração de enquadramento como 
cooperativa que preencha as condições estabelecidas no art. 34, da Lei Federal nº 11.488/2007, deverão 
ser entregues devidamente acompanhados da Comprovação da condição de ME/EPP/COOPERATIVA, 
conforme o caso, no ato de abertura da sessão, na Sala de Licitações no 1º Andar – Gerência de Lici-
tações da Fundação para o Desenvolvimento da Educação - FDE, na Av. São Luís, 99 - São Paulo - SP. Esta(s) 
Licitação(ões) será(ão) processada(s) em conformidade com a LEI FEDERAL nº 8.666/93, com a Lei Estadual 
nº 6.544/89 e suas alterações, em especial aquelas decorrentes da Lei Estadual 13.121/08, e com o disposto 
nas CONDIÇÕES GERAIS PARA A REALIZAÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATAÇÕES DA FUNDAÇÃO PARA O 
DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FDE. As propostas deverão obedecer, rigorosamente, o estabelecido 
no(s) edital(is). ROBERTO POMPEI GOUVEIA - Gerente de Licitações

GOVERNO DO ESTADO
 DE SÃO PAULO

SECRETARIA DE ESTADO 
DA EDUCAÇÃO

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 Obra Nova por Implantação 
de Projeto Padrão:
- TOMADA DE PREÇOS Nº: 46/00078/22/02 - FDE-PRC-2022/00342 –- PRÉDIO(S) / LOCALIZA-
ÇÃO(ÕES): Terreno Jd Vicente de Carvalho III - Rua Francisco Pinto c/Rua 5, S/N - Cep: 12250-000 - Vicente 
de Carvalho III - Bertioga-SP - ABERTURA DA LICITAÇÃO (DIA E HORA): 26/09/2022, às 10:30 hs.
- TOMADA DE PREÇOS Nº: 46/00106/22/02 - FDE-PRC-2022/00549 – PRÉDIO(S) / LOCALIZA-
ÇÃO(ÕES): Terreno Praia de Guaratuba - Rua R 2 O/R1, s/n- Cep: 11268-006 - Loteamento Costa do Sol 
- Bertioga-SP - ABERTURA DA LICITAÇÃO (DIA E HORA): 26/09/2022, às 11:00 hs.
- TOMADA DE PREÇOS Nº: 46/00119/22/02 - FDE-PRC-2022/00503 – PRÉDIO(S) / LOCALIZA-
ÇÃO(ÕES): Terreno Jd do Bosque – Rua Oswaldo Pedroso Perretti/Rua Claudionor de Souza Porto, s/n Jar-
dim do Bosque - Taquaritinga-SP - ABERTURA DA LICITAÇÃO (DIA E HORA): 26/09/2022, às 14:00 hs.
- TOMADA DE PREÇOS Nº: 46/00120/22/02 - FDE-PRC-2022/00545 – PRÉDIO(S) / LOCALIZA-
ÇÃO(ÕES): Terreno Village Morada Verde/Jd Cisoto - Avenida Manoel Antonio de Carvalho com Rua Wan-
dir Joao Forti, s/n 0 Village Morada Verde - Olímpia-SP - ABERTURA DA LICITAÇÃO (DIA E HORA): 
26/09/2022, às 14:30 hs.
- TOMADA DE PREÇOS Nº: 46/00121/22/02 - FDE-PRC-2022/00567 – PRÉDIO(S) / LOCALIZA-
ÇÃO(ÕES): Terreno Jd Linda Chaib - Rua Padre Jose Joaquim de Oliveira Brazeiros, s/n Jardim Linda Chaib 
- Mogi-Mirim-SP - ABERTURA DA LICITAÇÃO (DIA E HORA): 26/09/2022, às 15:00 hs.
- TOMADA DE PREÇOS Nº: 46/00122/22/02 - FDE-PRC-2022/00569 – PRÉDIO(S) / LOCALIZA-
ÇÃO(ÕES): Terreno Jd Embare - Avenida Clemente Talarico/Av. Dr. Paulo Edmundo Dias Duarte/ Rua Orlando 
de Oliveira, s/n Jardim Embare - São Carlos-SP - ABERTURA DA LICITAÇÃO (DIA E HORA): 27/09/2022, 
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 - (APLI-
CATIVO 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 Servi-
ços 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 43/2022, PROCESSO: 306/2022, OBJETO RESUMIDO: 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E 
INCINERAÇÃO/TRATAMENTO DE RESÍDUOS DE SAÚDE DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO E 
DE MEDICAMENTOS E INSUMOS COM VALIDADE EXPIRADA. DATA E HORA DA LICITAÇÃO: 
18/08/2022 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.

JOSÉ LUIZ EROLES FREIRE,
Prefeito Municipal.

AVISO DE LICITAÇÃO
MODALIDADE: Pregão Presencial 72/2022, PROCESSO: 461/2022, OBJETO RESUMIDO: 
CONTRATAÇÃO DE SEGURO VEICULAR ANUAL PARA CAMINHÕES PERTENCENTES A FROTA 
PRÓPRIA MUNICIPAL. DATA E HORA DA LICITAÇÃO: 18/08/2022 as 09h00, LOCAL DA LICITAÇÃO: Sala 
de Licitações do Paço Municipal, na Praça Cel. Brasílio Fonseca, 35, Centro, Guararema – SP. O Edital 
poderá ser lido e obtido na íntegra no Paço Municipal de Guararema, no período das 08h30min às 16h00. 
Os interessados poderão obter o Edital por e-mail, enviando mensagem eletrônica para o endereço 
licitacao@guararema.sp.gov.br, informando os dados da empresa, a modalidade e o número da licitação. 
Outras informações podem ser obtidas pelo telefone (11) 4693-8000 Ramal 8086.

JOSÉ LUIZ EROLES FREIRE,
Prefeito Municipal.

A7gazetasp.com.br
Sexta-feira, 5 De agoSto De 2022 

COMUNICADO DE EXTRAVIO DE LIVROS SOCIETÁRIOS

Holding Mac Participações S.A. CNPJ/MF sob o nº 08.764.852/0001-67, devidamente 
registrado na Junta Comercial do Estado de São Paulo sob NIRE 35300340370, com sede 
à Rua Quinze de Novembro, nº 45, Centro, 7º andar, Sala C, CEP 18010-080, Sorocaba, Estado 
de São Paulo. Comunica o extravio do Livro de Registro de Presença de Acionistas de 07/01/2008 
número de ordem 1 e registro nº 1221.

COMUNICADO DE EXTRAVIO DE LIVROS SOCIETÁRIOS

Holding Mac FAM Participações S.A. CNPJ/MF sob o nº 08.812.923/0001-50, devidamente 
registrado na Junta Comercial do Estado de São Paulo sob NIRE 35300340388, com sede à 
Rua Quinze de Novembro, nº 45, Centro, 7º andar, Sala C, CEP 18010-080, Sorocaba, Estado de 
São Paulo. Comunica o extravio do Livro de Registro de Presença de Acionistas de 07/01/2008 
número de ordem 1 e registro nº 1223.

ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL EXÉRCITO DE SALVAÇÃO
Rua Juá, 264 - Saúde - São Paulo/SP - CEP 04138-020

CNPJ 43.898.923/0001-15
BALANÇO PATRIMONIAL (EM REAIS)

ATIVO N.E. 2021 2020
CIRCULANTE  11.417.451 4.566.181
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 04 2.419.912 2.540.240
 Caixa  40.849 70.676
 Bancos Conta Movimento  1.868.721 2.164.215
 Bancos Conta Aplicações C/Prazo  510.342 305.349
CLIENTES E OUTROS RECEBÍVEIS 05 7.472.030 782.390
 Clientes  7.135.126 412.647
 Créditos Diversos  336.904 369.743
OUTROS ATIVOS CIRCULANTES 05 1.525.508 1.243.551
 Antecipação a Colaboradores  166.342 151.930
 Pagamentos Antecipados  592.956 345.468
 Subvenções e/ou Convênios a Receber 12 766.209 746.154
NÃO - CIRCULANTE  44.336.090 44.942.695
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO 06 557.150 1.091.143
 Valores mobiliários a receber  - -
 Empréstimos a Receber Intersociedades  354.438 402.423
 Subvenções e/ou Convênios a Receber LP 12 202.711 688.720
IMOBILIZADO 07 43.778.941 43.851.552
 Bens em Uso  49.829.328 49.803.567
 Construções em Andamento  1.844.241 1.885.128
 (-) Depreciação Acumulada  (7.894.628) (7.837.143)
TOTAL DO ATIVO  55.753.541 49.508.876

PASSIVO N.E. 2021 2020
CIRCULANTE 08 9.094.780 3.671.683
 Obrigações Trabalhistas  244.524 397.684
 Obrigações Fiscais e Sociais a Rec  354.766 193.765
 Obrigações Tributárias a Recolher  36.771 109.679
 Fornecedores  6.367.644 864.705
 Outras Obrigações a Pagar  106.578 388.154
 Provisões Sociais e Trabalhistas  1.218.287 971.543
 Subvenções e/ou Convênios a Realizar 12 766.209 746.154
NÃO - CIRCULANTE  21.266.758 20.079.500
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO
 Provisões - Passivo Contigente 14 3.749.938 2.742.850
 Subvenções e/ou Convênios a Realizar LP 12 202.711 688.720
 Empréstimos a Pagar  17.314.108 16.647.930
PATRIMÔNIO LÍQUIDO 09 e 10 25.392.004 25.757.693
 Patrimônio Social  4.802.194 5.017.440
 Ajuste de Avaliação Patrimonial  21.022.918 21.314.452
	 Superávit	/	Déficit	do	Exercício	 	 (433.108)	 (574.199)

TOTAL DO PASSIVO  55.753.541 49.508.876

DEMONSTRAÇÃO DO SUPERÁVIT E/OU DÉFICIT DOS PERÍODOS 
(EM REAIS)

RECEITA BRUTA SERVIÇOS N.E. 2021 2020
1 - Receita Bruta Prestação Serviço Educacional:  1.913.270 2.156.823
(+) Subvenções e/ou Convênios Públicos
 p/Custeio (NBC TG 07) 12 1.506.907 1.554.475
(+)	Doações	Pessoas	Físicas	e/ou	Jurídicas
 p/Custeio (ITG 2002) 16 212.571 159.102
(+) Receitas Internas  2.285 4.283
(+) Rendimento s/ Aplicações Financeiras 04 - b 3.838 1.859
(+) Receita de Isenção Usufruida 17 e 18 187.669 437.103
(+) Receitas Trabalho Voluntário 21 - -
1.2 Receita Líquida de Prestação Serviço
 Educacional  1.913.270 2.156.823
1.4 (=) Superávit/Déficit Bruto Serviço Educacional  1.913.270 2.156.823
1.5 (-) Despesas Operacionais Área Educacional:  (2.155.436) (2.366.740)
1.5.1 (-) Despesas Administrativa e Operacional:  (2.155.436) (2.366.740)
(-) Gastos c/ Pessoal e Encargos  (1.573.571) (1.503.686)
(-)	Benefícios	 	 (94.378)	 (108.706)
(-) Despesas Administrativas  (236.293) (245.115)
(-) Manutenção  (14.861) (7.344)
(-) Depreciação/Amortização  (12.255) (11.759)
(-) Gerais  11.986 (12.291)
(-) Despesas Financeiras  (9.652) (13.310)
(-)	Manutenção	Veículos	 	 (18.360)	 (10.234)
(-) Despesas Tributárias  (20.382) (17.192)
(-) Despesa de Isenção Usufruida 17 e 18 (187.669) (437.103)
(-) Despesa de Trabalho Voluntário 21 - -
1.6 (=) Superávit/(Déficit) do Educacional  (242.166) (209.917)
2 - (+) Receita Bruta Prestação Área Social:  8.000.238 9.751.248
(+) Subvenções e/ou Convênios Públicos
 p/Custeio (NBC TG 07) 12 922.825 916.215
(+)	Doações	Pessoas	Físicas	e/ou	Jurídicas
 p/Custeio (ITG 2002) 16 5.453.603 7.279.212
(+) Receitas Internas  135.012 113.686
(+) Rendimento s/ Aplicações Financeiras 04 - b 35.849 6.223
(+) Receita de Isenção Usufruida 17 e 18 1.424.665 1.222.524
(+) Receitas Trabalho Voluntário 21 28.284 213.388
2.2 Receita Líquida de Prestação Área Social  8.000.238 9.751.248
2.4 (=) Superávit/Déficit Bruto Área Social  8.000.238 9.751.248
2.5 (-) Despesas Operacionais Área Social:  (13.160.566) (9.881.900)
2.5.1 (-) Despesas Administrativa e Operacional:  (13.160.566) (9.881.900)
(-) Gastos c/ Pessoal e Encargos  (4.787.559) (3.528.950)
(-)	Benefícios	 	 (428.122)	 (380.015)
(-) Despesas Administrativas  (2.622.769) (2.200.270)
(-) Manutenção  (52.801) (29.573)
(-) Depreciação/Amortização  (536.931) (524.504)
(-) Gerais  (2.653.030) (1.479.347)
(-) Despesas Financeiras  (63.706) (57.279)
(-)	Manutenção	Veículos	 	 (251.322)	 (211.163)
(-) Despesas Tributárias  (311.376) (34.887)
(-) Despesa de Isenção Usufruida 17 e 18 (1.424.665) (1.222.524)
(-) Despesa de Trabalho Voluntário 21 (28.284) (213.388)
2.6 (=) Superávit/(Déficit) do Área Social  (5.160.328) (130.651)
3 - (+) Receita das Atividades Sustentáveis:  27.530.196 17.823.763
(+) Receitas Internas  - -
(+) Receita das Atividades Sustentáveis  23.583.823 15.584.916
(+) Rendimento s/ Aplicações Financeiras 04 - b 628 12.277
(+) Receita de Isenção Usufruida 17 e 18 3.945.745 2.226.570
(+) Receitas Trabalho Voluntário 21 - -
3.2 Receita Líquida de Atividades Sustentáveis  27.530.196 17.823.763
3.4 (=) Superávit Bruto das Atividades
 Sustentáveis  27.530.196 17.823.763
3.5 (-) Despesas Operacionais Atividades
 Sustentáveis:  (22.560.811) (18.057.394)
3.5.1 (-) Despesas Operacionais Atividades
 Sustentáveis:  (22.560.811) (18.057.394)
(-) Gastos c/ Pessoal e Encargos  (8.201.403) (6.448.066)
(-)	Benefícios	 	 (2.763.830)	 (2.014.498)
(-) Despesas Administrativas  (3.188.246) (3.501.166)
(-) Despesas de Produção  (4.420.289) (1.276.107)
(-) Manutenção  (16.457) (25.683)
(-) Depreciação/Amortização  (9.869) (83.565)
(-) Gerais  (5.065) (1.403.751)
(-) Despesas Financeiras  (2.436) (267.239)
(-)	Manutenção	Veículos	 	 -	 (774.292)
(-) Despesas Tributárias  (7.470) (36.457)
(-) Despesa de Isenção Usufruida 17 e 18 (3.945.745) (2.226.570)
(-) Despesa de Trabalho Voluntário 21 - -
3.6 (=) Superávit/(Déficit) do Operacional
 Atividades Sustentáveis  4.969.385 (233.631)
(=) Superávit/(Déficit) do Período (toda Entidade)  (433.108) (574.199)

01 - Contexto Operacional: A Assistência e Promoção Social Exército de Salva-
ção	é	uma	Associação	sem	fins	lucrativos	e	econômicos,	de	caráter	beneficente	
de assistência social, com atividade preponderante na área de Assistência Social, 
conforme	o	artigo	2º	do	Estatuto	Social,	com	Título	de	Utilidade	Pública	Federal,	
conforme	Decreto	n.º	50.517,	de	2	de	maio	de	1961,	Título	de	Utilidade	Pública	
Estadual,	conforme	Decreto	n.º	8.668,	de	26	de	janeiro	de	1965,	Título	de	Utilida-
de Pública Municipal, conforme Decreto n.º 8.971, de 28 de agosto de 1970, com 
Certificado	de	Entidade	Beneficente	de	Assistência	Social	emitido	pelo	Conselho	
Nacional de Assistência Social - CNAS no. 240.544/70, em 09.11.1970, Pedido 
de	Renovação	em	18/12/2014,	Processo	nº.	71000.141741/2014-00,	certificado	
de inscrição na Utilidade Pública Estadual: Certidão SJDC nº 578/2015 - Lei nº 
2.574/80 e Cadastro no Pró-Social: D.O.E 07.08.73, Decreto Estadual nº 9.486 
de	13.09.1973	-	Registro	nº	2874,	certificado	de	inscrição	no	Conselho	Municipal	
de Assistência Social no. 255/2012, Decreto nº 38.877 de 21.12.99. Em cum-
primento	às	suas	finalidades	sociais,	a	APROSES	mantém	37	unidades	-	filiais	
incluindo matriz, intituladas como projetos e obras sociais, com repasse de ver-
bas,	em	parte	procedentes	do	exterior.	Tem	como	finalidade	estatutária,	conforme	
artigo 2º: a) promover a assistência social em conformidade com os parâmetros 
estabelecidos na Lei Orgânica da Assistência Social - nº 8.742/93 cumulado com 
o Decreto 6.308/07, guardadas as seguintes diretrizes e limites legais; I - Não fará 
discriminação	de	raça,	sexo,	cor,	idade,	credo	religioso	ou	político,	etnia,	gênero,	
orientação sexual, bem como condição social, o que garantirá a universalidade 
do	atendimento,	inclusive	para	pessoas	com	deficiência,	independentemente	de	
contraprestação do usuário; II	-	Manterá	a	finalidade	pública,	sempre	que	finan-
ciada pelo Estado, não obstante possuir natureza privada, e observará os prin-
cípios	da	 legalidade,	 impessoalidade,	moralidade,	publicidade,	economicidade,	
efetividade e congruência.
02 - Apresentação das Demonstrações Contábeis: Na elaboração das de-
monstrações contábeis de 2021, a Entidade adotou a Lei n° 11.638/2007, Lei 
nº. 11.941/09 que alteraram artigos da Lei nº. 6.404/76 em aspectos relativos 
à elaboração e divulgação das demonstrações contábeis. As demonstrações 
contábeis foram elaboradas em observância às práticas contábeis adotadas no 
Brasil,	características	qualitativas	da	informação	contábil,	Resolução	nº.	1.374/11	
(NBC TG), que trata da Estrutura Conceitual para a Elaboração e Apresentação 
das Demonstrações Contábeis, Resolução nº. 1.376/11 (NBC TG 26 R3), que 
trata da Apresentação das Demonstrações Contábeis, Deliberações da Comis-
são de Valores Mobiliários (CVM) e outras Normas emitidas pelo Conselho Fe-
deral de Contabilidade (CFC) e aplicáveis às Entidades sem Fins Lucrativos, e 
especialmente a Resolução n° 1.409/12 que aprovou a ITG 2002 (R1), para as 
Entidades Sem Finalidades de Lucros, que estabelece critérios e procedimentos 
específicos	de	avaliação,	de	registros	dos	componentes	e	variações	patrimoniais	
e	de	estruturação	das	demonstrações	 contábeis,	 e	as	 informações	mínimas	a	
serem	divulgadas	em	nota	explicativa	das	entidades	sem	finalidade	de	lucros.
03 - Formalidade da Escrituração Contábil Resolução 1.330/11 (NBC ITG 
2000): A entidade mantém um sistema de escrituração uniforme dos seus atos 
e fatos administrativos, por meio de processo eletrônico. Os registros contábeis 
contém,	o	número	de	identificação	dos	lançamentos	relacionados	ao	respectivo	
documento de origem externa ou interna ou, na sua falta, em elementos que 
comprovem ou evidenciem fatos e a prática de atos administrativos. As demons-
trações contábeis, incluindo as notas explicativas, elaboradas por disposições 
legais e estatutárias, serão transcritas no “Diário” da Entidade, e posteriormente 
registrado	no	Cartório	de	Registros	de	Pessoas	Jurídicas.	A	documentação	con-
tábil da Entidade é composta por todos os documentos, livros, papéis, registros 
e outras peças, que apoiam ou compõem a escrituração contábil. A documen-
tação	 contábil	 é	 hábil,	 revestida	das	 características	 intrínsecas	ou	extrínsecas	
essenciais,	definidas	na	legislação,	na	técnica-contábil	ou	aceitas	pelos	“usos	e	
costumes”. A entidade manter em boa ordem a documentação contábil.
04 - Principais Práticas Contábeis Adotadas: a) Caixa e Equivalentes de 
Caixa: Conforme determina a Resolução do CFC nº. 1.296/10 (NBC -TG 03) - 
Demonstração do Fluxo de Caixa e Resolução do CFC nº. 1.376/11 (NBC TG 26 
R3) - Apresentação Demonstrações Contábeis, os valores contabilizados neste 
sub-grupo representam moeda em caixa e depósitos à vista em conta bancária, 
bem	como	os	recursos	que	possuem	as	mesmas	características	de	liquidez	de	
caixa e de disponibilidade imediata ou até 90 (noventa) dias e que estão sujeitos 
a	insignificante	risco	de	mudança	de	valor;	b) Aplicações de Liquidez Imediata: 
As	aplicações	financeiras	estão	demonstradas	pelos	valores	originais	aplicados,	
acrescidos dos rendimentos pró-rata até a data do balanço; c) Ativos circulan-
tes e não circulantes. - Contas a receber de clientes - As contas a receber de 
clientes são registradas pelo valor faturado e/ou contratado. d) Imobilizado - Os 
ativos imobilizados são registrados pelo custo de aquisição ou construção, dedu-
zido da depreciação calculada pelo método linear com base nas taxas menciona-
das na Nota 07 e leva em consideração vida útil e utilização dos bens (Resolução 
CFC nº. 1.177/09 (NBC - TG 27). Outros gastos são capitalizados apenas quando 
há	um	aumento	nos	benefícios	econômicos	desse	item	do	imobilizado.	Qualquer	
outro tipo de gasto é reconhecido no resultado como despesa quando incorrido. 
e) Passivo Circulante e Não Circulante: Os passivos circulantes e não circu-
lantes são demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis acrescidos, 
quando aplicável, dos correspondentes encargo incorridas até a data do balanço 
patrimonial. Quando aplicável, os passivos circulantes e não circulantes são re-
gistrados	com	base	em	taxas	de	juros	que	refletem	o	prazo,	a	moeda	e	o	risco	
de cada transação. - Provisões - Uma provisão é reconhecida em decorrência 
de um evento passado que originou um passivo, sendo provável que um recurso 
econômico possa ser requerido para saldar a obrigação. As provisões são regis-
tradas quando julgadas prováveis e com base nas melhores estimativas do risco 
envolvido. f) Prazos: Os	ativos	realizáveis	e	os	passivos	exigíveis	até	o	encer-
ramento	do	exercício	seguinte	são	classificados	como	circulantes.	g) Provisão 
de Férias e Encargos: Foram provisionadas com base nos direitos adquiridos 
pelos empregados até a data do balanço. h) Provisão de 13º Salário e Encar-
gos: Foram provisionadas com base nos direitos adquiridos pelos empregados 
e baixados conforme o pagamento até a data do balanço. i) As Despesas e as 
Receitas: Estão apropriadas obedecendo ao regime de competência. j) Apura-
ção do Resultado: O resultado foi apurado segundo o Regime de Competência. 
As receitas de prestação de serviços são mensuradas pelo valor justo (acordado 
em contrato - valores recebidos ou a receber) e reconhecidas quando for provável 
que	benefícios	econômicos	 futuros	fluam	para	a	entidade	e	assim	possam	ser	
confiavelmente	mensurados.	Os	rendimentos	e	encargos	incidentes	sobre	os	Ati-
vos e Passivos e suas realizações estão reconhecidas no resultado.
 2021 2020
Receitas 37.769.926 25.845.636
Despesas 38.203.034 26.419.835
Resultado (433.108) (574.199)
05 - Clientes e Outros Recebíveis e Outros Ativos Circulantes: Este grupo 
é	 composto	 pelos	 seguros,	 assinaturas	 contratadas,	 cujo	 período	 de	 vigência	
beneficia	 o	 exercício	 seguinte	 e	 estão	 representadas	 pelo	 seu	 valor	 nominal,	
bem como adiantamentos, valores a recuperar e outros valores a receber das 
atividades sustentáveis.
 2021 2020
Disponível	 2.419.912	 2.540.240
Doadores Nacionais - Outros 2.054 1.530
Clientes 7.133.072 411.117
Antecipações a Colaboradores 166.342 151.930
Pagamentos Antecipados 592.956 345.468
Créditos Diversos 336.904 369.743
Subvenções e/ou Convênios Públicos a Receber 766.209 746.154
Ativo Circulante 11.417.451 4.566.181
06 - Ativo Não - Circulante (Realizável a Longo Prazo): Este grupo está com-
posto por valores a receber e recuperar, onde consistem de valores cujos venci-
mentos	ultrapassam	o	exercício	subseqüente.
 2021 2020
Ativo Intersociedades 354.438 402.423
Contas a Receber a Longo Prazo - -
Subvenções e/ou Convênios Públicos a Receber 202.711 688.720
Ativo Não Circulante - RLP 557.150 1.091.143
07 - Ativo Não - Circulante (Imobilizado): Os ativos Imobilizados são contabi-
lizados	pelo	custo	de	aquisição	ou	doação,	deduzidos	da	depreciação	do	perío-
do,	originando	o	valor	líquido	contábil,	combinado	com	os	seguintes	aspectos:	•	
Reavaliação	de	parcela	dos	bens	(terrenos	e	edifícios),	com	base	em	laudo	de	
avaliação	emitido	por	empresa	especializada;	•	Depreciação	calculada	pelo	mé-
todo linear, às taxas anuais mencionadas na Nota 7, que levam em consideração 
o	prazo	de	vida	útil-econômica	dos	bens.	•	As	taxas	anuais	de	depreciação	são	
as	seguintes:	(a)	Edifícios	-	entre	1,61%	e	5%	ao	ano;	(b)	veículos	-	20%	ao	ano;	
(c)	benfeitorias	-	4%	ao	ano;	(d)	computadores	e	periféricos	-	20%	ao	ano;	(e)	
ferramentas	-	10%	ao	ano;	(f)	instalações	-	10%	ao	ano;	(g)	máquinas	e	equipa-
mentos	-	10%	ao	ano;	(h)	móveis	e	utensílios	-	10%	ao	ano;	(i)	softwares	-	20%	ao	
ano;	(j)	equipamentos	de	telecomunicações	-	10%	ao	ano.	•	Em	2012,	a	entidade	
aprovou	laudo	de	avaliação	de	terrenos	e	edifícios	emitido	por	empresa	especia-
lizada e credenciada. Em consequência, foi contabilizado o ajuste de avaliação, 
no	montante	de	R$21.314.451,70	a	crédito	de	reserva	específica	no	patrimônio	
social.	•	Na	avaliação	efetuada	foram	considerados	os	seguintes	aspectos:	Para	
determinados imóveis, considerando a sua localização, tipo de construção, con-
servação e valorização imobiliária, foi impraticável segregar ou atribuir valor aos 
terrenos	e	construções.	Em	decorrência,	para	alguns	 imóveis	 foram	atribuídos	
valores somente para os terrenos e em outros casos a avaliação foi efetuada de 
forma geral, sem atribuir valor aos terrenos e construções. No caso dos terrenos 
recebidos em doação, cuja documentação contém cláusula restritiva quanto à 
possibilidade de venda do terreno (a entidade não pode aliená-lo sob qualquer 
hipótese),	a	avaliação	foi	efetuada	somente	para	as	edificações	e,	por	esse	mo-
tivo, estão apresentadas na rubrica “Benfeitorias em terrenos com restrições”.
Quadro Demonstrativo do Imobilizado em 31/12/2021
   Taxa de
 Valor  Depreciação
Descrição dos Bens Depreciação Anual
Terrenos 31.038.434 - -
Edifícios	 13.569.664	 3.821.672	 1,61%	A	5%
Benfeitorias	 53.419	 9.312	 4%
Instalações	 23.876	 20.121	 10%
Máquinas	e	Equipamentos	 924.399	 554.007	 10%
Móveis	e	Utensílios	 262.301	 153.943	 10%
Computadores	e	Periféricos	 571.797	 454.522	 20%
Veículos	 2.822.103	 2.585.883	 20%
Softwares	 291.209	 268.350	 20%
Ferramentas	 968	 722	 10%
Equipamentos	de	Telecomunicações	 27.986	 16.369	 10%
Benfeitorias	em	Imóveis	de	Terceiros	 243.172	 9.727	 4%
Construções em Andamento 1.844.241 - -
Total 51.673.569 7.894.628

08 - Obrigações a Curto Prazo (Passivo Circulante): Este grupo está compos-
to pelo seu valor nominal, original e representa o saldo credor de fornecedores 
em	geral,	obrigações	fiscais-empregatícias,	tributárias	e	outras	obrigações,	bem	
como as provisões sociais.
 2021 2020
Salários 244.522 397.683
Obrigações Sociais 354.766 193.765
Fornecedores/Contas a Pagar 6.367.644 864.705
Outras Obrigações 106.578 388.154
Obrigações Tributárias 30.191 42.259
Pagamento	de	Benefícios	 6.580	 67.421
Subvenções e/ou Convênios Públicos A Realizar 766.209 746.154
Provisões e Encargos 1.218.287 971.543
Operações Intersociedades 17.314.108 16.647.930
Passivo Circulante 26.408.886 20.319.613
09 - Patrimônio Líquido: O	patrimônio	líquido	é	apresentado	em	valores	atuali-
zados	e	compreende	o	Patrimônio	Social,	deduzido	do	déficit	do	exercício	ocor-
rido, os bens recebidos através de doações patrimoniais e o ajuste de avaliação 
patrimonial	considerados,	enquanto	não	computados	no	resultado	do	exercício	
em obediência ao regime de competência, as contrapartidas de aumentos ou 
diminuições	de	valor	atribuído	a	elementos	do	ativo	e	do	passivo,	em	decorrência	
da sua avaliação e preço de mercado.
 2021 2020
Fundo Patrimonial 4.802.196 5.017.439
Ajuste de Avaliação Patrimonial 21.022.918 21.314.452
Resultado	do	Exercício	 (433.108)		 (574.199)
Patrimônio Líquido 25.392.006 25.757.693
10 - Ajuste de Avaliação Patrimonial: Em consonância com a Resolução CFC 
Nº 1.159/09 (CTG 2000) e a Lei 11.638/07 a criação da conta Ajuste de Avaliação 
Patrimonial	 faz	parte	do	Patrimônio	Líquido	como	um	grupo	especial,	uma	vez	
que os valores nela contabilizados não transitaram pelo resultado e são oriundos 
de	aumentos	de	valores	atribuídos	a	elementos	do	ativo,	em	decorrência	de	sua	
avaliação a preços de mercado.
11 - Ajuste a Valor Presente Resolução do CFC nº. 1.151/09 (NBC TG 12): Em 
cumprimento a Resolução 1.151/09 (NBC TG 12) e a Lei 11.638/07 a Entidade 
efetuou o ajuste de valor presente das contas de Ativos e Passivos Circulantes 
(saldos de curto prazo), pois a sua Administração entendeu que tais fatos não re-
presentam efeitos relevantes. Ainda em atendimento as legislações supracitadas 
a Entidade deve efetuar o Ajuste Valor Presente (AVP) em todos os elementos 
integrantes do ativo e passivo, quando decorrentes de operações de longo prazo. 
O valor presente representa o valor de um direito ou obrigação descontadas as 
taxas,	possivelmente	de	mercado,	implícitas	em	seu	valor	original,	buscando-se	
registrar	essas	taxas	como	despesas	ou	receitas	financeiras.	Ao	analisarmos	os	
saldos contábeis (operações e/ou critério da essência sobre a forma) dos itens 
que estão compondo os ativos e passivos não-circulantes da Entidade, a Admi-
nistração entendeu que não foi necessário efetuar o Ajuste ao Valor Presente, 
pois essas rubricas (elementos dos ativos e passivos não-circulante) não se en-
quadram nos critérios de aplicação e mensuração da Resolução 1.151/09 que 
aprova a NBC TG 12 , onde descreveremos a seguir as seguintes situações que 
devem	ser	atendidas	para	obrigatoriedade	no	cumprimento	desta	Norma:	•	todas	
as transações que dão origem a ativos ou passivos, receitas ou despesas e, 
ainda,	mutações	do	patrimônio	líquido	que	tenham	como	contrapartida	um	ativo	
ou	passivo	com	liquidação	financeira	(a	pagar	ou	a	receber)	que	possuam	data	de	
realização	diferente	da	data	do	seu	reconhecimento;	•	as	operações	que,	em	sua	
essência,	representem	uma	saída	de	valores	como	financiamento,	tendo	como	
contrapartida clientes, empregados, fornecedor, entre outros. Essa situação de-
ve-se ao fato de que o valor presente da operação pode ser inferior ao saldo 
devido o que, em caso de dúvida, deve ser regido pela Resolução 1.187/09 que 
aprova	 a	NBC	TG	 30,	 que	 trata	 de	 receitas;	 •	 operações	 contratadas,	 ou	 até	
mesmo estimadas, que gerem ativos ou passivos devem ser reconhecidas por 
seu valor presente.
12 - Subvenções e/ou Convênios Públicos Resolução CFC nº. 1.305/10 (NBC 
TG 07): São	recursos	financeiros	provenientes	de	convênios	firmados	com	ór-
gãos governamentais, e tem como objetivo principal operacionalizar projetos e 
atividades pré-determinadas. Periodicamente, a Entidade presta conta de todo 
o	fluxo	financeiro	e	operacional	aos	órgãos	competentes,	ficando	também	toda	
documentação	a	disposição	para	qualquer	fiscalização.	Os	convênios	firmados	
estão de acordo com o estatuto social da Entidade e as despesas de acordo com 
suas	finalidades.	A	Entidade	para	a	contabilização	de	suas	subvenções	gover-
namentais, atendeu a Resolução CFC nº. 1.305/10 que aprovou a NBC TG 07 
- Subvenção e Assistência Governamentais e a Resolução do CFC Nº 1409/12 
(R1)	 que	aprovou	a	 ITG	2002.	A	entidade	 recebeu	no	decorrer	 do	período	as	
seguintes subvenções do Poder Público Federal, Estadual, Municipal e Privados:
Concedentes 2021 2020
Governos Municipais 2.131.461 2.129.511
Governos Estaduais 9.994 -
Governo Federal 176.200 179.382
Privados 112.077 161.796
Total 2.429.732 2.470.690
13 - Do Resultado do Exercício: O	déficit	do	exercício	de	2021	será	incorporado	
ao Patrimônio Social em conformidade com as exigências legais, estatutárias e a 
Resolução CFC Nº 1.409/12 (R1) que aprovou a NBC ITG 2002 em especial no 
item	15,	que	descreve	que	o	superávit	ou	déficit	do	exercício	deve	ser	registrado	
na conta do Patrimônio Social.
 2021 2020
(+) Subvenções e/ou Convênios Públicos
 p/Custeio (NBC TG 07) 2.429.732 2.470.691
(+)	Doações	Pessoas	Físicas	e/ou	Jurídicas
 p/Custeio (ITG 2002) 5.664.428 7.438.314
(+) Receita das Atividades Sustentáveis 23.583.823 15.584.916
(+) Receitas Internas 137.297 117.969
(+) Rendimento s/ Aplicações Financeiras 40.315 20.359
(+) Receita de Isenção Usufruida 5.884.157 3.886.197
(+) Receitas Trabalho Voluntário 234.854 213.388
(-) Gastos c/ Pessoal e Encargos (14.560.788) (8.582.513)
(-)	Benefícios	 (3.286.330)	 (1.830.383)
(-) Despesas Administrativas (6.047.308) (5.775.620)
(-) Despesas de Produção (2.795.320) (6.287.629)
(-) Manutenção (117.025) (36.916)
(-)  Depreciação/Amortização (646.788) (536.360)
(-) Gerais (2.848.590) (2.790.868)
(-)	Manutenção	Veículos	 (1.217.074)	 (221.397)
(-) Despesa de Isenção Usufruida (5.884.157) (3.886.197)
(-) Despesa de Trabalho Voluntário (234.854) (213.388)
(-) Despesas Tributárias (397.819) (52.078)
(-) Despesas Financeiras (371.660) (92.682)
 (433.108) (574.199)
14 - Provisão Passivos Contingentes (Resolução CFC Nº 1.180/09 NBC TG 
25): Em atendimento a Resolução CFC Nº 1.180/09, e respaldado por um docu-
mento	recebido	da	Assessoria	Jurídica,	constando	os	processos	administrativos	
e/ou	judiciais	(fiscais	e/ou	trabalhistas	e/ou	tributários)	que	a	Entidade	possui	e	a	
situação	provável	com	suficiente	segurança	das	perdas	desses	valores,	consti-
tuímos	uma	provisão	nesse	sentido.
Origem Cível Trabalhista Fiscal Total
Distrito Federal - - *1.501.396 1.501.396
Rio de Janeiro - 1.039.974 - 1.039.974
Santo André 83.343 - - 83.343
São Bernardo do Campo - 526.117 - 526.117
São Paulo - 599.108 - 599.108
Total 83.343 2.165.199 1.501.396 3.749.938
* Processos CEBAS:	 5026003-17.2020.4.03.6100	 -	 Certificado	 de	 Entidade	
Beneficente	de	Assistência	Social.	CEBAS - Nota sobre o Processo de Reabili-
tação da Entidade:	“Ressalta-se	que,	em	relação	ao	Certificado	de	Entidade	Be-
neficente	de	Assistência	Social	-	CEBAS,	com	a	publicação,	em	dezembro/2021,	
da	Lei	Complementar	187/2021,	a	partir	de	então,	essa	certificação	passou	a	ser	
fundamental para que a APROSES possa usufruir a Imunidade das Contribui-
ções Sociais. Diante disso, não obstante o indeferimento do pedido de renovação 
referente	ao	exercício	de	2016,	o	qual	 foi	objeto	de	Recurso	que,	atualmente,	
encontra-se	pendente	de	análise,	há	possibilidade	de	que	o	período	anterior	à	pu-
blicação dessa Lei Complementar tenha a citada imunidade reconhecida pela via 
judicial, ante os entendimentos jurisprudenciais favoráveis e, também, com base 
na declaração da inconstitucionalidade formal e material de determinados dispo-
sitivos expressos na Lei 12.101/2009 por parte do Supremo Tribunal Federal.”
Quadro de Renúncia Fiscal - 5 anos:
 2016 2017 2018 2019 2020 2021
IRPJ 961.917 1.127.693 1.047.612 1.036.811 1.180.420 1.306.107
CSLL 395.848 458.553 433.671 428.757 482.025 554.102
PIS 140.783 150.875 148.603 151.025 166.610 207.074
COFINS 650.391 696.691 686.049 697.291 769.171 956.128
INSS - Quota
 Patronal 2.702.406 2.747.780 2.668.899 2.684.608 2.441.170 3.067.821
Total 4.851.345 5.181.592 4.984.834 4.998.492 5.039.396 6.091.231
Processo de ICMS: “Além disso, cumpre-nos informar que a APROSES está 
promovendo os atos legais necessários à regularização das atividades execu-
tadas no âmbito do Salva-shopping, no sentido de fazer os devidos cadastros 
junto às Fazendas Estaduais, bem como formalizar os pedidos necessários para 
o reconhecimento da Imunidade/Isenção em relação ao ICMS e de dispensa do 
cumprimento das obrigações acessórias.” Hoje fosse a exigibilidade exercida 
pelo	poder	público	a	dívida	da	entidade	seria:

Quadro de estimativa de ICMS Devido: Cálculo ICMS e Multas Retroativos 5 anos (prescrição)
       Escrit. Livro
Ano Fat Fat. Ajustado (-) 2% ICMS 18% Multa Pgto ICMS 70% Multa Estoq 20% Emiss. NF 50% Entrada/Saída 20% Cupom Fiscal 2%
2021 23.381.351 22.825.850 4.108.653 2.876.057 821.731 11.412.925 4.565.170 456.517
2020 15.878.600 15.501.352 2.790.243 1.953.170 558.049 7.750.676 3.100.270 310.027
2019 15.600.100 15.229.469 2.741.304 1.918.913 548.261 7.614.734 3.045.894 304.589
2018 14.933.292 14.578.503 2.624.131 1.836.891 524.826 7.289.252 2.915.701 291.570
2017 14.033.876 13.700.456 2.466.082 1.726.257 493.216 6.850.228 2.740.091 274.009
Totais 83.827.219 81.835.630 14.730.413 10.311.289 2.946.083 40.917.815 16.367.126 1.636.713
Projetção ICMS devido s/ correção monetária UFESP 2021:     86.909.439
Baseado no critério de Pesunção
15 - Demonstração do Fluxo de Caixa: A Demonstração do Fluxo de Caixa foi 
elaborada em conformidade com a Resolução CFC Nº 1.152/2009 que aprovou 
a NBC TG 13, e também com a Resolução do CFC Nº. 1.296/10 que aprovou a 
NBC TG 03 - Demonstração dos Fluxos de Caixa. O Método na elaboração do 
Fluxo de Caixa que a Entidade optou foi o INDIRETO.
16 - Doações e Contribuições Recebidas: Eventualmente a Entidade recebe 
doações	e/ou	contribuições	de	pessoas	 físicas	e/ou	 jurídicas,	previstas	no	seu	
Estatuto Social, artigo 34 - Recursos Privados, incisos I e VI, conforme demons-
trativo em anexo:
 2021 2020
Apadrinhamento/ Paes 12.720,00 15.754,00
Donativos em Dinheiro 986.606,53 712.171,13
Campanhas Financeiras 6.969,85 4.226,15

Loja	Beneficente	 197.779,95	 182.695,01
Bazar 566.509,91 379.382,53
Cantina/ Refeição 8.892,40 6.555,00
Eventos 7.277,39 6.845,00
Estacionamento 4.724,17 4.710,00
Material Reciclável 4.158,00 3.138,20
Taxa de Ocupação 443.340,93 397.727,31
Apadrinhamento Do Exército 209.155,36 163.874,90
Designado do Exército 1.603,11 36.050,16
Projeto do Exército 3.432.499,03 5.331.885,35
Outras Receitas Externas 236.709,48 193.299,25
Doações e Contribuições Recebidas 6.118.946,16 7.438.313,99
17 - Isenção Tributária: A Assistência e Promoção Social Exército de Salvação 

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO (EM REAIS)

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021

Contas Especificações Patrimônio Social Superavit/Deficit do Exercício Reserva de Reavaliação Patrimônio Líquido
Saldo em 31 de dezembro de 2019 6.570.841 (1.880.836) 21.641.886 26.331.892
Transferido p/ patrimônio (1.880.836) 1.880.836 - -
Realização do Ajuste de Avaliação 327.434 - (327.434) -
Deficit	em	2020	 -	 (574.199)	 -	 (574.199)
Saldo em 31 de dezembro de 2020 5.017.439 (574.199) 21.314.452 25.757.693
Transferido p/ patrimônio 2.455.035 (2.455.035) - -
Ajuste	de	exercício	anterior	 -	 67.421	 -	 67.421
Realização do Ajuste de Avaliação 291.534 - (291.534) -
Deficit	em	2021	 -	 (433.108)	 -	 (433.108)
Saldo em 31 de dezembro de 2021 2.746.569 (2.820.722) (291.534) 25.392.005

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO
1- ATIVIDADES OPERACIONAIS 2021 2020
(Déficit)	do	Período	 (433.108)	 (574.199)
Ajustes	de	Exercícios	anteriores	 67.421	 -
Depreciação/Amortização 647.340 619.828
(Déficit) do Exercício Ajustado 281.653 45.629
Acréscimo / Decréscimo do AC + ANC
Contas a Receber (6.689.640) (356.079)
Despesas Antecipadas (261.901) (146.225)
Subvenções e / ou Convênios a Receber (20.056) 1.224.400
Realizavel a Longo Prazo 533.993 376.402
Total de Acréscimos/Decréscimos do AC + ANC (6.437.604) 1.098.499
Acréscimo / Decréscimo do PC + PNC
Contas a Pagar/ Fornecedores 5.502.939 745.669
Receitas Antecipadas (281.576) -
Subvenções e / ou Convênios a Receber 20.056 (1.224.400)
Subvenções e / ou Convênios a Receber - Longo Prazo (486.009) (744.594)
Provisões Trabalhistas e Passivo Contingente 1.188.766 2.156.229
Total de Acréscimos/Decréscimos do PC + PNC 5.944.176 932.904
TOTAL DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (211.775) 2.077.032
2- DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS
Venda de Imobilizado - -
(-) Novas Aquisições de Ativo Imobilizado (574.729) (1.269.368)
3- DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS
(+) Emprestimos a Pagar 666.178 656.722
(1+2+3) VARIAÇÃO DE CAIXA E EQUIVALENTES
 DE CAIXA (120.327) 1.464.386
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA
NO INICIO DO PERÍODO 2.540.240 1.075.854
VARIAÇÃO OCORRIDA NO PERÍODO (120.327) 1.464.386
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA
 NO FINAL DO PERÍODO 2.419.912 2.540.240

é isenta à incidência das Contribuições Sociais por força da Lei nº. 9.532/97, Lei 
nº. 12.101/09 (alterada pela Lei 12.868/13 e Decreto 8.242/14).
 2021 2020
INSS - Quota Patronal 3.067.821  2.441.170
COFINS s/ Faturamento 956.128  769.171
Imposto de Renda Pessoa Juridica 1.306.107  490.600
Contribuição	Social	s.	Lucro	Líquido	 554.102		 185.256
Isenções Fiscais 5.884.157 3.886.197
18 - Característica da Isenção: A Assistência e Promoção Social Exército de 
Salvação	é	uma	instituição	educacional	e/ou	social	e/ou	de	saúde	sem	fins	lucra-
tivos e econômicos, de direito privado, previsto no artigo 12 da Lei nº. 9.532/97 e 
artigo 1o. da Lei nº. 12.101/09 (alterada pela Lei 12.868/13 e Decreto 8.242/14), e 
por	isso	é	reconhecida	como	Entidade	Beneficente	de	Assistência	Social	(isenta),	
no	qual	usufrui	das	seguintes	características:	•	a	Instituição	é	regida	por	legisla-
ção	infraconstitucional;	•	a	Isenção	pode	ser	revogada	a	qualquer	tempo,	se	não	
cumprir	as	situações	condicionadas	em	Lei	(contra-partida);	•	existe	o	fato	gerador	
(nascimento da obrigação tributária), mas a entidades é dispensada de pagar o 
tributo;	•	há	o	direito	(Governo)	de	instituir	e	cobrar	tributo,	mas	ele	não	é	exercido.
19 - Requisitos Para Manutenção da Isenção Tributária: A Assistência e Pro-
moção	Social	Exército	de	Salvação	é	uma	entidade	beneficente	de	assistência	
social	pleiteia	na	justiça	a	recuperação	dos	benefícios	do	CEBAS	e	para	usufruir	
da Isenção Tributária determinada pelo artigo 29 da Lei nº. 12.101/09 (alterada 
pela Lei 12.868/13 e Decreto 8.242/14), cumpri os seguintes requisitos: ESTA-
TUTÁRIOS:	 •	não	percebe	a	seus	diretores,	conselheiros,	 sócios,	 instituidores	
ou	benfeitores,	remuneração,	vantagens	ou	benefícios,	direta	ou	indiretamente,	
por	qualquer	forma	ou	título,	em	razão	das	competências,	funções	ou	atividades	
que	lhes	sejam	atribuídas	pelos	respectivos	atos	constitutivos	(art.	23	do	Estatuto	
Social);	 •	 aplica	 suas	 rendas,	 seus	 recursos	e	eventual	 superávit	 integralmen-
te no território nacional, na manutenção e desenvolvimento de seus objetivos 
institucionais	(art.	37	do	Estatuto	Social);	•	não	distribua	resultados,	dividendos,	
bonificações,	participações	ou	parcelas	do	seu	patrimônio,	sob	qualquer	 forma	
ou	pretexto	(art.38	do	Estatuto	Social);	•	atende	o	princípio	da	universalidade	do	
atendimento, onde não direciona suas atividades exclusivamente para seus as-
sociados	(as);	•	tem	previsão	nos	seus	atos	constitutivos,	em	caso	de	dissolução	
ou extinção, a destinação do eventual patrimônio remanescente a entidade sem 
fins	lucrativos	congêneres	ou	a	entidades	públicas	(art.42	do	Estatuto	Social);	•	
consta	em	seu	estatuto	social	a	natureza,	objetivos	e	público-alvo	compatíveis	
com a Lei nº. 8.742/93 (LOAS) e Decreto nº. 6.308/07 (art.2º do Estatuto Social) - 
ESTE ITEM SE APLICA PARA AS ENTIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL COM 
PREPONDERÂNCIA OU NÃO NESTA ÁREA. OPERACIONAIS E CONTÁBEIS: 
• possui certidão negativa ou certidão positiva com efeito de negativa de débitos 
relativos aos tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil 
e	certificado	de	regularidade	do	Fundo	de	Garantia	do	Tempo	de	Serviço	-	FGTS;	
• mantêm sua escrituração contábil regular que registre as receitas e despesas, 
bem como a aplicação em gratuidade de forma segregada, em consonância com 
as normas emanadas do Conselho Federal de Contabilidade; • conserva em boa 
ordem, pelo prazo de 10 (dez) anos, contado da data da emissão, os documentos 
que comprovem a origem e a aplicação de seus recursos e os relativos a atos 
ou	operações	 realizados	que	 impliquem	modificação	da	situação	patrimonial;	 • 
cumpre as obrigações acessórias estabelecidas na legislação tributária; • elabora 
as	 demonstrações	 contábeis	 e	 financeiras	 devidamente	 auditadas	 por	 auditor	
independente legalmente habilitado nos Conselhos Regionais de Contabilidade.
20 - Contribuições Sociais Usufruídas (Isentas): A APROSES é uma entidade 
que goza, nos termos dos artigos 150 e 195 da Constituição Federal e dos artigos 12 
e	15	da	Lei	no.	9.532/97,	de	imunidade	e	isenção	tributária	a	nível	federal,	estadual	e	
municipal, sendo reconhecida como de utilidade pública no âmbito federal, estadual 
e municipal através dos Decretos no. 50.517, de 2 de maio de 1961, no. 8.668, de 
26 de janeiro de 1965, e no. 8.971, de 28 de agosto de 1970, respectivamente, 
possuindo,	ainda,	os	seguintes	certificados	emitidos	por	órgãos	governamentais:	•	
certificado	de	inscrição	no	Conselho	Municipal	de	Assistência	Social	no.	255/2012,	
Decreto	nº	38.877	de	21.12.99	-	Validade:	30/04/2019.	•	certificado	de	inscrição	na	
Utilidade Pública Estadual: Certidão SJDC nº 578/2015 - Lei nº 2.574/80 e Cadastro 
no Pró-Social: D.O.E 07.08.73, Decreto Estadual nº 9.486 de 13.09.1973 - Registro 
nº	2874	 •	certificado	de	Entidade	Beneficente	de	Assistência	Social	emitido	pelo	
Conselho Nacional de Assistência Social - CNAS no. 240.544/70, em 09.11.1970. 
Pedido de Renovação em 18/12/2014, Processo nº. 71000.141741/2014-00. A 
Assistência	e	Promoção	Social	Exército	de	Salvação	com	Certificado	de	Entida-
de	 Beneficente	 de	Assistência	 Social	 em	 análise	 do	 triênio	 2010/2011/2012,	 no	
Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, conforme processo No 
71000.059767/2012.35, requerimento protocolado em 28/06/2012, no qual usufrui 
da Isenção Tributária até o julgamento do seu processo, conforme determina o 
artigo 8o. do Decreto nº. 7.237/10. A Assistência e Promoção Social Exército de 
Salvação	com	Certificado	de	Entidade	Beneficente	de	Assistência	Social	em	análise	
do triênio 2013/2014/2015, no Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à 
Fome, conforme processo No (71000.141741/2014-00), requerimento protocolado 
em (18/12/2014), no qual usufrui da Isenção Tributária até o julgamento do seu pro-
cesso, conforme determina o artigo 8o. do Decreto nº. 8.242/14. Conforme o artigo 
29 da Lei nº. 12.101/09 (alterada pela Lei 12.868/13 e Decreto 8.242/14) entidade 
beneficente	certificada	fará	jus	à	isenção	do	pagamento	das	contribuições	de	que	
tratam os artigos 22 e 23 da Lei no 8.212/91. Abaixo demonstraremos as contribui-
ções	sociais	usufruídas,	a	forma	de	contabilização	e	o	montante	do	período	que	não	
é pago. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS USUFRUÍDAS:	•	20%	sobre	folha	de	salários	
e	serviços	de	autônomos	e	individuais;	•	RAT/SAT(1%,	2%	ou	3%	)	•	TERCEIROS	
(4,5%	-	Educação	e	Social	e	5,8%	-	Saúde)	•	COFINS	-	3%.	Em	2021,	o	montante	
da isenção da quota patronal da Contribuição para o Instituto Nacional do Seguro 
Social - INSS totalizou R$ 3.067.821, estando apresentada na demonstração do 
superávit	(déficit)	como	receita	e	custo	de	benefício	usufruído.
21 - Cobertura de Seguros: Para atender medidas preventivas adotadas perma-
nentemente, a Entidade efetua contratação de seguros em valor considerado su-
ficiente	para	cobertura	de	eventuais	sinistros,	e	assim	atendendo	principalmente	
o	Princípio	de	Contábil	de	Continuidade.
22 - Instrumentos Financeiros:	O	valor	contábil	dos	 instrumentos	financeiros	
registrados no balanço patrimonial equivale, aproximadamente, ao seu valor de 
mercado.	A	 entidade	 não	 possui	 operações	 com	 instrumentos	 financeiros	 não	
refletidas	nas	demonstrações	financeiras	em	31	de	dezembro	de	2021	e	de	2020,	
assim	como	não	realizou	operações	com	derivativos	financeiros.

São Paulo, 31 de dezembro de 2021.
DIRETORIA

Wilson Flavio Dias das Chagas Strasse - Presidente
CPF 497.568.699-68

Rodrigo Pereira de Souza - Contador
CRC SP-315221/O-0 - CPF 319.589.088-78

Raquel Elizabete de Sousa - 1ª Tesoureira
CPF 027.651.279-05

STRATA CONSTRUÇÕES E
 CONCESSIONÁRIAS INTEGRADAS S/A

CNPJ/MF N° 02.941.913/0001-38 - NIRE 3530051521-8.
EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA.

A STRATA CONSTRUÇÕES E CONCESSIONÁRIAS INTEGRADAS S/A, com endereço sito 
na Cidade de São Paulo, Estado do São Paulo, Rua Joaquim Floriano, 466, conj. 703, Bloco 
B, Itaim Bibi, CEP 04534-002, devidamente representada por seu Diretor Sr. MARCUS PINTO 
RÔLA, CONVOCA através do presente edital, todos os acionistas, para Assembleia Geral 
Ordinária e Extraordinária, que será realizada no endereço de sua sede, no dia 16 de Agosto 
de 2022, em primeira convocação às 09:00 horas, com a presença de acionistas representando 
no mínimo 1/4 (um quarto) do capital social e, em segunda convocação, com qualquer número, 
às 09:30 horas do mesmo dia, não exigindo a lei quórum especial (Art.07, parágrafo único 
do Estatuto), para fins de deliberar sobre a seguinte ordem do dia: Em AGO: a) Aprovação 
de Contas da Companhia, referentes ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2021; 
b) dar destinação aos resultados. Em AGE: a) Eleição de diretoria para o triênio 2022/2025 
b) Alteração da composição da Diretoria da Companhia; c) Consolidação do Estatuto Social; 
d) Outros assuntos de interesse da companhia. Ficam os Srs. Acionistas avisados de que os 
documentos pertinentes aos assuntos incluídos na ordem do dia encontram-se à disposição na 
sede da companhia. São Paulo/SP, 05 de Agosto de 2022. MARCUS PINTO RÔLA - Diretor.

PROCESSO Nº 036/2022
PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2022

Observo que o presente certame licitatório transcorreu dentro da regularidade e preceitos esta-
belecidos em Lei, não havendo nenhuma nulidade a ser pronunciada.
Em face disso, ADOTO o Julgamento exarado pelo pregoeiro, de modo a HOMOLOGAR a decisão 
que declarou vencedora e adjudicou o item 1 do edital à empresa MARKA VEÍCULOS LTDA, pelo 
valor total de R$ 497.500,00.
Convoque a empresa para a assinatura do respectivo contrato.

Santa Mercedes, 04 de agosto de 2022.
VALDIR VERONA 
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MERCEDES-SP

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 083/2022 - PROCESSO Nº 163/2022 - EDITAL Nº 107/2022
Objeto: Aquisição e instalação de grama sintética em torno do playground instalado na Praça Matriz 
no município de Serrana-SP. Data/Horário 09:00 horas (Horário de Brasília) do dia 18 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 pesso-
almente 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, 04 de agosto de 2022. Leonardo Caressato Capiteli - Prefeito Municipal

SAPHYR ADMINISTRADORA DE CENTROS COMERCIAIS LTDA.
CNPJ nº 07.910.126/0001-42 - NIRE 35.220.465.796

Extrato do Instrumento de Decisão do Sócio Único em 30.06.2022
Saphyr Holdco Serviços de Shopping Centers S.A., CNPJ 40.248.650/0001-75, JUCESP sob NIRE 35.300.570.774, 
com sede em São Paulo/SP, representada por seus diretores: Bruno Sampaio Greve, RG 44.786.237-6 SSP/SP e 
CPF/ME 332.913.348-17; e Carlos Frederico Youssef, RG 10204928-5, CPF 079.895.507-41; única sócia da Saphyr 
Administradora de Centros Comerciais Ltda., com sede em Osasco/SP, Resolve: A sócia única consigna: (i) 
redução de capital social, julgado excessivo, nos termos do artigo 1.082, II, da Lei 10.406/02. Com a redução do 
capital social no montante de R$ 868.000,00, o capital passará de R$4.004.810,00 para R$ 3.136.810,00, 
mediante o cancelamento de 868.000 quotas de sua titularidade, com a consequente restituição em moeda 
corrente nacional à sócia; (ii) a alteração da cláusula 4.1 do Contrato Social: “4.1. O Capital Social é de R$ 
3.136.810,00, dividido em 3.136.810 quotas, com valor nominal de R$ 1,00, distribuídas entre os sócios na 
seguinte proporção: Sócio: Saphyr Holdco Serviços de Shopping Centers S.A., Nº de Quotas: 3.136.810, Valor R$: 
3.136.810,00; Total: Nº de Quotas: 3.136.810, Valor R$: 3.136.810,00. Nada mais. Osasco/SP, 30.06.2022. Saphyr 
Holdco Serviços de Shopping Centers S.A - Por seus diretores Bruno Sampaio Greve e Carlos Frederico Youssef

ABERTURA/LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº002/2022 – PROCESSO 
Nº8735/2022: Contratação de empresa especializada para 

fornecimento de material e mão de obra para Reforma e Construção de 
Quadra na “E.M Prof.ª Sumie T. Matsuura Baldissera”, para a Secretaria 
Municipal de Educação, conforme especificações contidas no Edital. 
Abertura dia 08/09/2022, as 09h.
PREGÃO PRESENCIAL Nº035/2022 – PROCESSO Nº7116/2022 – SRP 
: Aquisição de serviços de fornecimento de refeições (marmitex), para 
diversas Secretarias Municipais, conforme especificações contidas no 
Edital. Abertura dia 17/08/2022, as 09h. 
O Edital na íntegra poderá ser obtido ou consultado através do site www.
capaobonito.sp.gov.br no portal Serviços, clicar em Editais.

Capão Bonito/SP, 04 de agosto de 2022
Dr. Júlio Fernando Galvão Dias- Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPÃO BONITO-SP

FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO  
MÉDICO E HOSPITALAR - FAMESP

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 046/2022 - FAMESP/BAURU
REGISTRO DE PREÇOS Nº 039/2022 - FAMESP/BAURU

PROCESSO Nº 11920/2022 - FAMESP/BAURU
Acha-se à disposição dos interessados do dia 05 a 17 de agosto de 2022, das 08:00 às 12:30 horas 
e das 13:30 às 17:00 horas, na Seção de Compras da Fundação para o Desenvolvimento Médico e 
Hospitalar - FAMESP, localizada na Av. Luiz Edmundo Carrijo Coube, nº 1-100, Jardim Santos 
Dumont, Município de Bauru, Estado de São Paulo, Fone (0xx14) 3103-7777, ramal 3606 ou 3356, 
ou pelo site www.compraeletronica.famesp.org.br, o EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO  
Nº 046/2022 - FAMESP, REGISTRO DE PREÇOS Nº 039/2022 - FAMESP, PROCESSO Nº 
11920/2022 - FAMESP, que tem como objetivo o REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE 
EQUIPOS DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DA FAMESP: 
HOSPITAL DE BASE DE BAURU, HOSPITAL ESTADUAL BAURU, MATERNIDADE SANTA 
ISABEL, HOSPITAL MANOEL DE ABREU, AME BAURU, ITAPETININGA, TUPÃ E SERVIÇO DE 
REABILITAÇÃO LUCY MONTORO DE BOTUCATU PELO PERÍODO DE 12 MESES, pelo menor 
preço por item, em conformidade com o disposto no Anexo II. A abertura da sessão pública será no 
dia 18 de agosto de 2022, com início às 09:15 horas.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJURU
CANCELAMENTO

TOMADA DE PREÇOS 10/2022
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA, 
COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA, PARA EXECUÇÃO DE 
REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CRECHE RAUL ALVES CARNEIRO, NO MUNICÍPIO 
DE CAJURU/SP. O Município de Cajuru informa a todos interessados, o cancelamento 
da Tomada de Preços 10/2022 para alterações no edital.

Cajuru/SP, 04 de agosto de 2022.
Alex Moretini - Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJURU
EXTRATO DE DISPENSA

 Contratante: Prefeitura Municipal de Cajuru-SP. Contratada: HIPER 
AMBIENTAL EIRELI EPP - CNPJ: 15.789.185/0001-32. Objeto: Contratação de 
empresa para emissão de autorização para intervenção em área APP. Dotação 
Orçamentária: 09.01.00. Foro Cajuru: Valor: Onde se lê R$ 15.000,00, passa-se a ler: 
R$ 15.990,00

Cajuru/SP, 04 de agosto de 2022
Alex Moretini

Prefeito Municipal

5ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE GUARULHOS/SP
Edital de Citação - prazo de 20 dias. Processo nº 1045100-41.2018.8.26.0224. O(A) MM. 
Juiz(a) de Direito da 5ª Vara Cível, do Foro de Guarulhos, Estado de São Paulo, Dr(a). 
Artur Pessôa De Melo Morais, na forma da Lei, etc. Faz saber a GISELE OLIVEIRA 
SALES, CPF nº 433.167.048-17, que OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E 
INVESTIMENTO, ajuizou uma ação de Busca e Apreensão referente ao contrato 
de Cédula de Crédito Bancária nº 1.01247.0001210.17, tendo como garantia, sob 
alienação fi duciária o veículo marca/modelo: Chevrolet/Celta 1.0/ Super 1.0 MPFI VHC 
8v 5p G, 2003, azul, placa: AKW7165, chassi: 9BGRD08X03G192718. Apreendido 
o bem e, estando a ré em lugar ignorado, foi deferida a citação por edital, para que 
em 05 (cinco) dias, após o prazo supra, pague o débito, sob pena de consolidar-
se a propriedade plena do bem no patrimônio do autor (Art. 3º do Dec. Lei 911/69, 
alterado pela Lei 10.931/04), podendo ainda, em 15 (quinze) dias, contestar, sob 
pena de revelia e confesso, fi cando advertida que será nomeado curador especial. 
Será o presente edital, por extrato, afi xado e publicado na forma da lei. NADA MAIS.

AVISO DE RETIFICAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 23/2022 
Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços de preparo 
e distribuição de alimentação  balanceada e em condições higiênico 
sanitárias adequadas, aos alunos regularmente matriculados na Rede 
Pública Municipal em quatros Unidades Escolares do Município.
Entrega dos Envelopes 01 e 02 e credenciamento: 18/08/2022  às 
14h00
Abertura do Envelope nº 01: 18/08/2022  às 14h30Min.
O Edital completo e seus anexos poderão ser adquiridos pelos 
interessados, pelo site da Prefeitura Municipal 
www.santabarbara.sp.gov.br

Santa Bárbara d’Oeste, 04 de agosto de 2022.
RAFAEL PIOVEZAN - Prefeito Municipal

CESAR HENRIQUE BRUHN PIERRE - Secretário de Administração

MUNICÍPIO DE SANTA BÁRBARA D’OESTE
ESTADO DE SÃO PAULO



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

A8gazetasp.com.br
SEXTA-FEIRA, 5 DE AGOSTO DE 2022 

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.

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 extra to, 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. 

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 RECO-
NHECIMENTO 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 acor-
dada, 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 titulari-
dade 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, MI-
NORU HAMADA, TIZUCO HAMADA, JOSE ANTONIO DOS SANTOS e MARIA LEVINO DOS SAN-
TOS, 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 1.380.779, em 29 de outubro de 2021, neste Serviço Registral, REQUERIMENTO DE RE-
CONHECIMENTO 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 do-
mini, 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 Senho-
ra 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 APPARECI-
DA DOS SANTOS, CLEIBE DOS SANTOS MALERBA GRIMALDI, MAURÍCIO GRIMALDI, LUCIANA 
GRIMALDI, WAGNER MALERBA, UBER MALERBA, e ANTONIO TEIXEIRA DAMASCENO, oferece-
rem eventual(is) impugnação(ões), desde que  fundamentada(s), em face ao titular de domínio, bem 
assim aos confrontantes, sob pena de não ser(em) considerada(s) e o procedimento administrativo 
seguir o curso previsto na referida Lei Federal nº. 6.015/1973, e nas Normas de Serviço editadas pela 
Corregedoria Geral do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, e ainda a teor do Provimento nº 
65, do Conselho Nacional de Justiça. Decorridos 15 dias da data da publicação deste, e na ausência 
de qualquer reclamação por escrito de quem se julgar prejudicado, proceder-se-á ao registro de que 
trata o artigo nº 216-A da Lei nº 6.015/73. Dado e passado no 11º Registro de Imóveis da Comarca da 
Capital, aos 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 RE-
CONHECIMENTO 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 qua-
dra 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 Extraju-
dicial 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 SIL-
VA, 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 Fede-
ral nº. 6.015/1973, e nas Normas de Serviço editadas pela Corregedoria Geral do Tribunal de Justiça 
do Estado de São Paulo, e ainda a teor do Provimento nº 65, do Conselho Nacional de Justiça. Decor-
ridos 15 dias da data da publicação deste, e na ausência de qualquer reclamação por escrito de quem 
se julgar prejudicado, proceder-se-á ao registro de que trata o artigo nº 216-A da Lei nº 6.015/73. Dado 
e passado no 11º Registro de Imóveis da Comarca da Capital, aos 03 de agosto de 2.022. O Oficial.

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

COMUNICADO AO MERCADO
AM RH DO BRASIL LTDA., CNPJ: 27.587.758/0001-24, encerrou 
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.

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 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 
da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 23 de junho de 2022.  P-04e05/08 

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 

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. 

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. 

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.

 
 
 
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 10 DIAS. PROCESSO Nº 0001764-27.2014.8.26.0197. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara, do 
Foro de Francisco Morato, Estado de São Paulo, Dr(a). RENATA APARECIDA DE OLIVEIRA MILANI, na forma da Lei, etc. FAZ SABER 
aos terceiros, interessados, ausentes, incertos e/ou desconhecidos, que lhe foi proposta uma ação de Procedimento Comum Cível por parte 
de MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO, em face de CR CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA. – ME, para que no prazo de 10 dias venham 
impugnar o pedido de levantamento da importância depositada para indenização referente a desapropriação dos imóveis registrados junto 
ao CRI de Francisco Morato: MATRÍCULA 1.695 - LOTE 8A, livro 02, ficha 01 do RGI, cadastro municipal 1-39-002-035-00, que figura no 
Registro Imobiliário como titular do domínio, homologo o termo de fls. 397/399 e reconhecido compradores ADRIANA SILVA DE QUEIROZ, 
JAIME GOME DA SILVA, JOSE FAGNER DA SILVA RIBEIRO E JOSÉ LEMOS DA SILVA RIBEIRO como parte legítima para o 
recebimento do valor indenizado nos autos referente ao imóvel expropriado; MATRÍCULA 1.696 - LOTE 8B, livro 02, ficha 01 do RGI, 
cadastro municipal 1-39-002-036-00, que figura no Registro Imobiliário como titular do domínio, homologo o termo de fls. 397/399 e 
reconhecido a promitente compradora JULIANA BAPTISTA GOMES PEREIRA como parte legítima para o recebimento do valor 
indenizado nos autos referente ao imóvel expropriado; MATRÍCULA 1.697 - LOTE 8C, livro 02, ficha 01 do RGI, cadastro municipal 1-39-
002-037-00, que figura no Registro Imobiliário como titular do domínio, homologo o termo de fls. 397/399 e reconheço o promitente 
comprador JULIANA BAPTISTA GOMES PEREIRA como parte legítima para o recebimento do valor indenizado nos autos referente ao 
imóvel expropriado, declarados de utilidade pública. Pela desapropriação destes 3 imóveis e mais outro que consta nos autos, foi ofertada a 
importância de R$ 159.067,75 (fls 56/60 185/187), tendo sido depositada previamente pela parte autora. Nos termos do artigo 34, do Decreto 
3.365/41 e para que no futuro não aleguem ignorância, expediu-se o presente edital, que será afixado e publicado na forma da Lei. NADA 
MAIS. Dado e passado nesta cidade de Francisco Morato, aos 27 de julho de 2022. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO expedido nos autos da Ação de Usucapião, PROCESSO Nº 0143541-44.2007.8.26.0100. O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito da 2ª Vara de Registros Públicos, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Juliana Dias Almeida de Filippo, na forma da Lei, 
etc. FAZ SABER a(o) Associação dos Oficiais da Polícia Militar e José Ferreira da Cruz, réus ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais 
interessados, bem como seus cônjuges e/ou sucessores, que Marcelo Urbani e Silvana Goulart Urbani ajuizou(ram) ação de USUCAPIÃO, 
visando declaração de domínio sobre imóvel situado na rua Cataguases, 349, Jardim São Paulo, São Paulo - SP, CEP.: 02042-020, 
alegando posse mansa e pacífica no prazo legal. Estando em termos, expede-se o presente edital para citação dos supramencionados para 
contestarem no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a fluir após o prazo de 20 (vinte) dias da publicação deste edital. Não sendo contestada a 
ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na 
forma da lei.. Nada Mais. São Paulo, 13 de julho de 2022. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO 15 DIAS. PROCESSO N° 1008145-87.2021.8.26.0100. O Dr. Valdir da Silva Queiroz Junior, Juiz de 
Direito da 9ª Vara Cível do Foro Central de São Paulo/SP, faz saber a (1) AGRESTE MIX COMÉRCIO DE ALIMENTOS ESTIVAS E 
HIGIENE LTDA, sociedade empresária inscrita no CNPJ sob o nº 10.527.149/0001-87 e (2) JOSÉ RODRIGUES DA SILVA NETO, 
brasileiro, empresário, inscrito no CPF sob o nº 012.919.084-55, que BANCO SAFRA S/A ajuizou contra eles AÇÃO MONITÓRIA, 
objetivando a quantia de R$ 68.012,31 (Janeiro/2021), decorrente do descumprimento do contrato de abertura de conta corrente e 
contratação de produtos e serviços que resultou na abertura da conta corrente nº 581.431-2 vinculada à agência 14400. Estando os réus em 
lugar ignorado, expede-se edital, para que, em 15 dias, pague o referido débito, que deverá ser atualizado e acrescido dos juros legais até o 
efetivo pagamento, sob pena de incidência de multa de 10% sobre o débito e, também, honorários advocatícios em 10%, nos termos do art. 
523 do CPC. Fica advertido, ainda, que transcorrido o prazo, sem o pagamento voluntário, será expedido, o mandado de penhora e 
avaliação. Transcorrido o prazo de 15 dias úteis para pagamento, iniciar-se-á, independente de nova intimação, o prazo de 15 dias úteis para 
que a requerida apresente, nos próprios autos, sua impugnação. NADA MAIS. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO – PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos autos da Ação de Usucapião, Processo nº 1005831-38.2017.8.26.0609. 
A MMª Juíza de Direito da 2ª Vara Cível do Foro de Taboão da Serra/SP, Drª RACHEL DE CASTRO MOREIRA E SILVA, na forma da Lei, 
FAZ SABER a ADRIANA SOARES DA SILVA que Mario Soares da Silva, ajuizou-lhe ação de Usucapião, objetivando a declaração de 
domínio sobre o imóvel situado na Rua Danlino Ramos Cruz, n° 81, Jardim Frei Galvão, Taboão da Serra – SP, cuja posse é mantida de 
forma mansa e pacifica há mais de 50 anos por ele. Estando em termos, expede-se o presente edital para citação dos supramencionados 
para, no prazo de 15 dias úteis, a fluir após o prazo de 20 dias. Não sendo contestada a ação, será considerada revel; caso em que lhe que 
será nomeado curador especial. Nada mais. Dado e passado nesta cidade de Taboão da Serra, aos 12 de julho de 2022. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. Processo nº 1095161-50.2019.8.26.0100. A MMª Juiza de Direito da 35ª Vara Cível do Foro 
Central/SP, Dra. FABIANA MARINI, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a DJALMA SANTINI DIAS, CPF. 540.501.548-20, que lhe foi 
proposta ação de Embargos de Terceiro Cível por parte de Maria de Lourdes da Silva Rocha e outros, objetivando a procedência da ação 
exonerando o bem imóvel matriculado sob número nº 13.904, da Serventia Registral Imobiliária de Bragança Paulista/SP. Estando o réu em 
lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 
dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, apresente resposta. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, 
caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da Lei. NADA MAIS. Dado e 
passado nesta cidade de São Paulo, aos 28 de julho de 2022. 
 

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos autos da Ação de Usucapião, PROCESSO Nº 1033119- 
38.2014.8.26.0100 (U-466). A Dra. Renata Pinto Lima Zanetta, MM. Juiza de Direito da 1ª Vara de Registros Públicos, do 
Foro Central Cível, da Comarca de SÃO PAULO, do Estado de São Paulo, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a Clotilde 
Justina da Silva, Luiz Rodrigues de Campos e s/m Clarice Alvina Rodrigues de Campos e João Elias Gomes Pinto e s/m 
Marcionila Rosa de Jesus Gomes Pinto, réus ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais interessados, bem como seus 
cônjuges, se casados forem, herdeiros e/ou sucessores, que Davi Batista de Jesus Campelo, Denis Jozias da Silva, 
Edson Jozias da Silva, Elisete Maria da Silva Campelo, Emerson Jozias da Silva, Jucilene Mendes dos Santos e 
Simone Fernandes Silva ajuizou(ram) ação de USUCAPIÃO, visando a declaração de domínio do imóvel localizado na 
Rua Doutor Georgino Paulino dos Santos, nº 123, Freguesia do Ó, São Paulo-SP, com área de 300,00 m², contribuinte nº 
307.062.0034-6, 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 úteis, a fluir após o prazo de 20 dias úteis, 
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. 

EDITAL DE INTIMAÇÃO – PRAZO DE 30 DIAS.
PROCESSO Nº. 0015429-75.2022.8.26.0506. O(A)
MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara Cível, do Foro de
Ribeirão Preto, Estado de São Paulo, Dr(a). Francisco
Camara Marques Pereira, na forma da Lei, etc. FAZ
SABER a(o) TÂNIA MARA ZARATIN SILVA,
Brasileira, Casada, Empresária, RG 15.785.957-5,
CPF 062.579.918-62, com endereço à Rua Humaita,
381, Santa Cruz, CEP 14030-680, Ribeirão Preto –
SP, que por este Juízo, tramita de uma ação de
Cumprimento de Sentença, movida por Sistema
Integrado de Educação e Cultura Ltda. S/C SINEC.
Encontrando-se a ré 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$ 29.551,09 (vinte e nove mil, quinhentos
e cinquenta e um reais e nove centavos) em junho/
2022, devidamente atualizada, sob pena de multa
de 10% sobre o valor do débito e honorários
advocatícios de 10% (artigo 523 e parágrafos, do
Código de Processo Civil). Fica ciente, ainda, que
nos termos do artigo 525 do Código de Processo Civil,
transcorrido o período acima indicado sem o
pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15
(quinze) dias úteis para que a executada,
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 Ribeirão Preto, aos 21 de julho de 2022.

ABANDONO DE EMPREGO
Solicitamos o comparecimento de EMERSON SANTOS SILVA, CTPS: 
055167 / Série 00432 - SP,   no prazo de 2 dias. O não comparecimento 
caracterizará Abandono Emprego, conf. Artigo 482 Letra I da C.L.T.

Danlex Serviços Ltda. CNPJ: 07.503.564/0001-96
2ª Vara Cível do Foro da Comarca de São Bernardo do Campo/SP.

Edital de Citação. Prazo de 20 dias. Processo nº 1020015-08.2015.8.26.0564. O Dr. Maurício Tini Garcia, Juiz de Direito da 2ª
Vara Cível do Foro da Comarca de São Bernardo do Campo/SP, na forma da lei, etc. Faz Saber a Barbara Daniela Ferrari de
Oliveira - ME, CNPJ/MF 11.674.501/0001-70, através de seu representante legal, que Banco Bradesco S/A., ajuizou ação de
Execução de Título Extrajudicial (Contratos Bancários), objetivando a cobrança da quantia de R$ 112.084,95 (outubro/2021), que
será atualizado até a data do efetivo pagamento, correspondente ao saldo devido pela Cédula de Crédito Bancário - Empréstimo
- Capital de Giro, sob o número 008.231.109, firmado em 11/07/2014. Ocorre que a ré não honrou com os pagamentos, tornando-
se inadimplente. Estando em lugar ignorado, incerto e não sabido, foi deferida a citação por edital, para que em 03 dias, a fluir
após os 20 dias supra, pague o valor mencionado, caso em que os honorários serão reduzidos pela metade; Não ocorrendo
pagamento voluntário, o débito será acrescido de multa de dez por cento (10%), também, de honorários de advogado de dez
por cento (10%), após proceda-se a imediata penhora e avaliação de bens; com ou sem penhora, intime-se do prazo legal de
15 dias para oposição de embargos; no mesmo prazo reconhecendo seu débito, a devedora poderá depositar 30% do
montante do principal e acessórios e, requerer o pagamento do restante em 06 parcelas mensais, acrescidas de correção monetária
e juros de 1% ao mês (Lei 11.382/2006). Decorrido o prazo para oferecimento de resposta (art. 231, inciso IV, NCPC), será nomeado
curador especial a executada (art. 257, IV e art. 72, inciso II NCPC), na ausência dos quais, prosseguirá o feito nos seus ulteriores
termos. Será o presente edital, afixado e publicado na forma da lei. São Bernardo do Campo, 28 de julho de 2022.

1ª Vara Regional de Competência Empresarial e Conflitos Relacionados à Arbitragem da 1ª RAJ PROCESSO Nº 1000661-26.2021.8.26.0260 O Doutor 
Marcello do Amaral Perino, MM Juiz de Direito da 1ª Vara Regional de Competência Empresarial e de Conflitos Relacionados à Arbitragem da 1ª RAJ, FAZ 
SABER que pelo presente edital ficam convocados os credores da Recuperação Judicial de Prime Refeições e Serviços Eireli Epp, autos nº 1000661-
26.2021.8.26.0260, para comparecerem e se reunirem em assembleia-geral a ser realizada POR MEIO VIRTUAL, no dia 26 de agosto de 2022, às 10 
horas, com início do credenciamento as 9 horas e encerramento as 9 horas e 45 minutos, em primeira convocação, ocasião em que a assembleia será 
instalada com a presença de credores titulares de mais da metade dos créditos de cada classe, computados pelo valor, e, caso não haja quórum nesta 
ocasião, ficam desde já convocados os credores para a assembleia, em segunda convocação, a ser realizada POR MEIO VIRTUAL, no dia 02 de setembro 
de 2022, às 10 horas, com início do credenciamento as 9 horas e encerramento as 9 horas e 45 minutos, a qual será instalada com a presença de qualquer 
número de credores. A assembleia ora convocada tem como objeto a deliberação pelos credores sobre a seguinte ordem do dia, a) aprovação, modificação 
ou rejeição do Plano de Recuperação Judicial apresentado; b) instalação do Comitê de Credores e eventual escolha de seus membros; c) outros assuntos 
de interesse dos credores e das Recuperandas. Nos termos do § 4º do art. 37 da Lei 11.101/2005, o credor poderá ser representado na assembleia-geral 
por mandatário ou representante legal, desde que entregue ao administrador judicial até 24 (vinte e quatro) horas antes da data prevista neste aviso de 
convocação para a realização da Assembleia, documento hábil que comprove seus poderes ou a indicação das folhas dos autos do processo em que se 
encontre o documento. Nos termos dos §§ 5º e 6º do artigo 37 da Lei 11.101/2005, os sindicatos que desejarem representar seus filiados deverão apresentar, 
em até 10 (dez) dias antes da data prevista neste aviso de convocação para a realização da Assembleia, a lista de credores fi liados que pretende 
representar, bem como comprovar a condição de filiado do credor na data da publicação do presente edital. Para participação do conclave virtual todos os 
credores deverão obrigatoriamente atender aos seguintes passos, mesmo aqueles que comparecerão diretamente ao conclave, dentro do prazo de 24 
(vinte e quatro) horas de antecedência: 1) Encaminhar a documentação acima, via eletrônica, aos e-mails rj@lucena.adv.br e 
agcvirtual@orgamessencial.com.br, simultaneamente, indicando, no mesmo ato, 01 (um) endereço eletrônico válido e 01 (um) número de telefone celular 
válido, para onde serão direcionados os convites eletrônicos de acesso à sala virtual de realização da AGC; 02) Recebida e conferida a documentação, o 
convite de acesso à sala virtual de realização da AGC será encaminhado de maneira definitiva, não sendo possível a modificação do convite e/ou reenvio 
para outro endereço eletrônico, onde também serão enviadas as instruções para o acesso à sala virtual de realização da AGC, 03) a cada credor será 
disponibilizado somente 01 (um) convite de acesso, independentemente da quantidade de procuradores ou prepostos indicados, e somente via 01 (um) 
endereço eletrônico indicado, observando-se que, caso o credor indique mais de um endereço eletrônico válido, a Administração Judicial poderá encaminhar 
o convite de acesso à sala virtual de realização da AGC para qualquer um deles, sendo de inteira responsabilidade do credor identificar para qual endereço 
eletrônico o convite foi remetido; 04) O acesso à sala virtual de realização da AGC deve se dar preferencialmente por computador pessoal com acesso à 
internet, para garantir a estabilidade das conexões e, caso não seja possível, o acesso poderá se dar via smartphone ou tablet, com acesso à internet, 
recomendando-se, nesse caso, a instalação e utilização do aplicativo Google Meet; 05) No dia da realização da AGC, a identificação e credenciamento dos 
credores se iniciará às 9 horas, em ambas as convocações, devendo cada credor que ingressar à sala se identificar via chat, bem como exibir para a 
câmera documento de identidade válido correspondente ao informado no instrumento de mandato encaminhado; 06) No momento do acesso à sala, o 
credor deverá seguir todas as instruções encaminhadas junto com o convite de acesso à sala virtual de realização da AGC; 07) No horário marcado para o 
encerramento do credenciamento, este será impreterivelmente encerrado, sendo atendido durante o intervalo entre o encerramento do credenciamento e 
o início dos trabalhos da AGC somente os credores que tiverem acessado a sala virtual ou que acionarem o serviço de suporte até o horário marcado para 
o encerramento do credenciamento, dando-se início aos trabalhos assembleares no horário assinalado, devendo todos os participantes manterem seus 
microfones desligados durante todo o evento, somente o abrindo quando devidamente autorizado pela Administração Judicial; 08) Os credores que 
desejarem fazer perguntas ou se manifestarem durante a AGC deverão solicitar o aparte via botão ?levantar a mão? disponível na plataforma, para que o 
Administrador Judicial organize os pedidos e conceda o direito de voz na ordem de solicitação, sendo que qualquer manifestação sem a autorização da 
Administração Judicial será imediatamente silenciada; 09) Na ocorrência de perda de conexão ou necessidade de suporte durante os trabalhos, qualquer 
credor poderá contatar imediatamente o canal dedicado via WhatsApp (11) 99592-2392, comunicando o ocorrido e solicitando suporte para reconexão; 10) 
As votações seguirão o mesmo trâmite das AGCs presenciais, podendo a Administração Judicial adotar qualquer das formas de coleta de votos usualmente 
praticadas; 11) Ao final das deliberações, os credores que desejarem deverão encaminhar suas ressalvas para o e-mail agcvirtual@orgamessencial.com.br, 
mesmo que tenham sido efetuadas via áudio durante a AGC; 12) Após o encerramento da AGC, o Administrador Judicial lavrará a ata do ocorrido de forma 
sumária e as ressalvas encaminhadas bem como o inteiro teor do chat serão incorporadas como seus anexos, após o que esta será projetada a todos os 
presentes e lida, sendo submetida à aprovação de todos, de modo que se recomenda a permanência na sala virtual de realização da AGC até o fim da sua 
leitura e aprovação; 13) Os credores que assinarão a ata receberão as instruções de procedimento no momento da AGC, observando-se expressamente o 
disposto no CG 809/2020 do TJSP; 14) A íntegra da AGC virtual, desde o início do credenciamento até seu encerramento, será gravada; 15) Caso a AGC 
não se instale em primeira convocação, novo convite de acesso à sala virtual de realização da AGC em segunda convocação será remetido para o mesmo 
endereço eletrônico de cadastro, podendo cada credor modificar o endereço eletrônico cadastrado para a primeira convocação até 48 (quarenta e oito) 
horas antes do início do credenciamento da AGC em segunda convocação; 16) A íntegra da Assembleia será transmitida ao vivo via streaming pelo canal 
AGC Virtual ou AGC Virtual II, ambos disponíveis na plataforma YouTube, permanecendo o vídeo à disposição de todos no canal após sua transmissão, 
concordando todos os participantes com a cessão dos direitos de imagem para tanto; 17) Instruções quanto ao acesso à plataforma poderão ser tomadas 
mediante os vídeos já existentes no canal AGC Virtual, na plataforma YouTube. A Assembleia-Geral de Credores ora convocada será regida pelos trâmites 
previstos na Lei 11.101/2005. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 01 de agosto de 2022. 
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AG-09 Participações Ltda - CNPJ/ME nº 42.675.247/0001-58 - NIRE 35.237.443.898
Instrumento Particular da 1ª Alteração do Contrato Social de Transformação da AG-09 Participações Ltda. em Sociedade Anônima.
1) Sergio Ricardo Cazela, RG nº 17.112.974 SSP/SP, CPF/ME nº 105.346.908-07, (“Sérgio”). na capacidade de sócio representando a 
totalidade do capital social da AG-09 Participações Ltda., CNPJ/ME”) 42.675.247/0001-58, decide, alterar o contrato social da Sociedade 
e transformá-la em S.A. da Capital Fechado, de acordo com os seguintes termos e condições. (i) Transformação da Companhia de socie-
dade empresária de responsabilidade Ltda. para S.A. de capital fechado; (ii) Alteração da denominação social de “AG-09 Participações 
Ltda. para “AG-09 Participações S.A.”; (iii) Conversão do capital social de R$ 100,00, dividido em 100 quotas, totalmente subscritas e 
integralizadas, representando a totalidade do capital social da Companhia, com valor nominal de R$ 1,00 cada, em 100 ações ordinárias, 
nominativas e sem valor nominal, pelo preço de emissão de R$ 1,00 cada, distribuídas e demonstradas nos Boletins de Subscrição. (iv) 
Alterar o endereço da sede para: Av. Marquês de São Vicente, nº 446, Sala 1809 - parte, bairro Várzea de Barra Funda, SP/SP – CEP: 
01139-000. (v) o estatuto Social da Companhia, que se encontra arquivado na íntegra na sede da Companhia. (vi) Eleição dos seguintes 
diretores da Companhia: (i) Sergio Ricardo Cazela, RG nº 17.112.974 SSP/SP, CPF/ME nº 105.346.908-07, como Diretor Presidente; e (ii) 
Mayara Mantovani Di Nardo, RG nº 45.032.479 SSP/SP, CPF/ME nº 382.116.808-07, como Diretora sem designação específica, ambos 
para um mandato de 3 anos, permitida a reeleição. SP, 03/12/2021. Advogada Responsável: Alexandre Luiz Alves Carvalho - OAB/SP: 
204.155. Jucesp sob NIRE nº 3530058242-0 nº 594.373/21-9 em 14/12/2021. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

C.SANTOS PUBLICIDADE & ARQUITETURA LTDA
CNPJ 42.227.084/0001-40 | CCM 6.960.743-5
Fone: (11) 2539-7534 | Cel: (11) 9.8258-0591 | e-mail: csantospublicidade@gmail.com

Aviso Legal: Esta mensagem é confidencial e contém informação amparada por segredo profissional. O conteúdo desta mensagem não 
deverá ser copiado nem divulgado a nenhuma pessoa.

AssociAção ReAl centRo Futebol clube
edital de convocação - para Assembleia Geral da Associação

Na qualidade de Presidente da Associação Real Centro Futebol Clube, inscrita sob CNPJ: 39.797.694/0001-75, 
convoco a todos os respectivos associados para a Assembleia Geral Ordinária, a ocorrer no dia 12/08/2022 entre as 
18:00 e 20:00, Seguinte Local: sede localizada sito a: Rua Conselheiro Nebias, 100 Apto 156 - Centro - S. Paulo. 
Essa tem o objetivo de tomar as seguintes deliberações: Eleição do Presidente e Vice-Presidente, Corpo Diretivo e 
tesoureiro. Conforme previsto em nosso estatuto, se em primeira chamada não for contabilizado o número mínimo 
de participantes será feita nova chamada e após decorrido 30 minutos do horário marcado e a sessão iniciará com 
a quantidade de associados presentes. Os Associados que não puderem comparecer na data e horário marcados, 
poderão nomear procuradores, através de instrumento particular com firma devidamente reconhecida em cartório, 
para representá-los, dando-lhes, inclusive, poder para votar em seu nome. Lembro-lhes que estarão impedidos de 
tomar parte nas deliberações dessa assembleia geral todos aqueles que se encontrem em débito com suas obrigações 
associativas. Contando com a presença e participação dos associados aptos. São Paulo, 01 de Agosto de 2022.

AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão nº 253/2022 - Eletrônico - Processo Administrativo: 
PMC.2022.00039550-04 -Interessado: Secretaria Municipal de Educação 
-Objeto: Prestação de serviços terceirizados com disponibilidade de mão de obra 
de cozinheiros, supervisores e responsáveis técnicos para o preparo e 
distribuição de refeições a alunos das Unidades Educacionais Municipais e 
Estaduais do Município de Campinas -Recebimento das Propostas dos lotes 
01 a 03: das 08h do dia 19/08/22 às 09h30min do dia 22/08/22 -Abertura das 
Propostas dos lotes 01 a 03: a partir das 09h30min do d ia 22/08/22 -Início da 
Disputa de Preços: a partir das 10h30min do dia 22/08/22 -Disponibilidade do 
Edital: a partir de 08/08/22, no portal eletrônico www.licitacoes-e.com.br. 
Esclarecimentos adicionais com a Pregoeira Giovana Souza pelo telefone (19) 
2116-0294.

Campinas, 04 de agosto de 2022
RAPHAEL BERNARDES PEIXOTO DOS SANTOS

Diretor do Departamento Central de Compras

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS
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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.

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 extra to, 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. 

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 RECO-
NHECIMENTO 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 acor-
dada, 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 titulari-
dade 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, MI-
NORU HAMADA, TIZUCO HAMADA, JOSE ANTONIO DOS SANTOS e MARIA LEVINO DOS SAN-
TOS, 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 1.380.779, em 29 de outubro de 2021, neste Serviço Registral, REQUERIMENTO DE RE-
CONHECIMENTO 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 do-
mini, 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 Senho-
ra 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 APPARECI-
DA DOS SANTOS, CLEIBE DOS SANTOS MALERBA GRIMALDI, MAURÍCIO GRIMALDI, LUCIANA 
GRIMALDI, WAGNER MALERBA, UBER MALERBA, e ANTONIO TEIXEIRA DAMASCENO, oferece-
rem eventual(is) impugnação(ões), desde que  fundamentada(s), em face ao titular de domínio, bem 
assim aos confrontantes, sob pena de não ser(em) considerada(s) e o procedimento administrativo 
seguir o curso previsto na referida Lei Federal nº. 6.015/1973, e nas Normas de Serviço editadas pela 
Corregedoria Geral do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, e ainda a teor do Provimento nº 
65, do Conselho Nacional de Justiça. Decorridos 15 dias da data da publicação deste, e na ausência 
de qualquer reclamação por escrito de quem se julgar prejudicado, proceder-se-á ao registro de que 
trata o artigo nº 216-A da Lei nº 6.015/73. Dado e passado no 11º Registro de Imóveis da Comarca da 
Capital, aos 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 RE-
CONHECIMENTO 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 qua-
dra 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 Extraju-
dicial 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 SIL-
VA, 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 Fede-
ral nº. 6.015/1973, e nas Normas de Serviço editadas pela Corregedoria Geral do Tribunal de Justiça 
do Estado de São Paulo, e ainda a teor do Provimento nº 65, do Conselho Nacional de Justiça. Decor-
ridos 15 dias da data da publicação deste, e na ausência de qualquer reclamação por escrito de quem 
se julgar prejudicado, proceder-se-á ao registro de que trata o artigo nº 216-A da Lei nº 6.015/73. Dado 
e passado no 11º Registro de Imóveis da Comarca da Capital, aos 03 de agosto de 2.022. O Oficial.

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

COMUNICADO AO MERCADO
AM RH DO BRASIL LTDA., CNPJ: 27.587.758/0001-24, encerrou 
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.

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 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 
da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 23 de junho de 2022.  P-04e05/08 

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 

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. 

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. 

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.

 
 
 
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 10 DIAS. PROCESSO Nº 0001764-27.2014.8.26.0197. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara, do 
Foro de Francisco Morato, Estado de São Paulo, Dr(a). RENATA APARECIDA DE OLIVEIRA MILANI, na forma da Lei, etc. FAZ SABER 
aos terceiros, interessados, ausentes, incertos e/ou desconhecidos, que lhe foi proposta uma ação de Procedimento Comum Cível por parte 
de MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO, em face de CR CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA. – ME, para que no prazo de 10 dias venham 
impugnar o pedido de levantamento da importância depositada para indenização referente a desapropriação dos imóveis registrados junto 
ao CRI de Francisco Morato: MATRÍCULA 1.695 - LOTE 8A, livro 02, ficha 01 do RGI, cadastro municipal 1-39-002-035-00, que figura no 
Registro Imobiliário como titular do domínio, homologo o termo de fls. 397/399 e reconhecido compradores ADRIANA SILVA DE QUEIROZ, 
JAIME GOME DA SILVA, JOSE FAGNER DA SILVA RIBEIRO E JOSÉ LEMOS DA SILVA RIBEIRO como parte legítima para o 
recebimento do valor indenizado nos autos referente ao imóvel expropriado; MATRÍCULA 1.696 - LOTE 8B, livro 02, ficha 01 do RGI, 
cadastro municipal 1-39-002-036-00, que figura no Registro Imobiliário como titular do domínio, homologo o termo de fls. 397/399 e 
reconhecido a promitente compradora JULIANA BAPTISTA GOMES PEREIRA como parte legítima para o recebimento do valor 
indenizado nos autos referente ao imóvel expropriado; MATRÍCULA 1.697 - LOTE 8C, livro 02, ficha 01 do RGI, cadastro municipal 1-39-
002-037-00, que figura no Registro Imobiliário como titular do domínio, homologo o termo de fls. 397/399 e reconheço o promitente 
comprador JULIANA BAPTISTA GOMES PEREIRA como parte legítima para o recebimento do valor indenizado nos autos referente ao 
imóvel expropriado, declarados de utilidade pública. Pela desapropriação destes 3 imóveis e mais outro que consta nos autos, foi ofertada a 
importância de R$ 159.067,75 (fls 56/60 185/187), tendo sido depositada previamente pela parte autora. Nos termos do artigo 34, do Decreto 
3.365/41 e para que no futuro não aleguem ignorância, expediu-se o presente edital, que será afixado e publicado na forma da Lei. NADA 
MAIS. Dado e passado nesta cidade de Francisco Morato, aos 27 de julho de 2022. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO expedido nos autos da Ação de Usucapião, PROCESSO Nº 0143541-44.2007.8.26.0100. O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito da 2ª Vara de Registros Públicos, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Juliana Dias Almeida de Filippo, na forma da Lei, 
etc. FAZ SABER a(o) Associação dos Oficiais da Polícia Militar e José Ferreira da Cruz, réus ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais 
interessados, bem como seus cônjuges e/ou sucessores, que Marcelo Urbani e Silvana Goulart Urbani ajuizou(ram) ação de USUCAPIÃO, 
visando declaração de domínio sobre imóvel situado na rua Cataguases, 349, Jardim São Paulo, São Paulo - SP, CEP.: 02042-020, 
alegando posse mansa e pacífica no prazo legal. Estando em termos, expede-se o presente edital para citação dos supramencionados para 
contestarem no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a fluir após o prazo de 20 (vinte) dias da publicação deste edital. Não sendo contestada a 
ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na 
forma da lei.. Nada Mais. São Paulo, 13 de julho de 2022. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO 15 DIAS. PROCESSO N° 1008145-87.2021.8.26.0100. O Dr. Valdir da Silva Queiroz Junior, Juiz de 
Direito da 9ª Vara Cível do Foro Central de São Paulo/SP, faz saber a (1) AGRESTE MIX COMÉRCIO DE ALIMENTOS ESTIVAS E 
HIGIENE LTDA, sociedade empresária inscrita no CNPJ sob o nº 10.527.149/0001-87 e (2) JOSÉ RODRIGUES DA SILVA NETO, 
brasileiro, empresário, inscrito no CPF sob o nº 012.919.084-55, que BANCO SAFRA S/A ajuizou contra eles AÇÃO MONITÓRIA, 
objetivando a quantia de R$ 68.012,31 (Janeiro/2021), decorrente do descumprimento do contrato de abertura de conta corrente e 
contratação de produtos e serviços que resultou na abertura da conta corrente nº 581.431-2 vinculada à agência 14400. Estando os réus em 
lugar ignorado, expede-se edital, para que, em 15 dias, pague o referido débito, que deverá ser atualizado e acrescido dos juros legais até o 
efetivo pagamento, sob pena de incidência de multa de 10% sobre o débito e, também, honorários advocatícios em 10%, nos termos do art. 
523 do CPC. Fica advertido, ainda, que transcorrido o prazo, sem o pagamento voluntário, será expedido, o mandado de penhora e 
avaliação. Transcorrido o prazo de 15 dias úteis para pagamento, iniciar-se-á, independente de nova intimação, o prazo de 15 dias úteis para 
que a requerida apresente, nos próprios autos, sua impugnação. NADA MAIS. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO – PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos autos da Ação de Usucapião, Processo nº 1005831-38.2017.8.26.0609. 
A MMª Juíza de Direito da 2ª Vara Cível do Foro de Taboão da Serra/SP, Drª RACHEL DE CASTRO MOREIRA E SILVA, na forma da Lei, 
FAZ SABER a ADRIANA SOARES DA SILVA que Mario Soares da Silva, ajuizou-lhe ação de Usucapião, objetivando a declaração de 
domínio sobre o imóvel situado na Rua Danlino Ramos Cruz, n° 81, Jardim Frei Galvão, Taboão da Serra – SP, cuja posse é mantida de 
forma mansa e pacifica há mais de 50 anos por ele. Estando em termos, expede-se o presente edital para citação dos supramencionados 
para, no prazo de 15 dias úteis, a fluir após o prazo de 20 dias. Não sendo contestada a ação, será considerada revel; caso em que lhe que 
será nomeado curador especial. Nada mais. Dado e passado nesta cidade de Taboão da Serra, aos 12 de julho de 2022. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. Processo nº 1095161-50.2019.8.26.0100. A MMª Juiza de Direito da 35ª Vara Cível do Foro 
Central/SP, Dra. FABIANA MARINI, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a DJALMA SANTINI DIAS, CPF. 540.501.548-20, que lhe foi 
proposta ação de Embargos de Terceiro Cível por parte de Maria de Lourdes da Silva Rocha e outros, objetivando a procedência da ação 
exonerando o bem imóvel matriculado sob número nº 13.904, da Serventia Registral Imobiliária de Bragança Paulista/SP. Estando o réu em 
lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 
dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, apresente resposta. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, 
caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da Lei. NADA MAIS. Dado e 
passado nesta cidade de São Paulo, aos 28 de julho de 2022. 
 

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos autos da Ação de Usucapião, PROCESSO Nº 1033119- 
38.2014.8.26.0100 (U-466). A Dra. Renata Pinto Lima Zanetta, MM. Juiza de Direito da 1ª Vara de Registros Públicos, do 
Foro Central Cível, da Comarca de SÃO PAULO, do Estado de São Paulo, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a Clotilde 
Justina da Silva, Luiz Rodrigues de Campos e s/m Clarice Alvina Rodrigues de Campos e João Elias Gomes Pinto e s/m 
Marcionila Rosa de Jesus Gomes Pinto, réus ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais interessados, bem como seus 
cônjuges, se casados forem, herdeiros e/ou sucessores, que Davi Batista de Jesus Campelo, Denis Jozias da Silva, 
Edson Jozias da Silva, Elisete Maria da Silva Campelo, Emerson Jozias da Silva, Jucilene Mendes dos Santos e 
Simone Fernandes Silva ajuizou(ram) ação de USUCAPIÃO, visando a declaração de domínio do imóvel localizado na 
Rua Doutor Georgino Paulino dos Santos, nº 123, Freguesia do Ó, São Paulo-SP, com área de 300,00 m², contribuinte nº 
307.062.0034-6, 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 úteis, a fluir após o prazo de 20 dias úteis, 
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. 

EDITAL DE INTIMAÇÃO – PRAZO DE 30 DIAS.
PROCESSO Nº. 0015429-75.2022.8.26.0506. O(A)
MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara Cível, do Foro de
Ribeirão Preto, Estado de São Paulo, Dr(a). Francisco
Camara Marques Pereira, na forma da Lei, etc. FAZ
SABER a(o) TÂNIA MARA ZARATIN SILVA,
Brasileira, Casada, Empresária, RG 15.785.957-5,
CPF 062.579.918-62, com endereço à Rua Humaita,
381, Santa Cruz, CEP 14030-680, Ribeirão Preto –
SP, que por este Juízo, tramita de uma ação de
Cumprimento de Sentença, movida por Sistema
Integrado de Educação e Cultura Ltda. S/C SINEC.
Encontrando-se a ré 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$ 29.551,09 (vinte e nove mil, quinhentos
e cinquenta e um reais e nove centavos) em junho/
2022, devidamente atualizada, sob pena de multa
de 10% sobre o valor do débito e honorários
advocatícios de 10% (artigo 523 e parágrafos, do
Código de Processo Civil). Fica ciente, ainda, que
nos termos do artigo 525 do Código de Processo Civil,
transcorrido o período acima indicado sem o
pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15
(quinze) dias úteis para que a executada,
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 Ribeirão Preto, aos 21 de julho de 2022.

ABANDONO DE EMPREGO
Solicitamos o comparecimento de EMERSON SANTOS SILVA, CTPS: 
055167 / Série 00432 - SP,   no prazo de 2 dias. O não comparecimento 
caracterizará Abandono Emprego, conf. Artigo 482 Letra I da C.L.T.

Danlex Serviços Ltda. CNPJ: 07.503.564/0001-96
2ª Vara Cível do Foro da Comarca de São Bernardo do Campo/SP.

Edital de Citação. Prazo de 20 dias. Processo nº 1020015-08.2015.8.26.0564. O Dr. Maurício Tini Garcia, Juiz de Direito da 2ª
Vara Cível do Foro da Comarca de São Bernardo do Campo/SP, na forma da lei, etc. Faz Saber a Barbara Daniela Ferrari de
Oliveira - ME, CNPJ/MF 11.674.501/0001-70, através de seu representante legal, que Banco Bradesco S/A., ajuizou ação de
Execução de Título Extrajudicial (Contratos Bancários), objetivando a cobrança da quantia de R$ 112.084,95 (outubro/2021), que
será atualizado até a data do efetivo pagamento, correspondente ao saldo devido pela Cédula de Crédito Bancário - Empréstimo
- Capital de Giro, sob o número 008.231.109, firmado em 11/07/2014. Ocorre que a ré não honrou com os pagamentos, tornando-
se inadimplente. Estando em lugar ignorado, incerto e não sabido, foi deferida a citação por edital, para que em 03 dias, a fluir
após os 20 dias supra, pague o valor mencionado, caso em que os honorários serão reduzidos pela metade; Não ocorrendo
pagamento voluntário, o débito será acrescido de multa de dez por cento (10%), também, de honorários de advogado de dez
por cento (10%), após proceda-se a imediata penhora e avaliação de bens; com ou sem penhora, intime-se do prazo legal de
15 dias para oposição de embargos; no mesmo prazo reconhecendo seu débito, a devedora poderá depositar 30% do
montante do principal e acessórios e, requerer o pagamento do restante em 06 parcelas mensais, acrescidas de correção monetária
e juros de 1% ao mês (Lei 11.382/2006). Decorrido o prazo para oferecimento de resposta (art. 231, inciso IV, NCPC), será nomeado
curador especial a executada (art. 257, IV e art. 72, inciso II NCPC), na ausência dos quais, prosseguirá o feito nos seus ulteriores
termos. Será o presente edital, afixado e publicado na forma da lei. São Bernardo do Campo, 28 de julho de 2022.

1ª Vara Regional de Competência Empresarial e Conflitos Relacionados à Arbitragem da 1ª RAJ PROCESSO Nº 1000661-26.2021.8.26.0260 O Doutor 
Marcello do Amaral Perino, MM Juiz de Direito da 1ª Vara Regional de Competência Empresarial e de Conflitos Relacionados à Arbitragem da 1ª RAJ, FAZ 
SABER que pelo presente edital ficam convocados os credores da Recuperação Judicial de Prime Refeições e Serviços Eireli Epp, autos nº 1000661-
26.2021.8.26.0260, para comparecerem e se reunirem em assembleia-geral a ser realizada POR MEIO VIRTUAL, no dia 26 de agosto de 2022, às 10 
horas, com início do credenciamento as 9 horas e encerramento as 9 horas e 45 minutos, em primeira convocação, ocasião em que a assembleia será 
instalada com a presença de credores titulares de mais da metade dos créditos de cada classe, computados pelo valor, e, caso não haja quórum nesta 
ocasião, ficam desde já convocados os credores para a assembleia, em segunda convocação, a ser realizada POR MEIO VIRTUAL, no dia 02 de setembro 
de 2022, às 10 horas, com início do credenciamento as 9 horas e encerramento as 9 horas e 45 minutos, a qual será instalada com a presença de qualquer 
número de credores. A assembleia ora convocada tem como objeto a deliberação pelos credores sobre a seguinte ordem do dia, a) aprovação, modificação 
ou rejeição do Plano de Recuperação Judicial apresentado; b) instalação do Comitê de Credores e eventual escolha de seus membros; c) outros assuntos 
de interesse dos credores e das Recuperandas. Nos termos do § 4º do art. 37 da Lei 11.101/2005, o credor poderá ser representado na assembleia-geral 
por mandatário ou representante legal, desde que entregue ao administrador judicial até 24 (vinte e quatro) horas antes da data prevista neste aviso de 
convocação para a realização da Assembleia, documento hábil que comprove seus poderes ou a indicação das folhas dos autos do processo em que se 
encontre o documento. Nos termos dos §§ 5º e 6º do artigo 37 da Lei 11.101/2005, os sindicatos que desejarem representar seus filiados deverão apresentar, 
em até 10 (dez) dias antes da data prevista neste aviso de convocação para a realização da Assembleia, a lista de credores fi liados que pretende 
representar, bem como comprovar a condição de filiado do credor na data da publicação do presente edital. Para participação do conclave virtual todos os 
credores deverão obrigatoriamente atender aos seguintes passos, mesmo aqueles que comparecerão diretamente ao conclave, dentro do prazo de 24 
(vinte e quatro) horas de antecedência: 1) Encaminhar a documentação acima, via eletrônica, aos e-mails rj@lucena.adv.br e 
agcvirtual@orgamessencial.com.br, simultaneamente, indicando, no mesmo ato, 01 (um) endereço eletrônico válido e 01 (um) número de telefone celular 
válido, para onde serão direcionados os convites eletrônicos de acesso à sala virtual de realização da AGC; 02) Recebida e conferida a documentação, o 
convite de acesso à sala virtual de realização da AGC será encaminhado de maneira definitiva, não sendo possível a modificação do convite e/ou reenvio 
para outro endereço eletrônico, onde também serão enviadas as instruções para o acesso à sala virtual de realização da AGC, 03) a cada credor será 
disponibilizado somente 01 (um) convite de acesso, independentemente da quantidade de procuradores ou prepostos indicados, e somente via 01 (um) 
endereço eletrônico indicado, observando-se que, caso o credor indique mais de um endereço eletrônico válido, a Administração Judicial poderá encaminhar 
o convite de acesso à sala virtual de realização da AGC para qualquer um deles, sendo de inteira responsabilidade do credor identificar para qual endereço 
eletrônico o convite foi remetido; 04) O acesso à sala virtual de realização da AGC deve se dar preferencialmente por computador pessoal com acesso à 
internet, para garantir a estabilidade das conexões e, caso não seja possível, o acesso poderá se dar via smartphone ou tablet, com acesso à internet, 
recomendando-se, nesse caso, a instalação e utilização do aplicativo Google Meet; 05) No dia da realização da AGC, a identificação e credenciamento dos 
credores se iniciará às 9 horas, em ambas as convocações, devendo cada credor que ingressar à sala se identificar via chat, bem como exibir para a 
câmera documento de identidade válido correspondente ao informado no instrumento de mandato encaminhado; 06) No momento do acesso à sala, o 
credor deverá seguir todas as instruções encaminhadas junto com o convite de acesso à sala virtual de realização da AGC; 07) No horário marcado para o 
encerramento do credenciamento, este será impreterivelmente encerrado, sendo atendido durante o intervalo entre o encerramento do credenciamento e 
o início dos trabalhos da AGC somente os credores que tiverem acessado a sala virtual ou que acionarem o serviço de suporte até o horário marcado para 
o encerramento do credenciamento, dando-se início aos trabalhos assembleares no horário assinalado, devendo todos os participantes manterem seus 
microfones desligados durante todo o evento, somente o abrindo quando devidamente autorizado pela Administração Judicial; 08) Os credores que 
desejarem fazer perguntas ou se manifestarem durante a AGC deverão solicitar o aparte via botão ?levantar a mão? disponível na plataforma, para que o 
Administrador Judicial organize os pedidos e conceda o direito de voz na ordem de solicitação, sendo que qualquer manifestação sem a autorização da 
Administração Judicial será imediatamente silenciada; 09) Na ocorrência de perda de conexão ou necessidade de suporte durante os trabalhos, qualquer 
credor poderá contatar imediatamente o canal dedicado via WhatsApp (11) 99592-2392, comunicando o ocorrido e solicitando suporte para reconexão; 10) 
As votações seguirão o mesmo trâmite das AGCs presenciais, podendo a Administração Judicial adotar qualquer das formas de coleta de votos usualmente 
praticadas; 11) Ao final das deliberações, os credores que desejarem deverão encaminhar suas ressalvas para o e-mail agcvirtual@orgamessencial.com.br, 
mesmo que tenham sido efetuadas via áudio durante a AGC; 12) Após o encerramento da AGC, o Administrador Judicial lavrará a ata do ocorrido de forma 
sumária e as ressalvas encaminhadas bem como o inteiro teor do chat serão incorporadas como seus anexos, após o que esta será projetada a todos os 
presentes e lida, sendo submetida à aprovação de todos, de modo que se recomenda a permanência na sala virtual de realização da AGC até o fim da sua 
leitura e aprovação; 13) Os credores que assinarão a ata receberão as instruções de procedimento no momento da AGC, observando-se expressamente o 
disposto no CG 809/2020 do TJSP; 14) A íntegra da AGC virtual, desde o início do credenciamento até seu encerramento, será gravada; 15) Caso a AGC 
não se instale em primeira convocação, novo convite de acesso à sala virtual de realização da AGC em segunda convocação será remetido para o mesmo 
endereço eletrônico de cadastro, podendo cada credor modificar o endereço eletrônico cadastrado para a primeira convocação até 48 (quarenta e oito) 
horas antes do início do credenciamento da AGC em segunda convocação; 16) A íntegra da Assembleia será transmitida ao vivo via streaming pelo canal 
AGC Virtual ou AGC Virtual II, ambos disponíveis na plataforma YouTube, permanecendo o vídeo à disposição de todos no canal após sua transmissão, 
concordando todos os participantes com a cessão dos direitos de imagem para tanto; 17) Instruções quanto ao acesso à plataforma poderão ser tomadas 
mediante os vídeos já existentes no canal AGC Virtual, na plataforma YouTube. A Assembleia-Geral de Credores ora convocada será regida pelos trâmites 
previstos na Lei 11.101/2005. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 01 de agosto de 2022. 
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04 e 05/08
2 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 1000039-98.2020.
valor total: R$ 28,00 K-04e05/08




  
                 


                    
 


04/08
4 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 1058097-09.2019.
valor total: R$ 28,00









       
                 

 
                    
    



    K-04e05/08

04 e 05/08
2 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 1006602-08.2015.
valor total: R$ 28,00 K-04e05/08



 
    
                

   
              
                   

            

04 e 05/08
2 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 1122743-54.2021.
valor total: R$ 28,00 K-04e05/08

 

                
              
  
                 
                

 

          

04 e 05/08
2 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 1007797-62.2021.
valor total: R$ 28,00 K-04e05/08




               
             
     

               
 

       

04 e 05/08
3 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 0009900-65.2021.
valor total:  R$ 42,00







 
                 




   K-04e05/08

04 e 05/08
2 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 0010051-61.2022.
valor total: R$ 28,00 K-04e05/08





                    
                



                

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

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

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

04 e 05/08
2 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 1001062-96.2021.
valor total: R$ 28,00 K-04e05/08

              
               

              

  

  
           

04 e 05/08
3 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 0040091-67.2012.
valor total:  R$ 42,00


                  








    




   K-04e05/08

04 e 05/08
3 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 1000686-85.2018.
valor total:  R$ 42,00





              


              
 

    

                K-04e05/08

04 e 05/08
3 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 1003239-52.2020.
valor total:  R$ 42,00


 
  

   



                 
              

               

             K-04e05/08

04 e 05/08
2 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 1063733-50.2019.
valor total: R$ 28,00 K-04e05/08



                


            
         


     

04 e 05/08
2 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 1019248-54.2014.
valor total: R$ 28,00 K-04e05/08






                

                  
 

                  

04 e 05/08
2 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 0015074-09.2020.
valor total: R$ 28,00 K-04e05/08





                 
       

 
       

04/08
2 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 1046160-88.2018.
valor total: R$ 14,00 K-04e05/08

 




    
 

 

                

04 e 05/08
2 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 0018548-69.2010.
valor total: R$ 28,00 K-04e05/08


               



  
   
 
          

           

04 e 05/08
2 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 0007603-86.2020.
valor total: R$ 28,00 K-04e05/08




   

                    
                
                   
        

04 e 05/08
2 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 1000039-98.2020.
valor total: R$ 28,00 K-04e05/08




  
                 


                    
 


04/08
4 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 1058097-09.2019.
valor total: R$ 28,00









       
                 

 
                    
    



    K-04e05/08

04 e 05/08
2 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 1006602-08.2015.
valor total: R$ 28,00 K-04e05/08



 
    
                

   
              
                   

            

04 e 05/08
2 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 1122743-54.2021.
valor total: R$ 28,00 K-04e05/08

 

                
              
  
                 
                

 

          

04 e 05/08
2 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 1007797-62.2021.
valor total: R$ 28,00 K-04e05/08




               
             
     

               
 

       

04 e 05/08
3 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 0009900-65.2021.
valor total:  R$ 42,00







 
                 




   K-04e05/08

04 e 05/08
2 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 0010051-61.2022.
valor total: R$ 28,00 K-04e05/08





                    
                



                

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

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

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

04 e 05/08
2 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 1001062-96.2021.
valor total: R$ 28,00 K-04e05/08

              
               

              

  

  
           

04 e 05/08
3 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 0040091-67.2012.
valor total:  R$ 42,00


                  








    




   K-04e05/08

04 e 05/08
3 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 1000686-85.2018.
valor total:  R$ 42,00





              


              
 

    

                K-04e05/08

04 e 05/08
3 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 1003239-52.2020.
valor total:  R$ 42,00


 
  

   



                 
              

               

             K-04e05/08

04 e 05/08
2 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 1063733-50.2019.
valor total: R$ 28,00 K-04e05/08



                


            
         


     

04 e 05/08
2 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 1019248-54.2014.
valor total: R$ 28,00 K-04e05/08






                

                  
 

                  

04 e 05/08
2 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 0015074-09.2020.
valor total: R$ 28,00 K-04e05/08





                 
       

 
       

04/08
2 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 1046160-88.2018.
valor total: R$ 14,00 K-04e05/08

 




    
 

 

                

04 e 05/08
2 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 0018548-69.2010.
valor total: R$ 28,00 K-04e05/08


               



  
   
 
          

           

04 e 05/08
2 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 0007603-86.2020.
valor total: R$ 28,00 K-04e05/08




   

                    
                
                   
        

04 e 05/08
2 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 1000039-98.2020.
valor total: R$ 28,00 K-04e05/08




  
                 


                    
 


04/08
4 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 1058097-09.2019.
valor total: R$ 28,00









       
                 

 
                    
    



    K-04e05/08

04 e 05/08
2 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 1006602-08.2015.
valor total: R$ 28,00 K-04e05/08



 
    
                

   
              
                   

            

04 e 05/08
2 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 1122743-54.2021.
valor total: R$ 28,00 K-04e05/08

 

                
              
  
                 
                

 

          

04 e 05/08
2 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 1007797-62.2021.
valor total: R$ 28,00 K-04e05/08




               
             
     

               
 

       

04 e 05/08
3 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 0009900-65.2021.
valor total:  R$ 42,00







 
                 




   K-04e05/08

04 e 05/08
2 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 0010051-61.2022.
valor total: R$ 28,00 K-04e05/08





                    
                



                

AG-09 Participações Ltda - CNPJ/ME nº 42.675.247/0001-58 - NIRE 35.237.443.898
Instrumento Particular da 1ª Alteração do Contrato Social de Transformação da AG-09 Participações Ltda. em Sociedade Anônima.
1) Sergio Ricardo Cazela, RG nº 17.112.974 SSP/SP, CPF/ME nº 105.346.908-07, (“Sérgio”). na capacidade de sócio representando a 
totalidade do capital social da AG-09 Participações Ltda., CNPJ/ME”) 42.675.247/0001-58, decide, alterar o contrato social da Sociedade 
e transformá-la em S.A. da Capital Fechado, de acordo com os seguintes termos e condições. (i) Transformação da Companhia de socie-
dade empresária de responsabilidade Ltda. para S.A. de capital fechado; (ii) Alteração da denominação social de “AG-09 Participações 
Ltda. para “AG-09 Participações S.A.”; (iii) Conversão do capital social de R$ 100,00, dividido em 100 quotas, totalmente subscritas e 
integralizadas, representando a totalidade do capital social da Companhia, com valor nominal de R$ 1,00 cada, em 100 ações ordinárias, 
nominativas e sem valor nominal, pelo preço de emissão de R$ 1,00 cada, distribuídas e demonstradas nos Boletins de Subscrição. (iv) 
Alterar o endereço da sede para: Av. Marquês de São Vicente, nº 446, Sala 1809 - parte, bairro Várzea de Barra Funda, SP/SP – CEP: 
01139-000. (v) o estatuto Social da Companhia, que se encontra arquivado na íntegra na sede da Companhia. (vi) Eleição dos seguintes 
diretores da Companhia: (i) Sergio Ricardo Cazela, RG nº 17.112.974 SSP/SP, CPF/ME nº 105.346.908-07, como Diretor Presidente; e (ii) 
Mayara Mantovani Di Nardo, RG nº 45.032.479 SSP/SP, CPF/ME nº 382.116.808-07, como Diretora sem designação específica, ambos 
para um mandato de 3 anos, permitida a reeleição. SP, 03/12/2021. Advogada Responsável: Alexandre Luiz Alves Carvalho - OAB/SP: 
204.155. Jucesp sob NIRE nº 3530058242-0 nº 594.373/21-9 em 14/12/2021. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

C.SANTOS PUBLICIDADE & ARQUITETURA LTDA
CNPJ 42.227.084/0001-40 | CCM 6.960.743-5
Fone: (11) 2539-7534 | Cel: (11) 9.8258-0591 | e-mail: csantospublicidade@gmail.com

Aviso Legal: Esta mensagem é confidencial e contém informação amparada por segredo profissional. O conteúdo desta mensagem não 
deverá ser copiado nem divulgado a nenhuma pessoa.

AssociAção ReAl centRo Futebol clube
edital de convocação - para Assembleia Geral da Associação

Na qualidade de Presidente da Associação Real Centro Futebol Clube, inscrita sob CNPJ: 39.797.694/0001-75, 
convoco a todos os respectivos associados para a Assembleia Geral Ordinária, a ocorrer no dia 12/08/2022 entre as 
18:00 e 20:00, Seguinte Local: sede localizada sito a: Rua Conselheiro Nebias, 100 Apto 156 - Centro - S. Paulo. 
Essa tem o objetivo de tomar as seguintes deliberações: Eleição do Presidente e Vice-Presidente, Corpo Diretivo e 
tesoureiro. Conforme previsto em nosso estatuto, se em primeira chamada não for contabilizado o número mínimo 
de participantes será feita nova chamada e após decorrido 30 minutos do horário marcado e a sessão iniciará com 
a quantidade de associados presentes. Os Associados que não puderem comparecer na data e horário marcados, 
poderão nomear procuradores, através de instrumento particular com firma devidamente reconhecida em cartório, 
para representá-los, dando-lhes, inclusive, poder para votar em seu nome. Lembro-lhes que estarão impedidos de 
tomar parte nas deliberações dessa assembleia geral todos aqueles que se encontrem em débito com suas obrigações 
associativas. Contando com a presença e participação dos associados aptos. São Paulo, 01 de Agosto de 2022.

AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão nº 253/2022 - Eletrônico - Processo Administrativo: 
PMC.2022.00039550-04 -Interessado: Secretaria Municipal de Educação 
-Objeto: Prestação de serviços terceirizados com disponibilidade de mão de obra 
de cozinheiros, supervisores e responsáveis técnicos para o preparo e 
distribuição de refeições a alunos das Unidades Educacionais Municipais e 
Estaduais do Município de Campinas -Recebimento das Propostas dos lotes 
01 a 03: das 08h do dia 19/08/22 às 09h30min do dia 22/08/22 -Abertura das 
Propostas dos lotes 01 a 03: a partir das 09h30min do d ia 22/08/22 -Início da 
Disputa de Preços: a partir das 10h30min do dia 22/08/22 -Disponibilidade do 
Edital: a partir de 08/08/22, no portal eletrônico www.licitacoes-e.com.br. 
Esclarecimentos adicionais com a Pregoeira Giovana Souza pelo telefone (19) 
2116-0294.

Campinas, 04 de agosto de 2022
RAPHAEL BERNARDES PEIXOTO DOS SANTOS

Diretor do Departamento Central de Compras

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

A9gazetasp.com.br
SEXTA-FEIRA, 5 DE AGOSTO DE 2022 

EDITAL DE LEILÃO JUDICIAL ELETÔNICO – id 482/2022 – VERSÃO RESUMIDA PARA PUBLI-
CAÇÃO Art. 887, §3°, CPC - EDITAL DE 1ª, 2ª e 3ª PRAÇAS Leilão Eletrônico – Georgios Alexan-
dridis – Leiloeiro Oficial – JUCESP 914. O MM. Juiz de Direito JOÃO DE OLIVEIRA RODRIGUES 
FILHO da 01ª VARA DE FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS DO FORO CENTRAL/SP 
nos autos da falência - Processo nº 0122696-88.2007.8.26.0100, empresa falida PROCESS TEC-
NOLOGIA DE POLÍMEROS LTDA (PROCESS COMÉRCIO DE POLÍMEROS LTDA. – EPP) – CNPJ 
nº 49.788.474/0001-39 - leva a público leilão – LOTE 01 - BEM IMÓVEL: Rua Projetada ou rua 
Francisco Pedroso de Toledo, nº 399, antes sem número Km.13 da Via Anchieta, na Saúde, 21º 
Subdistrito. – UM GALPÃO INDUSTRIAL E OUTRAS PEQUENAS BENFEITORIAS E RESPEC-
TIVO TERRENO, que começa em uma rua Projetada conhecida como rua Francisco Pedroso de 
Toledo, no ponto onde divide com o terreno de José Antônio Pacheco, do lado esquerdo dessa rua 
no sentido de quem vem da Estrada Marginal de Vila Anchieta daí segue dividindo com José Antônio 
Pacheco, na extensão de 66,85ms., aí deflete a direita e pelas divisas de Lauro Gomes de Almeida, 
segue na distância de 32,80ms., aí deflete a direita e segue medindo-se 66,80ms., dividindo com 
João Pedroso Toledo, até encontrar a rua Projetada, aí deflete a direita e por essa rua Projetada, 
que é conhecida como rua Francisco Pedroso de Toledo, segue na distância de 32,12ms, mais ou 
menos, até o ponto de partida, encerrando a área de 2.146,00ms2, aproximadamente. Cadastro 
Municipal nº 119.097.0025-7 Matrícula nº 37.328 14º Cartório de Registro de Imóveis de São 
Paulo – SP. ENDEREÇO: Rua Francisco Pedroso de Toledo, n° 399/407, Vila Liviero, São Paulo/SP. 
AVALIAÇÃO: R$ 9.059.936,99 – válido para junho de 2022 com base no índice disponível no 
momento de elaboração deste edital e que será novamente atualizado na data do leilão conforme 
Tabela DEPRE – Tabela Prática para cálculo de atualização monetária dos débitos judiciais do TJ/SP. 
LOTE 02 – BENS MÓVEIS: Lote de aproximadamente 150 rolos de conduítes corrugados elétricos 
na cor preta com aproximadamente 10,00 metros ou 25,00 metros cada, sendo avaliado em R$ 20,00 
cada rolo todos no estado – Avaliação R$ 3.000,00 (três mil reais); Uma Máquina “EXTRUSORA” na 
cor verde com motor, polia e eixo, desmontada em mal estado – Avaliação R$ 2.500,00 (dois mil e 
quinhentos reais); 28 caixas de arquivo na cor vermelha (documentos) sem valor comercial o valor 
estima é simbólico R$ 0,50 cada – Avaliação R$ 14,00 (quatorze reais); Lote de sacos com restos 
plásticos cortados no estado – Avaliação R$ 2.000,00 (dois mil reais); Fonte elétrica marca XEROX 
do Brasil antiga e no estado – Avaliação R$ 50,00 (cinquenta reais); Uma máquina “PUXADORA” 
para tubo plástico desmontada e no estado – Avaliação R$ 50,00 (cinquenta reais); Um Condutor de 
água, material usado medindo aproximadamente 5,00mts x 0,60cm, chapa galvanizada e uma parte 
pintada na cor vermelha (zarcão) no estado – Avaliação R$ 2,50 (dois reais e cinquenta centavos); 
Painel de comando de transmissão de produtos químicos da marca Zara desmontado, incompleto e 
no estado – Avaliação R$ 400,00 (quatrocentos reais); Painel de controle da máquina EXTRUSORA 
em mal estado de conservação – avaliação R$ 500,00 (quinhentos reais); Aparelho de ar condicio-
nado industrial com central e tubulações usadas em mal estado de conservação – Avaliação R$ 
200,00 (duzentos reais); Lote com aproximadamente 10 pastas de arquivo em mal estado de conser-
vação – Avaliação R$ 1,00 (um real); Triturador de plástico uso em péssimo estado de conservação 
desmontado – Avaliação R$ 100,00 (cem reais); Lote com aproximadamente 100 tubos eletroduto 
de PVC rígido de ½ polegada para instalação elétrica para caixa de entrada medindo cada 3,00 mts, 
cada R$ 4,00 – Avaliação R$ 400,00 (quatrocentos reais); Funil industrial usado no estado – Avalia-
ção R$ 20,00 (vinte reais). AVALIAÇÃO: R$ 13.508,02 – válido para junho de 2022 com base no 
índice disponível no momento de elaboração deste edital e que será novamente atualizado na 
data do leilão conforme Tabela DEPRE – Tabela Prática para cálculo de atualização monetária dos 
débitos judiciais do TJ/SP. DATAS DAS PRAÇAS: 1ª Praça (Chamada) com início no dia 15 de 
agosto de 2.022, às 15h, e com término no dia 30 de agosto de 2.022, às 15h – Lance mínimo 
na 1ª Praça será de 100% do valor da avaliação que será atualizado novamente pelos índices 
adotados pelo TJ/SP na data do praceamento – 2ª Praça (Chamada) com início no dia 30 de 
agosto de 2.022, às 15h, e com término no dia 14 de setembro de 2.022, às 15h – Lance míni-
mo 2ª Praça será de 50% do valor da avaliação que será atualizado novamente pelos índices 
adotados pelo TJ/SP na data do praceamento – 3ª Praça (Chamada) com início no dia 14 de 
setembro de 2.022, às 15, e com término no dia 29 de setembro de 2.022, às 15h - caso não haja 
licitantes na 2ª praça (chamada), por qualquer preço, ocasião em que os bens serão entregues 
a quem ofertar o maior lance no bem imóvel e móveis descritos nos lotes abaixo, conforme 
condições de venda constantes do presente edital. Ficam, empresa falida PROCESS TECNO-
LOGIA DE POLÍMEROS LTDA (PROCESS COMÉRCIO DE POLÍMEROS LTDA. – EPP) – CNPJ 
nº 49.788.474/0001-39, RIO POLÍMEROS S/A – CNPJ nº 01.202.799/0001-61, ANDRÉ VILELA 
CALLAS - CPF nº 187.086.728-90, PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO/SP, o MINISTÉRIO 
PÚBLICO e demais credores e interessados, INTIMADOS das arrecadações dos bens, avaliação 
e das designações supra, caso não sejam localizados para a intimação pessoal, sendo que a publi-
cação deste edital supre eventual insucesso das notificações pessoais e dos respectivos patronos. 
Não consta dos autos haver recurso ou causa pendente de julgamento. A realização do leilão, a con-
sulta do edital completo, inclusive sobre a menção de ônus e gravames, bem como para o cadastro, 
habilitação para participação do leilão, oferta de lances e acompanhamento do praceamento se dará 
através do site www.alexandridisleiloes.com.br.
Para mais informações: (11) 3241-0179 / www.alexandridisleiloes.com.br

EDITAL DE LEILÃO JUDICIAL ELETÔNICO – id 508/2022 – VERSÃO RESUMIDA PARA PUBLI-
CAÇÃO Art. 887, §3°, CPC - EDITAL DE 1ª e 2ª PRAÇA Leilão Eletrônico – Georgios Alexandri-
dis – Leiloeiro Oficial – JUCESP 914. O MM. Juiz de Direito GILBERTO ALABY SOUBIHE FILHO 
da 02ª VARA CÍVEL DO FORO DA COMARCA DE CARAGUATATUBA/SP nos autos da Cumpri-
mento de Sentença - Processo nº 0001412-15.2019.8.26.0126, partes CONDOMÍNIO SETOR RE-
SIDENCIAL PRAÇA I contra HÉLIO FERREIRA - leva a público leilão o BEM IMÓVEL: VAGA No 
129 (cento e vinte e nove), localizada no SUBSOLO, situada no SETOR RESIDENCIAL DA PRAÇA I, 
do CONDOMÍNIO COSTA VERDE TABATINGA/perímetro urbano desta cidade e comarca de Cara-
guatatuba, medindo 2,50m, por 5,50m, contendo a área útil de 13,75m2, a área comum de 25,12m, 
a área total de 38,87m2, participando da fração ideal de 0,0927% no terreno e nas demais coisas 
de uso e propriedade comuns do condomínio; faz frente para o corredor de circulação, confrontando 
de um lado com a vaga no 130, do outro lado com a vaga no 128 e nos fundos com paredes divisó-
rias. Cadastrado pela Prefeitura de Caraguatatuba sob no 08.225.627. Matrícula do Imóvel no 
35.121, do Cartório de Registro de Imóveis de Caraguatatuba. ENDEREÇO: Rodovia SP-55, no 
2.500, Condomínio Costa Verde Tabatinga, Setor Residencial da Praça I, Tabatinga, Caraguatatuba/
SP, CEP: 11679-900. AVALIAÇÃO: R$ 18.232,10 – válido para junho de 2022 com base no índice 
disponível no momento de elaboração deste edital e que será novamente atualizado na data do 
leilão conforme Tabela DEPRE – Tabela Prática para cálculo de atualização monetária dos débitos 
judiciais do TJ/SP. DATAS DAS PRAÇAS: 1ª Praça com início no dia 16 de agosto de 2.022, 
às 15h, e com término no dia 19 de agosto de 2.022, às 15h – Lance mínimo na 1ª Praça R$ 
18.232,10 (100% do valor da avaliação que será atualizado novamente pelos índices adotados 
pelo TJ/SP na data do praceamento) – 2ª Praça com início no dia 19 de agosto de 2.022, às 15h, 
e com término no dia 15 de setembro de 2.022, às 15h – Lance mínimo 2ª Praça R$ 9.116,05 
(50% do valor da avaliação que será atualizado novamente pelos índices adotados pelo TJ/SP 
na data do praceamento). Ficam, HÉLIO FERREIRA – CPF: 815.274.038-15, CLEUZA THEREZI-
NHA TIMOSSI – CPF: 754.298.378-49, CONDOMÍNIO SETOR RESIDENCIAL PRAÇA I – CNPJ: 
50.322.585/0001-34, CONDOMÍNIO COSTA VERDE TABATINGA – CNPJ: 55.553.564/0001-43, 
TABATINGA LAGOA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. - CNPJ n° 46.799.789/0001-93, 
EVENTUAIS OCUPANTES DO IMÓVEL bem como a PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAGUA-
TATUBA/SP e eventuais interessados, INTIMADOS da penhora, avaliação e do praceamento, 
bem como das designações de expropriação supra, caso não sejam localizados para a intimação 
pessoal, sendo que a publicação deste edital supre eventual insucesso das notificações pessoais e 
dos respectivos patronos. Não consta dos autos haver recurso ou causa pendente de julgamento. A 
realização do leilão, a consulta do edital completo, inclusive sobre a menção de ônus e gravames, 
bem como para o cadastro, habilitação para participação do leilão, oferta de lances e acompanha-
mento do praceamento se dará através do site www.alexandridisleiloes.com.br.
Para mais informações: (11) 3241-0179 / www.alexandridisleiloes.com.br

EDITAL DE LEILÃO JUDICIAL ELETÔNICO – id 511/2022 – VERSÃO RESUMIDA PARA PUBLI-
CAÇÃO Art. 887, §3°, CPC - EDITAL DE 1ª e 2ª PRAÇA Leilão Eletrônico – Georgios Alexandridis 
– Leiloeiro Oficial – JUCESP 914. O MM. Juiz de Direito AYRTON VIDOLIN MARQUES JUNIOR da 
01ª VARA CÍVEL DO FORO DA COMARCA DE CARAGUATATUBA/SP nos autos da Cumprimen-
to de Sentença - Processo nº 0006785-32.2016.8.26.0126, partes VLADIMIR CHVOJKA JUNIOR 
contra OMAR ALI KANBOUR e outros - leva a público leilão o BEM IMÓVEL: Um lote de terreno 
sem benfeitorias sob nº 20 da quadra 44 no lugar denominado Jardim Aruan, no município, comarca 
e Cartório de Registro de Imóveis de Caraguatatuba, neste Estado, o qual mede:-quinze metros de 
frente para a Avenida da Divisa, atual Avenida Guarda M. Juarez, por vinte e nove metros e setenta 
centímetros, do lado esquerdo, confinando aí com a rua J, atual Rua Duarte da Costa, para a qual 
faz esquina; por vinte e nove metros e noventa centimetros, do lado direito, confinando com o lote 
19, tendo nos fundos a largura de quinze metros, confiando com o lote 1, todos da mesma quadra, 
encerrando a área de 447,00metros quadrados. Transcrição nº 2260 do Registro de Imóveis desta 
comarca. Matrícula do imóvel nº 8.507 do Cartório de Registro de Imóveis de Caraguatatuba e 
cadastrado pela Prefeitura de Caraguatatuba sob nº 03192020. ENDEREÇO: Rua Guarda Mirim 
Juarez, 590, Indaiá, Caraguatatuba/SP. CEP: 116650-340. AVALIAÇÃO: R$ 1.182.990,67 – válido 
para junho de 2022 com base no índice disponível no momento de elaboração deste edital 
e que será novamente atualizado na data do leilão conforme Tabela DEPRE – Tabela Prática para 
cálculo de atualização monetária dos débitos judiciais do TJ/SP. DATAS DAS PRAÇAS: 1ª Praça 
com início no dia 16 de agosto de 2.022, às 13h30, e com término no dia 19 de agosto de 2022, 
às 13h30 – Lance mínimo na 1ª Praça R$ 1.182.990,67 (100% do valor da avaliação que será 
atualizado novamente pelos índices adotados pelo TJ/SP na data do praceamento) – 2ª Praça 
com início no dia 19 de agosto de 2022, às 13h30, e com término no dia 13 de setembro de 
2022, às 13h30 – Lance mínimo 2ª Praça R$ 591.495,33 (50% do valor da avaliação que será 
atualizado novamente pelos índices adotados pelo TJ/SP na data do praceamento). Ficam, 
OMAR ALI KANBOUR – CPF nº 111.880.748-06, MÔNICA KISS NASCIMENTO KANBOUR – CPF 
nº 293.192.098-39, OMAR ALI KANBOUR LANCHES ME – CNPJ nº 11.604.548/0001-67 (também 
conhecida como KHALIFA RESTAURANTE ÁRABE BRASILEIRO LTDA-ME), RICARDO AUGUS-
TO DE MELO MALTA – CPF nº 286.972.538-88, VEIBRÁS IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA. 
– CNPJ n° 60.187.853/00018-82, EVENTUAIS OCUPANTES DO IMÓVEL bem como a PREFEITU-
RA DE CARAGUATATUBA/SP e eventuais interessados, INTIMADOS da penhora, avaliação do 
imóvel, bem como das designações de expropriação supra, caso não sejam localizados para a 
intimação pessoal, sendo que a publicação deste edital supre eventual insucesso das notificações 
pessoais e dos respectivos patronos. Não consta dos autos haver recurso ou causa pendente de 
julgamento. A realização do leilão, a consulta do edital completo, inclusive sobre a menção de ônus 
e gravames, bem como para o cadastro, habilitação para participação do leilão, oferta de lances e 
acompanhamento do praceamento se dará através do site www.alexandridisleiloes.com.br.
Para mais informações: (11) 3241-0179 / www.alexandridisleiloes.com.br

EDITAL DE LEILÃO JUDICIAL ELETÔNICO – id 512/2022 – VERSÃO RESUMIDA PARA PU-
BLICAÇÃO Art. 887, §3°, CPC - EDITAL DE 1ª e 2ª PRAÇA Leilão Eletrônico – Georgios Ale-
xandridis – Leiloeiro Oficial – JUCESP 914. O MM. Juiz AYRTON VIDOLIN MARQUES JUNIOR 
da 01ª VARA CÍVEL DO FORO DA COMARCA DE CARAGUATATUBA/SP, nos autos da ação 
ajuizada - Processo nº 1000956-48.2019.8.26.0126, partes CONDOMÍNIO EDIFÍCIO MAREALVA 
contra ITAGIR BRONDANI FILHO - leva a público leilão o BEM IMÓVEL: APARTAMENTO DE 
COBERTURA, nº 34, tipo duplex, localizado no 3º andar, do empreendimento denominado “EDIFÍ-
CIO MAREALVA”, situado na Rua Luiz Lyria Martinez, nº 830, do loteamento denominado Sobaio, 
no bairro Martim de Sá, neste Município de Caraguatatuba, contendo a área privativa de 119,846m2, 
área comum de 56,204m2, área de garagem de 22,080m2, área total de 198,130m2, e fração ideal 
do terreno de 9,865675%, equivalente a 98,65675m2, com direito a duas vagas definitivas para 
estacionamento de um veículo de passeio de porte médio em cada uma, localizadas no térreo, sob 
nºs 19 e 20. O referido Edifício acha-se construído em terreno descrito e caracterizado na matrícula 
28.930, estando a instituição e especificação do condomínio registrada sob nº 13 na referida matrícu-
la e a convenção condominial registrada no Livro nº 3 de Registro Auxiliar, sob nº 772. Matrícula do 
imóvel nº 48.397 do Cartório de Registro de Imóveis de Caraguatatuba/SP e cadastrado pela 
Prefeitura de Caraguatatuba sob nº 04.148.153. ENDEREÇO: Rua Luiz Lyria Martinez, nº 830, 
Apartamento 34, Martim de Sá, Caraguatatuba/SP. CEP:11662-550. AVALIAÇÃO: R$ 400.316,33 
– válido para junho de 2022 com base no índice disponível no momento de elaboração deste 
edital e que será novamente atualizado na data do leilão conforme Tabela DEPRE – Tabela Prática 
para cálculo de atualização monetária dos débitos judiciais do TJ/SP. DATAS DAS PRAÇAS: 1ª 
Praça com início no dia 16 de agosto de 2.022, às 14h00, e com término no dia 19 de agosto 
de 2022, às 14h00 – Lance mínimo na 1ª Praça R$ 400.316,33 (100% do valor da avaliação que 
será atualizado novamente pelos índices adotados pelo TJ/SP na data do praceamento) – 2ª 
Praça com início no dia 19 de agosto de 2022, às 14h00, e com término no dia 13 de setembro 
de 2022, às 14h00 – Lance mínimo 2ª Praça R$ 200.158,165 (50% do valor de avaliação que 
será atualizado novamente pelos índices adotados pelo TJ/SP na data do praceamento). Ficam 
ITAGIR BRONDANI FILHO – CPF nº 023.134.669-73, JAMIL DA COSTA – CPF nº 019.586.388-70, 
ELIANE DONIZETE PORFIRIO DA COSTA – CPF nº 183.897.608-60, EVENTUAIS OCUPANTES 
DO IMÓVEL bem como a PREFEITURA DE CARAGUATATUBA/SP e eventuais interessados, INTI-
MADOS da penhora, avaliação do imóvel, bem como das designações de expropriação supra, 
caso não sejam localizados para a intimação pessoal, sendo que a publicação deste edital supre 
eventual insucesso das notificações pessoais e dos respectivos patronos. Não consta dos autos 
haver recurso ou causa pendente de julgamento. A realização do leilão, a consulta do edital com-
pleto, inclusive sobre a menção de ônus e gravames, bem como para o cadastro, habilitação para 
participação do leilão, oferta de lances e acompanhamento do praceamento se dará através do site 
www.alexandridisleiloes.com.br.
Para mais informações: (11) 3241-0179 / www.alexandridisleiloes.com.br

EDITAL DE LEILÃO JUDICIAL ELETÔNICO – id 513/2022 – VERSÃO RESUMIDA PARA PUBLI-
CAÇÃO Art. 887, §3°, CPC - EDITAL DE 1ª e 2ª PRAÇA Leilão Eletrônico – Georgios Alexandri-
dis – Leiloeiro Oficial – JUCESP 914. A MM. Juíza VANESSA BANNITZ BACCALA DA ROCHA 
de Direito da 04ª VARA CÍVEL DO FORO REGIONAL DE PINHEIROS DA COMARCA DE SÃO 
PAULO/SP nos autos da ação de execução - Processo nº 1009337-07.2016.8.26.0011, partes 
EDUARDO PIRES E ADVOGADOS ASSOCIADOS contra ANDREIA CARLOTA RODRIGUES - 
leva a público leilão - DIREITOS QUE A EXECUTADA EXERCE SOBRE O BEM IMÓVEL: Escritó-
rio n. 1110, tipo IX, localizado no 11º pavimento do SUBCONDOMÍNIO ESCRITÓRIOS – CA’D’ORO 
COMERCIAL, integrante do CONDOMÍNIO AUGUSTA COMERCIAL, situado na rua Augusta, n. 101 
e 129, no 7º Subdistrito – Consolação, com a área privativa de 30,310m2, a área comum total de 
divisão não proporcional de 10,058m2, a área comum total de divisão proporcional de 28,919m2, 
a área comum total de 38,977m2, a área total de 69,287m2, o coeficiente de proporcionalidade 
dentro do subcondomínio escritórios de 0,0023031 e a fração ideal do terreno de 0,0015200, com 
direito ao uso de 1 vaga de garagem, em local indeterminado, para estacionamento de 1 veículo de 
passeio, com o auxílio de manobrista. Cadastro Municipal n° 006.070.0041-4 (área maior). Matrícula 
do Imóvel nº 96.338, do 05° Cartório de Registro de Imóveis de São Paulo e cadastrado pela 
Prefeitura de São Paulo sob nº 006.070.1193-9. ENDEREÇO: Rua Augusta, nº 101, Escritório 
nº 1110, Bela Vista, São Paulo/SP – CEP: 01305-000. AVALIAÇÃO: R$ 159.695,41 – válido para 
junho de 2022 com base no índice disponível no momento de elaboração deste edital e que 
será novamente atualizado na data do leilão conforme Tabela DEPRE – Tabela Prática para cálculo 
de atualização monetária dos débitos judiciais do TJ/SP. DATAS DAS PRAÇAS: 1ª Praça com 
início no dia 16 de agosto de 2.022, às 15h00, e com término no dia 19 de agosto de 2022, às 
15h00 – Lance mínimo na 1ª Praça R$ 159.695,41 (100% do valor da avaliação que será atuali-
zado novamente pelos índices adotados pelo TJ/SP na data do praceamento) – 2ª Praça com 
início no dia 19 de agosto de 2022, às 15h00, e com término no dia 13 de setembro de 2022, 
às 15h00 – Lance mínimo 2ª Praça R$ 79.847,70 (50% do valor da avaliação que será atualiza-
do novamente pelos índices adotados pelo TJ/SP na data do praceamento). Ficam ANDREIA 
CARLOTA RODRIGUES – CPF: 205.199.138-33 também conhecida como ANDREIA CARLOTA 
RODRIGUES CAMARGO – CPF: 205.199.138-33, EDUARDO PIRES E ADVOGADOS ASSOCIA-
DOS – CNPJ: 01.998.168/0001-09, RAFAEL CHERRY CAMARGO - CPF: 311.409.978-58, ERBE 
INCORPORADORA 019 S.A. – CNPJ: 58.877.812/0001-08, BANCO SANTANDER S/A - CNPJ: 
90.400.888/0001-42, JORGE HENRIQUE ZAMPIERI DE MELLO – CPF: 251.622.248-39, DAIANE 
BARROS COSTA – CPF: 366.327.998-76, ARTLIMP SERVICOS LTDA – CNPJ: 00.798.619/0001-
93, MARIA LUISA CARDOSO RODRIGUES – CPF: 048.844.118-89, MARISA RIBEIRO DA SIL-
VEIRA – CPF: 040.967.338-22, EMIDIO CARDOSO RODRIGUES – CPF: 010.083.818-96, AGILLE 
SERVICE LTDA – ME – CNPJ: 19.238.524/0001-43, CONCEIÇÃO APARECIDA MATTIAS – CPF: 
176.614.028-90, TUCCI ADVOGADOS ASSOCIADOS – CNPJ: 01.691.417/0001-00, CONDOMÍ-
NIO AUGUSTA COMERCIAL – CADORO – CNPJ: 23.457.188/0001-05, POSSÍVEIS OCUPANTES 
DO IMÓVEL, bem como a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO/SP e eventuais interessa-
dos, INTIMADOS da penhora, avaliação do imóvel, bem como das designações de expropria-
ção supra, caso não sejam localizados para a intimação pessoal, sendo que a publicação deste 
edital supre eventual insucesso das notificações pessoais e dos respectivos patronos. Não consta 
dos autos haver recurso ou causa pendente de julgamento. A realização do leilão, a consulta do edital 
completo, inclusive sobre a menção de ônus e gravames, bem como para o cadastro, habilitação 
para participação do leilão, oferta de lances e acompanhamento do praceamento se dará através do 
site www.alexandridisleiloes.com.br.
Para mais informações: (11) 3241-0179 / www.alexandridisleiloes.com.br

LEILÃO ONLINE 
Edital de leilão - 1) leiloeira ofi cial: 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 ofe-
recido 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 

Ateliê Thiago Ramasco, na cidade de Campinas, estado de São Paulo. Rua Major Sólon, 169 

@ milanleiloesfacebook.com/milanleiloes

twitter.com/milanleiloes (11) 3845-5599
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PREVISUL 02 IMÓVEIS
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1ª Praça: 09/08 - 2ª Praça: 11/08 - 2022 - 16h. 

www.milanleiloes.com.br LEILÃO ONLINE

LEILÃO DE MATERIAIS A GERAR GRUPO RANDON

10 / Agosto 2022 - Quarta 9h. até 14h
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6ª VARA CÍVEL DO FORO DE SOROCABA – EDITAL DE INTIMAÇÃO 
EM RESUMO DE 1ª E 2ª PRAÇA, para venda dos bens imóveis abai-
xo descritos, pertencentes a Recuperanda TECNOMECÂNICA PRIES 
INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA (CNPJ: 56.993.389/0001-78), para 
INTIMAÇÃO e conhecimento de todos interessados e seus represen-

tantes legais GUNTHER PRIES (CPF: 056.265.298-10), JACOB PRIES (CPF: 011.517.388-91), 
MINISTÉRIO PÚBLICO, FAZENDAS PÚBLICAS e Administradora Judicial nomeada PRÓ-BRA-
SIL SERVIÇOS EM RECUPERAÇÃO DE EMPRESAS EIRELI E.P.P (CNPJ: 15.324.876/0001-60), 
representada por Beatriz Quintana Novaes. PROCESSO nº 1010218-88.2015.8.26.0602. A DRA. 
ADRIANA TAYANO FANTON FURUKAWA, Juíza de Direito da 6ª Vara Cível do Foro de Sorocaba/
SP, na forma da lei, FAZ SABER, a todos quanto este edital vierem ou dele conhecimento tiver e 
interessar possa que, por este Juízo processam-se os autos da RECUPERAÇÃO JUDICIAL DE 
TECNOMECÂNICA PRIES INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, (deferimento da Recuperação Judi-
cial conforme decisão de fls. 467 em 15/05/2015), e com fulcro na Lei 11.101/2005, CPC, e Normas 
de Serviços da Corregedoria Geral de Justiça do TJSP, a leiloeira FLAVIA CARDOSO SOARES 
- JUCESP nº 948 através da plataforma eletrônica FV LEILÕES (www.fvleiloes.com.br), portal de 
leilões on-line, com escritório à Avenida       Indianópolis nº 2.029 – Indianópolis – São Paulo/SP, le-
vará a público, pregão de venda e arrematação na modalidade online, com 1ª Praça com início dia 
03/10/2022 às 14:30h e com término dia 06/10/2022 às 14:30h, entregando a quem mais der va-
lor igual ou superior ao da avaliação, e não havendo licitantes na 1ª praça, fica desde já designada 
a 2ª Praça com início dia 06/10/2022 às 14:31h e com término dia 26/10/2022 às 14:30h, onde 
não serão aceitos lances inferiores a 50% do valor de avaliação. LOTE 01 INTEGRALIDADE DOS 
BENS: Composto pelos lotes 02 e 03. Se o leilão for de diversos bens e houver mais de um lança-
dor, terá preferência aquele que se propuser a arrematá-los todos, avaliação: R$ 10.700.000,00; 
LOTE 02 IMÓVEL MATRÍCULA Nº 4.470 DO 1º CRI DE SOROCABA/SP: GLEBA URBANIZÁVEL. 
ÁREA TOTAL DO IMÓVEL: 40.251,00 M². ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA 130 M².  Endereço do 
Imóvel: Rua Aurélia Luíza M. Zanon, nºs 253 / 255 - Bairro Éden – Sorocaba / SP, avaliação: R$ 
6.600.000,00; LOTE 03 IMÓVEL MATRÍCULA Nº 96.334 DO 1º CRI DE SOROCABA/SP: GLEBA 
URBANIZÁVEL. ÁREA TOTAL DO IMÓVEL: 16.632,47 M2. ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA 596,36 
M². Endereço do Imóvel: Rua Aurélia Luíza M. Zanon, nºs 253 / 255 - Bairro Éden – Sorocaba / 
SP, avaliação: R$ 4.400.000,00. Os bens serão vendidos livres e desembaraçados de quais-
quer ônus (Art. 60, caput e § único e 141, II da Lei 11.101/2005 e do art. 133, §1º do CTN) e 
no estado de conservação em que se encontram, sem garantias, cabendo aos interessados 
a sua verificação antes das datas designadas para a alienação judicial eletrônica. As visitas 
deverão ser solicitadas via e-mail (logistica@fvleiloes.com.br). Todas as providências e despesas 
relativas à vistoria, transferência de propriedade, custas, emolumentos, certidões, ITBI, registro, 
posse/desocupação e demais pertinentes correrão por conta do arrematante, que se obriga a pro-
mover as medidas que se fizerem indispensáveis para a regularização do bem (judiciais, ou não). 
O pagamento poderá ser efetuado à vista ou parcelado. A comissão devida pelo arrematante ao 
leiloeiro será de 5% sobre o valor da arrematação, e não está inclusa no lance vencedor. Informa-
ções: Tel.: (11) 3842-3333 e-mail: contato@fvleiloes.com.br. Edital em inteiro teor disponível junto 
ao portal eletrônico www.fvleiloes.com.br. Ficam todos os CREDORES, MINISTÉRIO PÚBLICO, 
FAZENDAS PÚBLICAS, ADMINISTRADORA JUDICIAL, RECUPERANDA E DEMAIS INTERES-
SADOS, INTIMADOS DAS DESIGNAÇÕES SUPRA ATRAVÉS DO PRESENTE EDITAL. E para 
que produza os seus jurídicos efeitos de direito, é expedido o presente edital, que será publicado 
pela Imprensa Oficial do Estado e afixado por extrato, no lugar de costume, na forma da lei. Juíza 
de Direito: DRA. ADRIANA TAYANO FANTON FURUKAWA, 05/08/22

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 . EXPO-
SIÇÃO: De 04/08/22 à 10/08/22 SOMENTE ONLINE no site:  www.acheseubrinquedo.com.br

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 . EXPO-
SIÇÃO: De 04/08/22 à 17/08/22 SOMENTE ONLINE no site:  www.duzzivintage.com.br.

INFORMAÇÃO RELEVANTE AO EDITAL DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL
DE 1a e 2a PRAÇAS - LEI 9.514/97

ROGÉRIO BOIAJION, Leiloeiro Ofi cial - JUCESP nº 954, autorizado por CYRELA PORTUGAL EM-
PREENDIMENTOS 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 Ofi cial de Registro de Imóveis de São Paulo/SP. Inscrição 
Imobiliária 299.015.0484-6, disponível em https://www.vendasjudiciais.com.br/lote/apto-221-edi-
fi cio-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 fi ns 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.

ADENDO AO EDITAL DE LEILÃO DA HASTA PÚBLICA Nº 03/2022 DE 21/09/2022
 CIRCUNSCRIÇÃO DE ARARAQUARA

RETIFICAÇÃO DO BEM 17. Processo: 0224700-17.1997.5.15.0035 
VARA DO TRABALHO DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO 

PUBLICADO NO DIA 02.08.22 – JORNAL GAZETA DE SÃO PAULO
A Excelentíssima Senhora Doutora CONCEIÇÃO APARECIDA ROCHA DE PETRIBU FARIA, Juíza 
do Trabalho Coordenadora da Divisão de Execução de Araraquara, na forma da Lei e nos termos 
do Provimento GP-CR nº 04/2019 do E. Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, faz saber a 
quantos que o presente virem ou dele tiverem conhecimento, que fica retificada a descrição do bem 
17. Processo: 0224700-17.1997.5.15.0035 - VARA DO TRABALHO DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO 
do edital de Leilão nº 03/2022:
17. Processo: 0224700-17.1997.5.15.0035 - VARA DO TRABALHO DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO
17.1 Tipo: Imóvel
Identificação: Matrícula: 26780 - 2º Cartório - PIRACICABA/SP
Descrição: Parte ideal da presente matrícula correspondente a área de 8.711,65m2, localizada no 
Distrito de Tupi, Piracicaba/SP, mais precisamente entre a Rotatória do Horto de Tupi que dá acesso 
ao bairro e a Rodovia Luiz de Queiroz, pertencentes aos Espólios de João Ribas Fleury e Stella 
Junqueira Fleury.
Araraquara/SP, 03 de agosto de 2022.

Conceição Aparecida Rocha de Petribu Faria
Juíza Coordenadora da Divisão de Execução de Araraquara

EDITAL DE PRAÇA JUDICIAL - VERSÃO RESUMIDA PARA PUBLICAÇÃO. Art. 887, § 3º/CPC. EDITAL DE PRAÇA 
JUDICIAL ONLINE. Dora Plat - Leiloeira Oficial - JUCESP 744. 23ª VARA CÍVEL DO FORO CENTRAL DA COMARCA DA 
CAPITAL. Processo: nº 1005012-42.2018.8.26.0100. Executado: GRUPO DE APOIO A PREVENÇÃO A AIDS - Apto. c/ 
154,626m2 - Vila Buarque. na Rua Amaral Gurgel, nº447, São Paulo/SP - Contribuinte nº 00708101798. Descrição 
completa na Matrícula nº 18.196 do 5º CRI de São Paulo/SP. Lance mínimo na 1ª praça: R$ 609.000,00 - Lance mínimo 
na 2ª praça: R$ 304.500,00 (50% do valor de avaliação) (sujeitos à atualização).  DATAS DAS PRAÇAS - 1ª Praça 
começa em 19/08/2022 às 14h20min, e termina em 23/08/2022 às 14h20min; 2ª Praça começa em 23/08/2022 às 
14h21min, e termina em 12/09/2022 às 14h20min. Fica o executado GRUPO DE APOIO A PREVENÇÃO A AIDS, e 
demais interessados, INTIMADOS das designações supra, caso não seja(m) localizado(a)(s) para a intimação pessoal, 
bem como da Penhora realizada em 14/07/2021. 

 

EDITAL DE PRIMEIRO E SEGUNDO LEILÕES EXTRAJUDICIAL
Alienação Fiduciária Lei Federal 9.514/97

JONEY MARCELO LOPES FERREIRA, Leiloeiro Oficial, JUCEPAR nº19-302/L, devidamente autorizado pelo 
CREDOR FIDUCIÁRIO COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO VALE DO PIQUIRI ABCD - 
SICREDI VALE DO PIQUIRI, pessoa jurídica de direito privado inscrita no CNPJ/MF nº 81.099.491/0001-71, com 
sede na Cidade de Palotina/PR, Avenida Presidente Kennedy, 2268, CEP 85950-000, através dos representantes 
legais MARCOS ANTÔNIO INOCENTE, inscrito no CPF/MF nº 724.497.139-72 e DAYANE RIBEIRO DOS SANTOS, 
inscrito no CPF/MF nº 039.706.189-75, informa que promoverá os leilões públicos extrajudiciais, de acordo com 
os artigos 26, 27 e parágrafos, da Lei Federal nº 9.514/97 com as alterações incluídas pelas Leis Federais: 
nº10.931/04, nº13.043/14 e nº13.465/17, para a venda do IMÓVEL abaixo descrito, localizado na Cidade de 
Perobal/PR, dado em Garantia de Alienação Fiduciária datado de 18/04/2022 expedito pela Cooperativa de 
Crédito, Poupança e Investimento Vale do Piqueri ABCD - Sicredi Vale do Piqueri ABCD PR/SP, em face da 
DEVEDORA FIDUCIANTE: COMÉRCIO VAREJISTA DE GLP PEROBAL LTDA, seu(s) representante(s) fazem-se 
COMUNICADO (S) Pelo presente Edital para CIÊNCIA e o exercício do direito de preferência que os Leilões 
Públicos serão realizados em: 1º Leilão: 01 de Setembro de 2022, a partir das 15:00h; 2º Leilão: 08 de 
Setembro de 2022, a partir das 15:00h. Os lances poderão ser ofertados através do site www.targetleiloes.com.
br , somente online. Telefone (11) 93316-4948, e-mail: contato@targetleiloes.com.br. Imóvel: Data nº 12, 
Quadra nº 06, de Perobal, Município de Umuarama-Pr,, com área de 581,25m2, com as seguintes confrontações: 
“Divide-se com a Rua Guabiroba, ao S.E. numa frente de 15,50 metros; com a data nº13, e parte da data nº5, 
ao S.O, na distância de 37,50 metros; com a data nº 6, ao N.O. na largura de 15,00 metros e finalmente com 
parte da data nº9 e com as datas nºs 10 e 11 ao N.E. numa extensão de 37,50 metros.

EDITAL DE PRIMEIRO E SEGUNDO LEILÕES EXTRAJUDICIAL
Alienação Fiduciária Lei Federal 9.514/97

JONEY MARCELO LOPES FERREIRA, Leiloeiro Oficial, JUCEPAR nº19-302/L, devidamente autorizado pelo 
CREDOR FIDUCIÁRIO COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO VALE DO PIQUIRI ABCD - 
SICREDI VALE DO PIQUIRI, pessoa jurídica de direito privado inscrita no CNPJ/MF nº 81.099.491/0001-71, com 
sede na Cidade de Palotina/PR, Avenida Presidente Kennedy, 2268, CEP 85950-000, através dos representantes 
legais MARCOS ANTÔNIO INOCENTE, inscrito no CPF/MF nº 724.497.139-72 e DAYANE RIBEIRO DOS SANTOS, 
inscrito no CPF/MF nº 039.706.189-75, informa que promoverá os leilões públicos extrajudiciais, de acordo com 
os artigos 26, 27 e parágrafos, da Lei Federal nº 9.514/97 com as alterações incluídas pelas Leis Federais: 
nº10.931/04, nº13.043/14 e nº13.465/17, para a venda dos IMÓVEIS abaixo descrito, localizado na Cidade de 
Cambrê/PR, dado em Garantia de Alienação Fiduciária expedito pela Cooperativa de Crédito, Poupança e 
Investimento Vale do Piqueri ABCD - Sicredi Vale do Piqueri ABCD PR/SP, em face da DEVEDORA FIDUCIANTE: 
SRA. EUZI PEREIRA GOMES GRAVA e seu marido SR. ÂNGELO GRAVA NETO, seu(s) representante(s) fazem-se 
COMUNICADO (S) Pelo presente Edital para CIÊNCIA e o exercício do direito de preferência que os Leilões 
Públicos serão realizados em: 1º Leilão: 01 de Setembro de 2022, a partir das 15:00h; 2º Leilão: 08 de 
Setembro de 2022, a partir das 15:00h. Os lances poderão ser ofertados através do site www.targetleiloes.com.
br , somente online. Telefone (11) 93316-4948, e-mail: contato@targetleiloes.com.br. Imóvel: Lote de Terras nº 
17, da Quadra, nº 02, do loteamento “JARDIM IMPERIAL”, Patrimônio ELISA, localizado neste município e 
comarca de Xambrê, Estado do Paraná, com a área de 240,00m2 (duzentos e quarenta metros quadrados). 
Imóvel: Lote de Terras nº 18, da Quadra, nº 02, do loteamento “JARDIM IMPERIAL”, Patrimônio ELISA, localizado 
neste município e comarca de Xambrê, Estado do Paraná, com a área de 240,00m2 (duzentos e quarenta metros 
quadrados). Condições de Venda: O Pagamento deverá ser feito à vista acrescido da comissão do Leiloeiros e 
Encargos Administrativos, efetuados em até 48 horas após o leilão. Será de responsabilidade do arrematante 
as despesas relativas à aquisição do imóvel, despesas cartoriais, ITBI, despesas de registro e lavratura da 
escritura, quando exigido e todas as despesas que vencerem a partir da arrematação. A venda será em caráter 
“Ad Corpus”. O valor mínimo de arrematação para o segundo leilão poderá sofrer atualização. É assegurado ao 
devedor fiduciante o direito de preferência para adquirir o imóvel por preço correspondente ao valor da dívida, 
somado aos encargos, despesas, honorários, comissão do Leiloeiro e encargos administrativos. O Imóvel será 
vendido no estado em que se encontra não podendo o arrematante alegar desconhecimento das condições, 
características e estado de conservação. Ônus com regularizações, averbações, desocupações, distribuição de 
ação de imissão na posse, gastos judiciais e despesas serão por conta e responsabilidade do arrematante. 
Será de responsabilidade do arrematante se informar das restrições urbanísticas do empreendimento. 
Os interessados deverão ter conhecimentos do Edital e se cadastrar no site do Leiloeiro antecipadamente. 
Mais informações: (11) 93316-4948 ou www.targetleiloes.com.br e-mail: contato@targetleiloes.com.br - 
JONEY MARCELO LOPES FERREIRA, Leiloeiro Oficial, JUCEPAR nº19-302/L.

LEILÃO DE MÁQUINA DE FABRICAR VELAS
São Paulo/Mooca-SP

Data 19 de agosto de 2022
Emanuele Galvez – Leiloeira Pública Oficial – JUCESP 1147

Email: contato@manrubialeiloes.com.br / Telefone: 11 96058-8042

WWW.MANRUBIALEILOES.COM.BR
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 7ª VARA CÍVEL – FORO REGIONAL II – SANTO AMARO
EDITAL DE HASTA PÚBLICA (1ª e 2ª praça) do bem imóvel abaixo descrito, para conhecimento de eventuais interessados e para intima-
ção dos executados: CLÍNICA DE NUTRIÇÃO BELA MEDIDA LTDA (CNPJ/MF 14.392.261/0001-09), DOUGLAS SERAFIM DA SILVA 
(CPF/MF 263.392.328-33), SHIRLEY CARDOSO TERRA DA SILVA (CPF/MF 307.847.578- 60); bem como dos credores: BANCO BRA-
DESCO S/A (CNPJ/MF Nº 60.746.948/0001-12), BANCO DO BRASIL S/A (CNPJ/MF Nº 00.000.000/0001-91), CAIXA ECONÔMICA FE-

DERAL (CNPJ/MF Nº 00.360.305/0534-96)ANTÔNIO IODICE (CPF/MF Nº 127.843.538-77), ROBERTA ANDRADE IODICE (CPF/MF Nº 132.648.488-
56), SANZA ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA (CPF/MF Nº 08.930.537/0001-62); e do interessado: APARECIDO CORDEIRO (CPF/MF Nº 
817.597.898-87).  A MM. Juíza de Direito Dra. Claudia Carneiro Calbucci Renaux, da 7ª Vara Cível do Foro Regional II – Santo Amaro, Tribunal de Justiça 
do Estado de São Paulo, na forma da lei, FAZ SABER, aos que o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem e interessar possa, que, por este 
Juízo, processam - se os autos da  Ação de Despejo por Fata de Pagamento de Alugueres e Acessórios da Locação, cumulada com a Cobrança do Débito, 
em fase de Cumprimento de Sentença, ajuizada por  SÃO MARCOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA (CNPJ/MF Nº 33.453.739/0001-08) e 
INTERLAGOS SHOPPING CENTER COMERCIAL LTDA (CNPJ/MF Nº 56.563.158/0001-24) em face de  CLÍNICA DE NUTRIÇÃO BELA MEDIDA LTDA 
(CNPJ/MF Nº 14.392.261/0001-09), DOUGLAS SERAFIM DA SILVA (CPF/MF Nº 263.392.328-33) e SHIRLEY CARDOSO TERRA DA SILVA (CPF/MF 
Nº 307.847.578-60), nos autos do Processo nº  1045827-26.2014.8.26.0002/01, 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: Av. Pires do Rio, nº 3.007, Jardim 
Norma, São Paulo, SP, CEP 08240-005 - Descrição do Imóvel:  Uma casa com 94m² de área construída e seu terreno, situados à Avenida Pires do Rio, 
nº 3.007, antiga rua Dr. Pires do Rio s/nº, Itaquera, medindo 5,00 metros de frente, por 17,50 ms da frente aos fundos de ambos os lados, tendo nos fundos 
a mesma medida da frente, encerrando a área de 87,50 ms2, confrontando do lado direito de quem da avenida olha para o terreno com a casa nº 2483, 
do lado esquerdo visto da mesma posição com a casa nº 2491, ambas da Avenida Pires do Rio, e nos fundos com a casa de nº 25, da rua Senchere. 

           Dados do Imóvel
Inscrição Municipal n°  114.328.0172-3
Matrícula Imobiliária n° 90.301 9º Cartório de Registro de Imóveis de São Paulo/SP

Ônus
Registro Data Ato Processo/Origem Benefi ciário / Observações

Av. 07 18/05/2013 Caução - Antônio Iodice, Roberta Andrade Iodice e Sanza Administra-
ção e Participações LTDA; 

Av. 08 30/03/2017 Penhora Exequenda Proc. nº 1045827-26.2014.8.26.0002 São Marcos Empreendimentos Imobiliários LTDA e Interla-
gos Shopping Center Comercial Limitada

Av. 09 25/05/2017 Distribuição de Ação Proc. nº 1045518-47.2016.8.26.0224 Banco Bradesco S/A
Av. 10 18/08/2020 Penhora Proc. nº 0007730-80.2019.8.26.0007 Banco do Brasil S/A
Av. 12 14/12/2021 Penhora Proc. nº 1017923-85.2015.8.26.0005 Banco do Brasil S/A
Av. 13 07/07/2022 Penhora Proc. nº 0024726-27.2015.4.03.6100 Caixa Econômica Federal

OBS 01: O presente imóvel é composto por 03 pavimentos, sendo térreo, superior e inferior. No pavimento térreo encontra-se: sala, cozinha, copa e 
banheiro. Já no pavimento superior encontra-se 02 (dois) dormitórios, banheiro, terraço frontal e terraço dos fundos que contém a lavanderia. Por fi m, no 
pavimento inferior encontra-se uma outra edifi cação, construída após a edifi cação principal, composta por: sala, cozinha, dormitório e banheiro. Ademais, 
o imóvel possui vagas de garagem em sua área frontal (Laudo de Avaliação às fl s. 134/206). OBS 02: Anteriormente o imóvel possuía o nº 2.487 da 
Avenida Pires do Rio, possuindo atualmente o nº 3.007 da referida avenida (Av. 02 da Matrícula Imobiliária). OBS 03: Na Certidão de Dados Cadastrais do 
Imóvel consta uma área construída de 94m². OBS 04: Às fl s. 340/341 foi requerida a anotação penhora no rosto dos presentes autos, advinda do Processo 
nº 1002821-52.2017.8.26.0005, em trâmite perante a 2ª Vara Cível do Foro de São Miguel Paulista, ajuizada pelo Banco Bradesco S/A, na importância 
de R$ 169.141,97 (Dez/2017). Valor de Avaliação do imóvel: R$ 350.000,00 (Set/2017 – Laudo de Avaliação às fl s. 134/206 – Homologação às fl s. 
241). Valor de avaliação atualizado: R$ 467.702,25 (Jul/2022). O valor de avaliação será atualizado à época das praças. Débitos Tributários: Não há 
débitos tributários até a data de confecção desse edital. Eventuais débitos tributários são sub-rogados no valor da arrematação (artigo 130, Código Tribu-
tário Nacional). Débito Exequendo: R$ 385.506,00 (Dez/2018 – fl s. 534/536). 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 28 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.  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. Em caso de atraso no 
pagamento parcelado, haverá incidência de multa de 10% sobre a parcela inadimplida somada às parcelas vincendas e, em caso de inadimplência, há 
a possibilidade de o exequente pedir a resolução da arrematação ou a cobrança do valor em aberto (Decisão às fl s. 241/246). 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 895, §§ 1º ao 8º do CPC). 03 - O leilão 
será realizado pelo Leiloeiro Público Ofi cial, Davi Borges de Aquino, matriculado na Junta Comercial de São Paulo sob n° 1.070, através da plataforma 
Alfa Leilões - Especialista em Imóveis (www.alfaleiloes.com). Todas as regras e condições aplicáveis estão disponíveis no Portal http://www.alfaleiloes.
com (artigos 12 e 13 da Resolução n° 236/2016, CNJ).  04 - 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, 27 de julho de 2022.  DRA. CLAUDIA CARNEIRO CALBUCCI RENAUX - JUÍZA DE DIREITO

 DAVI BORGES DE AQUINO, Leiloeiro Público Ofi cial, 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 ins-
crito 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 Fa-
zenda (“CPF/MF”) sob nº 919.371.758-04, ambos brasileiros, com domicílio profi ssional 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 fi gura como Devedor Fiduciante: LUIZ AL BERTO 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 fi duciário, 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, fi ca 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 Ofi cial: Davi Borges de Aquino, JUCESP n ° 1.070.

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.

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.

32ª VARA CÍVEL - FORO CENTRAL CÍVEL
EDITAL DE HASTA PÚBLICA (1ª e 2ª praça) dos bens imóveis abaixo descritos, para conhecimento de eventuais interessados e para 
intimação da executada: CHALLENGER EMPREEDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA (CNPJ/MF Nº 53.128.450/0001-20), na pessoa de 
seus representante legais, LIAU AN I CPF/MF Nº 274.638.507-49) e LIAU CHEN SHU CHEN (CPF/MF nº 527.943.857-04); bem como 
dos terceiros interessados/credores: BANCO BRADESCO S/A (CNPJ/MF Nº 60.746.948/0001-12), LEONARDO DOS SANTOS  (CPF/

MF Nº 352.438.548-67), EDINALDO PEDRO CELESTINO DE LIMA  (CPF/MF Nº 183.689.688-36), JOÃO PAULO GOMES DA SILVA (CPF/MF Nº 
229.852.088-74), LEANDRO RAMOS (CPF/MF Nº 268.310.048-57), MARIA EDILENE DUARTE SILVA (CPF/MF Nº 264.757.008-60), ALEXANDER 
DONIZETTI MARQUIOLI CELLA (CPF/MF Nº 271.094.058-26).  A MM. Juíza de Direito Dra. Gabriela Fragoso Calasso Costa, da 32ª 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 Dívida de Condomínio, ajuizada por CONDOMÍNIO EDIFÍCIO 
GUINZA (CNPJ/MF Nº  66.053.125/0001-98) em face de CHALLENGER EMPREEDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA (CNPJ/MF Nº 53.128.450/0001-
20), nos autos do Processo nº 1103581-73.2021.8.26.0100, e foi designada a venda dos bens descritos abaixo, nos termos dos artigos 246 a 280 dos 
Provimentos nº 50/1989 e 30/2013 da Corregedoria Geral de Justiça/SP que disciplina a Alienação em Leilão Judicial, assim como os artigos 879 a 903 
do CPC, e de acordo com as regras expostas a seguir: LOTE 01 - Localização do Imóvel: Apartamento nº 52 (Unidade 602), Edifício Ginza, Rua Galvão 
Bueno, nº 700, São Paulo/SP - CEP 01506-000 - Descrição do Imóvel: Apartamento n. 52 (cinquenta e dois), localizado no 5º andar ou 6º pavimento 
do “Edifício Ginza”, situado na Rua Galvão Bueno n. 700, no 2º subdistrito – Liberdade, com uma área privativa de 40,88m², área comum de 49,984m², 
área total de 90,864m², uma fração ideal de 0,8410%, cabendo-lhe o direito ao uso de 01 (uma) vaga indeterminada localizada no 1º ou 2º no subsolo, 
sujeita ao uso de manobrista.

Dados do Imóvel
Inscrição Municipal n° 033.022.0603-8 

Matrícula Imobiliária n° 90.431 1º Ofi cial de Registro de Imóveis da 
Comarca de São Paulo/SP

Ônus
Registro Data Ato Processo/Origem Benefi ciário / Observações
Av. 01 07/05/2020 Indisponibilidade de bens Proc. nº 1000463-70.2018.5.02.0467 Leonardo dos Santos 
Av. 02 26/08/2020 Indisponibilidade de bens Proc. nº 1000481-30.2014.5.02.0468 Edinaldo Pedro Celestino De Lima 
Av. 03 12/07/2021 Indisponibilidade de bens Proc. nº 1000744-26.2018.5.02.0467 João Paulo Gomes da Silva
Av. 04 02/09/2021 Indisponibilidade de bens Proc. nº 1000426-18.2019.5.02.0464  Leandro Ramos 
Av. 05 09/03/2022 Indisponibilidade de bens Proc. nº 1000463-70.2018.5.02.0467 Leonardo dos Santos 
Av. 06 31/03/2022 Indisponibilidade de bens Proc. nº 1001749-25.2014.5.02.0467 Maria Edilene Duarte Silva 
Av. 07 16/05/2022 Indisponibilidade de bens Proc. nº 1002293-11.2017.5.02.0466 Alexander Donizetti Marquioli Cella 

Valor de Avaliação do imóvel: R$ 239.406,03 (Jul/2022 – Valor acordado entre as partes – Homologação às Fls. 380). Valor de avaliação atualizado: 
R$ 239.406,03 (Jul/2022). O valor de avaliação será atualizado à época das praças. Débitos Tributários: R$ 34.031,82 (Jul/2022), sendo R$ 32.412,40 
referente aos débitos inscritos na Dívida Ativa, R$ 1.619,42 referente aos débitos não inscritos na Dívida Ativa (2022). Os débitos tributários são 
sub-rogados no valor da arrematação (artigo 130, Código Tributário Nacional). Débito Condominial: R$ 60.587,61 (Mar/2022). LOTE 02 - Localização 
do Imóvel: Apartamento nº 101 (Unidade 1101), Edifício Ginza, Rua Galvão Bueno, nº 700, São Paulo/SP - CEP 01506-000 - Descrição do Imóvel: 
Apartamento n. 101 (cento e um), localizado no 10º andar ou 11º pavimento do “Edifício Ginza”, situado na Rua Galvão Bueno n. 700, no 2º subdistrito – 
Liberdade – com uma área privativa de 40,88m², área comum de 49,984m², área total de 90,864m², uma fração ideal de 0,8410%, cabendo-lhe o direito 
ao uso de 01 (uma) vaga indeterminada localizada no 1º ou 2º no subsolo, sujeita ao uso de manobrista.

Dados do Imóvel
Inscrição Municipal n° 033.022.0642-9

Matrícula Imobiliária n° 90.444 1º Ofi cial de Registro de Imóveis da 
Comarca de São Paulo/SP

Ônus
Registro Data Ato Processo/Origem Benefi ciário / Observações
Av. 01 07/05/2020 Indisponibilidade de bens Proc. nº 1000463-70.2018.5.02.0467 Leonardo dos Santos 
Av. 02 26/08/2020 Indisponibilidade de bens Proc. nº 1000481-30.2014.5.02.0468 Edinaldo Pedro Celestino de Lima 
Av. 03 12/07/2021 Indisponibilidade de bens Proc. nº 1000744-26.2018.5.02.0467 João Paulo Gomes da Silva
Av. 04 02/09/2021 Indisponibilidade de bens Proc. nº 1000426-18.2019.5.02.0464 Leandro Ramos 
Av. 05 09/03/2022 Indisponibilidade de bens Proc. nº 1000463-70.2018.5.02.0467 Leonardo dos Santos 
Av. 06 31/03/2022 Indisponibilidade de bens Proc. nº 1001749-25.2014.5.02.0467 Maria Edilene Duarte Silva 
Av. 07 16/05/2022 Indisponibilidade de bens Proc. nº 1002293-11.2017.5.02.0466 Alexander Donizetti Marquioli Cella 

Valor de Avaliação do imóvel: R$ 239.406,03 (Jul/2022 – Valor acordado entre as partes – Homologação às Fls. 380). Valor de avaliação atualizado: 
R$ 239.406,03 (Jul/2022). O valor de avaliação será atualizado à época das praças. Débitos Tributários: R$ 34.031,82 (Jul/2022), sendo R$ 32.412,40 
referente aos débitos inscritos na Dívida Ativa, R$ 1.619,42 referente aos débitos nãos inscritos na Dívida Ativa (2022). Os débitos tributários são 
sub-rogados no valor da arrematação (artigo 130, Código Tributário Nacional). Débito Condominial: R$ 60.587,61 (Mar/2022). LOTE 03 - Localização 
do Imóvel: Apartamento nº 105 (Unidade 1105), Edifício Ginza, Rua Galvão Bueno, nº 700, São Paulo/SP - CEP 01506-000 - Descrição do Imóvel: 
Apartamento n. 105 (cento e cinco), localizado no 10º andar ou 11º pavimento do “Edifício Ginza”, situado na Rua Galvão Bueno n. 700, no 2º subdistrito 
– Liberdade – com uma área privativa de 40,88m², área comum de 49,984m², área total de 90,864m², uma fração ideal de 0,8410%, cabendo-lhe o direito 
ao uso de 01 (uma) vaga indeterminada localizada no 1º ou 2º no subsolo, sujeita ao uso de manobrista.

Dados do Imóvel
Inscrição Municipal n° 033.022.0646-1 

Matrícula Imobiliária n° 90.445 1º Ofi cial de Registro de Imóveis da 
Comarca de São Paulo/SP

Ônus
Registro Data Ato Processo/Origem Benefi ciário / Observações
Av. 01 07/05/2020 Indisponibilidade de bens Proc. nº 1000463-70.2018.5.02.0467 Leonardo dos Santos 
Av. 02 26/08/2020 Indisponibilidade de bens Proc. nº 1000481-30.2014.5.02.0468 Edinaldo Pedro Celestino de Lima 
Av. 03 12/07/2021 Indisponibilidade de bens Proc. nº 1000744-26.2018.5.02.0467 João Paulo Gomes da Silva
Av. 04 02/09/2021 Indisponibilidade de bens Proc. nº 1000426-18.2019.5.02.0464 Leandro Ramos 
Av. 05 09/03/2022 Indisponibilidade de bens Proc. nº 1000463-70.2018.5.02.0467 Leonardo dos Santos 
Av. 06 31/03/2022 Indisponibilidade de bens Proc. nº 1001749-25.2014.5.02.0467 Maria Edilene Duarte Silva 

Av. 07 09/05/2022 Penhora 
Exequenda Proc. nº 1103581-73.2021.8.26.0100 Condomínio Edifício Ginza

Av. 08 16/05/2022 Indisponibilidade de bens Proc. nº 1002293-11.2017.5.02.0466 Alexander Donizetti Marquioli Cella 

Valor de Avaliação do imóvel: R$ 239.406,03 (Jul/2022 – Valor acordado entre as partes – Homologação às Fls. 380). Valor de avaliação atualizado: 
R$ 239.406,03 (Jul/2022). O valor de avaliação será atualizado à época das praças. Débitos Tributários: R$ 42.538,34 (Jul/2022), sendo R$ 40.918,92 
referente aos débitos inscritos na Dívida Ativa, R$ 1.619,42 referente aos débitos não inscritos na Dívida Ativa (2022). Os débitos tributários são 
sub-rogados no valor da arrematação (artigo 130, Código Tributário Nacional). Débito Condominial: R$ 60.587,61 (Mar/2022). LOTE 04 - Localização 
do Imóvel: Apartamento nº 14 (Unidade 204), Edifício Ginza, Rua Galvão Bueno, nº 700, São Paulo/SP - CEP 01506-000 - Descrição do Imóvel: Apar-
tamento n. 14, localizado no 1º andar ou 2º pavimento do “Edifício Ginza”, situado na Rua Galvão Bueno n. 700, no 2º subdistrito – Liberdade –  com uma 
área privativa de 36,40m², área comum de 47,345m², área total de 83,745m², uma fração ideal de 0,7747%, cabendo-lhe o direito ao uso de 01 (uma) vaga 
indeterminada localizada no 1º ou 2º no subsolo, sujeita ao uso de manobrista.

Dados do Imóvel
Inscrição Municipal n° 033.022.0573-2 

Matrícula Imobiliária n° 90.456 1º Ofi cial de Registro de Imóveis da 
Comarca de São Paulo/SP

Ônus
Registro Data Ato Processo/Origem Benefi ciário / Observações
Av. 01 08/02/2002 Hipoteca - Banco Bradesco S/A
Av. 02 07/05/2020 Indisponibilidade de bens Proc. nº 1000463-70.2018.5.02.0467 Leonardo dos Santos 
Av. 03 26/08/2020 Indisponibilidade de bens Proc. nº 1000481-30.2014.5.02.0468 Edinaldo Pedro Celestino de Lima 
Av. 04 12/07/2021 Indisponibilidade de bens Proc. nº 1000744-26.2018.5.02.0467 João Paulo Gomes da Silva
Av. 05 02/09/2021 Indisponibilidade de bens Proc. nº 1000426-18.2019.5.02.0464 Leandro Ramos 
Av. 06 09/03/2022 Indisponibilidade de bens Proc. nº 1000463-70.2018.5.02.0467 Leonardo dos Santos 
Av. 07 31/03/2022 Indisponibilidade de bens Proc. nº 1001749-25.2014.5.02.0467 Maria Edilene Duarte Silva 

Av. 08 09/05/2022 Penhora 
Exequenda Proc. nº 1103581-73.2021.8.26.0100 Condomínio Edifício Ginza

Av. 09 16/05/2022 Indisponibilidade de bens Proc. nº 1002293-11.2017.5.02.0466 Alexander Donizetti Marquioli Cella 

Valor de Avaliação do imóvel: R$ 239.406,03 (Jul/2022 – Valor acordado entre as partes – Homologação às Fls. 380). Valor de avaliação atualizado: 
R$ 239.406,03 (Jul/2022). O valor de avaliação será atualizado à época das praças. Débitos Tributários: R$ 36.408,03 (Jul/2022), sendo R$ 34.931,70 
referente aos débitos inscritos na Dívida Ativa, R$ 1.476,33 referente aos débitos não inscritos na Dívida Ativa (2022). Os débitos tributários são 
sub-rogados no valor da arrematação (artigo 130, Código Tributário Nacional). Débito Condominial: R$ 55.821,25 (Mar/2022). LOTE 05 - Localização 
do Imóvel: Apartamento nº 28 (Unidade 308), Edifício Ginza, Rua Galvão Bueno, nº 700, São Paulo/SP - CEP 01506-000 - Descrição do Imóvel: Apar-
tamento n. 28 (vinte e oito), localizado no 2º andar ou 3º pavimento do “Edifício Ginza”, situado na Rua Galvão Bueno n. 700, no 2º subdistrito – Liberdade 
– com uma área privativa de 36,40m², área comum de 47,345m², área total de 83,745m², uma fração ideal de 0,7747%, cabendo-lhe o direito ao uso de 
01 (uma) vaga indeterminada localizada no 1º ou 2º no subsolo, sujeita ao uso de manobrista.

Dados do Imóvel
Inscrição Municipal n° 033.022.0585-6 

Matrícula Imobiliária n° 90.462 1º Ofi cial de Registro de Imóveis da 
Comarca de São Paulo/SP

Ônus
Registro Data Ato Processo/Origem Benefi ciário / Observações
Av. 01 08/02/2002 Hipoteca - Banco Bradesco S/A
Av. 02 07/05/2020 Indisponibilidade de bens Proc. nº 1000463-70.2018.5.02.0467 Leonardo dos Santos 
Av. 03 26/08/2020 Indisponibilidade de bens Proc. nº 1000481-30.2014.5.02.0468 Edinaldo Pedro Celestino De Lima 
Av. 04 12/07/2021 Indisponibilidade de bens Proc. nº 1000744-26.2018.5.02.0467 João Paulo Gomes da Silva
Av. 05 02/09/2021 Indisponibilidade de bens Proc. nº 1000426-18.2019.5.02.0464 Leandro Ramos 
Av. 06 09/03/2022 Indisponibilidade de bens Proc. nº 1000463-70.2018.5.02.0467 Leonardo dos Santos 
Av. 07 31/03/2022 Indisponibilidade de bens Proc. nº 1001749-25.2014.5.02.0467 Maria Edilene Duarte Silva 

Av. 08 09/05/2022 Penhora
Exequenda Proc. nº 1103581-73.2021.8.26.0100 Condomínio Edifício Ginza

Av. 09 16/05/2022 Indisponibilidade de bens Proc. nº 1002293-11.2017.5.02.0466 Alexander Donizetti Marquioli Cella

Valor de Avaliação do imóvel: R$ 239.406,03 (Jul/2022 – Valor acordado entre as partes – Homologação às Fls. 380). Valor de avaliação atualizado: 
R$ 239.406,03 (Jul/2022). O valor de avaliação será atualizado à época das praças. Débitos Tributários: R$36.409,62 (Jul/2022), sendo R$ 34.931,70 
referente aos débitos inscritos na Dívida Ativa, R$ 1.477,92 referente aos débitos não inscritos na Dívida Ativa. Os débitos tributários são sub-rogados 
no valor da arrematação (artigo 130, Código Tributário Nacional). Débito Condominial: R$ 55.821,25 (Mar/2022). LOTE 06 - Localização do Imóvel: 
Apartamento nº 114 (Unidade 1204), Edifício Ginza, Rua Galvão Bueno, nº 700, São Paulo/SP - CEP 01506-000 - Descrição do Imóvel: Apartamento n. 
114 (cento e quatorze), localizado no 11º andar ou 12º pavimento do “Edifício Ginza”, situado na Rua Galvão Bueno n. 700, no 2º subdistrito – Liberdade 
– com uma área privativa de 36,40m², área comum de 47,345m², área total de 83,745m², uma fração ideal de 0,7747%, cabendo-lhe o direito ao uso de 
01 (uma) vaga indeterminada localizada no 1º ou 2º no subsolo, sujeita ao uso de manobrista.

Dados do Imóvel
Inscrição Municipal n° 033.022.0653-4 

Matrícula Imobiliária n° 90.487 1º Ofi cial de Registro de Imóveis da 
Comarca de São Paulo/SP

Ônus
Registro Data Ato Processo/Origem Benefi ciário / Observações
Av. 01 08/02/2002 Hipoteca - Banco Bradesco S/A
Av. 02 07/05/2020 Indisponibilidade de bens Proc. nº 1000463-70.2018.5.02.0467 Leonardo dos Santos 
Av. 03 26/08/2020 Indisponibilidade de bens Proc. nº 1000481-30.2014.5.02.0468 Edinaldo Pedro Celestino de Lima 
Av. 04 12/07/2021 Indisponibilidade de bens Proc. nº 1000744-26.2018.5.02.0467 João Paulo Gomes da Silva
Av. 05 02/09/2021 Indisponibilidade de bens Proc. nº 1000426-18.2019.5.02.0464 Leandro Ramos 
Av. 06 09/03/2022 Indisponibilidade de bens Proc. nº 1000463-70.2018.5.02.0467 Leonardo dos Santos 
Av. 07 31/03/2022 Indisponibilidade de bens Proc. nº 1001749-25.2014.5.02.0467 Maria Edilene Duarte Silva 

Av. 08 09/05/2022 Penhora
Exequenda Proc. nº 1103581-73.2021.8.26.0100 Condomínio Edifício Ginza

Av. 09 16/05/2022 Indisponibilidade de bens Proc. nº 1002293-11.2017.5.02.0466 Alexander Donizetti Marquioli Cella 

Valor de Avaliação do imóvel: R$ 239.406,03 (Jul/2022 – Valor acordado entre as partes – Homologação às Fls. 380). Valor de avaliação atualizado: 
R$ 239.406,03 (Jul/2022). O valor de avaliação será atualizado à época das praças. Débitos Tributários: R$ 36.408,03 (Jul/2022), sendo R$ 34.931,70 
referente aos débitos inscritos na Dívida Ativa, R$ 1.476,33 referente aos débitos não inscritos na Dívida Ativa. Os débitos tributários são sub-rogados 
no valor da arrematação (artigo 130, Código Tributário Nacional). Débito Condominial: R$ 55.821,25 (Mar/2022). PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS:
Requerimento Anotação da penhora Valor Processo/Origem Benefi ciário / Observações
Fls. 274 e 293 Fls. 301 R$ 104.390.985,82 (Mar/2021) Proc. nº 0118031-05.2002.8.26.0100 Banco Bradesco S/A
OBSERVAÇÕES PARA OS LOTES 01 E 02 OBS. 01: A penhora das unidades imobiliárias leiloadas deferida às Fls. 272 está pendente de registro na cor-
respondente matrícula imobiliária. OBSERVAÇÕES PARA OS LOTES 04, 05 E 06 OBS. 01: Nos termos do artigo 1.499, VI, do Código Civil, ocorrendo a 
arrematação do bem, a Hipoteca averbada à Av. 01 de cada lote será extinta. OBSERVAÇÕES PARA TODOS OS LOTES OBS. 01: A empresa executada, 
Challenger Empreendimentos Imobiliários LTDA, opôs Embargos à Execução sob o nº 1136809-39.2021.8.26.0100, para (I) requerer a extinção da execu-
ção, com o fundamento de que estão ausentes documentos indispensáveis ao prosseguimento da ação executória; ou, subsidiariamente, (II) requerer a 
improcedência da ação de execução, sob o argumento de que a Exequente não amortizou os valores pagos ao Condomínio por SCP PALMLEAF HOTELS 
SLIM, empresa formada por Termo de Adesão à Sociedade em Conta de Participação entre Aksobya Hotel Ltda e a Executada. Os Embargos à Execução 
foram recebidos, mas encontram-se pendentes de julgamento até a data de confecção deste edital. Débito Exequendo: R$ 384.149,25 (Mar/2022 – Fls. 
295/300), sendo R$ 349.226,58 referente a débitos condominiais e R$ 34.922,67 referente a honorários advocatícios. 02 - A 1ª Praça terá início no dia 22 
de agosto de 2022, às 16 horas e 30 minutos, e se encerrará no dia 25 de agosto de 2022, às 16 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 25 de agosto de 
2022, às 16 horas e 30 minutos, e se encerrará em 16 de setembro de 2022, às 16 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. Juízo da causa, 
que decidirá pela de maior valor, caso estejam em diferentes condições ou, decidirá pela formulada em primeiro lugar, caso tenham iguais condições 
(artigo 891, parágrafo único, artigo 895, §§ 1º ao 8º do CPC). 03 - O leilão será realizado pelo Leiloeiro Público Ofi cial, Davi Borges de Aquino, matriculado 
na Junta Comercial de São Paulo sob n° 1.070, através da plataforma Alfa Leilões - Especialista em Imóveis (www.alfaleiloes.com). Todas as regras e 
condições aplicáveis estão disponíveis no Portal http://www.alfaleiloes.com (artigos 12 e 13 da Resolução n° 236/2016, CNJ). 04 -  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, 27 de julho de 2022. DRA. 
GABRIELA FRAGOSO CALASSO COSTA - JUÍZA DE DIREITO

SF 546 Participações Societárias S.A.
(em constituição)

 Ata da Assembleia Geral de Constituição de Sociedade por Ações
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 546 
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 3530059722-2 em 21/07/2022. Gisela  Simiema Ceschin - Secretária Geral.

EDITAL DE CITAÇÃO. Processo Digital nº: 1010118-81.2018.8.26.0068. Classe: Assunto: Procedimento Comum Cível – Enri-
quecimento 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 RESTAU-
RANTE 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) nomea-
do(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. 

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. 

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 Arbitragem do Foro da 1ª Região Administrativa Judiciária-SP. FAZ SABER: ao 
corréu JOSÉ ANTÔNIO MULLER, CPF nº 611.346.438-53, ação Dissolução Parcial de Sociedade 
(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. 

Anuncie: 
11. 3729-6600 

comercial@gazetasp.com.br
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 7ª VARA CÍVEL – FORO REGIONAL II – SANTO AMARO
EDITAL DE HASTA PÚBLICA (1ª e 2ª praça) do bem imóvel abaixo descrito, para conhecimento de eventuais interessados e para intima-
ção dos executados: CLÍNICA DE NUTRIÇÃO BELA MEDIDA LTDA (CNPJ/MF 14.392.261/0001-09), DOUGLAS SERAFIM DA SILVA 
(CPF/MF 263.392.328-33), SHIRLEY CARDOSO TERRA DA SILVA (CPF/MF 307.847.578- 60); bem como dos credores: BANCO BRA-
DESCO S/A (CNPJ/MF Nº 60.746.948/0001-12), BANCO DO BRASIL S/A (CNPJ/MF Nº 00.000.000/0001-91), CAIXA ECONÔMICA FE-

DERAL (CNPJ/MF Nº 00.360.305/0534-96)ANTÔNIO IODICE (CPF/MF Nº 127.843.538-77), ROBERTA ANDRADE IODICE (CPF/MF Nº 132.648.488-
56), SANZA ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA (CPF/MF Nº 08.930.537/0001-62); e do interessado: APARECIDO CORDEIRO (CPF/MF Nº 
817.597.898-87).  A MM. Juíza de Direito Dra. Claudia Carneiro Calbucci Renaux, da 7ª Vara Cível do Foro Regional II – Santo Amaro, Tribunal de Justiça 
do Estado de São Paulo, na forma da lei, FAZ SABER, aos que o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem e interessar possa, que, por este 
Juízo, processam - se os autos da  Ação de Despejo por Fata de Pagamento de Alugueres e Acessórios da Locação, cumulada com a Cobrança do Débito, 
em fase de Cumprimento de Sentença, ajuizada por  SÃO MARCOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA (CNPJ/MF Nº 33.453.739/0001-08) e 
INTERLAGOS SHOPPING CENTER COMERCIAL LTDA (CNPJ/MF Nº 56.563.158/0001-24) em face de  CLÍNICA DE NUTRIÇÃO BELA MEDIDA LTDA 
(CNPJ/MF Nº 14.392.261/0001-09), DOUGLAS SERAFIM DA SILVA (CPF/MF Nº 263.392.328-33) e SHIRLEY CARDOSO TERRA DA SILVA (CPF/MF 
Nº 307.847.578-60), nos autos do Processo nº  1045827-26.2014.8.26.0002/01, 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: Av. Pires do Rio, nº 3.007, Jardim 
Norma, São Paulo, SP, CEP 08240-005 - Descrição do Imóvel:  Uma casa com 94m² de área construída e seu terreno, situados à Avenida Pires do Rio, 
nº 3.007, antiga rua Dr. Pires do Rio s/nº, Itaquera, medindo 5,00 metros de frente, por 17,50 ms da frente aos fundos de ambos os lados, tendo nos fundos 
a mesma medida da frente, encerrando a área de 87,50 ms2, confrontando do lado direito de quem da avenida olha para o terreno com a casa nº 2483, 
do lado esquerdo visto da mesma posição com a casa nº 2491, ambas da Avenida Pires do Rio, e nos fundos com a casa de nº 25, da rua Senchere. 

           Dados do Imóvel
Inscrição Municipal n°  114.328.0172-3
Matrícula Imobiliária n° 90.301 9º Cartório de Registro de Imóveis de São Paulo/SP

Ônus
Registro Data Ato Processo/Origem Benefi ciário / Observações

Av. 07 18/05/2013 Caução - Antônio Iodice, Roberta Andrade Iodice e Sanza Administra-
ção e Participações LTDA; 

Av. 08 30/03/2017 Penhora Exequenda Proc. nº 1045827-26.2014.8.26.0002 São Marcos Empreendimentos Imobiliários LTDA e Interla-
gos Shopping Center Comercial Limitada

Av. 09 25/05/2017 Distribuição de Ação Proc. nº 1045518-47.2016.8.26.0224 Banco Bradesco S/A
Av. 10 18/08/2020 Penhora Proc. nº 0007730-80.2019.8.26.0007 Banco do Brasil S/A
Av. 12 14/12/2021 Penhora Proc. nº 1017923-85.2015.8.26.0005 Banco do Brasil S/A
Av. 13 07/07/2022 Penhora Proc. nº 0024726-27.2015.4.03.6100 Caixa Econômica Federal

OBS 01: O presente imóvel é composto por 03 pavimentos, sendo térreo, superior e inferior. No pavimento térreo encontra-se: sala, cozinha, copa e 
banheiro. Já no pavimento superior encontra-se 02 (dois) dormitórios, banheiro, terraço frontal e terraço dos fundos que contém a lavanderia. Por fi m, no 
pavimento inferior encontra-se uma outra edifi cação, construída após a edifi cação principal, composta por: sala, cozinha, dormitório e banheiro. Ademais, 
o imóvel possui vagas de garagem em sua área frontal (Laudo de Avaliação às fl s. 134/206). OBS 02: Anteriormente o imóvel possuía o nº 2.487 da 
Avenida Pires do Rio, possuindo atualmente o nº 3.007 da referida avenida (Av. 02 da Matrícula Imobiliária). OBS 03: Na Certidão de Dados Cadastrais do 
Imóvel consta uma área construída de 94m². OBS 04: Às fl s. 340/341 foi requerida a anotação penhora no rosto dos presentes autos, advinda do Processo 
nº 1002821-52.2017.8.26.0005, em trâmite perante a 2ª Vara Cível do Foro de São Miguel Paulista, ajuizada pelo Banco Bradesco S/A, na importância 
de R$ 169.141,97 (Dez/2017). Valor de Avaliação do imóvel: R$ 350.000,00 (Set/2017 – Laudo de Avaliação às fl s. 134/206 – Homologação às fl s. 
241). Valor de avaliação atualizado: R$ 467.702,25 (Jul/2022). O valor de avaliação será atualizado à época das praças. Débitos Tributários: Não há 
débitos tributários até a data de confecção desse edital. Eventuais débitos tributários são sub-rogados no valor da arrematação (artigo 130, Código Tribu-
tário Nacional). Débito Exequendo: R$ 385.506,00 (Dez/2018 – fl s. 534/536). 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 28 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.  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. Em caso de atraso no 
pagamento parcelado, haverá incidência de multa de 10% sobre a parcela inadimplida somada às parcelas vincendas e, em caso de inadimplência, há 
a possibilidade de o exequente pedir a resolução da arrematação ou a cobrança do valor em aberto (Decisão às fl s. 241/246). 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 895, §§ 1º ao 8º do CPC). 03 - O leilão 
será realizado pelo Leiloeiro Público Ofi cial, Davi Borges de Aquino, matriculado na Junta Comercial de São Paulo sob n° 1.070, através da plataforma 
Alfa Leilões - Especialista em Imóveis (www.alfaleiloes.com). Todas as regras e condições aplicáveis estão disponíveis no Portal http://www.alfaleiloes.
com (artigos 12 e 13 da Resolução n° 236/2016, CNJ).  04 - 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, 27 de julho de 2022.  DRA. CLAUDIA CARNEIRO CALBUCCI RENAUX - JUÍZA DE DIREITO

 DAVI BORGES DE AQUINO, Leiloeiro Público Ofi cial, 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 ins-
crito 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 Fa-
zenda (“CPF/MF”) sob nº 919.371.758-04, ambos brasileiros, com domicílio profi ssional 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 fi gura como Devedor Fiduciante: LUIZ AL BERTO 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 fi duciário, 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, fi ca 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 Ofi cial: Davi Borges de Aquino, JUCESP n ° 1.070.

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.

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.

32ª VARA CÍVEL - FORO CENTRAL CÍVEL
EDITAL DE HASTA PÚBLICA (1ª e 2ª praça) dos bens imóveis abaixo descritos, para conhecimento de eventuais interessados e para 
intimação da executada: CHALLENGER EMPREEDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA (CNPJ/MF Nº 53.128.450/0001-20), na pessoa de 
seus representante legais, LIAU AN I CPF/MF Nº 274.638.507-49) e LIAU CHEN SHU CHEN (CPF/MF nº 527.943.857-04); bem como 
dos terceiros interessados/credores: BANCO BRADESCO S/A (CNPJ/MF Nº 60.746.948/0001-12), LEONARDO DOS SANTOS  (CPF/

MF Nº 352.438.548-67), EDINALDO PEDRO CELESTINO DE LIMA  (CPF/MF Nº 183.689.688-36), JOÃO PAULO GOMES DA SILVA (CPF/MF Nº 
229.852.088-74), LEANDRO RAMOS (CPF/MF Nº 268.310.048-57), MARIA EDILENE DUARTE SILVA (CPF/MF Nº 264.757.008-60), ALEXANDER 
DONIZETTI MARQUIOLI CELLA (CPF/MF Nº 271.094.058-26).  A MM. Juíza de Direito Dra. Gabriela Fragoso Calasso Costa, da 32ª 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 Dívida de Condomínio, ajuizada por CONDOMÍNIO EDIFÍCIO 
GUINZA (CNPJ/MF Nº  66.053.125/0001-98) em face de CHALLENGER EMPREEDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA (CNPJ/MF Nº 53.128.450/0001-
20), nos autos do Processo nº 1103581-73.2021.8.26.0100, e foi designada a venda dos bens descritos abaixo, nos termos dos artigos 246 a 280 dos 
Provimentos nº 50/1989 e 30/2013 da Corregedoria Geral de Justiça/SP que disciplina a Alienação em Leilão Judicial, assim como os artigos 879 a 903 
do CPC, e de acordo com as regras expostas a seguir: LOTE 01 - Localização do Imóvel: Apartamento nº 52 (Unidade 602), Edifício Ginza, Rua Galvão 
Bueno, nº 700, São Paulo/SP - CEP 01506-000 - Descrição do Imóvel: Apartamento n. 52 (cinquenta e dois), localizado no 5º andar ou 6º pavimento 
do “Edifício Ginza”, situado na Rua Galvão Bueno n. 700, no 2º subdistrito – Liberdade, com uma área privativa de 40,88m², área comum de 49,984m², 
área total de 90,864m², uma fração ideal de 0,8410%, cabendo-lhe o direito ao uso de 01 (uma) vaga indeterminada localizada no 1º ou 2º no subsolo, 
sujeita ao uso de manobrista.

Dados do Imóvel
Inscrição Municipal n° 033.022.0603-8 

Matrícula Imobiliária n° 90.431 1º Ofi cial de Registro de Imóveis da 
Comarca de São Paulo/SP

Ônus
Registro Data Ato Processo/Origem Benefi ciário / Observações
Av. 01 07/05/2020 Indisponibilidade de bens Proc. nº 1000463-70.2018.5.02.0467 Leonardo dos Santos 
Av. 02 26/08/2020 Indisponibilidade de bens Proc. nº 1000481-30.2014.5.02.0468 Edinaldo Pedro Celestino De Lima 
Av. 03 12/07/2021 Indisponibilidade de bens Proc. nº 1000744-26.2018.5.02.0467 João Paulo Gomes da Silva
Av. 04 02/09/2021 Indisponibilidade de bens Proc. nº 1000426-18.2019.5.02.0464  Leandro Ramos 
Av. 05 09/03/2022 Indisponibilidade de bens Proc. nº 1000463-70.2018.5.02.0467 Leonardo dos Santos 
Av. 06 31/03/2022 Indisponibilidade de bens Proc. nº 1001749-25.2014.5.02.0467 Maria Edilene Duarte Silva 
Av. 07 16/05/2022 Indisponibilidade de bens Proc. nº 1002293-11.2017.5.02.0466 Alexander Donizetti Marquioli Cella 

Valor de Avaliação do imóvel: R$ 239.406,03 (Jul/2022 – Valor acordado entre as partes – Homologação às Fls. 380). Valor de avaliação atualizado: 
R$ 239.406,03 (Jul/2022). O valor de avaliação será atualizado à época das praças. Débitos Tributários: R$ 34.031,82 (Jul/2022), sendo R$ 32.412,40 
referente aos débitos inscritos na Dívida Ativa, R$ 1.619,42 referente aos débitos não inscritos na Dívida Ativa (2022). Os débitos tributários são 
sub-rogados no valor da arrematação (artigo 130, Código Tributário Nacional). Débito Condominial: R$ 60.587,61 (Mar/2022). LOTE 02 - Localização 
do Imóvel: Apartamento nº 101 (Unidade 1101), Edifício Ginza, Rua Galvão Bueno, nº 700, São Paulo/SP - CEP 01506-000 - Descrição do Imóvel: 
Apartamento n. 101 (cento e um), localizado no 10º andar ou 11º pavimento do “Edifício Ginza”, situado na Rua Galvão Bueno n. 700, no 2º subdistrito – 
Liberdade – com uma área privativa de 40,88m², área comum de 49,984m², área total de 90,864m², uma fração ideal de 0,8410%, cabendo-lhe o direito 
ao uso de 01 (uma) vaga indeterminada localizada no 1º ou 2º no subsolo, sujeita ao uso de manobrista.

Dados do Imóvel
Inscrição Municipal n° 033.022.0642-9

Matrícula Imobiliária n° 90.444 1º Ofi cial de Registro de Imóveis da 
Comarca de São Paulo/SP

Ônus
Registro Data Ato Processo/Origem Benefi ciário / Observações
Av. 01 07/05/2020 Indisponibilidade de bens Proc. nº 1000463-70.2018.5.02.0467 Leonardo dos Santos 
Av. 02 26/08/2020 Indisponibilidade de bens Proc. nº 1000481-30.2014.5.02.0468 Edinaldo Pedro Celestino de Lima 
Av. 03 12/07/2021 Indisponibilidade de bens Proc. nº 1000744-26.2018.5.02.0467 João Paulo Gomes da Silva
Av. 04 02/09/2021 Indisponibilidade de bens Proc. nº 1000426-18.2019.5.02.0464 Leandro Ramos 
Av. 05 09/03/2022 Indisponibilidade de bens Proc. nº 1000463-70.2018.5.02.0467 Leonardo dos Santos 
Av. 06 31/03/2022 Indisponibilidade de bens Proc. nº 1001749-25.2014.5.02.0467 Maria Edilene Duarte Silva 
Av. 07 16/05/2022 Indisponibilidade de bens Proc. nº 1002293-11.2017.5.02.0466 Alexander Donizetti Marquioli Cella 

Valor de Avaliação do imóvel: R$ 239.406,03 (Jul/2022 – Valor acordado entre as partes – Homologação às Fls. 380). Valor de avaliação atualizado: 
R$ 239.406,03 (Jul/2022). O valor de avaliação será atualizado à época das praças. Débitos Tributários: R$ 34.031,82 (Jul/2022), sendo R$ 32.412,40 
referente aos débitos inscritos na Dívida Ativa, R$ 1.619,42 referente aos débitos nãos inscritos na Dívida Ativa (2022). Os débitos tributários são 
sub-rogados no valor da arrematação (artigo 130, Código Tributário Nacional). Débito Condominial: R$ 60.587,61 (Mar/2022). LOTE 03 - Localização 
do Imóvel: Apartamento nº 105 (Unidade 1105), Edifício Ginza, Rua Galvão Bueno, nº 700, São Paulo/SP - CEP 01506-000 - Descrição do Imóvel: 
Apartamento n. 105 (cento e cinco), localizado no 10º andar ou 11º pavimento do “Edifício Ginza”, situado na Rua Galvão Bueno n. 700, no 2º subdistrito 
– Liberdade – com uma área privativa de 40,88m², área comum de 49,984m², área total de 90,864m², uma fração ideal de 0,8410%, cabendo-lhe o direito 
ao uso de 01 (uma) vaga indeterminada localizada no 1º ou 2º no subsolo, sujeita ao uso de manobrista.

Dados do Imóvel
Inscrição Municipal n° 033.022.0646-1 

Matrícula Imobiliária n° 90.445 1º Ofi cial de Registro de Imóveis da 
Comarca de São Paulo/SP

Ônus
Registro Data Ato Processo/Origem Benefi ciário / Observações
Av. 01 07/05/2020 Indisponibilidade de bens Proc. nº 1000463-70.2018.5.02.0467 Leonardo dos Santos 
Av. 02 26/08/2020 Indisponibilidade de bens Proc. nº 1000481-30.2014.5.02.0468 Edinaldo Pedro Celestino de Lima 
Av. 03 12/07/2021 Indisponibilidade de bens Proc. nº 1000744-26.2018.5.02.0467 João Paulo Gomes da Silva
Av. 04 02/09/2021 Indisponibilidade de bens Proc. nº 1000426-18.2019.5.02.0464 Leandro Ramos 
Av. 05 09/03/2022 Indisponibilidade de bens Proc. nº 1000463-70.2018.5.02.0467 Leonardo dos Santos 
Av. 06 31/03/2022 Indisponibilidade de bens Proc. nº 1001749-25.2014.5.02.0467 Maria Edilene Duarte Silva 

Av. 07 09/05/2022 Penhora 
Exequenda Proc. nº 1103581-73.2021.8.26.0100 Condomínio Edifício Ginza

Av. 08 16/05/2022 Indisponibilidade de bens Proc. nº 1002293-11.2017.5.02.0466 Alexander Donizetti Marquioli Cella 

Valor de Avaliação do imóvel: R$ 239.406,03 (Jul/2022 – Valor acordado entre as partes – Homologação às Fls. 380). Valor de avaliação atualizado: 
R$ 239.406,03 (Jul/2022). O valor de avaliação será atualizado à época das praças. Débitos Tributários: R$ 42.538,34 (Jul/2022), sendo R$ 40.918,92 
referente aos débitos inscritos na Dívida Ativa, R$ 1.619,42 referente aos débitos não inscritos na Dívida Ativa (2022). Os débitos tributários são 
sub-rogados no valor da arrematação (artigo 130, Código Tributário Nacional). Débito Condominial: R$ 60.587,61 (Mar/2022). LOTE 04 - Localização 
do Imóvel: Apartamento nº 14 (Unidade 204), Edifício Ginza, Rua Galvão Bueno, nº 700, São Paulo/SP - CEP 01506-000 - Descrição do Imóvel: Apar-
tamento n. 14, localizado no 1º andar ou 2º pavimento do “Edifício Ginza”, situado na Rua Galvão Bueno n. 700, no 2º subdistrito – Liberdade –  com uma 
área privativa de 36,40m², área comum de 47,345m², área total de 83,745m², uma fração ideal de 0,7747%, cabendo-lhe o direito ao uso de 01 (uma) vaga 
indeterminada localizada no 1º ou 2º no subsolo, sujeita ao uso de manobrista.

Dados do Imóvel
Inscrição Municipal n° 033.022.0573-2 

Matrícula Imobiliária n° 90.456 1º Ofi cial de Registro de Imóveis da 
Comarca de São Paulo/SP

Ônus
Registro Data Ato Processo/Origem Benefi ciário / Observações
Av. 01 08/02/2002 Hipoteca - Banco Bradesco S/A
Av. 02 07/05/2020 Indisponibilidade de bens Proc. nº 1000463-70.2018.5.02.0467 Leonardo dos Santos 
Av. 03 26/08/2020 Indisponibilidade de bens Proc. nº 1000481-30.2014.5.02.0468 Edinaldo Pedro Celestino de Lima 
Av. 04 12/07/2021 Indisponibilidade de bens Proc. nº 1000744-26.2018.5.02.0467 João Paulo Gomes da Silva
Av. 05 02/09/2021 Indisponibilidade de bens Proc. nº 1000426-18.2019.5.02.0464 Leandro Ramos 
Av. 06 09/03/2022 Indisponibilidade de bens Proc. nº 1000463-70.2018.5.02.0467 Leonardo dos Santos 
Av. 07 31/03/2022 Indisponibilidade de bens Proc. nº 1001749-25.2014.5.02.0467 Maria Edilene Duarte Silva 

Av. 08 09/05/2022 Penhora 
Exequenda Proc. nº 1103581-73.2021.8.26.0100 Condomínio Edifício Ginza

Av. 09 16/05/2022 Indisponibilidade de bens Proc. nº 1002293-11.2017.5.02.0466 Alexander Donizetti Marquioli Cella 

Valor de Avaliação do imóvel: R$ 239.406,03 (Jul/2022 – Valor acordado entre as partes – Homologação às Fls. 380). Valor de avaliação atualizado: 
R$ 239.406,03 (Jul/2022). O valor de avaliação será atualizado à época das praças. Débitos Tributários: R$ 36.408,03 (Jul/2022), sendo R$ 34.931,70 
referente aos débitos inscritos na Dívida Ativa, R$ 1.476,33 referente aos débitos não inscritos na Dívida Ativa (2022). Os débitos tributários são 
sub-rogados no valor da arrematação (artigo 130, Código Tributário Nacional). Débito Condominial: R$ 55.821,25 (Mar/2022). LOTE 05 - Localização 
do Imóvel: Apartamento nº 28 (Unidade 308), Edifício Ginza, Rua Galvão Bueno, nº 700, São Paulo/SP - CEP 01506-000 - Descrição do Imóvel: Apar-
tamento n. 28 (vinte e oito), localizado no 2º andar ou 3º pavimento do “Edifício Ginza”, situado na Rua Galvão Bueno n. 700, no 2º subdistrito – Liberdade 
– com uma área privativa de 36,40m², área comum de 47,345m², área total de 83,745m², uma fração ideal de 0,7747%, cabendo-lhe o direito ao uso de 
01 (uma) vaga indeterminada localizada no 1º ou 2º no subsolo, sujeita ao uso de manobrista.

Dados do Imóvel
Inscrição Municipal n° 033.022.0585-6 

Matrícula Imobiliária n° 90.462 1º Ofi cial de Registro de Imóveis da 
Comarca de São Paulo/SP

Ônus
Registro Data Ato Processo/Origem Benefi ciário / Observações
Av. 01 08/02/2002 Hipoteca - Banco Bradesco S/A
Av. 02 07/05/2020 Indisponibilidade de bens Proc. nº 1000463-70.2018.5.02.0467 Leonardo dos Santos 
Av. 03 26/08/2020 Indisponibilidade de bens Proc. nº 1000481-30.2014.5.02.0468 Edinaldo Pedro Celestino De Lima 
Av. 04 12/07/2021 Indisponibilidade de bens Proc. nº 1000744-26.2018.5.02.0467 João Paulo Gomes da Silva
Av. 05 02/09/2021 Indisponibilidade de bens Proc. nº 1000426-18.2019.5.02.0464 Leandro Ramos 
Av. 06 09/03/2022 Indisponibilidade de bens Proc. nº 1000463-70.2018.5.02.0467 Leonardo dos Santos 
Av. 07 31/03/2022 Indisponibilidade de bens Proc. nº 1001749-25.2014.5.02.0467 Maria Edilene Duarte Silva 

Av. 08 09/05/2022 Penhora
Exequenda Proc. nº 1103581-73.2021.8.26.0100 Condomínio Edifício Ginza

Av. 09 16/05/2022 Indisponibilidade de bens Proc. nº 1002293-11.2017.5.02.0466 Alexander Donizetti Marquioli Cella

Valor de Avaliação do imóvel: R$ 239.406,03 (Jul/2022 – Valor acordado entre as partes – Homologação às Fls. 380). Valor de avaliação atualizado: 
R$ 239.406,03 (Jul/2022). O valor de avaliação será atualizado à época das praças. Débitos Tributários: R$36.409,62 (Jul/2022), sendo R$ 34.931,70 
referente aos débitos inscritos na Dívida Ativa, R$ 1.477,92 referente aos débitos não inscritos na Dívida Ativa. Os débitos tributários são sub-rogados 
no valor da arrematação (artigo 130, Código Tributário Nacional). Débito Condominial: R$ 55.821,25 (Mar/2022). LOTE 06 - Localização do Imóvel: 
Apartamento nº 114 (Unidade 1204), Edifício Ginza, Rua Galvão Bueno, nº 700, São Paulo/SP - CEP 01506-000 - Descrição do Imóvel: Apartamento n. 
114 (cento e quatorze), localizado no 11º andar ou 12º pavimento do “Edifício Ginza”, situado na Rua Galvão Bueno n. 700, no 2º subdistrito – Liberdade 
– com uma área privativa de 36,40m², área comum de 47,345m², área total de 83,745m², uma fração ideal de 0,7747%, cabendo-lhe o direito ao uso de 
01 (uma) vaga indeterminada localizada no 1º ou 2º no subsolo, sujeita ao uso de manobrista.

Dados do Imóvel
Inscrição Municipal n° 033.022.0653-4 

Matrícula Imobiliária n° 90.487 1º Ofi cial de Registro de Imóveis da 
Comarca de São Paulo/SP

Ônus
Registro Data Ato Processo/Origem Benefi ciário / Observações
Av. 01 08/02/2002 Hipoteca - Banco Bradesco S/A
Av. 02 07/05/2020 Indisponibilidade de bens Proc. nº 1000463-70.2018.5.02.0467 Leonardo dos Santos 
Av. 03 26/08/2020 Indisponibilidade de bens Proc. nº 1000481-30.2014.5.02.0468 Edinaldo Pedro Celestino de Lima 
Av. 04 12/07/2021 Indisponibilidade de bens Proc. nº 1000744-26.2018.5.02.0467 João Paulo Gomes da Silva
Av. 05 02/09/2021 Indisponibilidade de bens Proc. nº 1000426-18.2019.5.02.0464 Leandro Ramos 
Av. 06 09/03/2022 Indisponibilidade de bens Proc. nº 1000463-70.2018.5.02.0467 Leonardo dos Santos 
Av. 07 31/03/2022 Indisponibilidade de bens Proc. nº 1001749-25.2014.5.02.0467 Maria Edilene Duarte Silva 

Av. 08 09/05/2022 Penhora
Exequenda Proc. nº 1103581-73.2021.8.26.0100 Condomínio Edifício Ginza

Av. 09 16/05/2022 Indisponibilidade de bens Proc. nº 1002293-11.2017.5.02.0466 Alexander Donizetti Marquioli Cella 

Valor de Avaliação do imóvel: R$ 239.406,03 (Jul/2022 – Valor acordado entre as partes – Homologação às Fls. 380). Valor de avaliação atualizado: 
R$ 239.406,03 (Jul/2022). O valor de avaliação será atualizado à época das praças. Débitos Tributários: R$ 36.408,03 (Jul/2022), sendo R$ 34.931,70 
referente aos débitos inscritos na Dívida Ativa, R$ 1.476,33 referente aos débitos não inscritos na Dívida Ativa. Os débitos tributários são sub-rogados 
no valor da arrematação (artigo 130, Código Tributário Nacional). Débito Condominial: R$ 55.821,25 (Mar/2022). PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS:
Requerimento Anotação da penhora Valor Processo/Origem Benefi ciário / Observações
Fls. 274 e 293 Fls. 301 R$ 104.390.985,82 (Mar/2021) Proc. nº 0118031-05.2002.8.26.0100 Banco Bradesco S/A
OBSERVAÇÕES PARA OS LOTES 01 E 02 OBS. 01: A penhora das unidades imobiliárias leiloadas deferida às Fls. 272 está pendente de registro na cor-
respondente matrícula imobiliária. OBSERVAÇÕES PARA OS LOTES 04, 05 E 06 OBS. 01: Nos termos do artigo 1.499, VI, do Código Civil, ocorrendo a 
arrematação do bem, a Hipoteca averbada à Av. 01 de cada lote será extinta. OBSERVAÇÕES PARA TODOS OS LOTES OBS. 01: A empresa executada, 
Challenger Empreendimentos Imobiliários LTDA, opôs Embargos à Execução sob o nº 1136809-39.2021.8.26.0100, para (I) requerer a extinção da execu-
ção, com o fundamento de que estão ausentes documentos indispensáveis ao prosseguimento da ação executória; ou, subsidiariamente, (II) requerer a 
improcedência da ação de execução, sob o argumento de que a Exequente não amortizou os valores pagos ao Condomínio por SCP PALMLEAF HOTELS 
SLIM, empresa formada por Termo de Adesão à Sociedade em Conta de Participação entre Aksobya Hotel Ltda e a Executada. Os Embargos à Execução 
foram recebidos, mas encontram-se pendentes de julgamento até a data de confecção deste edital. Débito Exequendo: R$ 384.149,25 (Mar/2022 – Fls. 
295/300), sendo R$ 349.226,58 referente a débitos condominiais e R$ 34.922,67 referente a honorários advocatícios. 02 - A 1ª Praça terá início no dia 22 
de agosto de 2022, às 16 horas e 30 minutos, e se encerrará no dia 25 de agosto de 2022, às 16 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 25 de agosto de 
2022, às 16 horas e 30 minutos, e se encerrará em 16 de setembro de 2022, às 16 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. Juízo da causa, 
que decidirá pela de maior valor, caso estejam em diferentes condições ou, decidirá pela formulada em primeiro lugar, caso tenham iguais condições 
(artigo 891, parágrafo único, artigo 895, §§ 1º ao 8º do CPC). 03 - O leilão será realizado pelo Leiloeiro Público Ofi cial, Davi Borges de Aquino, matriculado 
na Junta Comercial de São Paulo sob n° 1.070, através da plataforma Alfa Leilões - Especialista em Imóveis (www.alfaleiloes.com). Todas as regras e 
condições aplicáveis estão disponíveis no Portal http://www.alfaleiloes.com (artigos 12 e 13 da Resolução n° 236/2016, CNJ). 04 -  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, 27 de julho de 2022. DRA. 
GABRIELA FRAGOSO CALASSO COSTA - JUÍZA DE DIREITO

SF 546 Participações Societárias S.A.
(em constituição)

 Ata da Assembleia Geral de Constituição de Sociedade por Ações
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 546 
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 3530059722-2 em 21/07/2022. Gisela  Simiema Ceschin - Secretária Geral.

EDITAL DE CITAÇÃO. Processo Digital nº: 1010118-81.2018.8.26.0068. Classe: Assunto: Procedimento Comum Cível – Enri-
quecimento 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 RESTAU-
RANTE 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) nomea-
do(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. 

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. 

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 Arbitragem do Foro da 1ª Região Administrativa Judiciária-SP. FAZ SABER: ao 
corréu JOSÉ ANTÔNIO MULLER, CPF nº 611.346.438-53, ação Dissolução Parcial de Sociedade 
(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. 

Anuncie: 
11. 3729-6600 

comercial@gazetasp.com.br

A11gazetasp.com.br
Sexta-feira, 5 De agoSto De 2022 

HORÓSCOPO

Por Flávio Ricco
Colaboração:  José Carlos Nery

ÁRIES. 
esta sexta traz alguns 
desafios logo cedo e 

vai ser preciso uma dose extra de 
paciência para não sair por aí bri-
gando com todo mundo. o astral 
pede cautela, especialmente ao 
lidar com dinheiro

TOURO. 
Hoje, diferenças com 
o pessoal de casa 
tendem a se acentuar, 

cuidado com a língua. No tra-
balho, vai chegar mais longe se 
buscar a harmonia e a convivên-
cia pacífica com os colegas.

GÊMEOS. 
as coisas podem ficar 
um pouco confusas 
no serviço, mantenha 

atenção para evitar problemas. 
esforço e comprometimento me-
lhorarão seu desempenho. evite 
se sobrecarregar e coma direito.

CÂNCER. 
a falta de grana e os 
gastos por impulso 
podem pesar nas fi-

nanças do casal e provocar briga. 
Cuidado com o ciúmes. Mante-
nha os pés no chão e analise com 
cuidado suas novas ideias.

LEÃO. 
Um astral meio 
tenso pode azedar a 

convivência com a família. Já no 
serviço, terá praticidade e realis-
mo para encarar os perrengues 
do dia a dia. Porém, há risco de 
se estressar com as cobranças. 

VIRGEM. 
Você vai fechar a 
semana mais falante 
do que o normal, por 

isso tenha cuidado com o que diz 
por aí. Mal-entendido ou fofoca 
pode azedar sua manhã, mas 
não deixe que isso te abale.

LIBRA. 
tenha cuidado ao lidar 
com assuntos ligados 
a dinheiro. as finanças 

podem ocupar sua atenção e 
talvez não traga boas notícias. 
também não é hora de pedir ou 
emprestar dinheiro a um amigo.

ESCORPIÃO. 
No trabalho, pegue 
leve enquanto corre 
atrás dos seus objeti-

vos, passar por cima de alguém 
nunca é a melhor opção. Você 
está mais confiante e não vai 
desistir do que quer.

SAGITÁRIO. 
No trabalho, cuida-
do com exageros e 

com informações que chegam 
erradas. a saúde também pede 
atenção da sua parte, especial-
mente se pensa em sair curtindo 
a noite adoidada.

CAPRICÓRNIO. 
 Sextou, mas já aviso 
que há sinal de tensão 
no céu e isso pode se 

refletir em algumas amizades.  
No trabalho, é melhor ficar no 
básico, sem se arriscar nem 
inventar planos mirabolantes.  

AQUÁRIO. 
Mesmo focada em sua 
vida profissional, há 
risco de provocar atrito 

com alguém importante no 
trabalho.  foque no que é impor-
tante e não entre em disputas 
bobas, que não levam a nada.

PEIXES. 
 Dose seu otimismo 
para não dar um passo 
maior do que a perna, 

especialmente no trabalho. 
Se tem planos de viajar, preste 
atenção aos detalhes e não 
deixe para não ter imprevistos.

CRUZADAS

C
omo já destacado 
aqui em outras zi-
lhões de oportuni-
dades, os formatos 
de fora chegaram 

com muita força, trazidos por 
produtoras da maior com-
petência, na altura de uma 
Endemol, por exemplo, e ra-
pidamente se estabeleceram. 
Nada contra, por favor. 
Uma boa maioria já faz parte 
da rotina da mídia e do teles-
pectador, assim como muitos 
vieram a se tornar indispensá-
veis na vida da TV paga e strea-
ming. Tudo bem também.
Sem dúvida, são conteúdos 
que fizeram por merecer e caí-
ram na graça de todos. Palmas 
a eles. Aliás, uma lista que já 
vai longe, com destaque para 
“BBB”, “Fazenda”, “Power Cou-
ple”, “No Limite”, “The Masked 
Singer”, entre outros. 
E aí chegamos a Ivete Sangalo. 
Até outro dia a mídia e o pú-

Vítima do imediatismo na TV blico em geral eram só elogios 
ao seu trabalho como apre-
sentadora do “Masked”. Um 
sucesso, sem dúvida. E ela 
muito bem na função. 
Só que agora, no recém-es-
treado “Pipoca”, já tem gente 
caindo de pau, achando que 
o programa é fraco, indefini-
do e que ela carrega demais 
na tinta. Mas como assim?! 
O “Pipoca” mal começou e já 
está com toda essa pressão 
em cima? 
Calma, porque não é por aí. 
O programa nem teve tempo 
ainda de mostrar a que veio. E 
quanto a Ivete, vamos combi-
nar, ela não tem mais nada a 
provar pra ninguém. 

TV Tudo
Reis. Thais Belchior, que es-
teve em “Gênesis”, agora será 
Dalice, uma prostituta, nas 
próximas temporadas de 
“Reis”. Além desse trabalho na 
série da Record, ela dedica-se 
ao ParaCast, o videocast da Pa-
rafernalha, em que entrevista 
famosos. Seu primeiro convi-

dado foi Victor Lamoglia.

Vida curiosa. Para todas as 
outras TVs, Globo à parte, 
sempre foi um drama produ-
zir mensagens de fim de ano, 
usando seus elencos, porque 
tinha o risco de passar ver-
gonha. Uns quatro ou cinco 
gatos pingados contra um ba-
talhão de artistas, cantando 
“hoje é um novo dia...”.

E com o tempo. Mas na velo-
cidade que a Globo tem enxu-
gado o seu casting, é o caso de 
se começar a pensar em uma 
outra vinheta para os próxi-
mos tempos. O risco da com-
paração vai deixar de existir.    

Posição oficial. A direção da 
Rede TV! tem decidido que 
ninguém será chamado para 
o lugar do Eri Johnson no 
“Bom Dia Você”. Que a Alinne 
Prado vai continuar sozinha.
Mas ninguém também asse-
gura que o programa vai con-
tinuar muito tempo. Resulta-
dos ruins.

DIVULGAÇÃO
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Curtas

GABY GUIMA. A canto-
ra e compositora Gaby 
Guima e seu power trio 
apresentam o show 
“Grades”, em 27 de 
agosto, no Sesc Bauru, 
com repertório do EP 
homônimo lançado em 
2021. O show promete 
envolver o público na 
batida do pop e com so-
noridades que vão do 
rock à música popular, 
como em “Vai e Vem”, 
“Me Bota Na Tua Play-
list”, “Nosso Cais” e “An-
tes do Final”, além de 
releituras.

GUSTTAVO LIMA. A fã 
que pegou o colar de 
Gusttavo Lima durante 
um show em São Luís, 
no Maranhão, devolveu 
o objeto. A notícia foi 
compartilhada pela ra-
dialista Karol Sampaio, 
que recebeu o objeto 
para entregá-lo ao serta-
nejo. Segundo Karol, a fã 
ficou constrangida com 
o que aconteceu, já que 
alegou não ter tido a in-
tenção de arrancar o co-
lar do artista.

EXPOSIÇÃO. Como é 
não poder contar com 
um dos cinco sentidos? 
Passar 45 minutos tendo 
uma pequena mostra de 
como uma pessoa com 
deficiência visual transi-
ta em um centro urbano 
é o que propõe a expo-
sição Diálogo no Escuro, 
que será aberta ao pú-
blico nesta quinta (4) no 
Unibes Cultural, ao lado 
do metrô Sumaré, na 
zona oeste da Capital.

“A maioria só 
quer te sugar”
Luisa Sonza rebateu 
criticas que compositora 
de “Cachorrinhas”, novo 
single da cantora, pos-
tou nas redes sociais.

A
sequência de “Co-
ringa”, drama pro-
tagonizado pelo 
vilão do Batman 
que se tornou 

um dos maiores blockbus-
ters dos últimos anos, acaba 
de ganhar uma data de es-
treia. “Joker: Folie à Deux”, ou 
“Coringa, loucura a dois”, será 
lançado nos cinemas dos Es-
tados Unidos em outubro de 
2024. Produzido pela Warner 
Bros, o anúncio vem na estei-
ra do engavetamento de dois 
filmes, “Batgirl” e “Scooby! 
2”, abandonados pelo estú-
dio mesmo após investimen-
tos milionários. Estrelado por 
Joaquin Phoenix, que ganhou 
o Oscar, e por Lady Gaga, a se-
quência da produção será um 
musical dirigido pelo mesmo 
Todd Phillips.

CORINGA
Parte 2 do filme ganha data
A sequência, 
“Coringa, loucura a 
dois”, será lançado 
nos cinemas dos 
Estados Unidos em 
outubro de 2024

Beyoncé
Beyoncé lançou seu álbum 
“RENAISSANCE”, mas teve 
que fazer algumas alterações 
nas músicas após isso. A mú-
sica “Energy” teve uma altera-
ção e ficou sem o sample de 
“Milkshake”, da Kelis, após re-
clamação da cantora original. 
Inicialmente a mudança foi 
feita no TIDAL. O novo álbum 
da cantora faz homenagens a 
uma série de outros artistas. 

Kardashian
A socialite Kim Kardashian, 
41, surpreendeu fãs e segui-
dores ao mostrar registros do 
resultado de um novo proce-
dimento estético no estôma-
go ao qual se submeteu. “Isso 
é uma virada de jogo”, escre-
veu em seus Stories. “Fiz laser 
morfeo para apertar meu es-
tômago. Acho que esse é meu 
tratamento a laser favorito.”, 
completou ela.

Chrissy Teigen anuncia gravidez
A modelo Chrissy Teigen, 36, usou seu perfil no Instagram na noite desta quarta-feira (3) 
para anunciar que está grávida. Ela, que havia perdido um bebê em setembro de 2020, ce-
lebrou a gestação de seu terceiro filho e afirmou que “a alegria voltou a encher nossa casa e 
nossos corações”. As fotos já acumulam mais de 2,8 milhões de curtidas, e um fato que cha-
mou a atenção dos fãs foi o look da esposa de John Legend. A modelo usa um cropped preto 
e uma calcinha da Gucci, que custa US$ 520 no site oficial da marca.
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 D MP aumenta para 40% 
a “margem do crédito de 

consignações facultativas 
em folha de pagamento de 

servidores públicos federais, 
sendo 5% reservados 
exclusivamente para 

amortização de despesas 
de cartão de crédito

AGÊNCIA BRASIL

O governo federal editou uma medida 
provisória que aumenta para 40% da 
remuneração mensal, o percentual 
máximo para a contratação de em-
préstimos consignados por servidores 

públicos federais.
A Medida Provisória nº 1.132 foi publicada no Diá-

rio Oficial da União desta quinta-feira(4). Ela aumen-
ta para 40% a “margem do crédito de consignações 
facultativas em folha de pagamento de servidores 
públicos federais, sendo 5% reservados exclusiva-
mente para amortização de despesas de cartão de 
crédito”, conforme informa a Secretaria-Geral da Pre-
sidência da República.

A MP prevê também que, quando não houver 
definição de percentual maior 
em normas específicas, esse li-
mite de 40% será aplicado como 
percentual máximo a ser “des-
contado automaticamente de 
remuneração, de soldo ou de 
benefício previdenciário”.

A medida vale para militares da ativa e da inati-
vidade remunerada das Forças Armadas, do Distrito 
Federal e dos ex-territórios federais; para servidores 
públicos federais inativos; para empregados públi-
cos federais da administração direta, autárquica e 
fundacional; e para pensionistas servidores e mili-
tares das Forças Armadas, do Distrito Federal e dos 
ex-territórios.

RISCOS.
O acesso a esse crédito, no entanto, pode represen-
tar risco, caso não seja feito com responsabilidade. 
O alerta é do membro do Conselho Regional de Eco-
nomia do Distrito Federal e professor da Universi-
dade de Brasília (UnB) Newton Marques.

“No caso específico dos servidores públicos, o 
risco é grande porque o crédito pode ser entendido 
como dinheiro extra para complementar uma ren-
da que está defasada há anos. Em um cenário onde 
o custo de vida está cada vez mais alto, é arriscado 
comprometer um percentual tão alto de salários que 
ainda não foram depositados”, diz o professor. (AB)

Consignado pode chegar 
a 40% da remuneração 
de servidores

O acesso a esse 
crédito pode 
representar 
risco, caso não 
seja feito com 
responsabilidade. 
O alerta é 
do membro 
do Conselho 
Regional de 
Economia do 
Distrito Federal, 
Newton Marques

Fique 
ligado  

 D O empréstimo consignado é aquele concedido com desconto 
automático das parcelas em folha de pagamento ou benefício

AGÊNCIA BRASIL

Sancionada 
a lei que 
libera o 
consignado
AUXÍLIO BRASIL. A lei foi publicada no 
Diário Ofi cial da União e teve origem 
na Medida Provisória 1.106/2022

O presidente Jair Bolso-
naro sancionou a Lei nº 
14.431/2022 que libera o 
crédito consignado a be-
neficiários do Benefício 

de Prestação Continuada (BPC) e de 
programas federais de transferência de 
renda, como o Auxílio Brasil. A medida 
também amplia a margem de crédito 
consignado aos empregados regidos 
pela Consolidação das Leis do Traba-
lho (CLT) e aos segurados da Previdên-
cia Social.

A lei foi publicada ontem (4) no Diá-
rio Oficial da União e teve origem na 
Medida Provisória 1.106/2022, editada 
em março deste ano .

O texto foi aprovado no Congresso 
em julho. O empréstimo consignado é 
aquele concedido com desconto auto-
mático das parcelas em folha de paga-
mento ou benefício.

Os beneficiários do Auxílio Brasil po-
derão fazer empréstimos de até 40% do 
valor do benefício e autorizar a União a 
descontar o valor da parcela dos repas-
ses mensais. De acordo com o texto, a 
responsabilidade sobre a dívida “será di-
reta e exclusiva do beneficiário. A União 

não poderá ser responsabilizada, ainda 
que subsidiariamente, em qualquer hi-
pótese”, determina a lei.

Em nota, a Secretaria-Geral da Presi-
dência explicou que a medida visa “ate-
nuar os efeitos da crise econômica que 
atingiu as famílias brasileiras durante 
o período de pandemia, uma vez que o 
benefício previdenciário ou assistencial 
é, muitas vezes, a única fonte de renda 
familiar”.

A partir deste mês, até dezembro, o 
valor do Auxílio Brasil passará de R$ 400 
para R$ 600.

ALERTA.
O economista e professor de Mercado 
Financeiro da Universidade de Brasília 
César Bergo alerta para que as pessoas 
fiquem atentas ao assédio das institui-
ções financeiras e para não cair em gol-
pes, e ressalta a importância da edu-
cação financeira, principalmente para 
esse público de renda mais baixa. “É 
importante esse alerta para que as pes-
soas possam agir de maneira racional 
e não emocional [na aquisição de em-
préstimos]”, disse, em entrevista à Rá-
dio Nacional.

“Muitas vezes, elas não têm noção 
do que é juros, do que é empréstimo”, 
explicou. “De repente ela assume uma 
dívida, depois o que ela recebe para po-
der se manter já é pouco e fica menor 
ainda. Porque o objetivo maior dessa 
ajuda [Auxílio Brasil] são para pessoas 
que, muitas vezes, estão totalmente fora 
do mercado de trabalho e não tem outra 
renda”, acrescenta.

Ainda assim, para o economista, a 
medida é positiva e abre um mercado 
de crédito para esse público investir no 
seu bem-estar e na melhoria da qualida-
de de vida, como na aquisição de bens 
duráveis de maior valor, ou mesmo para 
o pagamento de dívidas com juros mais 
altos. “Ela pode pegar o empréstimo e li-
quidar a dívida do cartão de crédito, por 
exemplo, e ficar com juros menores, pa-
gando prestação mensal”, disse.

A nova lei também ampliou a mar-
gem de crédito consignado, que é o li-
mite máximo que poderá ser compro-
metido pelo desconto em folha, aos 
empregados regidos pela Consolidação 
das Leis do Trabalho (CLT) e aos segu-
rados do Regime Geral de Previdência 
Social. (AB)

Olhei o saldo da minha conta e vi que está ne-
gativo... “Estou no cheque especial!”  E agora, o 
que faço?

Certamente, uma luz amarela “acendeu” em 
suas finanças e se nada for feito rapidamente, 

esta luz se tornará vermelha e seus problemas financeiros 
aumentarão. 

Então, é hora agir!
A primeira coisa a ser feita é descobrir qual foi o motivo 

financeiro que te fez entrar no cheque especial. 
• Foi um gasto único e que só ocorreu este mês? 
• Foi um gasto que ocorreu este mês e que também ocor-

rerá em outros meses, quantos meses mais?
• Sua conta já “anda” com saldo negativo há muito tempo?
Pois bem, identificado o motivo e o período que este gasto 

permanecerá ativo em sua vida financeira, é hora de decidir 
o que será feito para liquidar com este “fantasma”.

Ocorre que, nestes momentos e nestas situações surgem 
inúmeras soluções prontas, tentadoras e à sua inteira dispo-
sição. 

Basta escolher o prazo, digitar sua senha e como num 
passe de mágica,  seus problemas com o cheque especial 
acabaram. 

Pronto! Sua conta voltou ao “azul”. 
Mas, tenha muito CUIDADO e ATENÇÃO, pois você pode 

ter montado um armadilha para você mesmo! 
Eu explico como: Caso você decida por tomar um emprés-

timo com valor suficiente apenas para cobrir o saldo de sua 
conta, certamente, seus problemas financeiros serão ainda 
maiores no mês seguinte, pois, além de suas despesas nor-
mais do mês, você ainda tem a parcela do novo empréstimo 
para pagar, ou seja, novamente você entrará no cheque espe-
cial, desencadeando assim um novo o ciclo devedor, porém, 
maior que no mês passado.

Portanto, a decisão de contrair um empréstimo para co-
brir saldos devedores, precisa ser bem calculada e deve con-
siderar valores futuros que ainda serão pagos, além da nova 
parcela, pois caso contrário, esta decisão pode gerar uma “Bola 
de Neve” sem controle em suas finanças, prejudicando sua 
vida, seu nome e sua saúde.

O ideal e mais saudável às finanças é liquidar o saldo de-
vedor do cheque especial com redução de despesas e verifi-
cação constante dos gastos mensais, tornando a entrada de 
dinheiro em sua conta maior que a saída.

Portanto, tenha sempre disciplina e conhecimento de 
seus gastos e despesas para evitar a utilização de seu cheque 
especial.

Boa sorte!

Tire suas dúvidas: falandofacil123@gmail.com
Instagram: @academia� nanceira123 
Sérgio Biagioni Junior trabalhou mais de 25 anos no mercado 
 nanceiro, é formado em Adm de Empresas, Pós Graduado em 
Banking, MBA em Controladoria e Custos. Cursa Pós Graduação na 
PUC-RS em Planejamento Financeiro e Finanças Comportamentais. 
Atualmente é Mentor e Planejador Financeiro especializado em  
Pro ssionais Liberais, Pessoas Físicas e Finanças Familiares.
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Ata de Reunião do Conselho de Administração Realizada em 07 de Julho de 2022
Data, Hora e Local: 07 de julho de 2022, às 15h, na sede social da Companhia, localizada no Muni-
cípio de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Dr. Renato Paes de Barros, n° 750, Conjunto 101, 
Bairro Itaim Bibi, CEP 04530-001. Convocação: Dispensada. Presença: Presente todos os conselhei-
ros. Mesa: Presidente: Sr. Guilherme Moreira Teixeira; Secretária: Sra. Alicia Maria Gross Figueiró. De-
liberações: Os Conselheiros, por unanimidade de votos, aprovaram: (i) A eleição do Sr. Bruno Costa 
Carvalho de Sena, brasileiro, RG nº 6.091.773 - SSP/MG, CPF nº 011.836.976-86, endereço na Rua 
Tuim, nº 186, Apto. 41, Bairro Moema, São Paulo/SP, CEP 04514-100, para o cargo de Diretor Presi-
dente; (ii) A eleição da Sra. Alícia Maria Gross Figueiró, brasileira, RG nº MG 2.093.810 - SSP/MG, 
CPF nº 556.869.236-04, endereço na Rua Ouro Preto, nº 1.523, Apto. 1201, Bairro Santo Agostinho, 
Belo Horizonte/MG, CEP 30.170-041, para ocupar o cargo de Diretora Administrativo-Financeiro; 
e (iii) A eleição do Sr. Miguel Luiz Morad Noronha, brasileiro, RG nº 7.536.364 - SSP-SP, CPF nº 
066.029.008-11, endereço na Rua Edson, nº 640, Bloco B, Apto. 181B, Campo Belo, São Paulo/SP, 
CEP 04618-032, para ocupar o cargo de Diretor de Investimentos. Os diretores ora eleitos tomam 
posse neste ato e, para os efeitos declaram que não descumpriram ou estão sob irregularidade do 
disposto no art. 35, II, da Lei nº 8.934, de 18/11/94, bem como do disposto no inciso II, do artigo 53 do 
Decreto nº 1.800, de 30/01/96, e no §1º do art. 147 da Lei nº 6.404/76 e para os fins do art. 149, §2º, 
da Lei nº 6.404/76. Os mandados terão duração de dois anos, iniciando-se nesta data e encerrando em 
07 de julho de 2024. Encerramento: Lavrada a presente ata que, lida e achada conforme, é por todos 
assinada no livro. Íntegra e anexos estão registrados na JUCESP n° 367.338/22-1 em 20/07/2022. Gi-
sela Simiema Ceshin - Secretária Geral. São Paulo, 07 de julho de 2022. Guilherme Moreira Teixeira 
- Presidente da RCA e Conselheiro, Alicia Maria Gross Figueiró - Secretária da RCA e Conselheira, 
Rosângela Duarte Campos Pezzi - Conselheira, Bruno Costa Carvalho de Sena - Diretor Presidente 
eleito, Alícia Maria Gross Figueiró - Diretora Administrativo-Financeiro eleita, Miguel Luiz Morad 
Noronha - Diretor de Investimento eleito.

39ª VARA CÍVEL DA COMARCA DA CAPITAL/SP
Edital de Intimação - Prazo de 20 dias. Processo nº 0021989-24.2021.8.26.0100. O(A) MM. 
Juiz(a) de Direito da 39ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Celso 
Lourenço Morgado, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a TACHIS COMPANY CONSULTORIA 
EMPRESARIAL LTDA, CNPJ 11.382.912/0001-91 e HENRY TACHIBANA, CPF 119.153.398-04, 
que por este Juízo, tramita de uma ação de Cumprimento de sentença, movida por Condomínio 
Edifício Pacifi c Offi  ce Center, para, nos termos do art. 523, do N.C.P.C., efetuem o pagamento de 
R$ 223.410,31 (a ser atualizado e acrescido das cominações legais desde maio/2021), no prazo 
de 15 dias, a fl uir após o prazo supra, sob pena de multa de 10% sobre o valor atualizado da 
condenação, honorários advocatícios de 10% e expedição de mandado de penhora e avaliação. 
Ficam cientes, ainda, que nos termos do artigo 525 do Código de Processo Civil, transcorrido o 
período cima indicado sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias úteis 
para que os executados, independentemente de penhora ou nova intimação, apresentem, nos 
próprios autos, sua impugnação. Será o presente edital, por extrato, afi xado e publicado na 
forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 22 de junho de 2022.

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1006284-43.2019.8.26.0292.  
O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 3ª Vara Cível, do Foro de Jacareí, Estado de São Paulo, Dr(a). Luciene de Oliveira Ribeiro, na forma 
da Lei, etc. FAZ SABER a(o) JABAQUYL COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS EIRELI, CNPJ 17.338.587/0001-46, com 
endereço à Avenida Pedro Bueno, 869, Jabaquara, CEP04342-010, São Paulo-SP, que lhe foi proposta uma ação de Monitória por 
parte de RUSTON ALIMENTOS LTDA, alegando em síntese que realizaram negociações comerciais e que, em decorrência disto, a 
requerente entregou mercadorias, emitiu notas fiscais e as respectivas duplicatas que constam dos autos, que não foram pagas, 
objetivando assim a requerente o recebimento do valor de R$ 6.140,21 (Junho/2019). 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 (quinze) 
dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, efetue o pagamento da quantia especificada na inicial no valor de R$ 
6.140,21 devidamente atualizada e efetue o pagamento de honorários advocatícios correspondentes à 5% do valor da causa, ou 
apresente embargos monitórios, nos termos do artigo 701 do CPC. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso 
em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade 
de Jacareí, aos 20 de julho de 2022. 

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1005404-83.2019.8.26.0152. 
O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro de Cotia, Estado de São Paulo, Dr(a). RENATA MEIRELLES PEDRENO, na 
forma da Lei, etc. FAZ SABER aos requeridos BERIVANIA VIEIRA BEZERRA, CPF 381.671.798-50, e CLAUDINEY RIBEIRO 
MONTEIRO, inscrito no CPF/MF nº 962.809.806-34, que lhes foi proposta uma ação de Monitória por parte de Associação 
Beneficente Providência Azul (Abpa) - Colégio Madre Iva, alegando em síntese: "que a ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE 
PROVIDENCIA AZUL mantenedora do COLÉGIO MADRE IVA, ingressou com ação contra os requeridos, ora executados, para obter 
o pagamento da dívida no valor de R$ 5.954,56 (cinco mil, novecentos e cinquenta e quatro reais e cinquenta e seis centavos- em 
Maio de 2019), devidamente corrigidos na data do efetivo pagamento, nos termos do art. 523 do CPC, sem pagamento, o débito será 
acrescido de multa de 10% e, também, de honorários advocatícios de 10% sobre o valor da condenação; com ou sem penhora." 
Encontrando-se os réus em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação 
proposta e para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 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 Cotia, aos 10 de junho de 2022 
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EDITAL DE ALIENAÇÃO PARTICULAR - PROCESSO Nº 0011186-80.2018.5.15.0055 – 2ª VARA 
DO TRABALHO DE JAÚ. EXEQUENTES: LUCIANE CRISTINA PAVANELI. EXECUTADO: SERGIO 
HENRIQUE SAMANES E OUTROS (02) - BENITO TOMAZ VICENSOTTI, Corretor judicial, devida-
mente credenciado E. Tribunal Regional do Trabalho da 15ºª Região (TRT-15), inscrito no CRECI/SP 
sob nº 78.903-F/SP, LEILOEIRO OFICIAL CADASTRADO SOB nº 1268 Site: https://benitoleiloes.
com.br/, E-mail: corretorjudicialbenito@posseimoveis.com.br, Instagram: https://www.instagram.com/
posseimoveis/, fones: (19) 3896-1400, (19) 3896-2046 e (19) 99919-2010, estabelecido na Avenida 
da Saudade, nº 311, Centro, Santo Antônio da Posse/SP, na qualidade de corretor nomeado para a 
alienação judicial do bem penhorado nos autos supra discriminados, nos termos do § 2º do artigo 2º 
do Provimento GP-CR nº 04/2014 TRT-15, publica o presente edital para ciência das partes e tercei-
ros interessados de que, no período de 01/08/2022 a 27/01/2023, estará recebendo no endereço retro 
as propostas para a venda judicial do bem abaixo identificado. A presente venda se dará nos termos 
deste edital: IDENTIFICAÇÃO DO BEM: Automóvel VW/Saveiro CE TL MB - Placa PUD-1413. DES-
CRIÇÃO DO IMÓVEL: Um veículo marca VW/Saveiro CE TL MB, tipo caminhonete, combustível ál-
cool/gasolina, Placa: PUD-1413, ano de fabricação 2014, modelo 2015, cor branca, com pintura e 
lataria em bom estado, pneus em bom estado, estofamento sem rasgos, em funcionamento, em bom 
estado geral de conservação e funcionamento. DATA DA AVALIAÇÃO: 08/07/2021 PERCENTUAL 
DA PENHORA: 100% VALOR UNITÁRIO (% PENHORADO): R$ 36.000,00 (trinta e seis mil reais). 
VALOR TOTAL PENHORADO: R$ 36.000,00 (trinta e seis mil reais). CONDIÇÕES DA ALIENAÇÃO 
JUDICIAL: 1. VALOR MÍNIMO: O valor mínimo para a venda não poderá ser inferior a 100% da 
avaliação.  2. DO BEM MÓVEL: o automóvel será vendido em caráter “AD CORPUS” e no estado em 
que se encontra. 3. Fica, desde já, autorizada a visitação do imóvel pelos interessados, desde que 
acompanhados pelo CORRETOR ou por quem for por ele indicado, devendo ser apresentada cópia 
do presente despacho, devidamente assinada por este Juízo, à qual se dá força de MANDADO JUDI-
CIAL, que possibilita o ingresso e a visitação do imóvel a ser alienado. 4. É vedado aos depositários, 
criar embaraços à visitação do bem sob sua guarda, sob pena de ofensa ao artigo 14, inciso V, do 
CPC (artigo 77, inciso IV do NOVO CPC), ficando desde logo autorizado o uso de força policial, caso 
a providência se mostre necessária. 5. ÔNUS: A aquisição realizada em alienação judicial é realizada 
de forma livre e desembaraçada de ônus (dívidas) trabalhistas, tributários e fiscais, de qualquer órgão 
da Administração Pública, inscritas ou não em dívida pública, ou seja, os débitos até a data da aliena-
ção judicial sub-rogam no preço da arrematação. 6. Registre-se a possibilidade de parcelamento do 
pagamento do valor ofertado, consoante previsão contida no artigo 895, parágrafo 1º do NOVO CPC. 
7. Nos termos do parágrafo único o artigo 130 do Código Tributário Nacional e artigo 78 da Consoli-
dação dos Provementos da Corregedoria-Geral da Justiça do Trabalho, a aquisição através de aliena-
ção judicial (expropriação), tem natureza jurídica cd AQUISIÇÃO ORIGINÁRIA, ou seja, O ARREMA-
TANTE e o bem adquirido, não respondem por nenhum débito que incida sobre o bem, 
especialmente IPVA, MULTAS E JUROS, que são de responsabilidade do executado. 8. Nos termos 
dos artigos 1.430 do Código Civil e 908, § 1º do Código de Processo Civil, o arrematante não respon-
de pelos débitos vencidos antes da arrematação. 9. A procedência e evicção de direitos dos bens 
vendidos em alienação judicial/leilão são de inteira e exclusiva responsabilidade dos adquirentes. O 
Corretor nomeado, é um mero mandatário, ficando, assim, eximido de eventuais responsabilidades 
por vícios ou defeitos nos bens alienados (ocultos ou não), como também por indenizações, trocas, 
consertos, compensações financeiras de qualquer hipótese ou natureza, portanto, qualquer dificulda-
de quanto a: registrar a carta de alienação judicial, imitir-se na posse, e as dificuldades deverão ser 
imediatamente comunicadas ao juízo responsável para as providências cabíveis. 10. DA PROPOSTA 
CONDICIONAL: As propostas que não atingirem o valor mínimo de venda poderão ser recebidas 
“condicionalmente”, ficando sujeitas a apreciação do Juízo responsável. 11. O exercício do direito de 
preferência só poderá ser exercido, na modalidade presencial. 12. Ressalvada a hipótese do artigo 
903, parágrafo 5º, do Novo Código de Processo Civil, a desistência da aquisição, a ausência do de-
pósito, ou inadimplemento, acarretará a perda, em favor da execução, do valor já pago, além da co-
missão destinada ao leiloeiro, sem prejuízo de aplicação de multa pela mora de 20% (vinte por cento), 
sobre o valor da venda, bem como, execução do valor remanescente que poderá ser dirigida ao pa-
trimônio dos adquirentes desistentes, com responsabilidade solidária de seus sócios, no caso de 
pessoa jurídica, dispensando qualquer intimação para tanto. 13. Na hipótese de acordo, pagamento 
ou adjudicação do débito após a publicação da decisão de nomeação, mas antes da realização do 
encerramento da alienação, o corretor responsável fará jus à comissão no montante de 3% (três por 
cento) do valor de avaliação do bem. 14. Além da comissão de 5% (cinco por cento) sobre o valor da 
alienação, a cargo do adquirente, fará jus o Corretor nomeado, ao ressarcimento das despesas incor-
ridas com a remoção, guarda e conservação dos bens, desde que documentalmente comprovadas, 
bem como a armazenagem, na forma do artigo 789-A, VIII, da CLT, que serão acrescidas à execução 
15. O credor que não adjudicar os bens constritos antes da despacho de nomeação, só poderá adqui-
ri-los presencialmente durante o certame na condição de arrematante, respondendo, pela integralida-
de dos honorários do Corretor nomeado. 16. Caso o adquirente seja o próprio credor, deverá no prazo 
de 48 horas, efetuar o depósito do valor proposto que superar seu crédito, sob pena de, tornar sem 
efeito a adjudicação, ou, se for o caso, de atribuí-la ao comprador concorrente, sem prejuízo dos ho-
norários do profissional nomeado. 17. Os Embargos à alienação, de acordo com o artigo 903 do Novo 
Código de Processo Civil, não terão efeito suspensivo da venda realizada, considerando-se perfeita, 
acabada e irretratável, ainda que venham a ser julgados procedentes os Embargos. 18. O prazo para 
eventuais embargos à alienação passará a fluir da data da intimação realizada pelo sr. Corretor, co-
municando aos executados que a alienação judicial se concretizou. 19. Servirá também a presente 
decisão como OFÍCIO ao Síndico, Administrador ou Responsável pelo(s) bem(ns) objeto(s) da aliena-
ção a fim de informar por escrito no prazo de 48 h o SALDO DEVEDOR TOTAL de eventuais taxas, 
condomínios, multa ou outras despesas ao Corretor, sob pena de ser considerado ato atentatório à 
dignidade da justiça com aplicação de multa. 20. Aplica-se a presente alienação o disposto no Artigo 
893 do Código de Processo Civil. 21. Deverá o interessado proceder a impressão diretamente pela 
consulta pública processual do PJe, sendo certo que o documento assinado eletronicamente terá 
validade para os devidos fins, nos termos da lei nº 11.419/2006.  22. A publicação deste despacho/
edital supre eventual insucesso nas intimações pessoais e dos respectivos patronos, em especial à 
executada e/ou sócios, inclusive aos cônjugues quando for o caso. 23. PUBLICIDADE: Autoriza-se a 
publicidade da venda do imóvel, pelos meios idôneos de divulgação de mídia acessíveis ao Sr. Cor-
retor, conforme julgar mais conveniente e oportuno. O Sr. Corretor deverá, também, publicar o Edital 
de Venda em endereço de grande circulação da região. 24. RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: Por 
agendamento, mediante contato direto com o Corretor, pelo número de telefones: (19) 3896-1400, 
(19) 3896-2046 e (19) 99919-2010. Mediante propostas no site https://benitoleiloes.com.br/, 
e-mail: corretorjudicialbenito@posseimoveis.com.br. Santo Antônio de Posse, 04/08/2022, BENI-
TO TOMAZ VICENSOTTI, Corretor Judicial, CRECI/SP sob nº 78.903-F/SP, LEILOEIRO OFICIAL 
cadastrado sob Nº 1268.

Supersonic Logística e Transportes Ltda
CNPJ 47.705.660/0001-31 - NIRE 35.201.013.788

Avenida Barão Smith de Vasconcelos, nº 630, prédio 1, Distrito Industrial, Campinas/SP CEP 13054-740, 
inscrita no CNPJ/MF sob nº 47.705.660/0004-84 e NIRE nº 35.902.949.704.

MEMORIAL DESCRITIVO ARMAZÉM GERAL
SUPERSONIC LOGÍSTICA E TRANSPORTES LTDA., sociedade empresária limitada, com sede na Cidade de São 
Paulo, Estado de São Paulo, sito à Avenida Otaviano Alves de Lima, 2724, Bloco B, Jardim das Graças, Cep. 02701-00, 
inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica CNPJ sob o nº 47.705.660/0001-31 Nire 35.201.013.788, nos termos 
de seu Contrato Social neste ato, representada por seus administradores: DENILSON SIGNORELLI, brasileiro, divor-
ciado, empresário, portador da cédula de identidade RG. nº 1.394-1 SSP/SC e CPF/MF sob o nº 546.879.859-04, resi-
dente e domiciliado na Cidade de São Paulo/SP, sito à Rua Marco Aurélio nº 145, apartamento 303, Vila Romana, Cep 
05048-000 e Sr. EVERTON DOS SANTOS NUNES, brasileiro, casado, administrador de empresas portador da cédu-
la de identidade RG. nº 17.998.963 SSP/SP, inscrito no Cadastro Nacional da Pessoa Fisica CPF/MF sob o nº 
075.305.908-80, residente domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, sito à Rua Cotoxó 637, aparta-
mento 41, Perdizes, Cep: 05021-000, vem respeitosamente de acordo com o decreto 1.102/1903 informar o MEMO-
RIAL DESCRITIVO da fi lial estabelecida no seguinte endereço Avenida Barão Smith de Vasconcelos, nº 630, prédio 
1, Distrito Industrial, Campinas/SP CEP 13054-740, inscrita no CNPJ/MF sob nº 47.705.660/0004-84 e NIRE nº 
35.902.949.704, com o objetivo de armazém geral conforme segue: CAPITAL DA FILIAL: Nos termos da Cláusula 
5ª, paragrafo 1º, do Contrato Social da sociedade o capital social da fi lial é de R$ 10.000,00 (dez mil reais). CAPACI-
DADE: A área de armazenagem do Galpão é de 90.226,08 m³ (metro cubagem) e 10.741,20 m² (aproveitado). CO-
MODIDADE: A unidade armazenadora apresenta condições satisfatórias no que se refere estabilidade estrutural e 
funcional, bem como as necessidades dos funcionários na área administrativas e de armazenagem (carga e 
descarga).È composto por área de armazenagem área de carga e descarga, sanitários, vestuários, refeitórios e escri-
tório. A estrutura é em concreto armado com fechamento em blocos de concreto revestido parte em litoceramica, par-
te em pintura sobre argamassa. A cobertura é estrutura metálica sob telhas metálicas, com iluminação natural atra-
vés de sheeds, das portas e caixilhos e iluminação artifi cial elétrica em luminárias tipo HO. A ventilação é feita atra-
vés das portas das docas e de venezianas do sheed contando também com os aparelhos de ar condicionados no es-
critório. O piso interno da área de armazenagem é em concreto de alta resistência, o dos sanitários e vestuários em 
cerâmica, e em concreto nas áreas externas de acesso as docas e no pátio de manobras. A caixilharia é em alumínio 
e a cobertura em estrutura metálica tipo sheed com telhas de cimento amianto. SEGURANÇA: De acordo com as 
normas técnicas do armazém, consoante a quantidade e a natureza das mercadorias, bem como com os serviços pro-
postos no regulamento interno, o armazém possui sistemas de ventilação de iluminação de emergência de hidratan-
tes e extintores e também sistema contra invasões, tais como cercas pulsativas e câmeras monitoradas por seguran-
ça privada. NATUREZA E DESCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS: O armazém se propõe a receber em depósito 
mercadorias de produção nacional ou estrangeiras, que não necessite de precaução especial. DESCRIÇÃO DOS 
EQUIPAMENTOS DO ARMAZÉM: 04(quatro) empilhadeiras; 05 (cinco) paleteira manual hidráulicas; 800 (oitocen-
tos) pallets de madeira; 11 (onze) notbooks; 01(uma) plastifi cadora; 03 (três ) compressor de ar. OPERAÇÕES E SER-
VIÇOS A QUE SE PROPÕE: armazenamento, carga e descarga. São Paulo, 18 de julho de 2022. SUPERSONIC LO-
GÍSTICA E TRANSPORTES LTDA, Denilson Signorelli/Everton dos Santos Nunes.

REGULAMENTO INTERNO
CAPÍTULO I - DO RECEBIMENTO DAS MERCADORIAS: ARTIGO 1º: Serão recebidas em depósitos, mercadorias 
nacionais ou estrangeiras, em armazéns, executando serviços conexos, tais como, paletização e outros similares, prati-
cando quaisquer atos pertinentes a seus fi ns, como armazenadora guardando e conservando as aludidas mercadorias. 
Paragrafo único: Serviços acessórios serão executados, desde que possíveis, e não contrários às disposições legais. 
ARTIGO 2º: A Juízo da direção, as mercadorias poderão ser recusadas nos seguintes casos: a) quando não houver es-
paço sufi ciente para armazenamento; b) tratando-se de mercadoria de fácil deterioração; c) se o condicionamento for 
precário impossibilitando a sua conservação; d) se não vier acompanhada, de documentação fi scal exigida pela legis-
lação fi scal em vigor. ARTIGO 3º: Cessa a responsabilidade pelas mercadorias depositadas em caso de: a) quebra de 
peso ou avarias por vícios ainda que ocultos, por alteração de qualidade proveniente da natureza por acondicionamen-
to dos mesmos ou por decorrência de variação atmosférica ou força maior. ARTIGO 4º: Os depósitos de mercadorias 
deverão ser feitos por ordem de depositantes, seu procurador ou preposto, dirigida a empresa que emitirá o documen-
to especial denominado “Recibo de Depósito”, contendo quantidade, especifi cação, classifi cação, marca peso e acon-
dicionamento das mercadorias. ARTIGO 5º: As indenizações a que couber de direito, prescreverão depois de 03(três) 
meses, contados da data em que as mercadorias foram ou deveriam ser entregues, e serão calculadas pelo preço das 
mercadorias em igual estado e ou reposição à critério da empresa, no lugar e no dia que deveriam ser entregues, tor-
nando-se por base, as cotações da Bolsa de Mercadorias de Manaus ou entidade similares, conforme o tipo de merca-
dorias. DAS CONSIDERAÇÕES GERAIS: Os seguros, prazos, emissão de “warrants”, serão regidos pelo Decreto Fe-
deral nº 1.102 de 21 de novembro de 1.903. O pessoal auxiliar e suas obrigações, bem como os horários de funciona-
mento dos armazéns e também os casos omissos, serão observados rigorosamente pela legislação trabalhista e demais 
disposições vigentes e ainda pelos usos, costumes e praxes comerciais. Este regulamento interno será aplicado em to-
dos os armazéns situados no Território Nacional. São Paulo, 18 julho de 2022. SUPERSONIC LOGÍSTICA E TRANS-
PORTES LTDA, Denilson Signorelli/Everton dos Santos Nunes.

TARIFA REMUNERATÓRIA
Da Armazenagem: - entrada M²: R$ 35,00; - saída M²: R$ 35,00; - entrada M³: R$ 15,00; - saída M³: R$ 15,00; - vo-
lume: R$ 5,00; - tonelada: R$ 38,00; - emissão de “warrants” e recibo de deposito: R$ 100,00; - taxa mínima: 
R$1.000,00; - seguro (valor da mercadoria): R$ 0,15%. O horário ofi cial de serviços de armazém é das 7:00 às 17:00 
horas, de segunda à sexta feira, aos sábados das 8:00 às 12:00 horas. Todos e quaisquer serviços executados fora do 
horário ofi cial do armazém será cobrado com a segunda tabela à saber: a) das 17:00 às 21:00 horas, 100% de acrés-
cimos; b) das 21:00 às 6:00 horas 200% de acréscimos; e c) em dias de feriados e aos domingos 300% de acréscimos. 
O Armazém Geral, se reserva do direito de reajustar suas tarifas sempre que houver alterações salariais, por força de 
acordos ou determinação governamental, que incidam em seus custos operacionais. As alterações das tarifas fi carão à 
critério do Armazém Geral e entrará em vigor à partir de 30(trinta) dias, após a data da publicação. São Paulo, 18 de 
julho de 2022. SUPERSONIC LOGÍSTICA TRANSPORTES LTDA, Denilson Signorelli/Everton dos Santos Nunes.
JUCESP certifi co o registro sob o nº 390.209/22-3 em 01.08.2022. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Terra Nova Rodobens, Incorporadora 
Imobiliária - Alvorada IV - SPE Ltda.

CNPJ Nº 09.401.215/0002-70 NIRE 35.222.086.377
Redução de Capital

Data 07 de junho de 2022, Local São José do Rio Preto. A 
totalidade dos sócios da Terra Nova Rodobens, Incorpora-
dora Imobiliária - Alvorada IV - Spe Ltda, sede em São 
José do Rio Preto-SP, na Av. Francisco das Chagas de Oli-
veira, nº 2500, sala 21A, Higienópolis, CEP 15.085-485, 
DELIBERAM, (i) reduzir o capital social de R$ 
2.718.032,00, para R$ 898.311,00 representando uma re-
dução de R$ 1.819.721,00, nos termos do artigo 1082, I do 
Código Civil, (ii) reduzir o capital social, conforme o artigo 
1082, II do Código Civil, de R$ 898.311,00, para R$ 
678.311,00 representando uma redução de R$ 220.000,00, 
que serão devolvidos até 30.06.2022, em moeda corrente 
nacional, à RNI Negócios Imobiliários S/A. Sócias: RNI Ne-
gócios Imobiliários S/A e Carlos Bianconi.

Sistema Fácil, Incorporadora
Imobiliária – Ponta Grossa I – SPE Ltda.
CNPJ Nº 09.202.228/0001-39 - NIRE 35.225.026.707

Redução de Capital
Data 09 de junho de 2022, Local São José do Rio Preto. A 
totalidade dos sócios da Sistema Fácil, Incorporadora 
Imobiliária – Ponta Grossa I – Spe Ltda, sede em São José 
do Rio Preto-SP, na Av. Francisco das Chagas de Oliveira, 
nº 2500, sala 52H, Higienópolis, CEP 15.085-485, 
DELIBERAM, (i) reduzir o capital social de R$ 547.212,00, 
para R$ 399.464,00 representando uma redução de R$ 
147.748,00, nos termos do artigo 1082, I do Código Civil, 
(ii) reduzir o capital social, conforme o artigo 1082, II do 
Código Civil, de R$ 399.464,00, para R$ 279.464,00 
representando uma redução de R$ 120.000,00, que serão 
devolvidos até 30.06.2022, em moeda corrente nacional, à 
RNI Negócios Imobiliários S/A. Sócias: RNI Negócios 
Imobiliários S/A e Carlos Bianconi.

BMPI Infra S.A.
CNPJ n° 24.416.909/0001-93 - NIRE 35300498186

Ata de Reunião do Conselho de Administração Realizada em 25 de Maio de 2022
Data, Hora e Local: 25 de maio de 2022, às 10h, no Município de São Paulo, Estado de São Paulo, 
na Rua Doutor Renato Paes de Barros, Conj. 101, Bairro Itaim Bibi, CEP 04.530-001. Convocação 
e Presença: Dispensada. Mesa: Presidente: Guilherme Moreira Teixeira. Secretária: Alícia Maria 
Gross Figueiró. Deliberações: Relacionado à ordem do dia acima, os Conselheiros deliberaram, por 
unanimidade de votos e sem ressalvas, em atendimento ao previsto no art. 15, inciso (vili), alínea “d”, 
e no art. 22 do Estatuto Social da Companhia: i. Aprovar, por unanimidade, a outorga de garantia 
(fiança não solidária), pela Companhia, para garantir 50% de operação de crédito (Cédula de Crédito 
Bancário - CCB) a ser contratada pela Evolua Operacional 2 SPE Ltda., inscrita no CNPJ/ME sob 
o n° 40.996.047/0001-71, sociedade controlada pela sociedade investida da Companhia denominada 
Evolua Energia Participações S.A., inscrita no CNPJ/ME sob o n° 35.064.555/0001-81, com o Banco 
Modal S.A., em valor total de até R$ 32.000.000,00. ii. Autorizar os Diretores da Companhia a tomar 
todas as medidas e providências cabíveis e necessárias à execução e implementação da deliberação 
acima tomada incluindo a assinatura da CCB e de todos os seus documentos auxiliares e que sejam 
necessários no âmbito da referida operação; e Encerramento: Lavrada a presente ata que, lida e 
achada conforme, é por todos assinada no livro. Íntegra e anexos estão registrados na JUCESP nº 
333.608/22-7 em 04/07/2022. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral. São Paulo/SP, 25 de maio 
de 2022.

BMPI Infra S.A.
CNPJ n° 24.416.909/0001-93 - NIRE 35300498186

Ata de Reunião do Conselho de Administração Realizada em 03 de Março de 2022
Data, Hora e Local: 03 de março de 2022, às 16h, no Municipio de São Paulo, Estado de São Paulo, na 
Rua Doutor Renato Paes de Barros, Conj. 101, Bairro Itaim Bibi, CEP 04,530-001. Convocação e Presen-
ça: Dispensada. Mesa: Presidente: Guilherme Moreira Teixeira. Secretária: Alicia Maria Gross Figueiró. 
Deliberações: Relacionado à ordem do dia acima, os Conselheiros deliberaram, por unanimidade de 
votos e sem ressalvas, em atendimento ao previsto no Estatuto Social da Companhia: i. autorizar que a 
Companhia assine o 1° Termo Aditivo ao Contrato de Fiança Bancária n° 8624521 celebrado junto ao Ban-
co ABC Brasil S.A., tendo como afiançado a Resíduo Zero Ambiental S.A. o Beneficiário o BNDES, tendo 
como objeto as alterações acima mencionadas. Encerramento: Lavrada a presente ata que, lida e achada 
conforme, é por todos assinada no livro. Íntegra e anexos estão registrados na JUCESP nº 148.293/22-0 
em 22/03/2022. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral. São Paulo/SP, 03 de março de 2022.

BMPI Infra S.A.
CNPJ n° 24.416.909/0001-93 - NIRE 35300498186

Ata de Reunião do Conselho de Administração Realizada em 17 de maio de 2022
Data, Hora e Local: 17 de maio de 2022, às 10h, no Municipio de São Paulo, Estado de São Paulo, 
na Rua Doutor Renato Paes de Barros, n° 750, Conj. 101, Bairro Itaim Bibi, CEP 04.530-001. Con-
vocação e Presença: Dispensada. Mesa: Presidente: Guilherme Moreira Teixeira. Secretária: Alicia 
Maria Gross Figueiró. Deliberações: Os Conselheiros deliberaram; por unanimidade de votos e sem 
ressalvas, em atendimento ao previsto no Estaluto Social da Companhia: i. Aprovar, nos termos do 
Art. 15, inciso viii, alínea ‘b’, do Estatuto Social da Companhia, a alienação de 100% da participação 
acionária detida pela Companhia no capital social da Companhia Energética Chapecó S.A. (CEC), ou 
seja, a alienação de 41% das ações do capital social da CEC, conforme preço e condições contidas na 
Binding Offer do dia 15 de maio de 2022. Encerramento: Lavrada a presente ata que, lida e achada 
conforme, é por todos assinada no livro. Íntegra e anexos estão registrados na JUCESP nº 333.609/22-
0 em 04/07/2022. Gisela Simiema Ceshin - Secretária Geral. São Paulo/SP, 17 de maio de 2022.

BMPI Infra S.A.
CNPJ n° 24.416.909/0001-93 - NIRE 35300498186

Ata de Reunião do Conselho de Administração Realizada em 24 de Maio de 2022
Data, Hora e Local: 24 de maio de 2022, às 10h, no Municipio de São Paulo, Estado de São Paulo, 
na Rua Doutor Renato Paes de Barros, Conj 101, Bairro Itaim Bibi, CEP 04.530-001. Convocação 
e Presença: Dispensado. Mesa: Presidente; Guilherme Moreira Teixeira. Secretária: Alicia Maria 
Gross Figueiro. Deliberações: Relacionado à ordem do dia acima, os Conselheiros deliberaram, por 
unanimidade de votos entre Os presentes e sem ressalvas, em atendimento ao previsto no art. 15, inciso 
(vil), alinea “d”, e no art. 22 do Estatuto Social da Companhia: i. Aprovar, por unanimidade, a outorga 
de garantia, como devedora solidária, pela Companhia, para garantir a operação de contratação de 
Fiança Nacional (Contrato n° D-102906-5) a ser contratada pela sociedade CBMSA com o Banco Itaú 
Unibanco S.A., no valor total de R$ 22.058.200,00. ii. Autorizar os Diretores da Companhia a tomar 
todas as medidas e providências cabíveis e necessárias à execução e implementação da deliberação 
acima tomada, incluindo a assinatura do Contrato de Fiança Nacional e de todos os seus documentos 
auxiliares e que sejam necessários no âmbito da referida operação. Encerramento: Lavrada a presente 
ata que, lida e achada conforme, é por todos assinada no livro. Íntegra e anexos estão registrados na 
JUCESP nº 294.169/22-2 em 09/06/2022. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral. São Paulo/SP, 
24 de maio de 2022.

BMPI Infra S.A.
CNPJ n° 24.416.909/0001-93 - NIRE 35300498186

Ata de Reunião do Conselho de Administração Realizada no dia 30 de novembro de 2021
Data, hora e local: No dia 30 de novembro de 2021, às 09h, reuniu-se na sede da Companhia, 
situada na Rua Dr. Renato Paes de Barros, n° 750, conj. 101, Bairro Itaim Bibi, São Paulo, SP, CEP 
04530-001, o Conselho de Administração da BMPI Infra S.A. Convocação e presença: Dispensada. 
Mesa: A reunião foi presidida pela Sr. Guilherme Moreira Teixeira e secretariada pelo Sra. Alicia Maria 
Gross Figueiró. Deliberações: O Conselho de Administração da Companhia, nos termos do art. 15, 
inciso vili, alínea (d), do Estatuto Social da Companhia, aprovou, por unanimidade dos Conselheiros 
presentes, a assinatura do contrato para prestação de Fiança Bancária, junto ao Banco ABC S.A. para 
que o mesmo emita Carta Fiança a ser apresentada como garantia ao Banco do Nordeste, no valor de  
R$ 5.527.553,03, tendo como tomador do referido financiamento a Viasolo Engenharia Ambiental 
S.A., sociedade investida da Companhia. Em função da presente deliberação, fica autorizada a 
Companhia, na forma de sua representação social, a assinar os documentos necessários para 
formalizar a operação. Encerramento: Lavrada a presente ata que, lida e achada conforme, é por todos 
assinada no livro. Íntegra e anexos estão registrados na JUCESP nº 660.402/21-0 em 22/12/2021. 
Gisela Simiema Ceshin - Secretária Geral. São Paulo, 30 de novembro de 2021.

BMPI Infra S.A.
CNPJ n° 24.416.909/0001-93 - NIRE 35300498186

Ata de Reunião do Conselho de Administração Realizada em 17 de janeiro de 2022
Data, Hora e Local: 17 de janeiro de 2022, às 10h, no Município de São Paulo, Estado de São Paulo, 
na Rua Doutor Renato Paes de Barros, N° 750, Conj 101, Bairro Itaim Bibi, CEP 04.530-001. Convo-
cação e Presença: Dispensada. Mesa: Presidente: Alicia Maria Gross Figueiró. Secretária: Rosângela 
Duarte Campos. Deliberações: Os Conselheiros deliberaram, por unanimidade entre os presentes, 
sem quaisquer ressalvas ou restrições, em atendimento ao previsto no Estatuto Social da Companhia: 
i. Autorizar contratação da operação financeira, como interveniente e avalista proporcional coobrigado 
na Cédula De Crédito Bancário BNDES Finame n° 9290376562, celebrada entre Construtora Barbosa 
Mello S.A., inscrita no CNPJ sob o n° 17.185.786/0001-61 e Banco Mercedes-Benz do Brasil S.A., no 
valor de R$ 3.829.000,00, no prazo total de 60 meses, nos termos e condições constantes nas referidas 
Cédulas, das quais os Conselheiros declaram ter pleno conhecimento, limitado esse aval a 100,00% 
do valor do financiamento e seus encargos. Encerramento: Lavrada a presente ata que, lida e achada 
conforme, é por todos assinada no livro. Íntegra e anexos estão registrados na JUCESP nº 96.699/22-0 
em 16/02/2022. Gisela Simiema Ceshin - Secretária Geral. São Paulo/SP, 17 de janeiro de 2022.

BMPI Infra S.A.
CNPJ n° 24.416.909/0001-93 - NIRE 35300498186

Ata de Reunião do Conselho de Administração Realizada em 08 de Março de 2022
Data, Hora e Local: 08 de março de 2022, às 10h, no Município de São Paulo, Estado de São Paulo, 
na Rua Doutor Renato Paes de Barros, n° 750, Conj. 101, Bairro Itaim Bibi, CEP 04.530-001. Convoca-
ção e Presença: Dispensada. Mesa: Presidente: Guilherme Moreira Teixeira. Secretária: Alicia Maria 
Gross Figueiró. Deliberações: Os Conselheiros deliberaram, por unanimidade entre os presentes, 
sem quaisquer ressalvas ou restrições, em atendimento ao previsto no Estatuto Social da Companhia: 
i. Autorizar contratação da operação financeira, como interveniente e avalista proporcional coobrigado 
na Cédula de Crédito Bancário BNDES Finame n° 9290377224, celebrada entre Construtora Barbosa 
Mello S/A, inscrita no CNPJ sob o n° 17.185.786/0001-61 e Banco Mercedes-Benz do Brasil S.A., no 
valor de R$ 8.296.650,00, no prazo total de 60 meses, nos termos e condições constantes nas referidas 
Cédulas, das quais os Conselheiros declaram ter pleno conhecimento, limitado esse aval a 100,00% 
do valor do financiamento e seus encargos. Encerramento: Lavrada a presente ata que, lida e achada 
conforme, é por todos assinada no livro. Íntegra e anexos estão registrados na JUCESP nº 148.294/22-
4 em 22/03/2022. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral. São Paulo/SP, 08 de março de 2022.

BMPI Infra S.A.
CNPJ n° 24.416.909/0001-93 - NIRE 35300498186

Ata de Reunião do Conselho de Administração Realizada em 02 de maio de 2022
Data, Hora e Local da Reunião: 02 de maio de 2022, às 10h, no Município de São Paulo, Estado de São 
Paulo, na Rua Doutor Renato Paes de Barros, Conj 101, Bairro Itaim Bibi, CEP 04.530-001. Convocação 
e Presença: Dispensada. Mesa: Presidente: Guilherme Moreira Teixeira. Secretária: Alícia Maria Gross 
Figueiró. Deliberações: Os Conselheiros deliberaram, por unanimidade de votos e sem ressalvas, em 
atendimento ao previsto no art. 15, alínea VIII, itens (d) e (e), do Estatuto Social da Companhia: i. Aprovar, 
por unanimidade, a aquisição, pela Companhia em conjunto com a AG0, de 100% das ações detidas pela 
GY na Evolua, sendo 50% para a Companhia e 50% para a AG, pelo valor total de R$ 30.000.000,00, 
sendo R$ 15.000.000,00 de responsabilidade da Companhia e R$ 15.000.000,00 de responsabilidade da 
AG, a ser pago, por cada uma delas, de forma solidária, em 5 parcelas no valor de R$ 3.000.000,00 cada 
uma, sendo a primeira devida na data do fechamento estipulada no Share Purchase and Sale Agreement 
and Other Covenants a ser celebrado entre a Companhia, a AG, a Evolua e a GY e as demais na forma 
estipulada no SPA, sendo Companhia e AG solidárias entre si pelos respectivos pagamentos; ii. Auto-
rizar a contratação, pela Companhia, de Seguro Garantia a acobertar até 80% do valor total da compra 
descrito no item 5.1 acima, em caráter solidário com a AG, totalizando o valor de R$ 24.000.000,00, junto 
à Pottencial Seguradora S.A.; iii. Autorizar a celebração, pela Companhia, de Contrato de Opção de 
Compra de Ações com a AG, que definirá os termos e condições por meio dos quais a AG e a Companhia 
se outorgarão, reciprocamente e conforme o caso, uma opção de compra das ações por elas detidas 
no capital social da Evolua, no caso de inadimplemento do pagamento de quaisquer parcelas do Preço 
de Aquisição estabelecido no SPA por uma delas. iv. Autorizar a alienação fiduciária em garantia, pela 
Companhia, em favor da AG, das ações da Evolua adquiridas pela Companhia na Operação, em garantia 
da contratação do Seguro Garantia em caráter solidário pela Companhia e pela AG, conforme condições 
estipuladas no Termo de Promessa de Alienação Fiduciária das Ações da Evolua Energia Participações 
S.A. e Outras Avenças a ser celebrado entre a Companhia, a AG e a Evolua no fechamento da Operação; 
v. Autorizar a prestação de contra garantia pela Companhia à GY, caso a GY venha a ser demandada, 
judicial ou extrajudicialmente, a fazer qualquer pagamento nos termos da garantia prestada pela GY no 
âmbito do Instrumento Particular de Cessão de Créditos Imobiliários Verdes e Outras Avenças celebrado 
entre a Companhia, a AG, a GY, a Evolua, a Evolua Energia Operacional SPE Ltda. e a True Securitiza-
dora S.A. em 16 de agosto de 2021, conforme condições estipuladas no Counter Guarantee Agreement 
a ser celebrado entre a Companhia, a AG e a GY; Autorizar a alienação fiduciária em garantia, pela 
Companhia, em favor da AG, de ações atualmente detidas pela Companhia no capital social da Evolua, 
caso a AG venha a arcar com a contra garantia outorgada pela Companhia à GY nos termos do item 
5.5 acima, conforme condições estipuladas no Termo de Promessa de Alienação Fiduciária das Ações 
da Evolua Energia Participações S.A. e Outras Avenças a ser celebrado entre a Companhia, a AG e a 
Evolua no fechamento da Operação; e vi. aprovar a lavratura da presente Ata sob a forma de Sumário. 
Encerramento e Aprovação da Ata: Lavrada a presente ata que, lida e achada conforme, é por todos 
assinada no livro. Íntegra e anexos estão registrados na JUCESP n° 363.365/22-9 em 15/07/2022. Gisela 
Simiema Ceshin - Secretária Geral. São Paulo/SP, 02 de maio de 2022. Mesa: Guilherme Moreira Teixei-
ra - Presidente, Alícia Maria Gross Figueiró - Secretária, Rosângela Duarte Campos Pezzi - Conselheira.
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EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 30 DIAS. PROCESSO Nº 1010703-97.2019.8.26.0004 O(A) 
MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara Cível, do Foro Regional IV - Lapa, Estado de São Paulo, Dr(a). 
LUCIA HELENA BOCCHI FAIBICHER, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) EDMILSON ALVES 
DA SILVA, CPF 073.627.468-57, que lhe foi proposta uma ação de Execução de Título 
Extrajudicial por parte de MD Educacional LTDA, para o recebimento de R$21.177,19 (Jan/2022 
fls. 155/156), decorrentes do Instrumento Particular de Confissão de Dívida, firmado entre as partes 
e não pago. Estando o executado em lugar ignorado, foi determinada a sua CITAÇÃO por EDITAL, 
para que em 03 dias, pague o débito atualizado, podendo, no prazo de 15 dias, opor embargos, 
sendo que, nesse prazo, reconhecendo o crédito da exequente, poderá comprovar o depósito de 
30%, incluindo custas e honorários e requerer o parcelamento em até 06 parcelas mensais 
corrigidas, sob pena de penhora, prazos estes a fluir após os 30 dias supra, ficando advertido de que 
no caso de revelia será nomeado curador especial. Será o presente edital publicado na forma da lei. 
NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 29 de abril de 2022. 

 
 
 

EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS PROCESSO Nº 0051442-64.2021.8.26.0100 O(A) 
MM. Juiz(a) de Direito da 30ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). 
Guilherme Santini Teodoro, na forma da Lei, etc., FAZ SABER a(o) IARA FÁTIMA MIRANDA, RG 
359507517, CPF 142.756.288-10, que por este Juízo, tramita de uma ação de Cumprimento de 
sentença, movida por Coopescola - Cooperativa de Professores e Auxiliares de Administração 
Escolar. Encontrando-se a ré 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 dias úteis, que fluirá 
após o decurso do prazo do presente edital, pague a quantia de R$ 52.101,71 (valor em Abril/2022 ? 
fls.111/112), sob pena de multa de 10% sobre o valor do débito e honorários advocatícios de 10% 
(art. 523 e parágrafos, do CPC), ficando ainda ADVERTIDA que, independentemente de nova 
intimação, terá o prazo de 15 dias úteis a fluir após os 20 dias supra, para oferecer sua impugnação. 
Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. 

 
 

 
 

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 4020084-49.2013.8.26.0405 O MM. Juiz 
Auxiliar de Direito da 4ª Vara Cível, do Foro de Osasco, Estado de São Paulo, Dr. ANTONIO MARCELO 
CUNZOLO RIMOLA, na forma da Lei, FAZ SABER a TAIRINE CRISTINA DE LIMA SANTOS, CPF 
375.440.798-80, que lhe foi proposta uma ação Monitória por parte de FIEO - FUNDAÇÃO INSTITUTO DE 
ENSINO PARA OSASCO - UNIFIEO, alegando, em síntese, que é credora da parte Requerida pela 
importância nominal total de R$ 5.103,86 (cinco mil cento e três reais e oitenta e seis centavos), oriundos de 
Contrato de Prestação de Serviços Educacionais, relativo a mensalidades não pagas. Encontrando-se a ré 
em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO e INTIMAÇÃO, por EDITAL, para os atos e 
termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente 
edital, efetue o pagamento da quantia especificada na inicial no valor de R$ 5.103,86, devidamente atualizada 
e efetue o pagamento de honorários advocatícios correspondentes à 5% do valor da causa, ou apresente 
embargos monitórios, nos termos do artigo 701 do CPC. Não sendo contestada a ação, o réu será 
considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e 
publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Osasco, aos 15 de junho de 2022. 

 
 

EDITAL DE CITAÇÃO – PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos autos da Ação de Usucapião, 
PROCESSO Nº 1028444-04.2021.8.26.0224 O MM. Juiz de Direito da 7ª Vara Cível, do Foro de 
Guarulhos, Estado de São Paulo, Dr. ANDRE LUIZ DA SILVA DA CUNHA, na forma da Lei, etc. FAZ 
SABER aos titulares do domínio, ora requeridos, Maria Amélia Callado Barreto, Espólio de Luiz 
Pereira Barreto e Espólio de Luiz Callado Barreto, demais réus ausentes, incertos, desconhecidos, 
eventuais interessados, bem como seus cônjuges e/ou sucessores, que Arlene Ferreira Borges 
ajuizou ação de USUCAPIÃO, visando declaração de domínio do imóvel objeto da ação, localizado 
á Rua Guarani, nº 224 (antigo 09), lote 34, quadra 30, Jardim Bela Vista, Guarulhos/SP, CEP: 
07230-480, contendo 10,00m de frente por 40,00m da frente aos fundos de ambos os lados, 
encerrando uma área de 400,00m², inscrito na Prefeitura de Guarulhos sob o nº 
094.41.46.0064.01.000.0 (antigo número 062.99.30.0034.02.000.9), alegando a autora estar na 
posse do imóvel de forma mansa e pacífica no prazo legal, expede-se edital de citação dos 
supramencionados, para que em 15 dias a fluir após o prazo supra, contestem o feito. Não sendo 
contestada a ação, os réus serão considerados revéis, caso em que será nomeado curador especial. 
Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e 
passado nesta cidade de Guarulhos, aos 27 de julho de 2022. 

 
 

TRUE SECURITIZADORA S.A.
CNPJ/ME nº 12.130.744/0001-00 NIRE 35.300.444.957

EDITAL DE SEGUNDA CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL DOS TITULARES DE CERTIFICADOS
DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS DA 260ª SÉRIE DA 1ª EMISSÃO DA TRUE SECURITIZADORA S.A.

Ficam convocados os titulares dos Certifi cados de Recebíveis Imobiliários (“CRI”) da 260ª Série da 1ª Emissão da 
True Securitizadora S.A. (“Emissora” e “Emissão”, respectivamente), a VÓRTX DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E 
VALORES MOBILIÁRIOS LTDA., inscrita no CNPJ/ME sob o nº 22.610.500/0001-88 (“Agente Fiduciário”), e os 
representantes da Emissora, em atenção ao disposto na Cláusula 14.1, do Termo de Securitização dos CRI da Emissão 
(“Termo de Securitização”), a se reunirem em Assembleia Geral de Titulares dos CRI da Emissão (“AGCRI”), a ser 
realizada, em segunda convocação, em 15 de agosto de 2022, às 14h00min de forma exclusivamente digital 
(vide informações gerais abaixo), a fi m de deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia: (i) Aprovar ou não a decretação 
do Vencimento Antecipado da Cédula de Crédito Bancário de nº 10950018-0 (“CCB”) e consequentemente dos CRI, nos 
termos da cláusula 9.1 (“a”) da CCB, em razão da falta de repasse dos Créditos Imobiliários recebidos pela Cedente 02, 
à Securitizadora, relativos ao mês de janeiro de 2022 no montante de R$ 564.918,22 (quinhentos e sessenta e quatro 
mil, novecentos e dezoito reais e vinte e dois centavos), e o valor de R$ 174.010,89 (cento e setenta e quatro mil, dez 
reais e oitenta e nove centavos), referente ao mês de fevereiro de 2022, dentro do prazo previsto na cláusula 1.1.2.1 
do Contrato de Cessão Fiduciária; (ii) Aprovar ou não a decretação do Vencimento Antecipado da Cédula de Crédito 
Bancário de nº 10950018-0 (“CCB”) e consequentemente dos CRI, nos termos da cláusula 9.1 (“a”) da CCB, em razão 
da falta de recompra dos créditos inadimplentes ou substituição, conforme o caso, dos Contratos de Compra e Venda, 
vinculados a CCI 02 com parcelas inadimplentes superior a 03 (três) meses consecutivos ou alternadas no prazo de 12 
(doze) meses, nos termos das cláusulas 3.4 (i) e 5.2.3 do Contrato de Cessão 02; (iii) Aprovar ou não a decretação do 
Vencimento Antecipado da Cédula de Crédito Bancário de nº 10950018-0 (“CCB”) e consequentemente dos CRI, nos 
termos da cláusula 9.1 (“a”) da CCB, em razão da falta de recomposição do Fundo de Liquidez no mês de janeiro de 
2022, no montante de R$ 546.173,55 (quinhentos e quarenta e seis mil, cento e setenta e três reais e cinquenta e cinco 
centavos); (iv) Aprovar ou não a decretação do Vencimento Antecipado da Cédula de Crédito Bancário de nº 10950018-
0 (“CCB”) e consequentemente dos CRI, nos termos da cláusula 9.1 (“a”) da CCB, em razão da falta do envio anual da 
última declaração do imposto de renda – pessoa física dos fi adores, para fi ns de verifi cação da sufi ciência da garantia 
e elaboração do relatório anual aos investidores; (v) Aprovar ou não a decretação do Vencimento Antecipado da Cédula 
de Crédito Bancário de nº 10950018-0 (“CCB”) e consequentemente dos CRI, nos termos da cláusula 9.1 (“a”) da CCB, 
em razão da falta de apresentação das demonstrações fi nanceiras das Cedentes, à Cessionária, referente ao exercício 
de 2020, conforme previsto na cláusula 3.4, item (iii) do Contrato de Cessão 02; (vi) Aprovar ou não a decretação do 
Vencimento Antecipado da Cédula de Crédito Bancário de nº 10950018-0 (“CCB”) e consequentemente dos CRI, nos 
termos da cláusula 9.1 (“a”) da CCB, em razão da ausência de comprovação do registro do 1º (primeiro) aditamento 
ao Contrato de Alienação Fiduciária, conforme previsto na cláusula 9.8 do Contrato de Alienação Fiduciária de Imóvel 
01; e (vii) autorização à Emissora e ao Agente Fiduciário para a prática de todos e quaisquer atos necessários e/ou 
convenientes à formalização, implementação e/ou aperfeiçoamento das deliberações referentes à matéria indicada 
nesta ordem do dia. Informações Gerais: a AGCRI será realizada de forma digital, nos termos da Resolução CVM nº 
60, de 23 de dezembro de 2021, por videoconferência, via plataforma Microsoft Teams, coordenada pela Emissora, a 
qual disponibilizará oportunamente o link de acesso àqueles Titulares dos CRI que enviarem ao endereço eletrônico da 
Emissora juridico@truesecuritizadora.com.br e ao Agente Fiduciário agentefi duciario@vortx.com.br, com no mínimo 
02 (dois) dias úteis de antecedência em relação à data de realização da AGCRI, os seguintes documentos: (a) quando 
pessoa física: documento de identidade; (b) quando pessoa jurídica: cópia dos atos societários e documentos que 
comprovem a representação do titular; (c) quando representado por procurador: procuração com poderes específi cos 
e (d) manifestação de voto, conforme abaixo. O Titular dos CRI poderá optar por exercer seu direito de voto, sem 
a necessidade de ingressar na videoconferência, enviando a correspondente manifestação de voto a distância à 
Emissora, com cópia ao Agente Fiduciário. A Emissora disponibilizará o modelo da manifestação de voto, por meio 
do material de apoio a ser disponibilizado aos Titulares dos CRI na página eletrônica da CVM. A manifestação de 
voto deverá estar devidamente preenchida e assinada pelo titular dos CRI ou por seu procurador, com cópia digital 
dos documentos de identifi cação e de representação, se for o caso. Conforme Resolução CVM nº 60, a Emissora 
disponibilizará acesso simultâneo a eventuais documentos apresentados durante a Assembleia que não tenham sido 
apresentados anteriormente e a Assembleia será integralmente gravada.  São Paulo, 05 de agosto de 2022.

TRUE SECURITIZADORA S.A. Arley Custódio Fonseca - Diretor de Relações com Investidores

SAPHYR HOLDCO SERVIÇOS DE 
SHOPPING CENTERS S.A.

CNPJ nº 40.248.650/0001-75 - NIRE 35.300.570.774
Extrato da Ata de Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 30 de Junho de 2022

Data, hora, local: 30.06.2022, 09hs, na sede social, Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 510, 7º andar, São 
Paulo/SP. Presença: Totalidade do capital social. Mesa: Presidente: Bruno Sampaio Greve; Secretário: Jefferson 
Baptista Tagliapietra. Deliberações aprovadas: (i) A redução de capital social, julgado excessivo, nos termos do 
artigo 173, da Lei 6.404/76. Com a redução do capital no montante de R$ 2.200.000,00, o capital passará de R$ 
4.965.409,00 para R$ 2.765.409,00, mediante o cancelamento de 2.200.000 ações ordinárias de titularidade da 
única acionista, com a consequente restituição em moeda corrente nacional à acionista. Dessa forma, o capital so-
cial passará a ser de R$ 2.765.409,00, dividido em 30.283.655 ações ordinárias. (ii) Como consequência da redu-
ção de capital social da Companhia, aprovar a alteração do artigo 5º do Estatuto Social: “Artigo 5º - O capital social 
da Companhia é de R$ 2.765.409,00, dividido em 30.283.655 ações ordinárias. Encerramento: Nada mais. Mesa: 
Bruno Sampaio Greve - Presidente e Jefferson Baptista Tagliapietra - Secretário.

EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0003825-93.2022.8.26.0320. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara 
Cível, do Foro de Limeira, Estado de São Paulo, Dr(a). RILTON JOSE DOMINGUES, na forma da Lei, etc.  FAZ SABER a(o) ENRICO 
SMITH BERTANIA RG 43.453.532-8, CPF 368.181.038-98 que por este Juízo, tramita de uma ação de Cumprimento de sentença, movida 
por BANCO BRADESCO CARTÕES S.A.. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, nos termos do artigo 513, §2º, IV do CPC, 
foi determinada a sua INTIMAÇÃO por EDITAL, para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, que fluirá após o decurso do prazo do presente 
edital, pague a quantia de R$165.460,73 (cento e sessenta e cinco mil, quatrocentos e sessenta reais e setenta e três centavos), 
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 Limeira, aos 27 de junho de 2022. 
 
EDITAL PARA CONHECIMENTO GERAL - PRAZO DE 30 DIAS.PROCESSO Nº 1003817-81.2022.8.26.0229. O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito da 3ª Vara Cível, do Foro de Hortolândia, Estado de São Paulo, Dr(a). GUILHERME SOUZA LIMA AZEVEDO, na forma da Lei, etc. 
FAZ SABER a(o) quem possa interessar que neste Juízo tramita a ação de Alteração de Regime de Bens movida por Felipe Souza Pessoa 
e Fabiana Rocha dos Santos, por meio da qual os requerentes indicados intentam alterar o regime de bens do casamento de comunhão 
parcial de bens para o da comunhão universal. O presente edital é expedido nos termos do artigo 734, § 1º do CPC. Será o presente edital, 
por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Hortolândia, aos 25 de julho de 2022. 
 
 

EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0010505-78.2022.8.26.0002 O(A) 
MM. Juiz(a) de Direito da 5ª Vara Cível, do Foro Regional II - Santo Amaro, Estado de São Paulo, 
Dr(a). CLAUDIO SALVETTI D ANGELO, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a ANA LÚCIA 
SANT'ANNA DA ROCHA, brasileira que por este Juízo, tramita de uma ação de Cumprimento de 
Sentença, movida por Instituição Paulista Adventista de Educação e Assistência Social. 
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$ 24.110,35, 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 São Paulo, aos 10 de maio de 2022. 

AVISO DE LEILÃO Nº 
01/2022 – Edital nº 
383/2022 – PROCES-
SO Nº 141.981/2020 

O Município de Bauru/SP, através do Sr. Daniel 
Elias Garcia – Leiloeiro Público Oficial - contra-
to administrativo nº 10.458/2021, matriculado 
na JUCESP sob n.º 1146, faz saber que no dia 
13/09/2022, às 10h (dez horas), será realizado 
o leilão exclusivamente eletrônico através do 
site www.danielgarcialeiloes.com.br, na  forma 
de maior lance, conforme Art. 45, inciso IV da 
Lei nº 8.666/93, cujo objeto é 01(um) lote de 
bem inservível (Óleo lubrificante usado) de pro-
priedade do Município, conforme especificação 
no Anexo I do Edital. A visitação pública acon-
tecerá de 06/09/2022 a 09/09/2022, das 8h às 
10h30 e das 13h30 e 16h, no local constante no 
edital. Pelo Leiloeiro Daniel Elias Garcia. Edital 
completo no site do leiloeiro. Contato: 0800 278 
7431 e (11) 93493-0397

ALERTA URGENTE - VAZAMENTO DE
 DADOS

A  empresa  LIGNA  MARCENARIA  E 
CARPINTARIA LTDA, CNPJ nº xx.xxx.xxx/0001-
01 vem por meio deste informar que foi ví�ma 
de vazamento de seus dados, conforme B.E.O.: 
0001446855/2022 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 atuaç�es desconhecidas por esta. 
Informa ainda, que já está realizando todas as 
medidas judiciais e extrajudiciais para que 
quaisquer prejuízos sejam sanados.

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1010451-51.2020.8.26.0007 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara Cível, 
do Foro Regional VII - Itaquera, Estado de São Paulo, Dr(a). Luiz Renato Bariani Pérez, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) JAC 
DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DO LAR LTDA, CNPJ 01717000000170, com endereço à Rua Cônego de Castro, 5977, Parque Santa 
Rosa, CEP 60763-003, Fortaleza - CE, que lhe foi proposta uma ação de Monitória por parte de Radial Indústria Metalúrgica Ltda, 
alegando a inadimplência dos réus referente ao �tulo descrito como Nota Fiscal e Duplicata firmado em 20/02/2020 no valor R$ 
17.051,66. Encontrando-se os réu sem 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, paguem o débito 
(ficando isentos de custas processuais), acrescido de honorários advoca�cios equivalentes a 5% do valor do débito (ar�go 701 do 
NCPC), ou ofereçam embargos, sob pena de converter-se o mandado inicial em mandado execu�vo. Decorridos os prazos supra, 
no silêncio, será nomeado curador especial e dado regular prosseguimento ao feito. Será o presente edital, por extrato, afixado e 
publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 29 de julho de 2022.                    P-05e06/08 
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EDITAL DE ALIENAÇÃO PARTICULAR - PROCESSO Nº 0011186-80.2018.5.15.0055 – 2ª VARA 
DO TRABALHO DE JAÚ. EXEQUENTES: LUCIANE CRISTINA PAVANELI. EXECUTADO: SERGIO 
HENRIQUE SAMANES E OUTROS (02) - BENITO TOMAZ VICENSOTTI, Corretor judicial, devida-
mente credenciado E. Tribunal Regional do Trabalho da 15ºª Região (TRT-15), inscrito no CRECI/SP 
sob nº 78.903-F/SP, LEILOEIRO OFICIAL CADASTRADO SOB nº 1268 Site: https://benitoleiloes.
com.br/, E-mail: corretorjudicialbenito@posseimoveis.com.br, Instagram: https://www.instagram.com/
posseimoveis/, fones: (19) 3896-1400, (19) 3896-2046 e (19) 99919-2010, estabelecido na Avenida 
da Saudade, nº 311, Centro, Santo Antônio da Posse/SP, na qualidade de corretor nomeado para a 
alienação judicial do bem penhorado nos autos supra discriminados, nos termos do § 2º do artigo 2º 
do Provimento GP-CR nº 04/2014 TRT-15, publica o presente edital para ciência das partes e tercei-
ros interessados de que, no período de 01/08/2022 a 27/01/2023, estará recebendo no endereço retro 
as propostas para a venda judicial do bem abaixo identificado. A presente venda se dará nos termos 
deste edital: IDENTIFICAÇÃO DO BEM: Automóvel VW/Saveiro CE TL MB - Placa PUD-1413. DES-
CRIÇÃO DO IMÓVEL: Um veículo marca VW/Saveiro CE TL MB, tipo caminhonete, combustível ál-
cool/gasolina, Placa: PUD-1413, ano de fabricação 2014, modelo 2015, cor branca, com pintura e 
lataria em bom estado, pneus em bom estado, estofamento sem rasgos, em funcionamento, em bom 
estado geral de conservação e funcionamento. DATA DA AVALIAÇÃO: 08/07/2021 PERCENTUAL 
DA PENHORA: 100% VALOR UNITÁRIO (% PENHORADO): R$ 36.000,00 (trinta e seis mil reais). 
VALOR TOTAL PENHORADO: R$ 36.000,00 (trinta e seis mil reais). CONDIÇÕES DA ALIENAÇÃO 
JUDICIAL: 1. VALOR MÍNIMO: O valor mínimo para a venda não poderá ser inferior a 100% da 
avaliação.  2. DO BEM MÓVEL: o automóvel será vendido em caráter “AD CORPUS” e no estado em 
que se encontra. 3. Fica, desde já, autorizada a visitação do imóvel pelos interessados, desde que 
acompanhados pelo CORRETOR ou por quem for por ele indicado, devendo ser apresentada cópia 
do presente despacho, devidamente assinada por este Juízo, à qual se dá força de MANDADO JUDI-
CIAL, que possibilita o ingresso e a visitação do imóvel a ser alienado. 4. É vedado aos depositários, 
criar embaraços à visitação do bem sob sua guarda, sob pena de ofensa ao artigo 14, inciso V, do 
CPC (artigo 77, inciso IV do NOVO CPC), ficando desde logo autorizado o uso de força policial, caso 
a providência se mostre necessária. 5. ÔNUS: A aquisição realizada em alienação judicial é realizada 
de forma livre e desembaraçada de ônus (dívidas) trabalhistas, tributários e fiscais, de qualquer órgão 
da Administração Pública, inscritas ou não em dívida pública, ou seja, os débitos até a data da aliena-
ção judicial sub-rogam no preço da arrematação. 6. Registre-se a possibilidade de parcelamento do 
pagamento do valor ofertado, consoante previsão contida no artigo 895, parágrafo 1º do NOVO CPC. 
7. Nos termos do parágrafo único o artigo 130 do Código Tributário Nacional e artigo 78 da Consoli-
dação dos Provementos da Corregedoria-Geral da Justiça do Trabalho, a aquisição através de aliena-
ção judicial (expropriação), tem natureza jurídica cd AQUISIÇÃO ORIGINÁRIA, ou seja, O ARREMA-
TANTE e o bem adquirido, não respondem por nenhum débito que incida sobre o bem, 
especialmente IPVA, MULTAS E JUROS, que são de responsabilidade do executado. 8. Nos termos 
dos artigos 1.430 do Código Civil e 908, § 1º do Código de Processo Civil, o arrematante não respon-
de pelos débitos vencidos antes da arrematação. 9. A procedência e evicção de direitos dos bens 
vendidos em alienação judicial/leilão são de inteira e exclusiva responsabilidade dos adquirentes. O 
Corretor nomeado, é um mero mandatário, ficando, assim, eximido de eventuais responsabilidades 
por vícios ou defeitos nos bens alienados (ocultos ou não), como também por indenizações, trocas, 
consertos, compensações financeiras de qualquer hipótese ou natureza, portanto, qualquer dificulda-
de quanto a: registrar a carta de alienação judicial, imitir-se na posse, e as dificuldades deverão ser 
imediatamente comunicadas ao juízo responsável para as providências cabíveis. 10. DA PROPOSTA 
CONDICIONAL: As propostas que não atingirem o valor mínimo de venda poderão ser recebidas 
“condicionalmente”, ficando sujeitas a apreciação do Juízo responsável. 11. O exercício do direito de 
preferência só poderá ser exercido, na modalidade presencial. 12. Ressalvada a hipótese do artigo 
903, parágrafo 5º, do Novo Código de Processo Civil, a desistência da aquisição, a ausência do de-
pósito, ou inadimplemento, acarretará a perda, em favor da execução, do valor já pago, além da co-
missão destinada ao leiloeiro, sem prejuízo de aplicação de multa pela mora de 20% (vinte por cento), 
sobre o valor da venda, bem como, execução do valor remanescente que poderá ser dirigida ao pa-
trimônio dos adquirentes desistentes, com responsabilidade solidária de seus sócios, no caso de 
pessoa jurídica, dispensando qualquer intimação para tanto. 13. Na hipótese de acordo, pagamento 
ou adjudicação do débito após a publicação da decisão de nomeação, mas antes da realização do 
encerramento da alienação, o corretor responsável fará jus à comissão no montante de 3% (três por 
cento) do valor de avaliação do bem. 14. Além da comissão de 5% (cinco por cento) sobre o valor da 
alienação, a cargo do adquirente, fará jus o Corretor nomeado, ao ressarcimento das despesas incor-
ridas com a remoção, guarda e conservação dos bens, desde que documentalmente comprovadas, 
bem como a armazenagem, na forma do artigo 789-A, VIII, da CLT, que serão acrescidas à execução 
15. O credor que não adjudicar os bens constritos antes da despacho de nomeação, só poderá adqui-
ri-los presencialmente durante o certame na condição de arrematante, respondendo, pela integralida-
de dos honorários do Corretor nomeado. 16. Caso o adquirente seja o próprio credor, deverá no prazo 
de 48 horas, efetuar o depósito do valor proposto que superar seu crédito, sob pena de, tornar sem 
efeito a adjudicação, ou, se for o caso, de atribuí-la ao comprador concorrente, sem prejuízo dos ho-
norários do profissional nomeado. 17. Os Embargos à alienação, de acordo com o artigo 903 do Novo 
Código de Processo Civil, não terão efeito suspensivo da venda realizada, considerando-se perfeita, 
acabada e irretratável, ainda que venham a ser julgados procedentes os Embargos. 18. O prazo para 
eventuais embargos à alienação passará a fluir da data da intimação realizada pelo sr. Corretor, co-
municando aos executados que a alienação judicial se concretizou. 19. Servirá também a presente 
decisão como OFÍCIO ao Síndico, Administrador ou Responsável pelo(s) bem(ns) objeto(s) da aliena-
ção a fim de informar por escrito no prazo de 48 h o SALDO DEVEDOR TOTAL de eventuais taxas, 
condomínios, multa ou outras despesas ao Corretor, sob pena de ser considerado ato atentatório à 
dignidade da justiça com aplicação de multa. 20. Aplica-se a presente alienação o disposto no Artigo 
893 do Código de Processo Civil. 21. Deverá o interessado proceder a impressão diretamente pela 
consulta pública processual do PJe, sendo certo que o documento assinado eletronicamente terá 
validade para os devidos fins, nos termos da lei nº 11.419/2006.  22. A publicação deste despacho/
edital supre eventual insucesso nas intimações pessoais e dos respectivos patronos, em especial à 
executada e/ou sócios, inclusive aos cônjugues quando for o caso. 23. PUBLICIDADE: Autoriza-se a 
publicidade da venda do imóvel, pelos meios idôneos de divulgação de mídia acessíveis ao Sr. Cor-
retor, conforme julgar mais conveniente e oportuno. O Sr. Corretor deverá, também, publicar o Edital 
de Venda em endereço de grande circulação da região. 24. RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: Por 
agendamento, mediante contato direto com o Corretor, pelo número de telefones: (19) 3896-1400, 
(19) 3896-2046 e (19) 99919-2010. Mediante propostas no site https://benitoleiloes.com.br/, 
e-mail: corretorjudicialbenito@posseimoveis.com.br. Santo Antônio de Posse, 04/08/2022, BENI-
TO TOMAZ VICENSOTTI, Corretor Judicial, CRECI/SP sob nº 78.903-F/SP, LEILOEIRO OFICIAL 
cadastrado sob Nº 1268.

Supersonic Logística e Transportes Ltda
CNPJ 47.705.660/0001-31 - NIRE 35.201.013.788

Avenida Barão Smith de Vasconcelos, nº 630, prédio 1, Distrito Industrial, Campinas/SP CEP 13054-740, 
inscrita no CNPJ/MF sob nº 47.705.660/0004-84 e NIRE nº 35.902.949.704.

MEMORIAL DESCRITIVO ARMAZÉM GERAL
SUPERSONIC LOGÍSTICA E TRANSPORTES LTDA., sociedade empresária limitada, com sede na Cidade de São 
Paulo, Estado de São Paulo, sito à Avenida Otaviano Alves de Lima, 2724, Bloco B, Jardim das Graças, Cep. 02701-00, 
inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica CNPJ sob o nº 47.705.660/0001-31 Nire 35.201.013.788, nos termos 
de seu Contrato Social neste ato, representada por seus administradores: DENILSON SIGNORELLI, brasileiro, divor-
ciado, empresário, portador da cédula de identidade RG. nº 1.394-1 SSP/SC e CPF/MF sob o nº 546.879.859-04, resi-
dente e domiciliado na Cidade de São Paulo/SP, sito à Rua Marco Aurélio nº 145, apartamento 303, Vila Romana, Cep 
05048-000 e Sr. EVERTON DOS SANTOS NUNES, brasileiro, casado, administrador de empresas portador da cédu-
la de identidade RG. nº 17.998.963 SSP/SP, inscrito no Cadastro Nacional da Pessoa Fisica CPF/MF sob o nº 
075.305.908-80, residente domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, sito à Rua Cotoxó 637, aparta-
mento 41, Perdizes, Cep: 05021-000, vem respeitosamente de acordo com o decreto 1.102/1903 informar o MEMO-
RIAL DESCRITIVO da fi lial estabelecida no seguinte endereço Avenida Barão Smith de Vasconcelos, nº 630, prédio 
1, Distrito Industrial, Campinas/SP CEP 13054-740, inscrita no CNPJ/MF sob nº 47.705.660/0004-84 e NIRE nº 
35.902.949.704, com o objetivo de armazém geral conforme segue: CAPITAL DA FILIAL: Nos termos da Cláusula 
5ª, paragrafo 1º, do Contrato Social da sociedade o capital social da fi lial é de R$ 10.000,00 (dez mil reais). CAPACI-
DADE: A área de armazenagem do Galpão é de 90.226,08 m³ (metro cubagem) e 10.741,20 m² (aproveitado). CO-
MODIDADE: A unidade armazenadora apresenta condições satisfatórias no que se refere estabilidade estrutural e 
funcional, bem como as necessidades dos funcionários na área administrativas e de armazenagem (carga e 
descarga).È composto por área de armazenagem área de carga e descarga, sanitários, vestuários, refeitórios e escri-
tório. A estrutura é em concreto armado com fechamento em blocos de concreto revestido parte em litoceramica, par-
te em pintura sobre argamassa. A cobertura é estrutura metálica sob telhas metálicas, com iluminação natural atra-
vés de sheeds, das portas e caixilhos e iluminação artifi cial elétrica em luminárias tipo HO. A ventilação é feita atra-
vés das portas das docas e de venezianas do sheed contando também com os aparelhos de ar condicionados no es-
critório. O piso interno da área de armazenagem é em concreto de alta resistência, o dos sanitários e vestuários em 
cerâmica, e em concreto nas áreas externas de acesso as docas e no pátio de manobras. A caixilharia é em alumínio 
e a cobertura em estrutura metálica tipo sheed com telhas de cimento amianto. SEGURANÇA: De acordo com as 
normas técnicas do armazém, consoante a quantidade e a natureza das mercadorias, bem como com os serviços pro-
postos no regulamento interno, o armazém possui sistemas de ventilação de iluminação de emergência de hidratan-
tes e extintores e também sistema contra invasões, tais como cercas pulsativas e câmeras monitoradas por seguran-
ça privada. NATUREZA E DESCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS: O armazém se propõe a receber em depósito 
mercadorias de produção nacional ou estrangeiras, que não necessite de precaução especial. DESCRIÇÃO DOS 
EQUIPAMENTOS DO ARMAZÉM: 04(quatro) empilhadeiras; 05 (cinco) paleteira manual hidráulicas; 800 (oitocen-
tos) pallets de madeira; 11 (onze) notbooks; 01(uma) plastifi cadora; 03 (três ) compressor de ar. OPERAÇÕES E SER-
VIÇOS A QUE SE PROPÕE: armazenamento, carga e descarga. São Paulo, 18 de julho de 2022. SUPERSONIC LO-
GÍSTICA E TRANSPORTES LTDA, Denilson Signorelli/Everton dos Santos Nunes.

REGULAMENTO INTERNO
CAPÍTULO I - DO RECEBIMENTO DAS MERCADORIAS: ARTIGO 1º: Serão recebidas em depósitos, mercadorias 
nacionais ou estrangeiras, em armazéns, executando serviços conexos, tais como, paletização e outros similares, prati-
cando quaisquer atos pertinentes a seus fi ns, como armazenadora guardando e conservando as aludidas mercadorias. 
Paragrafo único: Serviços acessórios serão executados, desde que possíveis, e não contrários às disposições legais. 
ARTIGO 2º: A Juízo da direção, as mercadorias poderão ser recusadas nos seguintes casos: a) quando não houver es-
paço sufi ciente para armazenamento; b) tratando-se de mercadoria de fácil deterioração; c) se o condicionamento for 
precário impossibilitando a sua conservação; d) se não vier acompanhada, de documentação fi scal exigida pela legis-
lação fi scal em vigor. ARTIGO 3º: Cessa a responsabilidade pelas mercadorias depositadas em caso de: a) quebra de 
peso ou avarias por vícios ainda que ocultos, por alteração de qualidade proveniente da natureza por acondicionamen-
to dos mesmos ou por decorrência de variação atmosférica ou força maior. ARTIGO 4º: Os depósitos de mercadorias 
deverão ser feitos por ordem de depositantes, seu procurador ou preposto, dirigida a empresa que emitirá o documen-
to especial denominado “Recibo de Depósito”, contendo quantidade, especifi cação, classifi cação, marca peso e acon-
dicionamento das mercadorias. ARTIGO 5º: As indenizações a que couber de direito, prescreverão depois de 03(três) 
meses, contados da data em que as mercadorias foram ou deveriam ser entregues, e serão calculadas pelo preço das 
mercadorias em igual estado e ou reposição à critério da empresa, no lugar e no dia que deveriam ser entregues, tor-
nando-se por base, as cotações da Bolsa de Mercadorias de Manaus ou entidade similares, conforme o tipo de merca-
dorias. DAS CONSIDERAÇÕES GERAIS: Os seguros, prazos, emissão de “warrants”, serão regidos pelo Decreto Fe-
deral nº 1.102 de 21 de novembro de 1.903. O pessoal auxiliar e suas obrigações, bem como os horários de funciona-
mento dos armazéns e também os casos omissos, serão observados rigorosamente pela legislação trabalhista e demais 
disposições vigentes e ainda pelos usos, costumes e praxes comerciais. Este regulamento interno será aplicado em to-
dos os armazéns situados no Território Nacional. São Paulo, 18 julho de 2022. SUPERSONIC LOGÍSTICA E TRANS-
PORTES LTDA, Denilson Signorelli/Everton dos Santos Nunes.

TARIFA REMUNERATÓRIA
Da Armazenagem: - entrada M²: R$ 35,00; - saída M²: R$ 35,00; - entrada M³: R$ 15,00; - saída M³: R$ 15,00; - vo-
lume: R$ 5,00; - tonelada: R$ 38,00; - emissão de “warrants” e recibo de deposito: R$ 100,00; - taxa mínima: 
R$1.000,00; - seguro (valor da mercadoria): R$ 0,15%. O horário ofi cial de serviços de armazém é das 7:00 às 17:00 
horas, de segunda à sexta feira, aos sábados das 8:00 às 12:00 horas. Todos e quaisquer serviços executados fora do 
horário ofi cial do armazém será cobrado com a segunda tabela à saber: a) das 17:00 às 21:00 horas, 100% de acrés-
cimos; b) das 21:00 às 6:00 horas 200% de acréscimos; e c) em dias de feriados e aos domingos 300% de acréscimos. 
O Armazém Geral, se reserva do direito de reajustar suas tarifas sempre que houver alterações salariais, por força de 
acordos ou determinação governamental, que incidam em seus custos operacionais. As alterações das tarifas fi carão à 
critério do Armazém Geral e entrará em vigor à partir de 30(trinta) dias, após a data da publicação. São Paulo, 18 de 
julho de 2022. SUPERSONIC LOGÍSTICA TRANSPORTES LTDA, Denilson Signorelli/Everton dos Santos Nunes.
JUCESP certifi co o registro sob o nº 390.209/22-3 em 01.08.2022. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Terra Nova Rodobens, Incorporadora 
Imobiliária - Alvorada IV - SPE Ltda.

CNPJ Nº 09.401.215/0002-70 NIRE 35.222.086.377
Redução de Capital

Data 07 de junho de 2022, Local São José do Rio Preto. A 
totalidade dos sócios da Terra Nova Rodobens, Incorpora-
dora Imobiliária - Alvorada IV - Spe Ltda, sede em São 
José do Rio Preto-SP, na Av. Francisco das Chagas de Oli-
veira, nº 2500, sala 21A, Higienópolis, CEP 15.085-485, 
DELIBERAM, (i) reduzir o capital social de R$ 
2.718.032,00, para R$ 898.311,00 representando uma re-
dução de R$ 1.819.721,00, nos termos do artigo 1082, I do 
Código Civil, (ii) reduzir o capital social, conforme o artigo 
1082, II do Código Civil, de R$ 898.311,00, para R$ 
678.311,00 representando uma redução de R$ 220.000,00, 
que serão devolvidos até 30.06.2022, em moeda corrente 
nacional, à RNI Negócios Imobiliários S/A. Sócias: RNI Ne-
gócios Imobiliários S/A e Carlos Bianconi.

Sistema Fácil, Incorporadora
Imobiliária – Ponta Grossa I – SPE Ltda.
CNPJ Nº 09.202.228/0001-39 - NIRE 35.225.026.707

Redução de Capital
Data 09 de junho de 2022, Local São José do Rio Preto. A 
totalidade dos sócios da Sistema Fácil, Incorporadora 
Imobiliária – Ponta Grossa I – Spe Ltda, sede em São José 
do Rio Preto-SP, na Av. Francisco das Chagas de Oliveira, 
nº 2500, sala 52H, Higienópolis, CEP 15.085-485, 
DELIBERAM, (i) reduzir o capital social de R$ 547.212,00, 
para R$ 399.464,00 representando uma redução de R$ 
147.748,00, nos termos do artigo 1082, I do Código Civil, 
(ii) reduzir o capital social, conforme o artigo 1082, II do 
Código Civil, de R$ 399.464,00, para R$ 279.464,00 
representando uma redução de R$ 120.000,00, que serão 
devolvidos até 30.06.2022, em moeda corrente nacional, à 
RNI Negócios Imobiliários S/A. Sócias: RNI Negócios 
Imobiliários S/A e Carlos Bianconi.

BMPI Infra S.A.
CNPJ n° 24.416.909/0001-93 - NIRE 35300498186

Ata de Reunião do Conselho de Administração Realizada em 25 de Maio de 2022
Data, Hora e Local: 25 de maio de 2022, às 10h, no Município de São Paulo, Estado de São Paulo, 
na Rua Doutor Renato Paes de Barros, Conj. 101, Bairro Itaim Bibi, CEP 04.530-001. Convocação 
e Presença: Dispensada. Mesa: Presidente: Guilherme Moreira Teixeira. Secretária: Alícia Maria 
Gross Figueiró. Deliberações: Relacionado à ordem do dia acima, os Conselheiros deliberaram, por 
unanimidade de votos e sem ressalvas, em atendimento ao previsto no art. 15, inciso (vili), alínea “d”, 
e no art. 22 do Estatuto Social da Companhia: i. Aprovar, por unanimidade, a outorga de garantia 
(fiança não solidária), pela Companhia, para garantir 50% de operação de crédito (Cédula de Crédito 
Bancário - CCB) a ser contratada pela Evolua Operacional 2 SPE Ltda., inscrita no CNPJ/ME sob 
o n° 40.996.047/0001-71, sociedade controlada pela sociedade investida da Companhia denominada 
Evolua Energia Participações S.A., inscrita no CNPJ/ME sob o n° 35.064.555/0001-81, com o Banco 
Modal S.A., em valor total de até R$ 32.000.000,00. ii. Autorizar os Diretores da Companhia a tomar 
todas as medidas e providências cabíveis e necessárias à execução e implementação da deliberação 
acima tomada incluindo a assinatura da CCB e de todos os seus documentos auxiliares e que sejam 
necessários no âmbito da referida operação; e Encerramento: Lavrada a presente ata que, lida e 
achada conforme, é por todos assinada no livro. Íntegra e anexos estão registrados na JUCESP nº 
333.608/22-7 em 04/07/2022. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral. São Paulo/SP, 25 de maio 
de 2022.

BMPI Infra S.A.
CNPJ n° 24.416.909/0001-93 - NIRE 35300498186

Ata de Reunião do Conselho de Administração Realizada em 03 de Março de 2022
Data, Hora e Local: 03 de março de 2022, às 16h, no Municipio de São Paulo, Estado de São Paulo, na 
Rua Doutor Renato Paes de Barros, Conj. 101, Bairro Itaim Bibi, CEP 04,530-001. Convocação e Presen-
ça: Dispensada. Mesa: Presidente: Guilherme Moreira Teixeira. Secretária: Alicia Maria Gross Figueiró. 
Deliberações: Relacionado à ordem do dia acima, os Conselheiros deliberaram, por unanimidade de 
votos e sem ressalvas, em atendimento ao previsto no Estatuto Social da Companhia: i. autorizar que a 
Companhia assine o 1° Termo Aditivo ao Contrato de Fiança Bancária n° 8624521 celebrado junto ao Ban-
co ABC Brasil S.A., tendo como afiançado a Resíduo Zero Ambiental S.A. o Beneficiário o BNDES, tendo 
como objeto as alterações acima mencionadas. Encerramento: Lavrada a presente ata que, lida e achada 
conforme, é por todos assinada no livro. Íntegra e anexos estão registrados na JUCESP nº 148.293/22-0 
em 22/03/2022. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral. São Paulo/SP, 03 de março de 2022.

BMPI Infra S.A.
CNPJ n° 24.416.909/0001-93 - NIRE 35300498186

Ata de Reunião do Conselho de Administração Realizada em 17 de maio de 2022
Data, Hora e Local: 17 de maio de 2022, às 10h, no Municipio de São Paulo, Estado de São Paulo, 
na Rua Doutor Renato Paes de Barros, n° 750, Conj. 101, Bairro Itaim Bibi, CEP 04.530-001. Con-
vocação e Presença: Dispensada. Mesa: Presidente: Guilherme Moreira Teixeira. Secretária: Alicia 
Maria Gross Figueiró. Deliberações: Os Conselheiros deliberaram; por unanimidade de votos e sem 
ressalvas, em atendimento ao previsto no Estaluto Social da Companhia: i. Aprovar, nos termos do 
Art. 15, inciso viii, alínea ‘b’, do Estatuto Social da Companhia, a alienação de 100% da participação 
acionária detida pela Companhia no capital social da Companhia Energética Chapecó S.A. (CEC), ou 
seja, a alienação de 41% das ações do capital social da CEC, conforme preço e condições contidas na 
Binding Offer do dia 15 de maio de 2022. Encerramento: Lavrada a presente ata que, lida e achada 
conforme, é por todos assinada no livro. Íntegra e anexos estão registrados na JUCESP nº 333.609/22-
0 em 04/07/2022. Gisela Simiema Ceshin - Secretária Geral. São Paulo/SP, 17 de maio de 2022.

BMPI Infra S.A.
CNPJ n° 24.416.909/0001-93 - NIRE 35300498186

Ata de Reunião do Conselho de Administração Realizada em 24 de Maio de 2022
Data, Hora e Local: 24 de maio de 2022, às 10h, no Municipio de São Paulo, Estado de São Paulo, 
na Rua Doutor Renato Paes de Barros, Conj 101, Bairro Itaim Bibi, CEP 04.530-001. Convocação 
e Presença: Dispensado. Mesa: Presidente; Guilherme Moreira Teixeira. Secretária: Alicia Maria 
Gross Figueiro. Deliberações: Relacionado à ordem do dia acima, os Conselheiros deliberaram, por 
unanimidade de votos entre Os presentes e sem ressalvas, em atendimento ao previsto no art. 15, inciso 
(vil), alinea “d”, e no art. 22 do Estatuto Social da Companhia: i. Aprovar, por unanimidade, a outorga 
de garantia, como devedora solidária, pela Companhia, para garantir a operação de contratação de 
Fiança Nacional (Contrato n° D-102906-5) a ser contratada pela sociedade CBMSA com o Banco Itaú 
Unibanco S.A., no valor total de R$ 22.058.200,00. ii. Autorizar os Diretores da Companhia a tomar 
todas as medidas e providências cabíveis e necessárias à execução e implementação da deliberação 
acima tomada, incluindo a assinatura do Contrato de Fiança Nacional e de todos os seus documentos 
auxiliares e que sejam necessários no âmbito da referida operação. Encerramento: Lavrada a presente 
ata que, lida e achada conforme, é por todos assinada no livro. Íntegra e anexos estão registrados na 
JUCESP nº 294.169/22-2 em 09/06/2022. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral. São Paulo/SP, 
24 de maio de 2022.

BMPI Infra S.A.
CNPJ n° 24.416.909/0001-93 - NIRE 35300498186

Ata de Reunião do Conselho de Administração Realizada no dia 30 de novembro de 2021
Data, hora e local: No dia 30 de novembro de 2021, às 09h, reuniu-se na sede da Companhia, 
situada na Rua Dr. Renato Paes de Barros, n° 750, conj. 101, Bairro Itaim Bibi, São Paulo, SP, CEP 
04530-001, o Conselho de Administração da BMPI Infra S.A. Convocação e presença: Dispensada. 
Mesa: A reunião foi presidida pela Sr. Guilherme Moreira Teixeira e secretariada pelo Sra. Alicia Maria 
Gross Figueiró. Deliberações: O Conselho de Administração da Companhia, nos termos do art. 15, 
inciso vili, alínea (d), do Estatuto Social da Companhia, aprovou, por unanimidade dos Conselheiros 
presentes, a assinatura do contrato para prestação de Fiança Bancária, junto ao Banco ABC S.A. para 
que o mesmo emita Carta Fiança a ser apresentada como garantia ao Banco do Nordeste, no valor de  
R$ 5.527.553,03, tendo como tomador do referido financiamento a Viasolo Engenharia Ambiental 
S.A., sociedade investida da Companhia. Em função da presente deliberação, fica autorizada a 
Companhia, na forma de sua representação social, a assinar os documentos necessários para 
formalizar a operação. Encerramento: Lavrada a presente ata que, lida e achada conforme, é por todos 
assinada no livro. Íntegra e anexos estão registrados na JUCESP nº 660.402/21-0 em 22/12/2021. 
Gisela Simiema Ceshin - Secretária Geral. São Paulo, 30 de novembro de 2021.

BMPI Infra S.A.
CNPJ n° 24.416.909/0001-93 - NIRE 35300498186

Ata de Reunião do Conselho de Administração Realizada em 17 de janeiro de 2022
Data, Hora e Local: 17 de janeiro de 2022, às 10h, no Município de São Paulo, Estado de São Paulo, 
na Rua Doutor Renato Paes de Barros, N° 750, Conj 101, Bairro Itaim Bibi, CEP 04.530-001. Convo-
cação e Presença: Dispensada. Mesa: Presidente: Alicia Maria Gross Figueiró. Secretária: Rosângela 
Duarte Campos. Deliberações: Os Conselheiros deliberaram, por unanimidade entre os presentes, 
sem quaisquer ressalvas ou restrições, em atendimento ao previsto no Estatuto Social da Companhia: 
i. Autorizar contratação da operação financeira, como interveniente e avalista proporcional coobrigado 
na Cédula De Crédito Bancário BNDES Finame n° 9290376562, celebrada entre Construtora Barbosa 
Mello S.A., inscrita no CNPJ sob o n° 17.185.786/0001-61 e Banco Mercedes-Benz do Brasil S.A., no 
valor de R$ 3.829.000,00, no prazo total de 60 meses, nos termos e condições constantes nas referidas 
Cédulas, das quais os Conselheiros declaram ter pleno conhecimento, limitado esse aval a 100,00% 
do valor do financiamento e seus encargos. Encerramento: Lavrada a presente ata que, lida e achada 
conforme, é por todos assinada no livro. Íntegra e anexos estão registrados na JUCESP nº 96.699/22-0 
em 16/02/2022. Gisela Simiema Ceshin - Secretária Geral. São Paulo/SP, 17 de janeiro de 2022.

BMPI Infra S.A.
CNPJ n° 24.416.909/0001-93 - NIRE 35300498186

Ata de Reunião do Conselho de Administração Realizada em 08 de Março de 2022
Data, Hora e Local: 08 de março de 2022, às 10h, no Município de São Paulo, Estado de São Paulo, 
na Rua Doutor Renato Paes de Barros, n° 750, Conj. 101, Bairro Itaim Bibi, CEP 04.530-001. Convoca-
ção e Presença: Dispensada. Mesa: Presidente: Guilherme Moreira Teixeira. Secretária: Alicia Maria 
Gross Figueiró. Deliberações: Os Conselheiros deliberaram, por unanimidade entre os presentes, 
sem quaisquer ressalvas ou restrições, em atendimento ao previsto no Estatuto Social da Companhia: 
i. Autorizar contratação da operação financeira, como interveniente e avalista proporcional coobrigado 
na Cédula de Crédito Bancário BNDES Finame n° 9290377224, celebrada entre Construtora Barbosa 
Mello S/A, inscrita no CNPJ sob o n° 17.185.786/0001-61 e Banco Mercedes-Benz do Brasil S.A., no 
valor de R$ 8.296.650,00, no prazo total de 60 meses, nos termos e condições constantes nas referidas 
Cédulas, das quais os Conselheiros declaram ter pleno conhecimento, limitado esse aval a 100,00% 
do valor do financiamento e seus encargos. Encerramento: Lavrada a presente ata que, lida e achada 
conforme, é por todos assinada no livro. Íntegra e anexos estão registrados na JUCESP nº 148.294/22-
4 em 22/03/2022. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral. São Paulo/SP, 08 de março de 2022.

BMPI Infra S.A.
CNPJ n° 24.416.909/0001-93 - NIRE 35300498186

Ata de Reunião do Conselho de Administração Realizada em 02 de maio de 2022
Data, Hora e Local da Reunião: 02 de maio de 2022, às 10h, no Município de São Paulo, Estado de São 
Paulo, na Rua Doutor Renato Paes de Barros, Conj 101, Bairro Itaim Bibi, CEP 04.530-001. Convocação 
e Presença: Dispensada. Mesa: Presidente: Guilherme Moreira Teixeira. Secretária: Alícia Maria Gross 
Figueiró. Deliberações: Os Conselheiros deliberaram, por unanimidade de votos e sem ressalvas, em 
atendimento ao previsto no art. 15, alínea VIII, itens (d) e (e), do Estatuto Social da Companhia: i. Aprovar, 
por unanimidade, a aquisição, pela Companhia em conjunto com a AG0, de 100% das ações detidas pela 
GY na Evolua, sendo 50% para a Companhia e 50% para a AG, pelo valor total de R$ 30.000.000,00, 
sendo R$ 15.000.000,00 de responsabilidade da Companhia e R$ 15.000.000,00 de responsabilidade da 
AG, a ser pago, por cada uma delas, de forma solidária, em 5 parcelas no valor de R$ 3.000.000,00 cada 
uma, sendo a primeira devida na data do fechamento estipulada no Share Purchase and Sale Agreement 
and Other Covenants a ser celebrado entre a Companhia, a AG, a Evolua e a GY e as demais na forma 
estipulada no SPA, sendo Companhia e AG solidárias entre si pelos respectivos pagamentos; ii. Auto-
rizar a contratação, pela Companhia, de Seguro Garantia a acobertar até 80% do valor total da compra 
descrito no item 5.1 acima, em caráter solidário com a AG, totalizando o valor de R$ 24.000.000,00, junto 
à Pottencial Seguradora S.A.; iii. Autorizar a celebração, pela Companhia, de Contrato de Opção de 
Compra de Ações com a AG, que definirá os termos e condições por meio dos quais a AG e a Companhia 
se outorgarão, reciprocamente e conforme o caso, uma opção de compra das ações por elas detidas 
no capital social da Evolua, no caso de inadimplemento do pagamento de quaisquer parcelas do Preço 
de Aquisição estabelecido no SPA por uma delas. iv. Autorizar a alienação fiduciária em garantia, pela 
Companhia, em favor da AG, das ações da Evolua adquiridas pela Companhia na Operação, em garantia 
da contratação do Seguro Garantia em caráter solidário pela Companhia e pela AG, conforme condições 
estipuladas no Termo de Promessa de Alienação Fiduciária das Ações da Evolua Energia Participações 
S.A. e Outras Avenças a ser celebrado entre a Companhia, a AG e a Evolua no fechamento da Operação; 
v. Autorizar a prestação de contra garantia pela Companhia à GY, caso a GY venha a ser demandada, 
judicial ou extrajudicialmente, a fazer qualquer pagamento nos termos da garantia prestada pela GY no 
âmbito do Instrumento Particular de Cessão de Créditos Imobiliários Verdes e Outras Avenças celebrado 
entre a Companhia, a AG, a GY, a Evolua, a Evolua Energia Operacional SPE Ltda. e a True Securitiza-
dora S.A. em 16 de agosto de 2021, conforme condições estipuladas no Counter Guarantee Agreement 
a ser celebrado entre a Companhia, a AG e a GY; Autorizar a alienação fiduciária em garantia, pela 
Companhia, em favor da AG, de ações atualmente detidas pela Companhia no capital social da Evolua, 
caso a AG venha a arcar com a contra garantia outorgada pela Companhia à GY nos termos do item 
5.5 acima, conforme condições estipuladas no Termo de Promessa de Alienação Fiduciária das Ações 
da Evolua Energia Participações S.A. e Outras Avenças a ser celebrado entre a Companhia, a AG e a 
Evolua no fechamento da Operação; e vi. aprovar a lavratura da presente Ata sob a forma de Sumário. 
Encerramento e Aprovação da Ata: Lavrada a presente ata que, lida e achada conforme, é por todos 
assinada no livro. Íntegra e anexos estão registrados na JUCESP n° 363.365/22-9 em 15/07/2022. Gisela 
Simiema Ceshin - Secretária Geral. São Paulo/SP, 02 de maio de 2022. Mesa: Guilherme Moreira Teixei-
ra - Presidente, Alícia Maria Gross Figueiró - Secretária, Rosângela Duarte Campos Pezzi - Conselheira.
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EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 30 DIAS. PROCESSO Nº 1010703-97.2019.8.26.0004 O(A) 
MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara Cível, do Foro Regional IV - Lapa, Estado de São Paulo, Dr(a). 
LUCIA HELENA BOCCHI FAIBICHER, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) EDMILSON ALVES 
DA SILVA, CPF 073.627.468-57, que lhe foi proposta uma ação de Execução de Título 
Extrajudicial por parte de MD Educacional LTDA, para o recebimento de R$21.177,19 (Jan/2022 
fls. 155/156), decorrentes do Instrumento Particular de Confissão de Dívida, firmado entre as partes 
e não pago. Estando o executado em lugar ignorado, foi determinada a sua CITAÇÃO por EDITAL, 
para que em 03 dias, pague o débito atualizado, podendo, no prazo de 15 dias, opor embargos, 
sendo que, nesse prazo, reconhecendo o crédito da exequente, poderá comprovar o depósito de 
30%, incluindo custas e honorários e requerer o parcelamento em até 06 parcelas mensais 
corrigidas, sob pena de penhora, prazos estes a fluir após os 30 dias supra, ficando advertido de que 
no caso de revelia será nomeado curador especial. Será o presente edital publicado na forma da lei. 
NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 29 de abril de 2022. 

 
 
 

EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS PROCESSO Nº 0051442-64.2021.8.26.0100 O(A) 
MM. Juiz(a) de Direito da 30ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). 
Guilherme Santini Teodoro, na forma da Lei, etc., FAZ SABER a(o) IARA FÁTIMA MIRANDA, RG 
359507517, CPF 142.756.288-10, que por este Juízo, tramita de uma ação de Cumprimento de 
sentença, movida por Coopescola - Cooperativa de Professores e Auxiliares de Administração 
Escolar. Encontrando-se a ré 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 dias úteis, que fluirá 
após o decurso do prazo do presente edital, pague a quantia de R$ 52.101,71 (valor em Abril/2022 ? 
fls.111/112), sob pena de multa de 10% sobre o valor do débito e honorários advocatícios de 10% 
(art. 523 e parágrafos, do CPC), ficando ainda ADVERTIDA que, independentemente de nova 
intimação, terá o prazo de 15 dias úteis a fluir após os 20 dias supra, para oferecer sua impugnação. 
Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. 

 
 

 
 

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 4020084-49.2013.8.26.0405 O MM. Juiz 
Auxiliar de Direito da 4ª Vara Cível, do Foro de Osasco, Estado de São Paulo, Dr. ANTONIO MARCELO 
CUNZOLO RIMOLA, na forma da Lei, FAZ SABER a TAIRINE CRISTINA DE LIMA SANTOS, CPF 
375.440.798-80, que lhe foi proposta uma ação Monitória por parte de FIEO - FUNDAÇÃO INSTITUTO DE 
ENSINO PARA OSASCO - UNIFIEO, alegando, em síntese, que é credora da parte Requerida pela 
importância nominal total de R$ 5.103,86 (cinco mil cento e três reais e oitenta e seis centavos), oriundos de 
Contrato de Prestação de Serviços Educacionais, relativo a mensalidades não pagas. Encontrando-se a ré 
em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO e INTIMAÇÃO, por EDITAL, para os atos e 
termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente 
edital, efetue o pagamento da quantia especificada na inicial no valor de R$ 5.103,86, devidamente atualizada 
e efetue o pagamento de honorários advocatícios correspondentes à 5% do valor da causa, ou apresente 
embargos monitórios, nos termos do artigo 701 do CPC. Não sendo contestada a ação, o réu será 
considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e 
publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Osasco, aos 15 de junho de 2022. 

 
 

EDITAL DE CITAÇÃO – PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos autos da Ação de Usucapião, 
PROCESSO Nº 1028444-04.2021.8.26.0224 O MM. Juiz de Direito da 7ª Vara Cível, do Foro de 
Guarulhos, Estado de São Paulo, Dr. ANDRE LUIZ DA SILVA DA CUNHA, na forma da Lei, etc. FAZ 
SABER aos titulares do domínio, ora requeridos, Maria Amélia Callado Barreto, Espólio de Luiz 
Pereira Barreto e Espólio de Luiz Callado Barreto, demais réus ausentes, incertos, desconhecidos, 
eventuais interessados, bem como seus cônjuges e/ou sucessores, que Arlene Ferreira Borges 
ajuizou ação de USUCAPIÃO, visando declaração de domínio do imóvel objeto da ação, localizado 
á Rua Guarani, nº 224 (antigo 09), lote 34, quadra 30, Jardim Bela Vista, Guarulhos/SP, CEP: 
07230-480, contendo 10,00m de frente por 40,00m da frente aos fundos de ambos os lados, 
encerrando uma área de 400,00m², inscrito na Prefeitura de Guarulhos sob o nº 
094.41.46.0064.01.000.0 (antigo número 062.99.30.0034.02.000.9), alegando a autora estar na 
posse do imóvel de forma mansa e pacífica no prazo legal, expede-se edital de citação dos 
supramencionados, para que em 15 dias a fluir após o prazo supra, contestem o feito. Não sendo 
contestada a ação, os réus serão considerados revéis, caso em que será nomeado curador especial. 
Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e 
passado nesta cidade de Guarulhos, aos 27 de julho de 2022. 

 
 

TRUE SECURITIZADORA S.A.
CNPJ/ME nº 12.130.744/0001-00 NIRE 35.300.444.957

EDITAL DE SEGUNDA CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL DOS TITULARES DE CERTIFICADOS
DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS DA 260ª SÉRIE DA 1ª EMISSÃO DA TRUE SECURITIZADORA S.A.

Ficam convocados os titulares dos Certifi cados de Recebíveis Imobiliários (“CRI”) da 260ª Série da 1ª Emissão da 
True Securitizadora S.A. (“Emissora” e “Emissão”, respectivamente), a VÓRTX DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E 
VALORES MOBILIÁRIOS LTDA., inscrita no CNPJ/ME sob o nº 22.610.500/0001-88 (“Agente Fiduciário”), e os 
representantes da Emissora, em atenção ao disposto na Cláusula 14.1, do Termo de Securitização dos CRI da Emissão 
(“Termo de Securitização”), a se reunirem em Assembleia Geral de Titulares dos CRI da Emissão (“AGCRI”), a ser 
realizada, em segunda convocação, em 15 de agosto de 2022, às 14h00min de forma exclusivamente digital 
(vide informações gerais abaixo), a fi m de deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia: (i) Aprovar ou não a decretação 
do Vencimento Antecipado da Cédula de Crédito Bancário de nº 10950018-0 (“CCB”) e consequentemente dos CRI, nos 
termos da cláusula 9.1 (“a”) da CCB, em razão da falta de repasse dos Créditos Imobiliários recebidos pela Cedente 02, 
à Securitizadora, relativos ao mês de janeiro de 2022 no montante de R$ 564.918,22 (quinhentos e sessenta e quatro 
mil, novecentos e dezoito reais e vinte e dois centavos), e o valor de R$ 174.010,89 (cento e setenta e quatro mil, dez 
reais e oitenta e nove centavos), referente ao mês de fevereiro de 2022, dentro do prazo previsto na cláusula 1.1.2.1 
do Contrato de Cessão Fiduciária; (ii) Aprovar ou não a decretação do Vencimento Antecipado da Cédula de Crédito 
Bancário de nº 10950018-0 (“CCB”) e consequentemente dos CRI, nos termos da cláusula 9.1 (“a”) da CCB, em razão 
da falta de recompra dos créditos inadimplentes ou substituição, conforme o caso, dos Contratos de Compra e Venda, 
vinculados a CCI 02 com parcelas inadimplentes superior a 03 (três) meses consecutivos ou alternadas no prazo de 12 
(doze) meses, nos termos das cláusulas 3.4 (i) e 5.2.3 do Contrato de Cessão 02; (iii) Aprovar ou não a decretação do 
Vencimento Antecipado da Cédula de Crédito Bancário de nº 10950018-0 (“CCB”) e consequentemente dos CRI, nos 
termos da cláusula 9.1 (“a”) da CCB, em razão da falta de recomposição do Fundo de Liquidez no mês de janeiro de 
2022, no montante de R$ 546.173,55 (quinhentos e quarenta e seis mil, cento e setenta e três reais e cinquenta e cinco 
centavos); (iv) Aprovar ou não a decretação do Vencimento Antecipado da Cédula de Crédito Bancário de nº 10950018-
0 (“CCB”) e consequentemente dos CRI, nos termos da cláusula 9.1 (“a”) da CCB, em razão da falta do envio anual da 
última declaração do imposto de renda – pessoa física dos fi adores, para fi ns de verifi cação da sufi ciência da garantia 
e elaboração do relatório anual aos investidores; (v) Aprovar ou não a decretação do Vencimento Antecipado da Cédula 
de Crédito Bancário de nº 10950018-0 (“CCB”) e consequentemente dos CRI, nos termos da cláusula 9.1 (“a”) da CCB, 
em razão da falta de apresentação das demonstrações fi nanceiras das Cedentes, à Cessionária, referente ao exercício 
de 2020, conforme previsto na cláusula 3.4, item (iii) do Contrato de Cessão 02; (vi) Aprovar ou não a decretação do 
Vencimento Antecipado da Cédula de Crédito Bancário de nº 10950018-0 (“CCB”) e consequentemente dos CRI, nos 
termos da cláusula 9.1 (“a”) da CCB, em razão da ausência de comprovação do registro do 1º (primeiro) aditamento 
ao Contrato de Alienação Fiduciária, conforme previsto na cláusula 9.8 do Contrato de Alienação Fiduciária de Imóvel 
01; e (vii) autorização à Emissora e ao Agente Fiduciário para a prática de todos e quaisquer atos necessários e/ou 
convenientes à formalização, implementação e/ou aperfeiçoamento das deliberações referentes à matéria indicada 
nesta ordem do dia. Informações Gerais: a AGCRI será realizada de forma digital, nos termos da Resolução CVM nº 
60, de 23 de dezembro de 2021, por videoconferência, via plataforma Microsoft Teams, coordenada pela Emissora, a 
qual disponibilizará oportunamente o link de acesso àqueles Titulares dos CRI que enviarem ao endereço eletrônico da 
Emissora juridico@truesecuritizadora.com.br e ao Agente Fiduciário agentefi duciario@vortx.com.br, com no mínimo 
02 (dois) dias úteis de antecedência em relação à data de realização da AGCRI, os seguintes documentos: (a) quando 
pessoa física: documento de identidade; (b) quando pessoa jurídica: cópia dos atos societários e documentos que 
comprovem a representação do titular; (c) quando representado por procurador: procuração com poderes específi cos 
e (d) manifestação de voto, conforme abaixo. O Titular dos CRI poderá optar por exercer seu direito de voto, sem 
a necessidade de ingressar na videoconferência, enviando a correspondente manifestação de voto a distância à 
Emissora, com cópia ao Agente Fiduciário. A Emissora disponibilizará o modelo da manifestação de voto, por meio 
do material de apoio a ser disponibilizado aos Titulares dos CRI na página eletrônica da CVM. A manifestação de 
voto deverá estar devidamente preenchida e assinada pelo titular dos CRI ou por seu procurador, com cópia digital 
dos documentos de identifi cação e de representação, se for o caso. Conforme Resolução CVM nº 60, a Emissora 
disponibilizará acesso simultâneo a eventuais documentos apresentados durante a Assembleia que não tenham sido 
apresentados anteriormente e a Assembleia será integralmente gravada.  São Paulo, 05 de agosto de 2022.

TRUE SECURITIZADORA S.A. Arley Custódio Fonseca - Diretor de Relações com Investidores

SAPHYR HOLDCO SERVIÇOS DE 
SHOPPING CENTERS S.A.

CNPJ nº 40.248.650/0001-75 - NIRE 35.300.570.774
Extrato da Ata de Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 30 de Junho de 2022

Data, hora, local: 30.06.2022, 09hs, na sede social, Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 510, 7º andar, São 
Paulo/SP. Presença: Totalidade do capital social. Mesa: Presidente: Bruno Sampaio Greve; Secretário: Jefferson 
Baptista Tagliapietra. Deliberações aprovadas: (i) A redução de capital social, julgado excessivo, nos termos do 
artigo 173, da Lei 6.404/76. Com a redução do capital no montante de R$ 2.200.000,00, o capital passará de R$ 
4.965.409,00 para R$ 2.765.409,00, mediante o cancelamento de 2.200.000 ações ordinárias de titularidade da 
única acionista, com a consequente restituição em moeda corrente nacional à acionista. Dessa forma, o capital so-
cial passará a ser de R$ 2.765.409,00, dividido em 30.283.655 ações ordinárias. (ii) Como consequência da redu-
ção de capital social da Companhia, aprovar a alteração do artigo 5º do Estatuto Social: “Artigo 5º - O capital social 
da Companhia é de R$ 2.765.409,00, dividido em 30.283.655 ações ordinárias. Encerramento: Nada mais. Mesa: 
Bruno Sampaio Greve - Presidente e Jefferson Baptista Tagliapietra - Secretário.

EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0003825-93.2022.8.26.0320. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara 
Cível, do Foro de Limeira, Estado de São Paulo, Dr(a). RILTON JOSE DOMINGUES, na forma da Lei, etc.  FAZ SABER a(o) ENRICO 
SMITH BERTANIA RG 43.453.532-8, CPF 368.181.038-98 que por este Juízo, tramita de uma ação de Cumprimento de sentença, movida 
por BANCO BRADESCO CARTÕES S.A.. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, nos termos do artigo 513, §2º, IV do CPC, 
foi determinada a sua INTIMAÇÃO por EDITAL, para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, que fluirá após o decurso do prazo do presente 
edital, pague a quantia de R$165.460,73 (cento e sessenta e cinco mil, quatrocentos e sessenta reais e setenta e três centavos), 
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 Limeira, aos 27 de junho de 2022. 
 
EDITAL PARA CONHECIMENTO GERAL - PRAZO DE 30 DIAS.PROCESSO Nº 1003817-81.2022.8.26.0229. O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito da 3ª Vara Cível, do Foro de Hortolândia, Estado de São Paulo, Dr(a). GUILHERME SOUZA LIMA AZEVEDO, na forma da Lei, etc. 
FAZ SABER a(o) quem possa interessar que neste Juízo tramita a ação de Alteração de Regime de Bens movida por Felipe Souza Pessoa 
e Fabiana Rocha dos Santos, por meio da qual os requerentes indicados intentam alterar o regime de bens do casamento de comunhão 
parcial de bens para o da comunhão universal. O presente edital é expedido nos termos do artigo 734, § 1º do CPC. Será o presente edital, 
por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Hortolândia, aos 25 de julho de 2022. 
 
 

EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0010505-78.2022.8.26.0002 O(A) 
MM. Juiz(a) de Direito da 5ª Vara Cível, do Foro Regional II - Santo Amaro, Estado de São Paulo, 
Dr(a). CLAUDIO SALVETTI D ANGELO, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a ANA LÚCIA 
SANT'ANNA DA ROCHA, brasileira que por este Juízo, tramita de uma ação de Cumprimento de 
Sentença, movida por Instituição Paulista Adventista de Educação e Assistência Social. 
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$ 24.110,35, 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 São Paulo, aos 10 de maio de 2022. 

AVISO DE LEILÃO Nº 
01/2022 – Edital nº 
383/2022 – PROCES-
SO Nº 141.981/2020 

O Município de Bauru/SP, através do Sr. Daniel 
Elias Garcia – Leiloeiro Público Oficial - contra-
to administrativo nº 10.458/2021, matriculado 
na JUCESP sob n.º 1146, faz saber que no dia 
13/09/2022, às 10h (dez horas), será realizado 
o leilão exclusivamente eletrônico através do 
site www.danielgarcialeiloes.com.br, na  forma 
de maior lance, conforme Art. 45, inciso IV da 
Lei nº 8.666/93, cujo objeto é 01(um) lote de 
bem inservível (Óleo lubrificante usado) de pro-
priedade do Município, conforme especificação 
no Anexo I do Edital. A visitação pública acon-
tecerá de 06/09/2022 a 09/09/2022, das 8h às 
10h30 e das 13h30 e 16h, no local constante no 
edital. Pelo Leiloeiro Daniel Elias Garcia. Edital 
completo no site do leiloeiro. Contato: 0800 278 
7431 e (11) 93493-0397

ALERTA URGENTE - VAZAMENTO DE
 DADOS

A  empresa  LIGNA  MARCENARIA  E 
CARPINTARIA LTDA, CNPJ nº xx.xxx.xxx/0001-
01 vem por meio deste informar que foi ví�ma 
de vazamento de seus dados, conforme B.E.O.: 
0001446855/2022 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 atuaç�es desconhecidas por esta. 
Informa ainda, que já está realizando todas as 
medidas judiciais e extrajudiciais para que 
quaisquer prejuízos sejam sanados.

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1010451-51.2020.8.26.0007 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara Cível, 
do Foro Regional VII - Itaquera, Estado de São Paulo, Dr(a). Luiz Renato Bariani Pérez, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) JAC 
DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DO LAR LTDA, CNPJ 01717000000170, com endereço à Rua Cônego de Castro, 5977, Parque Santa 
Rosa, CEP 60763-003, Fortaleza - CE, que lhe foi proposta uma ação de Monitória por parte de Radial Indústria Metalúrgica Ltda, 
alegando a inadimplência dos réus referente ao �tulo descrito como Nota Fiscal e Duplicata firmado em 20/02/2020 no valor R$ 
17.051,66. Encontrando-se os réu sem 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, paguem o débito 
(ficando isentos de custas processuais), acrescido de honorários advoca�cios equivalentes a 5% do valor do débito (ar�go 701 do 
NCPC), ou ofereçam embargos, sob pena de converter-se o mandado inicial em mandado execu�vo. Decorridos os prazos supra, 
no silêncio, será nomeado curador especial e dado regular prosseguimento ao feito. Será o presente edital, por extrato, afixado e 
publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 29 de julho de 2022.                    P-05e06/08 

B3gazetasp.com.br
Sexta-feira, 5 De agoSto De 2022 Economia

SF 545 Participações Societárias S.A.
(em constituição)

 Ata da Assembleia Geral de Constituição de Sociedade por Ações
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 545 
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 3530059723-1 em 21/07/2022. Gisela  Simiema Ceschin - Secretária Geral.

FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO  
MÉDICO E HOSPITALAR - FAMESP

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 045/2022 - FAMESP/BAURU
REGISTRO DE PREÇOS Nº 038/2022 - FAMESP/BAURU

PROCESSO Nº 11904/2022 - FAMESP/BAURU
Acha-se à disposição dos interessados do dia 05 a 16 de agosto de 2022, das 08:00 às 12:30  
horas e das 13:30 às 17:00 horas, na Seção de Compras da Fundação para o Desenvolvimento 
Médico e Hospitalar - FAMESP, localizada na Av. Luiz Edmundo Carrijo Coube, nº 1-100, Jardim 
Santos Dumont, Município de Bauru, Estado de São Paulo, Fone (0xx14) 3103-7777, ramal 3606  
ou 3356, ou pelo site www.compraeletronica.famesp.org.br, o EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO 
nº 045/2022-FAMESP/BAURU, REGISTRO DE PREÇOS Nº 038/2022 - FAMESP/BAURU, 
PROCESSO Nº 11904/2022-FAMESP/BAURU, que tem como objetivo o REGISTRO DE PREÇOS 
PARA FORNECIMENTO DE GÁS G.L.P. P13 E P45, PARA ATENDER AS NECESSIDADES  
DO HOSPITAL DE BASE DE BAURU, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, pelo menor preço 
por item, em conformidade com o disposto no Anexo II. A abertura da sessão pública será no dia  
17 de agosto de 2022, com início às 09:15 horas. Bauru, 04 de agosto de 2022. Prof. Dr. Antônio 
Rugolo Júnior - Diretor Presidente.

Pregão Eletrônico Nº14/2022 - Edital Nº41/2022 – Processo Administrativo 
NºP4622/2022 - A Prefeitura da Estância Turística de Ibiúna, estado de 

São Paulo, através do Departamento de Licitações e Contratos, por autorização 
do Senhor Prefeito, torna-se público que se acha aberta licitação cujo objeto: 
Aquisição de 01 (um) veículo zero quilômetro, tipo carroceria, motor 1.3, 
capacidade para 02(dois) passageiros para a Secretaria Municipal de Agricultura 
– Desenvolvimento Cidadania no Campo, conforme termo de referência deste 
edital. O prazo de entrega das propostas eletrônicas é de 16/08/2022 até o dia 
25/08/2022 às 09h20min, sendo que a sessão será no mesmo dia e horário, pela 
página virtual do ComprasBR (http://www.comprasbr.com.br). O edital na íntegra 
encontra-se disponível na página virtual do ComprasBR e no www.ibiuna.sp.gov.
br/. Informações pelo telefone (15)3248-1825. Edson Luiz Soares – Pregoeiro
Pregão Eletrônico Nº15/2022 - Edital Nº42/2022 – Processo Administrativo 
NºP12781/2022 - A Prefeitura da Estância Turística de Ibiúna, estado de São 
Paulo, através do Departamento de Licitações e Contratos, por autorização 
do Senhor Prefeito, torna-se público que se acha aberta licitação cujo objeto: 
Aquisição de 02 (dois) veículos zero quilômetro, motor 1.0, capacidade para 
05 (cinco) passageiros, para a Secretaria Municipal de Saúde – proposta 
15822.319000/1210-17, conforme termo de referência deste edital. O prazo 
de entrega das propostas eletrônicas é de 16/08/2022 até o dia 25/08/2022 às 
14h00min, sendo que a sessão será no mesmo dia e horário, pela página virtual 
do ComprasBR (http://www.comprasbr.com.br). O edital na íntegra encontra-
se disponível na página virtual do ComprasBR e no www.ibiuna.sp.gov.br/. 
Informações pelo telefone (15)3248-1825. Edson Luiz Soares – Pregoeiro
Pregão Eletrônico Nº16/2022 - Edital Nº43/2022 – Processo Administrativo 
NºP12782/2022 - A Prefeitura da Estância Turística de Ibiúna, estado de São 
Paulo, através do Departamento de Licitações e Contratos, por autorização 
do Senhor Prefeito, torna-se público que se acha aberta licitação cujo objeto: 
Aquisição de 03 (três) veículos zero quilômetro, motor 1.0, capacidade para 
05 (cinco) passageiros, para a Secretaria Municipal de Saúde – proposta 
15822.319000/1210-04, conforme termo de referência deste edital. O prazo 
de entrega das propostas eletrônicas é de 16/08/2022 até o dia 26/08/2022 às 
09h20min, sendo que a sessão será no mesmo dia e horário, pela página virtual 
do ComprasBR (http://www.comprasbr.com.br). O edital na íntegra encontra-
se disponível na página virtual do ComprasBR e no www.ibiuna.sp.gov.br/. 
Informações pelo telefone (15)3248-1825. Edson Luiz Soares – Pregoeiro

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBIÚNA
Estado de São Paulo

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABREÚVA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 059/2022
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MEDICA-
MENTOS PARA ATENDIMENTO A MANDADOS JUDICIAIS.
CADASTRO DE PROPOSTAS INICIAIS ATÉ: 22/08/2022 ÀS 13H59.
ABERTURA DE PROPOSTAS INICIAIS E INÍCIO DE SESSÃO PÚBLICA: 22/08/2022 
ÀS 14H00.

OS INTERESSADOS PODERÃO ADQUIRI-LO JUNTO AO SETOR DE SUPRIMEN-
TOS, EM CD-ROM A SER RETIRADO NO SEGUINTE ENDEREÇO: SITO À RUA 
FLORIANO PEIXOTO, Nº 158 – CENTRO, PREFEITURA MUNICIPAL DE CABRE-
ÚVA, MEDIANTE ENTREGA, DE MÍDIA VIRGEM, OU NA FORMA IMPRESSA ME-
DIANTE O PAGAMENTO DE R$ 10,00 (DEZ REAIS), A SER EFETUADO NO SE-
TOR DE ARRECADAÇÃO, NO MESMO ENDEREÇO OU AINDA, GRATUITAMENTE, 
ATRAVÉS DE “DOWNLOAD” JUNTO A “HOME PAGE” DESTA PREFEITURA, NA IN-
TERNET, NO ENDEREÇO DE ACESSO HTTP://WWW.CABREUVA.SP.GOV.BR OU 
WWW.BBMNETLICITACOES.COM.BR

TOMADA DE PREÇOS: 021/2022
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A EXECUÇÃO 
DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO, REFORMA E ADEQUAÇÃO PREDIAL PARA 
A SEDE DA DEFESA CIVIL DO MUNICÍPIO DE CABREÚVA, DE ACORDO COM A 
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, MEMORIAL DESCRITIVO, CRONOGRAMA FÍSICO-
-FINANCEIRO E PROJETO, PARTES INTEGRANTES DESTE EDITAL (ANEXO I).

Os interessados poderão examinar, gratuitamente, o Edital e seus anexos, nos dias 
úteis, no horário das 08:00 às 17:00 horas, no quadro de avisos da Prefeitura Munici-
pal de Cabreúva, sito à Rua Floriano Peixoto, nº 158 – Centro, podendo adquiri-lo junto 
ao Departamento de Compras e Licitações, em CD -ROM a ser retirado no referido 
endereço, mediante entrega, de mídia virgem, ou na forma impressa mediante o pa-
gamento de R$ 10,00 (dez reais), a ser efetuado no Setor de Arrecadação, no mesmo 
endereço ou ainda, gratuitamente, através de “download” junto a “home page” desta 
Prefeitura, na Internet, no endereço de acesso http://www.cabreuva.sp.gov.br.

Os envelopes contendo proposta e documentos serão recebidos no Departamento de 
Compras e Licitações da Prefeitura Municipal de Cabreúva, no dia 22 de agosto de 
2022, até as 09:30 horas, iniciando a sua abertura às 10:00 horas.

CABREÚVA, 04 DE AGOSTO DE 2022
ANTONIO CARLOS MANGINI

PREFEITO

AVISOS DE LICITAÇÃO

DAE S/A – ÁGUA E ESGOTO
CNPJ: 03.582.243/0001-73

ABERTURAS DE LICITAÇÕES
Modo de Disputa Fechado nº 008/2022. Edital retificado de 23/05/2022. OBJETO: Contratação de 
empresa para execução de adutora de água no vetor oeste da cidade de Jundiaí – SP (in-22). TIPO: 
Maior Desconto. ABERTURA: às 09:30 do dia 05/09/2022. Editais disponíveis para retirada: No 
site http://compraabertadae.jundiai.sp.gov.br (acessar o link Editais) gratuitamente. Claudia Santos 
Fagundes – Diretora Administrativa.

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Objeto: Empresa especializada em exames de urodinâmica, tomografia 
computadorizada, mamografia, espirometria, laringoscopia e outros exames, através 
do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12 (doze) 
meses, conforme descrições constantes 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 ao Pregoeiro Marcos 
Roberto Monaro, 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-
9087 / (19) 3834-9085.

INDAIATUBA, 04 DE AGOSTO DE 2022
NILSON ALCIDES GASPAR

PREFEITO MUNICIPAL

REABERTURA DE PRAZO (Edital alterado no objeto e descritivo dos itens)
PREGÃO PRESENCIAL Nº 067/2022 - EDITAL Nº 154/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Objeto: Contratação de empresa especializada para prestar serviços de captação 
e edição de imagens para TV para prestar contas à população sobre ações, 
serviços e obras promovidas pela Administração Municipal, de acordo com a 
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 Regiane 
Freitas de Abreu, na sala de reunião do Departamento de Licitações, localizado à 
Av. Engº. Fábio Roberto Barnabé, nº 2.800 - Jardim Esplanada II - Indaiatuba/SP, 
às 09:00 horas do dia 18 de agosto de 2022. Informações através dos telefones 
nºs.: (19) 3834-9202 / (19) 3834-9085.

INDAIATUBA, 04 DE AGOSTO DE 2022
NILSON ALCIDES GASPAR

PREFEITO MUNICIPAL

PREGÃO PRESENCIAL Nº 072/2022 - EDITAL Nº 162/2022

Aviso de licitação
Pregão Presencial nº 80/22 P.A. nº 45.410/22 - 
Obj.: R.P. para aquisição de kit de material escolar 
- Disputa dia 18/08/22 às 09:00 horas.
Editais disponíveis no site: www.carapicuiba.
sp.gov.br e no depto. de Licitações e Compras, p/
retirada com mídia de CD gravável. Informações: 
(11) 4164-5500 ramal 5442.

Carapicuíba, 04 de Agosto de 2022.
Marco Aurélio dos Santos Neves - Prefeito

Prefeitura Municipal
de Carapicuíba

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA
AVISO DE LICITAÇÃO

A Prefeitura Municipal de Louveira informa que realizará o Pregão Eletrônico nº 075/2022, 
objetivando a aquisição de espaçador para absorção de medicamento em aerossol, no dia 17 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, 04 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 080/2022, objetivando 
a contratação de assessoria e/ou consultoria para revisão e atualização da Lei Municipal referente a 
Política Municipal de Atendimento a Crianças e Adolescentes, no dia 17 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, 04 de agosto de 
2022. MARCELO SILVA SOUZA - Secretário de Administração.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 

Secretaria de Habitação

A COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E URBANO DO 
ESTADO DE SÃO PAULO – CDHU, NA FORMA DA LEI, FAZ SABER aos 
mutuários dos Empreendimentos, Municípios abaixo listados, cujos Nomes, nºs 
de Contrato/Conta e Endereços encontram-se abaixo descritos, que por força 
de cláusula resolutória existente no Contrato de Termo de Adesão e Ocupação 
Provisória com Opção de Compra - V  firmado com a CDHU, deverão 
REGULARIZAR a ocupação dos referidos imóveis, bem como as prestações 
pendentes de pagamento, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, a contar da 
data desta publicação, sob pena de RESCISÃO ADMINISTRATIVA do seu 
vínculo com a CDHU, por força da mencionada cláusula contratual, constante 
da Notificação Extrajudicial já encaminhada.

NOME CONTA ENDEREÇO CONJUNTO 
           

MUNICÍPIO 

HORACIO 
BAZAN 

855.299-4 RUA UVA ISABEL NR:55 - 
Q:07 L:01 B:39A AP:34 

JUNDIAI 
A1/A2/A3/A4/A5/A6 

JUNDIAI 

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 38/2022 – PROC. ADM. Nº 6912/2022

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENCIA-
MENTO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARES ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS, 
PARA ATENDIMENTO DA PREFEITURA E DA CÂMARA MUNICIPAL.
CREDENCIAMENTO E ABERTURA: 18/08/2022 – 09H30
O EDITAL PODERÁ SER OBTIDO NO SITE WWW.IGARATA.SP.GOV.BR ABA “LICITAÇÕES” A PAR-
TIR DE 05/08/2022. MAIORES INFORMAÇÕES: 011 4658-1318, LICITACAOIGARATA@GMAIL.COM

IGARATÁ, 04 DE AGOSTO DE 2022
PAULO ROBERTO DE CASTRO ABRANTES FERRÃO NETO

ASS. DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE IGARATÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMARÉ

Pregão Presencial nº 048/2022
Licitação nº 069/2022
Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de ser-
viços de Seguro Total de Veículos pertencentes a Frota Municipal. 
Regime de Execução: Execução total/ Preço unitário.
Tipo: Menor valor por item 
Data de entrega dos envelopes e início dos trabalhos: 18/08/2022 às 09:00 
horas. Valor do edital: O edital será fornecido mediante a apresentação de 
um CD virgem pela empresa interessada ou através do e-mail licitacao@
sumare.sp.gov.br, mediante solicitação ou através do site da Prefeitura Mu-
nicipal de Sumaré (sumare.atende.net).
Maiores informações e edital completo na Divisão de Licitações e Compras, 
na Rua João Jacob Rohwedder nº 41 - Centro - Sumaré/SP através do tele-
fone (19) 3399-5332 das 08:30 às 16:30 nos dias úteis.

SUMARÉ, 04 DE AGOSTO  DE 2022
MONIS MARCIA SOARES

SECRETÁRIA - ADMINISTRAÇÃO

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMARÉ

Pregão Presencial nº 049/2022
Licitação nº 070/2022
Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de 
Transporte Escolares com monitores, sob regime de Fretamento contínuo desti-
nados ao transporte de usuários definidos, que se qualificam como estudantes 
das redes municipais de ensino e entidades conveniadas com ou sem deficiên-
cia no Município de Sumaré. 
Regime de Execução: Execução parcelada / Menor valor unitário.
Tipo: Menor valor global 
Data de entrega dos envelopes e início dos trabalhos: 19/08/2022 às 09:00 horas. 
Valor do edital: O edital será fornecido mediante a apresentação de um CD virgem 
pela empresa interessada ou através do e-mail licitacao@sumare.sp.gov.br, mediante 
solicitação através do site da Prefeitura Municipal de Sumaré (sumare.atende.net).
Maiores informações e edital completo na Divisão de Licitações e Compras, na Rua 
João Jacob Rohwedder nº 41 - Centro - Sumaré/SP através do telefone (19) 3399-
5332 das 08:30 às 16:30 nos dias úteis.

SUMARÉ, 04 DE AGOSTO  DE 2022
MONIS MARCIA SOARES

SECRETÁRIA - ADMINISTRAÇÃO

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMARÉ

Pregão Presencial nº 050/2022
Licitação nº 071/2022
Objeto: Registro de Preços para aquisição de papel Sulfite modelo 
A4. 
Regime de Execução: Entrega parcelada/ Preço unitário.
Tipo: Menor valor por item 
Data de entrega dos envelopes e início dos trabalhos: 22/08/2022 às 
09:00 horas. Valor do edital: O edital será fornecido mediante a apre-
sentação de um CD virgem pela empresa interessada ou através do 
e-mail licitacao@sumare.sp.gov.br, mediante solicitação ou através do 
site da Prefeitura Municipal de Sumaré (sumare.atende.net).
Maiores informações e edital completo na Divisão de Licitações e Com-
pras, na Rua João Jacob Rohwedder nº 41 - Centro - Sumaré/SP atra-
vés do telefone (19) 3399-5332 das 08:30 às 16:30 nos dias úteis.

SUMARÉ, 04 DE AGOSTO  DE 2022
MONIS MARCIA SOARES

SECRETÁRIA - ADMINISTRAÇÃO

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMARÉ

Pregão Presencial nº 010/2022
Licitação nº 018/2022
Objeto: Aquisição de veículo utilitário através de emenda parla-
mentar  Estadual e contrapartida Municipal. 
Regime de Execução: Entrega total/ Preço unitário.
Tipo: Menor preço por item 
Data de entrega dos envelopes e início dos trabalhos: 16/08/2022 às 
09:00 horas. Valor do edital: O edital será fornecido mediante a apre-
sentação de um CD virgem pela empresa interessada ou através do 
e-mail licitacao@sumare.sp.gov.br, mediante solicitação.
Maiores informações e edital completo na Divisão de Licitações e Com-
pras, na Rua João Jacob Rohwedder nº 41 - Centro - Sumaré/SP atra-
vés do telefone (19) 3399-5332 das 08:30 às 16:30 nos dias úteis.

SUMARÉ, 02 DE AGOSTO  DE 2022
MONIS MARCIA SOARES

SECRETÁRIA - ADMINISTRAÇÃO

INFORMATIVO DE AVISO DE REABERTURA DE LICITAÇÃO 

AVISO DE RETIFICAÇÃO DO EDITAL Nº 034/2022
PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2022

 MARCELO RODRIGUES FONSECA, Prefeito Municipal de Trabiju - SP, no uso de suas atribuições 
legais, torna público, para conhecimento dos interessados, que o Edital de Pregão Presencial n° 
015/2022, o qual tem por objeto CONTRATAÇÃO DE LABORATÓRIO DE PRÓTESES ESPECIA-
LIZADO EM CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS PARA ATENDER OS PACIENTES DA 
REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TRABIJU – SP, foi retificado para alteração do 
item 13.6 e comunica a nova data da sessão pública de processamento do citado certame: 23 de 
Agosto de 2022, às 09:00 horas, no Departamento de Licitações da Prefeitura Municipal de Trabiju, 
situada à Rua José Letízio, 556 – Centro – Trabiju - SP. A Retificação do Edital poderá ser obtida 
em sua integra no endereço acima, de segunda à sexta-feira das 7:30h às 11:30h e das 13:00h às 
16:00h, ou no endereço eletrônico www.trabiju.sp.gov.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRABIJU – SP

Comunicado de Reabertura de Licitação
Tomada de Preços nº. 004/2022.

Proc. Adm. Nº 056/2022.
Objeto: Contratação de empresa para reforma 
do Centro de Especialidades Odontológicas 
- CEO. Comunica que se encontra aberta lici-
tação para a finalidade acima mencionada, e a 
abertura será às 14:00 horas do dia 25/08/2022. 
O edital poderá ser adquirido sem custo via 
download no site www.tatui.sp.gov.br/toma-
da. Beatriz Marques de Oliveira Andrade – Pre-
sidente da Comissão de Licitação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUÍ

“COMUNICADO N.º 170/2022”
REF: PREGÃO ELETRÔNICO N.º 010/2022, de 14 de julho de 2022, levado a efei-
to através do Processo Licitatório n.º 044/2022, cujo objeto compreende a Contratação de 

empresa especializada para a “Finalização E Acabamento Da Quadra De Esportes No Bairro IV 
Centenário / Retiro” em parceria entre a Prefeitura de Matão e com recursos do Orçamento Geral da 
União, referente ao Programa Esportes, Cidadania e Desenvolvimento – contrato de repasse OGU nº 
83.1883/2016 – Operação nº 1028668-49, para a Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano da 
Prefeitura de Matão/SP.
O Sr. Aparecido Ferrari, Prefeito de Matão, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, CO-
MUNICA, presentes a conveniência e o interesse público, DECIDE pela REVOGAÇÃO do certame, 
nos termos da Lei Federal n.º 14.133, de 1º de abril de 2021.

Palácio da Independência, aos 04 de agosto de 2022.
SR. APARECIDO FERRARI

Prefeito de Matão

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÃO

“COMUNICADO N.º 171/2022”
PREGÃO PRESENCIAL N.º 030/2022

PROCESSO LICITATÓRIO N.º 053/2022
O Prefeito do Município de Matão, Sr. Aparecido Ferrari, no uso das atribuições que lhe são conferidas 
por Lei, torna público, para o conhecimento dos interessados, que o Departamento de Compras e Supri-
mentos da PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÃO, pessoa jurídica de direito público interno, com 
sede nesta cidade de Matão – Estado de São Paulo, sito à Rua Oreste Bozelli, n.º 1.165 – Centro, inscrita 
no C.N.P.J.-M.F. sob o n.º 45.270.188/0001-26, realizará no dia e hora abaixo indicados, licitação na 
modalidade PREGÃO PRESENCIAL, do tipo “MENOR PREÇO POR ITEM” objetivando a “Con-
tratação De Empresa Especializada Para Fornecimento De Materiais Elétricos Para Manutenção 
Das Escolas Municipais” para o Departamento de Educação, Divisão de Creches, Divisão de Ensino 
Especial, Divisão de Pré-Escola e Divisão de Ensino Fundamental da Secretaria de Educação e Cultura 
da Prefeitura de Matão.
Os envelopes de n.º 01 (contendo a Proposta Comercial) e de n.º 02 (contendo os Documentos para 
Habilitação) deverão ser entregues na data, local e horário abaixo especificados, quando se fará realizar 
a abertura do certame:
LOCAL DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO: Departamento de Compras e Suprimentos, sito à 
Rua Orestes Bozelli, n.º 1.165 – Centro – Matão – Estado de São Paulo.
DATA: 19 de agosto de 2022
HORÁRIO PARA ENTREGA E PROTOCOLO DOS ENVELOPES: até as 08h30min no Departa-
mento de Compras e Suprimentos no endereço acima citado.
INÍCIO DO PREGÃO: 08h30min.
O edital estará disponível a partir de segunda-feira, 04 de agosto de 2022, no site da Prefeitura (www.
matao.sp.gov.br) ou no Departamento de Compras e Suprimentos no endereço acima citado.

Palácio da Independência, aos 04 de agosto de 2022.
SR. APARECIDO FERRARI

Prefeito de Matão

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÃO

“COMUNICADO N.º 172/2022”
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 012/2022

PROCESSO LICITATÓRIO N.º 054/2022
O Prefeito do Município de Matão, Sr. Aparecido Ferrari, no uso das atribuições que lhe são conferidas 
por Lei, torna público, para o conhecimento dos interessados, que o Departamento de Compras e Supri-
mentos da PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÃO, pessoa jurídica de direito público interno, com 
sede nesta cidade de Matão – Estado de São Paulo, sito à Rua Oreste Bozelli, n.º 1.165 – Centro, ins-
crita no C.N.P.J.-M.F. sob o n.º 45.270.188/0001-26, realizará no dia e hora abaixo indicados, licitação 
na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo “MENOR PREÇO POR ITEM” objetivando a 
“Contratação De Empresa Especializada Para Fornecimento De Brinquedos Com Instalação Inclu-
sa, Para Os Parques E Áreas De Lazer Das Escolas Municipais” para o Departamento de Educação – 
Divisão de Creches, Divisão de Pré-Escola e Divisão de Ensino Fundamental da Secretaria de Educação 
e Cultura da Prefeitura de Matão.
O edital completo estará disponível a partir de segunda-feira, 08 de agosto de 2022, no Departamento de 
Compras e Suprimentos, sito à Rua Orestes Bozelli, n.º 1.165 – Centro – Matão – Estado de São Paulo, 
das 08h00min às 17h00min, ou no site da Prefeitura (www.novo.matao.sp.gov.br) ou através do site 
www.comprasgovernamentais.gov.br.
A abertura da sessão pública do PREGÃO ELETRÔNICO ocorrerá no dia 22 de agosto de 2022, às 
08h30min, no site www.comprasgovernamentais.gov.br, nos termos das condições descritas no Edital.

Palácio da Independência, aos 04 de agosto de 2022.
SR. APARECIDO FERRARI

Prefeito de Matão

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÃO

“COMUNICADO N.º 173/2022”
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 013/2022

PROCESSO LICITATÓRIO N.º 055/2022
O Prefeito do Município de Matão, Sr. Aparecido Ferrari, no uso das atribuições que lhe são conferidas 
por Lei, torna público, para o conhecimento dos interessados, que o Departamento de Compras e Supri-
mentos da PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÃO, pessoa jurídica de direito público interno, com 
sede nesta cidade de Matão – Estado de São Paulo, sito à Rua Oreste Bozelli, n.º 1.165 – Centro, inscrita 
no C.N.P.J.-M.F. sob o n.º 45.270.188/0001-26, realizará no dia e hora abaixo indicados, licitação na 
modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo “MENOR VALOR GLOBAL” objetivando a Con-
tratação de empresa especializada para a “Finalização E Acabamento Da Quadra De Esportes 
No Bairro IV Centenário / Retiro” em parceria entre a Prefeitura de Matão e com recursos do 
Orçamento Geral da União, referente ao Programa Esportes, Cidadania e Desenvolvimento – 
contrato de repasse OGU nº 83.1883/2016 – Operação nº 1028668-49, para a Secretaria de Obras 
e Desenvolvimento Urbano da Prefeitura de Matão/SP.
O edital completo estará disponível a partir de segunda-feira, 08 de agosto de 2022, no Departamento de 
Compras e Suprimentos, sito à Rua Orestes Bozelli, n.º 1.165 – Centro – Matão – Estado de São Paulo, 
das 08h00min às 17h00min, ou no site da Prefeitura (www.novo.matao.sp.gov.br) ou através do site 
www.comprasgovernamentais.gov.br.
A abertura da sessão pública do PREGÃO ELETRÔNICO ocorrerá no dia 23 de agosto de 2022, às 
08h30min, no site www.comprasgovernamentais.gov.br, nos termos das condições descritas no Edital.

Palácio da Independência, aos 04 de agosto de 2022.
SR. APARECIDO FERRARI

Prefeito de Matão

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÃO

“COMUNICADO N.º 174/2022”
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 014/2022

PROCESSO LICITATÓRIO N.º 056/2022
O Prefeito do Município de Matão, Sr. Aparecido Ferrari, no uso das atribuições que lhe são confe-
ridas por Lei, torna público, para o conhecimento dos interessados, que o Departamento de Compras e 
Suprimentos da PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÃO, pessoa jurídica de direito público interno, 
com sede nesta cidade de Matão – Estado de São Paulo, sito à Rua Oreste Bozelli, n.º 1.165 – Centro, 
inscrita no C.N.P.J.-M.F. sob o n.º 45.270.188/0001-26, realizará no dia e hora abaixo indicados, licita-
ção na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo “MENOR PREÇO POR ITEM” objetivando 
a “Contratação De Empresa Especializada Para O Fornecimento De Livros Para As Unidades Esco-
lares” para a Secretaria de Educação e Cultura da Prefeitura de Matão.
O edital completo estará disponível a partir de segunda-feira, 08 de agosto de 2022, no Departamento de 
Compras e Suprimentos, sito à Rua Orestes Bozelli, n.º 1.165 – Centro – Matão – Estado de São Paulo, 
das 08h00min às 17h00min, ou no site da Prefeitura (www.novo.matao.sp.gov.br) ou através do site 
www.comprasgovernamentais.gov.br.
A abertura da sessão pública do PREGÃO ELETRÔNICO ocorrerá no dia 24 de agosto de 2022, às 
08h30min, no site www.comprasgovernamentais.gov.br, nos termos das condições descritas no Edital.

Palácio da Independência, aos 04 de agosto de 2022.
SR. APARECIDO FERRARI

Prefeito de Matão

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTRELA DO NORTE - SP
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 12/2022

OBJETO: Aquisição de01(uma) Ambulância Tipo Simples Remoção.
Recebimento dos Envelopes até: 19 de Agosto de 2022 às 08h30Min.
Abertura do Processo: 19 de Agosto de 2022 às 09h00min
A íntegra do Edital, bem como mais informações poderão ser obtidas no
e-mail:licitacao@estreladonorte.sp.gov.br site: http://www.estreladonorte.sp.gov.br/Portalda transpa-
rência de segunda a sexta-feira das 08h00min às 11h00min e das 13h00min às 17h00min. Fone/fax 
(0xx18) 3999-3920. 

Estrela do Norte, 04 de Agosto de 2022 – Dehon Aparecido Toso - Prefeito Municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTRELA DO NORTE - SP
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 13/2022

OBJETO: Contratação de empresa especializada para a execução dos serviços de transporte e desti-
nação final dos resíduos sólidos domiciliares coletados no município de Estrela do Norte/SP.
Recebimento dos Envelopes até: 19 de Agosto de 2022 às 15h00Min.
Abertura do Processo: 19 de Agosto de 2022 às 09h00min
A íntegra do Edital, bem como mais informações poderão ser obtidas no
e-mail:licitacao@estreladonorte.sp.gov.br site: http://www.estreladonorte.sp.gov.br/Portalda transparência 
de segunda a sexta-feira das08h00min às 11h00min e das 13h00min às 17h00min. Fone (018) 3999-3920. 

Estrela do Norte, 04 de Agosto de 2022 – Dehon Aparecido Toso - Prefeito Municipal.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTRELA DO NORTE - SP

AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão Presencial nº 14/2022. Tipo “MENOR PREÇO”, considerando-se o MAIOR PERCENTUAL 
DE DESCONTO. Entrega de Envelopes: 22.08.2022 às 08hs30min. Sessão Abertura de Envelopes 
e Julgamento: 22.08.2022 às 09hs. Objeto: ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA COM O MAIOR 
PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE PREÇOS DIVULGADA PELA ABCFARMA, 
PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O MUNICÍPIO. O edital estará à disposição 
de segunda a sexta-feira das 8hs às 11hs e das 13hs às 17hs, junto a Rua Getúlio Vargas, nº 248, 
Centro, Estrela do Norte - SP; também obter junto ao e-mail: licitacao@estreladonorte.sp.gov.br, ou 
consulta no site: www.estreladonorte.sp.gov.br, ABA Portal Transparência. Esclarecimentos no fone 
(18) 3999-3920. 

04/08/2022. DEHON APARECIDO TOSO - Prefeito.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTRELA DO NORTE - SP
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 15/2022

TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM
OBJETO: CONSTITUI OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 
RECARGA DE GÁS (GLP), DESTINADO A DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICI-
PAL, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES.
Recebimento dos Envelopes e Credenciamento até: 23 de Agosto de 2022 às 08h30Min.
Abertura do Processo: 23 de Agosto de 2022 às 09h00min
Local: Setor de Licitações da Prefeitura de Estrela do Norte/SP.
A íntegra do Edital, bem como mais informações poderão ser obtidas no e-mail:licitacao@estrelado-
norte.sp.gov.br - site:http://www.estreladonorte.sp.gov.br/Portalda transparência de segunda a sexta-
-feira das 08h00min às 11h e das 13h00min às 17h00min. Fone (018) 3999-3920. 

Estrela do Norte, 04 de Agosto de 2022 – Dehon Aparecido Toso - Prefeito Municipal.

CÂMARA MUNICIPAL DE ITARIRI
DECRETO LEGISLATIVO Nº 038/2022

ALTERA O DECRETO Nº 019/2019 QUE CRIOU NA CÂMARA DE VEREA-
DORES DE ITARIRI / SP, A ESCOLA DO LEGISLATIVO.

A Mesa da Câmara Municipal de Itariri faz saber, que a Câmara Municipal em Sessão 
Ordinária realizada no dia 03 de agosto de 2022, aprovou por 10 (dez) votos favoráveis, 
o Projeto de Decreto Legislativo nº 038/2022, de autoria da Mesa Diretora da Câmara 
Municipal de Itariri, e ela promulga, nos termos do inciso III do Artigo 29 da Lei Orgânica 
do Município, o seguinte Decreto Legislativo:
Art. 1º - Ficam alterados os artigos 4º caput e artigo 9º § 1°, do Decreto Legislativo Nº 
019/2019, passando a vigorar nos seguintes termos: 
Art. 4º - A Regulamentação da Escola do Legislativo dar-se-á por Ato da Presidência, 
no qual nomeará, por livre escolha, os Membros elencados no artigo 3º do Decreto 
019/2019, dentre os vereadores ou servidores pertencentes ao quadro dos cargos efe-
tivos ou comissionados.
Art. 9º - A Mesa Diretora, os Vereadores, as Diretorias e o corpo funcional da Câmara 
prestarão a devida colaboração ao Programa da Escola do Legislativo para a realização 
de suas atividades.
Parágrafo Único - As atividades da Escola do Legislativo funcionarão no Setor Anexo ao 
Prédio principal, com entrada independente, pelo pátio do estacionamento, podendo, 
eventualmente, utilizar o Plenário e outros espaços da Câmara Municipal de Itariri / SP, 
mediante agendamento prévio ou em locais externos, previamente solicitados e reser-
vados, com o aval da presidência.
Art. 2º - Este Decreto Legislativo entra em vigor a partir da data de sua promulgação.

PLENÁRIO VEREADOR HENRIQUE F. MONTEIRO, 
SALA DAS SESSÕES EM 04 DE AGOSTO DE 2022.

Luiz Antônio Franco Alixandria – Presidente;
Josimar da Silva Teixeira - Vereador 1º Secretário; 
Nestor Rodrigues Silvano - Vereador 2º Secretário
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A V I S O  D E  L I C I T A Ç Ã O
Caderno 2º - Pregão Eletrônico nº. 
E-052/2022. Processo licitatório: 
19174/2022. Objeto: REGISTRO DE PRE-
ÇOS PARA A “AQUISIÇÃO DE MÓVEIS 
HOSPITALARES”. Sessão pública de pro-
cessamento: dia 22/08/2022 às 09:00 ho-
ras. Da sessão pública: O processamento 
eletrônico será realizado através do en-
dereço eletrônico comprasbr.com.br, no 
dia e hora mencionados e será conduzida 
pelo pregoeiro com o auxílio da equipe de 
apoio. O edital está disponível no site: www.
ts.sp.gov.br e comprasbr.com.br. Taboão da 
Serra, 04 de agosto de 2022. Wagner Luiz 
Eckstein Junior – Secretário Municipal de 
Administração.

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE TABOÃO DA SERRA

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

AVISO DE LICITAÇÃO 
Processo Administrativo nº 115/2022. Objeto: 
Registro de Preços de Hortifrutigranjeiros 
destinados ao Hospital Regional Dr. 
Leopoldo Bevilacqua. Modalidade: Pregão 
Eletrônico nº 04/2022, do tipo “Menor 
Preço por Lote”. Retirada do Edital: a 
partir das 09:00 horas do dia 08/08/2022 
nos sítios eletrônicos: www.bll.org.br 
ou www.consaude.org.br. Recebimento 
das Propostas e dos Documentos de 
Habilitação: a partir de 08/08/2022 até as 
09:00 horas do 23/08/2022, pelo site: www.
bll.org.br. Abertura das propostas: 09:01 
horas do dia 23/08/2022. Início da disputa 
de preços: 10:00 horas do dia 23/08/2022. 
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, 04 de agosto de 2022.
José Antonio Antoczezem
Diretor Superintendente

 Consaúde

CONSÓRCIO 
INTERMUNICIPAL DE 
SAÚDE DO VALE DO 

RIBEIRA E LITORAL SUL 

CÂMARA MUNICIPAL 
DE TABOÃO DA SERRA

ESTADO DE SÃO PAULO
ERRATA

PREGÃO PRESENCIAL N°04/2022 – 
PROCESSO 27/2022 - Objeto: AQUISIÇÃO 
PARCELADA E ESTIMADA DE MATERIAIS 
DE EXPEDIENTE PARA USO DA CÂMARA 
MUNICIPAL DE TABOÃO DA SERRA.
Na publicação de 29/07/2022, onde lê-se: 
Data e horário de entrega e abertura dos en-
velopes, 11/08/2022 às 09h30min, passa se 
a ler: Data e horário de entrega e abertura 
dos envelopes, 17/08/2022 às 09h00min.

Taboão da Serra, 04 de agosto de 2022
Reinaldo da Silva Borges

Chefe de Compras, Licitações e Contratos

TERMO ADITIVO DE ALTERAÇÃO AO 
TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO

Contrato nº 39/2022 
Processo Administrativo nº 4459/2017 

Pregão Presencial nº 02/2018
Objeto: Termo aditivo de alteração ao ter-
mo aditivo de prorrogação à contratação 
de empresa para prestação de serviços de 
manutenção preditiva, corretiva e preven-
tiva da frota de veículos do SAESA-SCS, 
com fornecimento de peças. Assinatura: 
15/07/2022. Contratada: Comercial Lopes 
Peças e Serviços Ltda. São Caetano do Sul, 
04 de agosto de 2022 – Engª Maria de Lour-
des da Silva – Responsável pelo Expediente 
da Superintendência do SAESA-SCS.

SISTEMA DE ÁGUA, ESGOTO 
E SANEAMENTO AMBIENTAL 

DE SÃO CAETANO DO SUL

Sistema de Água, Esgoto
e Saneamento Ambiental
SÃO CAETANO DO SUL

PREFEITURA DO MUNICIPIO 
DE SÃO MIGUEL ARCANJO

PREGÃO PRESENCIAL N.º 46/2022
PROCESSO N.º 1056/2022

A Prefeitura do Município de São Miguel Arcanjo, 
através do Setor de Compras, faz saber a quantos 
possa interessar que, se acha aberta licitação na 
Modalidade Pregão Presencial n.º 46/2022, do 
tipo menor preço por itens, destinada a seleção 
de proposta mais vantajosa para REGISTRO DE 
PREÇOS, pelo período de 12 (doze) meses, 
para aquisição de pneus automotivos a serem 
utilizados nos veículos e maquinários da frota 
municipal de São Miguel Arcanjo. Edital: através 
de correspondência eletrônica (email), encaminhados 
para compras3@saomiguelarcanjo.sp.gov.br ou 
compras1@saomiguelarcanjo.sp.gov.br, sem ônus 
aos interessados solicitantes. Encerramento: às 09:15 
horas do dia 18 de agosto de 2022. Informações: das 
9:00 às 17:00 horas, Endereço: Praça Antonio Ferreira 
Leme, n.º 53, Centro, SMA, Telefax: (15) 3279-8000. 
São Miguel Arcanjo, 04 de agosto de 2022. Paulo 
Ricardo da Silva – Prefeito Municipal.

A V I S O  D E  L I C I T A Ç Ã O
Pregão Eletrônico nº. E-077/2022. Processo 
licitatório: 23.323/2022. Objeto: Registro de 
preços para a “Aquisição de aparelhos de 
telefone sem fio e com fio”. Sessão pública 
de processamento: dia 19/08/2022 às 14:15 
horas. Da sessão pública: O processa-
mento eletrônico será realizado através do 
endereço eletrônico comprasbr.com.br, no 
dia e hora mencionados e será conduzida 
pelo pregoeiro com o auxílio da equipe de 
apoio. O edital está disponível no site: www.
ts.sp.gov.br e comprasbr.com.br. Taboão da 
Serra, 04 de agosto de 2022. Wagner Luiz 
Eckstein Junior – Secretário Municipal de 
Administração.

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE TABOÃO DA SERRA

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

A V I S O  D E  L I C I T A Ç Ã O
Pregão Eletrônico nº. E-080/2022. Proces-
so licitatório: 18924/2022. Objeto: Registro 
de preços para a “Aquisição de acessórios 
e calçados para compor os uniformes dos 
servidores da Setram”. Sessão pública de 
processamento: dia 23/08/2022 às 09:00 
horas. Da sessão pública: O processa-
mento eletrônico será realizado através do 
endereço eletrônico comprasbr.com.br, no 
dia e hora mencionados e será conduzida 
pelo pregoeiro com o auxílio da equipe de 
apoio. O edital está disponível no site: www.
ts.sp.gov.br e comprasbr.com.br. Taboão da 
Serra, 04 de agosto de 2022. Wagner Luiz 
Eckstein Junior – Secretário Municipal de 
Administração.

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE TABOÃO DA SERRA

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

Processo SUPRI 407/2022 – CONCORRÊNCIA 
PÚBLICA nº18/2022 – Contratação De Empresa 

Especializada em reforma e ampliação para adaptação 
da infraestrutura dos ambientes internos e externos, 
com remanejamento da caixa d’água escola do futuro 
– educação infantil em tempo integral vereador Denis 
Lucas de Oliveira, contemplando material, mão de obra 
e equipamento. Recebimento e abertura dos Envelopes 
às 09h00 do dia 08/09/2022. Local: Rua Agostinho Ferreira 
Campos, nº 675 – 2º andar – Vila Nova Itapevi – Itapevi/SP 
– Retirar o edital gratuitamente na página da Internet http: 
//www.itapevi.sp.gov.br/licitacoes – Maiores Informações: 
Fone: (11) 4143-7600. E-mail: licitacoes@itapevi.sp.gov.br. 
Itapevi, 04/08/2022 – Departamento de Compras e Licitações.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO 
DE ITAPEVI

Processo SUPRI 320/2022 – PREGÃO 
ELETRÔNICO nº92/2022 – Registro de preços 

para eventual aquisição de equipamentos para uso 
pedagógico das tecnologias híbridas educacionais. 
(Licitação diferenciada com itens de ampla participação 
e itens exclusivos para ME, EPP e MEI nos termos do 
Artigo 48, III, da Lei Complementar n° 123/2006) - Edital 
disponível gratuitamente nas páginas da internet: http://
www.itapevi.sp.gov.br/licitacoes/ ou www.bbmnetlicitacoes.
com.br - CADASTRO DE PROPOSTAS: a partir das 
19h30min do dia 08/08/2022 até às 09h00min do dia 
23/08/2022. - ABERTURA DAS PROPOSTAS: às 
09h01min do dia 23/08/2022. - INÍCIO DO PREGÃO 
(FASE COMPETITIVA): às 09:10min do dia 23/08/2022. 
- Para todas as referências de tempo será observado o 
horário de Brasília (DF) – Maiores esclarecimentos: (11) 
4143-7600. E-mail: licitacoes@itapevi.sp.gov.br. Itapevi, 
04/08/2022 – Departamento de Compras e Licitações.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO 
DE ITAPEVI

Processo SUPRI 299/2022 – PREGÃO 
ELETRÔNICO nº93/2022 – Contratação de 

empresa especializada para a execução de serviços 
contínuos de fornecimento de alimentação escolar, 
incluindo pré-preparo, preparo da merenda, com o 
fornecimento de mão de obra, distribuição dos gêneros 
alimentícios e demais insumos necessários, logística, 
supervisão. Aquisição, manutenção preventiva e 
corretiva dos equipamentos e utensílios utilizados 
e limpeza e conservação das áreas abrangidas, para 
atender ao programa de alimentação escolar nas 
unidades escolares da rede municipal de ensino de 
Itapevi/SP. - Edital disponível gratuitamente nas páginas 
da internet: http://www.itapevi.sp.gov.br/licitacoes/ ou www.
bbmnetlicitacoes.com.br - CADASTRO DE PROPOSTAS: 
a partir das 19h30min do dia 08/08/2022 até às 09h00min 
do dia 29/08/2022. - ABERTURA DAS PROPOSTAS: 
às 09h01min do dia 29/08/2022. - INÍCIO DO PREGÃO 
(FASE COMPETITIVA): às 09:10min do dia 29/08/2022. 
- Para todas as referências de tempo será observado o 
horário de Brasília (DF) – Maiores esclarecimentos: (11) 
4143-7600. E-mail: licitacoes@itapevi.sp.gov.br. Itapevi, 
04/08/2022 – Departamento de Compras e Licitações.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO 
DE ITAPEVI

Processo SUPRI 361/2022 – PREGÃO 
ELETRÔNICO nº95/2022 – Contratação de 

empresa especializada na prestação de serviços 
de assessoria, consultoria e supervisão técnica da 
política pública da assistência social na gestão do 
sistema único de assistência social - SUAS. (Licitação 
exclusivas para ME, EPP e MEI nos termos do Artigo 48, 
III, da Lei Complementar n° 123/2006) - Edital disponível 
gratuitamente nas páginas da internet: http://www.itapevi.
sp.gov.br/licitacoes/ ou www.bbmnetlicitacoes.com.br - 
CADASTRO DE PROPOSTAS: a partir das 19h30min 
do dia 08/08/2022 até às 09h00min do dia 24/08/2022. 
- ABERTURA DAS PROPOSTAS: às 09h01min 
do dia 24/08/2022. - INÍCIO DO PREGÃO (FASE 
COMPETITIVA): às 09:10min do dia 24/08/2022. - Para 
todas as referências de tempo será observado o horário de 
Brasília (DF) – Maiores esclarecimentos: (11) 4143-7600. 
E-mail: licitacoes@itapevi.sp.gov.br. Itapevi, 04/08/2022 – 
Departamento de Compras e Licitações.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO 
DE ITAPEVI

Processo SUPRI 333/2022 – PREGÃO 
PRESENCIAL nº20/2022 – Contratação de empresa 
especializada em instalação de toldos para a rede 
municipal de ensino. - Recebimento e abertura dos 
Envelopes às 14h00 do dia 24/08/2022. Local: Rua 
Agostinho Ferreira Campos, nº 675 – 2º andar – Vila 
Nova Itapevi – Itapevi/SP. – Retirar o edital gratuitamente 
na página da Internet http://www.itapevi.sp.gov.br/
licitacoes/ – Maiores Informações: Fone: (11) 4143-7600. 
E-mail: licitacoes@itapevi.sp.gov.br. Itapevi, 04/08/2022 – 
Departamento de Compras e Licitações.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO 
DE ITAPEVI

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA
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.pirassu-
nunga.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.
Edital: 78/22. Processo Administrativo: 3062/22. Pregão Presencial: 
11/22. Objeto: Registro de Preços de serviços de coleta, transporte, 
transbordo e destinação de resíduos urbanos, domiciliares e recicláveis, 
varrição mecanizada e manual, controle e eliminação de vetores e pragas 
e fornecimento de conteiners ou caçambas. O Edital será disponibilizado 
no site http://www.pirassununga.sp.gov.br, a partir do dia 05 de agosto de 
2022. Os envelopes deverão ser entregues às 08:30 horas do dia 18 de 
agosto de 2022, na Seção de Licitações. Pirassununga, 04 de agosto de 
2022. Sandra R. Fadini Carbonaro - Chefe da Seção de Licitação.

AVISO DE LICITAÇÃO
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 
125/2022 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº 
3218/2022;
ABERTURA DAS PROPOSTAS: Às 09:30 horas 
do dia 18 de AGOSTO de 2022.
INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: 
Às 14:30 horas do dia 18 de AGOSTO de 2022.
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, 
COM QUILOMETRAGEM LIVRE, POR 12 MESES 
CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO 
ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA, PODENDO 
SER ADITADO/SUPRIMIDO OU PRORROGADO, 
NAS FORMAS DA LEI
TIPO: MENOR VALOR GLOBAL.
RETIRADA DO EDITAL: A informação dos dados 
para acesso deve ser feita na página inicial no sítio 
do Banco do Brasil S.A., www.bb.com.br, no link: 
http://www.licitacoes-e.com.br/aop/index.jsp.

Araraquara, 04 de agosto de 2022.
ANTONIO ADRIANO ALTIERI

Secretário Municipal de Administração

PREFEITURA DO MUNICÍPIO 
DE ARARAQUARA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
GERÊNCIA DE LICITAÇÃO

AVISO DE PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÃO
MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS n.º 
024/2022 – Processo Licitatório n.º 3242/2022
ENTREGA DOS ENVELOPES: Até às 10:00 horas 
do dia 25 de AGOSTO de 2022.
ABERTURA: às 10:00 horas do dia 25 de 
AGOSTO de 2022.
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA PARA A REFORMA DO 
CRAS MARIA LUIZA, CONFORME MEMORIAL 
DESCRITIVO.
RETIRADA DO EDITAL: Para maiores 
informações, retirar o edital completo através 
do site: http://www.araraquara.sp.gov.br/
transparencia-gestao-e-financas/portal-da-
transparencia-administracao.

Araraquara, 04 de agosto de 2022.
ANTONIO ADRIANO ALTIERI

Secretário Municipal de Administração

PREFEITURA DO MUNICÍPIO 
DE ARARAQUARA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
GERÊNCIA DE LICITAÇÃO

AVISO DE PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÃO
MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº 
025/2022 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº 
3245/2022.
ENTREGA DOS ENVELOPES: Até às 10:00 horas 
do dia 24 de AGOSTO de 2022.
ABERTURA: às 10:00 horas do dia 24 de 
AGOSTO de 2022.
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA PARA A REFORMA DO 
CRAS HORTÊNSIAS, CONFORME MEMORIAL 
DESCRITIVO.
RETIRADA DO EDITAL: Para maiores 
informações, retirar o edital completo através 
do site: http://www.araraquara.sp.gov.br/
transparencia-gestao-e-financas/portal-da-
transparencia-administracao.

Araraquara, 04 de agosto de 2022.
ANTONIO ADRIANO ALTIERI

Secretário Municipal de Administração

PREFEITURA DO MUNICÍPIO 
DE ARARAQUARA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
GERÊNCIA DE LICITAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE EMBU DAS ARTES

ESTADO DE SÃO PAULO

O Secretario de Desenvolvimento Social 
de Embu das Artes TORNA PÚBLICO: 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2022 
- Processo nº 12.865/2022- Aquisição 
de Itens Emergenciais para atendi-
mento a população em situação de 
rua para atender as necessidades 
da Secretaria de Desenvolvimento 
Social, com sessão marcada para as 
10h do dia 17/08/2022. Edital e infor-
mações poderão ser obtidos junto ao 
Depto. de Licitações, das 09h às 16h, 
(11) 4785-3618/3475, suprimentos@
embudasartes.sp.gov.br e/ou www.em-
budasartes.sp.gov.br. Em, 04/08/22.

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 46/2022 

LICITAÇÃO NÃO DIFERENCIADA (DESTINADA À 
AMPLA PARTICIPAÇÃO)

Acha-se aberto na Prefeitura Municipal da Estância 
Balneária de Peruibe o PREGÃO ELETRÔNICO Nº 
46/2022 - Processo nº 1683/2022.
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIA-
LIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUA-
DO DE INTERCONEXÃO  DE REDES, NO FORMA-
TO IAAS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS 
E CABEAMENTO ESTRUTURADO, PARA AMPLIA-
ÇÃO E MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DE 
REDE DE DADOS DE DIVERSOS DEPARTAMEN-
TOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, conforme 
condições e especificações contidas no Edital e seus 
anexos, cujo edital se encontrará disponível no Site da 
Prefeitura Municipal de Peruíbe através do link: http://
www.peruibe3.sp.gov.br/editais-para-concorrencia-
-publica/ e no site:  www.comprasbr.com.br a partir do 
dia 09/08/2022.
INICIO DO CADASTRO DAS PROPOSTAS: as 09:00 
horas do dia 09/08/2022.
TÉRMINO CADASTRO DAS PROPOSTAS: as 09:00 
horas do dia 22/08/2022.
ABERTURA DAS PROPOSTAS COMERCIAIS: as 
09:01 horas do dia 22/08/2022.
INÍCIO PREVISTO PARA AS DISPUTAS DE LANCES 
DAS PROPOSTAS COMERCIAIS CLASSIFICADAS: 
às 09:30 horas do dia 22/08/2022.
REFERÊNCIA DE TEMPO: para todas as referências 
de tempo será observado o horário de Brasília-DF.
LOCAL: www.comprasbr.com.br
PREFEITURA MUNICIPAL DE PERUIBE, EM 04 DE 

AGOSTO DE 2022.
LUIZ MAURÍCIO PASSOS DE CARVALHO PEREIRA

PREFEITO MUNCIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE PERUÍBE
ESTADO DE SÃO PAULO

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 
- SRP Nº 065/2022 - PROCESSO LICITATÓRIO 
Nº 413/2022 - REGISTRO DE PREÇOS PARA 
EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE MEDI-
CAMENTOS CONTROLADOS VISANDO ATEN-
DER ÀS DEMANDAS JUDICIAIS, DE DISTRIBUI-
ÇÃO DA FARMÁCIA MUNICIPAL E DA UNIDADE 
PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24 HORAS DO 
MUNICIPIO DE TUPÃ, PELO PERÍODO DE 12 
MESES. Abertura: 18/08/2022, às 08h30min. 
TIPO DE LICITAÇÃO: Menor preço preço por 
item. O edital e seus anexos encontram-se dispo-
níveis no Depto de Licitação, no Paço Municipal, 
localizado na Praça da Bandeira, nº 800 (centro), 
nesta cidade de Tupã (SP), ou através do telefo-
ne (0XX14) 3404-1000, de segunda a sexta-feira, 
das 07h30min às 11h30min e dás 13h00min às 
17h00min, no site www.tupa.sp.gov.br. Tupã, em 
04/08/2022. Caio Kanji Pardo Aoqui, Pref. Mun

PREFEITURA 
DA ESTÂNCIA 

TURÍSTICA DE TUPÃ

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E 
ESGOTO DE SÃO PEDRO - SAAESP

AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão Presencial 11/2022 

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA O FORNECI-
MENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DA 
FROTA. Data da Sessão Pública: 18 de agosto de 2022. 
Horário de Início da Sessão Pública: 14:00 horas. Lo-
cal: sede administrativa do SAAESP, sita à Rua Malaquias 
Guerra, nº 37, Centro, São Pedro, Estado de São Paulo.
O SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE 
SÃO PEDRO, torna público para conhecimento dos inte-
ressados, que no local, data e horário indicados, realizará 
licitação na modalidade Pregão Presencial, objetivando o 
REGISTRO DE PREÇOS PARA O FORNECIMENTO DE 
COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DO 
SAAESP. O edital completo poderá ser retirado no ende-
reço supracitado ou através do site do SAAESP (www.
saaesp.sp.gov.br), acessando a opção “Licitações” na pá-
gina principal. Não serão enviados editais pelo correio 
ou por e-mail. 

São Pedro, 04 de agosto de 2022.
DANILO DE ALBUQUERQUE

Diretor Presidente do SAAESP

7ª VARA CÍVEL - FORO CENTRAL
EDITAL DE HASTA PÚBLICA (1ª e 2ª praça) do bem imóvel abaixo descrito, para conhecimento de eventuais interessados e para inti-
mação do executado GAFISA S/A (CNPJ/MF Nº 01.545.826/0001-07); bem como os interessados TATIANE BOGDANOV RODRIGUES 
(CPF/MF Nº 266.131.248-00), GILCILEI PEREIRA DA COSTA (CPF/MF Nº 266.131.248-00), DANILO SANTOS DE SOUZA (CPF/MF 
Nº 389.799.708-89), AUGUSTO FERREIRA DE OLIVEIRA (CPF/MF Nº 373.542.288-85), LEANDRO ELIAS (CPF/MF Nº 299.877.908-

52) , DORIVALDO ELIAS (CPF/MF Nº 008.978.388-31), VALDENICE LIMA DA SILVA ELIAS (CPF/MF Nº 223.802.448-47), EDILBERTO ESTEVAM 
PEREIRA (CPF/MF Nº 123.971.644-28) e CONDOMÍNIO GAFISA SQUARE IPIRANGA (CNPJ/MF Nº 37.438.114/0001-28).  O MM. Juiz de Direito Dr. 
Antônio Carlos de Figueiredo Negreiros, da 7º Vara Cível – Foro Central, Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, na forma da lei, FAZ SABER, aos 
que o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem e interessar possa, que, por este Juízo, processam - se os autos da Ação de Cobrança em fase 
de Cumprimento de Sentença, ajuizada por MARCELO ALEXANDRE AVELAR (CPF/MF Nº  180.957.428-56) e ARIANE FERREIRA MACHADO AVE-
LAR (CPF/MF Nº 175.965.758-11), em face de GAFISA S/A (CNPJ/MF Nº 01.545.826/0001-07) nos autos do Processo nº 0037312-69.2021.8.26.010 
(Processo Principal nº 1082457-68.2020.8.26.0100), 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 Vieira de Almeida, nº 550, Apto. 224, , Condomínio 
Gafi sa Square Ipiranga, Ipiranga, São Paulo/SP – CEP:  04268-040 - Descrição do Imóvel: apartamento nº 224, localizado no 22º pavimento da TORRE 
PAINEIRA – TORRE 01, integrante do empreendimento denominado GAFISA SQUARE IPIRANGA, situado na rua Vieira de Almeida, nº 550, no 18º 
Subdistrito – Ipiranga, com a área privativa de 139,550m², a área comum de 125,218m² (já incluída a área correspondente a 03 (três) vagas individuais e 
indeterminadas para estacionamento e guarda de um automóvel de passeio, em cada uma, na garagem coletiva do empreendimento, sujeita à utilização 
de manobrista/garagista) perfazendo a área total de 264,768 m² e correspondendo-lhe a fração ideal de 0,0045100 do terreno.

Dados do Imóvel
Inscrição Municipal n° 043.014.0089-3
Matrícula Imobiliária n° 238.114 6º Ofi cial de Registro de Imóveis de São Paulo/SP

Ônus
Registro Data Ato Processo/Origem Benefi ciário / Observações
Av. 02 22/08/2019 Indisponibilidade de Bens Proc. nº 000101186-2014.5.09.0652 Tatiane Bogdanov Rodrigues
Av. 22 28/07/2021 Penhora Proc. nº 0001925-10.2020.8.26.0526 Gilcilei Pereira da Costa
Av. 24 28/07/2021 Penhora Proc. nº 0001925-10.2020.8.26.0526 Danilo Santos de Souza e Augusto Ferreira de Oliveira
Av. 25 28/07/2021 Penhora Proc. nº 0038456-78.2021.8.26.0100 Leandro Elias, Dorivaldo Elias E Valdenice Lima da Silva Elias
Av. 26 28/07/2021 Penhora Exequenda Proc. nº 0037312-69.2021.8.26.0100 Marcelo Alexandre Avelar e Ariane Ferreira Machado Avelar
Av. 27 28/07/2021 Indisponibilidade de Bens Proc. nº 100953.27-2017.5.02.0015 Edilberto Estevam Pereira
Av. 28 07/04/2022 Indisponibilidade de Bens Proc. nº 0341376212038050001 -
Av. 29 20/06/2022 Premonitória Proc. nº 1000428-66.20228.26.0010 Condomínio Gafi sa Square Ipiranga

OBS 01: O imóvel possui sala, varanda, lavabo, 2 dormitórios com suíte, 2 dormitórios, banheiro social, cozinha, área de serviço, banheiro de serviço e 
dormitório de serviço e 3 vagas de garagem. O Condomínio onde se encontra localizado o imóvel dispõe de salão de festas, sala de jogos adulto, sala de 
jogos infantil, academia, quadra poliesportiva, churrasqueira, cinema, brinquedoteca, sauna, sala de estudo, piscinas, playground, portões automáticos e 
portaria com interfones (fl s. 119/183). Valor de Avaliação do imóvel: R$ 1.960.508,02 (Mar/2022 – Laudo de Avaliação às fl s. 114/118 – Homologação às 
fl s. 261/262). Valor de avaliação atualizado: R$ 2.036.384,88 (Jun/2022). O valor de avaliação será atualizado à época das praças. Débitos Tributários: 
R$ 21.455,97 (Jul/2022), sendo R$ 4.525,88 referente aos Débitos não inscritos na Dívida Ativa e R$ 16.930,09 referente aos Débitos inscritos na Dívida 
Ativa. Os débitos tributários são sub-rogados no valor da arrematação (artigo 130, Código Tributário Nacional). Débitos Condominiais: R$ 18.743,37 de 
Débitos Condominiais e R$ 1.797,17 de Honorários Advocatícios (Jul/2022). Débito Exequendo: R$ 88.206,17 (Jan/2022) 02 - A 1ª praça terá início em 
02 de setembro de 2022, às 15 horas e 30 minutos, e se encerrará no dia 05 de setembro de 2022, às 15 horas e 30 minutos. Não havendo lance 
igual ou superior à avaliação nos 3 (três) dias subsequentes ao início da 1ª Praça, a 2ª Praça seguir-se-á sem interrupção, iniciando-se em 05 de 
setembro de 2022, às 15 horas e 30 minutos, e se encerrará em 27 de setembro de 2022, às 15 horas e 30 minutos. Será considerado arrematante 
aquele que ofertar o maior lance, sendo que serão aceitos lances iguais ou superiores a 50% do valor da avaliação (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 Ofi cial, Davi Borges de Aquino, 
matriculado na Junta Comercial de São Paulo sob n° 1.070, através da plataforma Alfa Leilões - Especialista em Imóveis (www.alfaleiloes.com). Todas as 
regras e condições aplicáveis estão disponíveis no Portal http://www.alfaleiloes.com (artigos 12 e 13 da Resolução n° 236/2016, CNJ).  04 - O arrematante 
deverá pagar a título de comissão, o valor correspondente a 5% (cinco por cento) sobre o preço de arrematação do bem. São Paulo, 23 de julho de 2022. 
DR. ANTÔNIO CARLOS DE FIGUEIREDO NEGREIROS - JUIZ DE DIREITO

EDITAL DE PRAÇA JUDICIAL ONLINE. Dora Plat - Leiloeira Oficial - JUCESP 744. 5ª VARA CÍVEL DO FORO DA COMARCA DE SOROCABA/SP. 
Processo: nº 1034265-53.2020.8.26.0602. Executada: FERNANDA MARIANA DE OLIVEIRA.  
 DIREITOS DO FIDUCIANTE - Apto. c/56,927m² em Sorocaba/SP. Rua Helena Angelina Dacol Manasse (ant. Rua 2), nº160, Sorocaba/SP - 
Contribuinte nº 37.33.76.0359.00.000 (em área maior). Descrição completa na Matrícula nº 199.704 do 01ª CRI de Sorocaba/SP.   
Lance mínimo na 1ª praça: R$ 86.615,75 - Lance mínimo na 2ª praça: R$ 51.969,45 (60% do valor de avaliação) (sujeitos à atualização).   
DATAS DAS PRAÇAS - 1ª PRAÇA COMEÇA EM 23/09/2022 ÀS 10H30MIN, E TERMINA EM 27/09/2022 ÀS 10H30MIN; 2ª PRAÇA COMEÇA EM 
27/09/2022 ÀS 10H31MIN, E TERMINA EM 18/10/2022 ÀS 10H30MIN.  
Fica a executada FERNANDA MARIANA DE OLIVEIRA, bem como seu cônjuge, se casada for, credora fiduciária CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 
CEF e demais interessados, INTIMADOS das designações supra, caso não sejam localizados para a intimação pessoal, bem como da Penhora 
realizada em 02/06/2021. 
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BMPI Infra S.A.
CNPJ n° 24.416.909/0001-93 - NIRE 35300498186

Ata de Reunião do Conselho de Administração Realizada em 23 de Fevereiro de 2022
Data, Hora e Local: 23 de fevereiro de 2022, às 10h, no Município de São Paulo, Estado de São Paulo, 
na Rua Doutor Renato Paes de Barros, n° 750, Conj. 101, Bairro Itaim Bibi, CEP 04.530-001. Convoca-
ção e Presença: Dispensados. Mesa: Presidente: Guilherme Moreira Teixeira. Secretária: Alicia Maria 
Gross Figueiró. Deliberações: Os Conselheiros deliberaram, por unanimidade entre os presentes, ser 
quaisquer ressalvas ou restrições, em atendimento ao previsto no Estatuto Social da Companhia: i. 
Autorizar contratação da operação financeira, como interveniente e avalista proporcional coobrigado 
na Cédula de Crédito Bancário BNDES Finame n° 9290377208, celebrada entre Construtora Barbosa 
Mello S/A, inscrita no CNPJ sob o n° 17.185.786/0001-61 e Banco Mercedes-Benz do Brasil S.A., no 
valor de R$ 1.148.000,00, no prazo total de 60 meses, nos termos e condições constantes nas referidas 
Cédulas, das quais os Conselheiros declaram ter pleno conhecimento, limitado esse aval a 100,00% 
do valor do financiamento e seus encargos. Encerramento: Lavrada a presente ata que, lida e achada 
conforme, é por todos assinada no livro. Íntegra e anexos estão registrados na JUCESP nº 148.295/22-
8 em 22/03/2022. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral. São Paulo/SP, 23 de fevereiro de 2022.

BMPI Infra S.A.
CNPJ n° 24.416.909/0001-93 - NIRE 35300498186

Ata de Reunião do Conselho de Administração Realizada em 07 de abril de 2022
Data, Hora e Local: 07 de abril de 2022, às 10h, no Municipio de São Paulo, Estado de São Paulo, na 
Rua Doutor Renato Paes de Barros, n° 750, Conj 101, Bairro Itaim Bibi, CEP 04.530-001. Convoca-
ção e Presença: Dispensados. Mesa: Presidente: Guilherme Moreira Teixeira. Secretária: Alícia Maria 
Gross Figueiró. Deliberações: Os Conselheiros deliberaram, por unanimidade entre os presentes, 
sem quaisquer ressalvas ou restrições, em atendimento ao previsto no Estatuto Social da Companhia: 
i. Autorizar contratação da operação financeira, como interveniente e avalista proporcional coobrigado 
na Cédula de Crédito Bancário BNDES Finame n° 9290377232, celebrada entre Construtora Barbosa 
Mello S.A., inscrita no CNPJ sob o n° 17.185.786/0001-61 e Banco Mercedes-Benz do Brasil S.A., no 
valor R$ 1.950.000,00, no prazo total de 60 meses, nos termos e condições constantes nas referidas 
Cédulas, da qual os Conselheiros declaram ter pleno conhecimento, limitado esse aval a 100,00% do 
valor do financiamento e seus encargos. Encerramento: Lavrada a presente ata que, lida e achada 
conforme, é por todos assinada no livro. Íntegra e anexos estão registrados na JUCESP nº 206.690/22-
8 em 27/04/2022. Gisela Simiema Ceshin - Secretária Geral. São Paulo/SP, 07 de abril de 2022.

BMPI Infra S.A.
CNPJ n° 24.416.909/0001-93 - NIRE 35300498186

Ata de Reunião do Conselho de Administração Realizada em 24 de Maio de 2022
Data, Hora e Local: 24 de maio de 2022, às 10h, no Municipio de São Paulo, Estado de São Paulo, na 
Rua Doutor Renato Paes de Barros, Conj. 101, Bairro Itaim Bibi, CEP 04.530-001. Convocação e Pre-
sença: Realizada a convocação, nos termos do estatuto social da Companhia (art. 14), compareceram 
os seguintes conselheiros: Guilherme Moreira Teixeira e Alicia Maria Gross Figueiró. Mesa: Presidente: 
Guilherme Moreira Teixeira. Secretária: Alícia Maria Gross Figueiró. Deliberações: Os Conselheiros de-
liberaram, por unanimidade de votos entre os presentes e sem ressalvas, em atendimento ao previsto 
no art. 15, codigo inciso (viii), alínea “d”, e no art. 22 do Estatuto Social da Companhia: i. Aprovar, por 
unanimidade, a outorga de garantia, como devedora solidária, pela Companhia para garantir a operação 
de contratação de Fiança Nacional (Contrato n° D-102915-6) a ser contratada pela sociedade CBMSA 
com o Banco Itaú Unibanco S.A. no valor total de R$ 12.262.800,00; ii. Autorizar os Diretores da Com-
panhia a tomar todas as medidas e providências cabíveis e necessárias à execução e implementação da 
deliberação acima tomada, incluindo a assinatura do Contrato de Fiança Nacional e de todos os seus do-
cumentos auxiliares e que sejam necessários. Encerramento: Lavrada a presente ata que, lida e achada 
conforme, é por todos assinada no livro. Íntegra e anexos estão registrados na JUCESP nº 332.460/22-8 
em 04/07/2022. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral. São Paulo/SP, 24 de maio de 2022.

BMPI Infra S.A.
CNPJ n° 24.416.909/0001-93 - NIRE 35300498186

Ata da Reunião do Conselho de Administração Realizada em 27 de Junho de 2022
Data, Hora e Local: 27 de junho de 2022, às 10h, na sede social da Companhia, localizada à Rua 
Dr. Renato Paes de Barros, n. 750, conjunto 101, Bairro Itaim Bibi, Município de São Paulo, Estado 
de São Paulo, CEP 04530-001. Convocação e Presença: Dispensada. Mesa: Presidente: Sr. Gui-
lherme Moreira Teixeira; e Secretária: Sra. Alicia Maria Gross Figueiró. Deliberações Tomadas por 
Unanimidade: Os membros do Conselho de Administração decidiram, por unanimidade de votos, 
aprovar a celebração do supracitado Contrato pela Companhia e autorizar seu Diretor Presidente 
a representá-la em tal ato. Encerramento: Lavrada a presente ata que, lida e achada conforme, 
é por todos assinada no livro. Íntegra e anexos estão registrados na JUCESP n° 363.363/22-1 em 
15/07/2022. Gisela Simiema Ceshin - Secretária Geral. São Paulo/SP, 27 de junho de 2022. Guilher-
me Moreira Teixeira - Presidente e Conselheiro, Alicia Maria Gross Figueiró - Secretária e Conselhei-
ra, Rosângela Duarte Campos Pezzi - Conselheira. JUCESP nº 363.363/22-1 em 15/07/2022. Gisela 
Simiema Ceschin - Secretária Geral.

BMPI Infra S.A.
CNPJ n° 24.416.909/0001-93 - NIRE 35300498186

Ata de Reunião do Conselho de Administração Realizada em 24 de junho de 2022
Data, Hora e Local da Reunião: 24 de junho de 2022, às 10h30, no Município de São Paulo, Estado de 
São Paulo, na Rua Doutor Renato Paes de Barros, nº 750, Conjunto 101, Bairro Itaim Bibi, CEP 04.530-
001. Convocação e Presença: Dispensada. Mesa: Presidente: Guilherme Moreira Teixeira. Secretária: 
Alícia Maria Gross Figueiró. Deliberações: Os Conselheiros deliberaram, por unanimidade de votos e 
sem ressalvas, em atendimento ao previsto no Estatuto Social da Companhia: i. autorizar a contratação da 
operação financeira, como interveniente e avalista solidário coobrigado no Contrato de Financiamento jun-
to ao Banco BOCOM BBM, celebrado entre Evolua Energia Participações S.A., inscrita no CNPJ sob o nº 
35.064.555/0001-81 e Banco BOCOM BBM, no valor de R$ 20.000.000,00, no prazo total de 24 meses, nos 
termos e condições constantes no referido contrato de financiamento, da qual os Conselheiros declaram 
ter pleno conhecimento; ii. autorizar os diretores da Companhia a praticar todos os atos necessários para 
a implementação das deliberações ora aprovadas; e iii. aprovar a lavratura da presente Ata sob a forma de 
Sumário. Encerramento e Aprovação da Ata: Lavrada a presente ata que, lida e achada conforme, é por 
todos assinada no livro. Íntegra e anexos estão registrados na JUCESP n° 362.573/22-0 em 15/07/2022. Gi-
sela Simiema Ceshin - Secretária Geral. São Paulo/SP, 24 de junho de 2022. Mesa: Guilherme Moreira Tei-
xeira - Presidente, Alícia Maria Gross Figueiró - Secretária, Rosângela Duarte Campos Pezzi - Conselheira.

44ª VARA CÍVEL DO FORO CENTRAL
EDITAL DE HASTA PÚBLICA (1ª e 2ª praça) sobre o bem imóvel abaixo descrito, para conhecimento de eventuais interessados e para 
intimação do executado: ASCON – ASSESSORIA, CONSULTORIA, COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA (CNPJ/MF 
Nº 00.329.6445/0001-72) na pessoa de seus representantes legais ARNALDO CRUZ FURLANETTO (CPF/MF Nº 843.180.748-20), ora 
Executado e seu cônjuge VÂNIA PALUMBO FURNANETTO (CPF/MF Nº 125.574.168-60), MARCO ANTONIO CLARO RODRIGUES 

(CPF/MF Nº 212.945.770-34) e MARCO ANTONIO NOMURA (CPF/MF Nº 084.209.201-34); bem como as terceiras interessadas LORETI CAMARGO 
DE OLIVEIRA (CPF/MF Nº 376.843.258-09), IRENE CANDIDA DOS SANTOS (CPF/MF Nº 350.550.188-36) e DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO 
DE SÃO PAULO (CNPJ/MF Nº 08.036.157/0001-89). O MM. Juiz de Direito Dr. Cesar Augusto Vieira Macedo, da 44ª Vara Cível do Foro Central, 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 Rescisão Contratual cumulada com Devolução de Quantia Paga, Indenização por Perdas e Danos, 
em fase de Cumprimento de Sentença, ajuizada por CONDOMÍNIO EDIFICIO FORTUNA (CNPJ/MF Nº 57.864.597/0001-30), em face de ASCON – AS-
SESSORIA, CONSULTORIA, COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA (CNPJ/MF Nº 00.329.6445/0001-72) e ARNALDO CRUZ FURLA-
NETTO (CPF/MF Nº 843.180.748-20), nos autos do Processo nº 0046649-24.2017.8.26.0100 (Processo Principal nº 1072641-09.2013.8.26.0100), 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 a 903 do CPC, e de acordo com as regras expostas a seguir: 01 - IMÓVEL - 
Localização do Imóvel: Rua Marajó, nº 23 e 25, Jardim Santo Antonio, Campinas/SP – CEP: 13100-000 - Descrição do imóvel: Duas casas residenciais 
simples, com 160m² de área construída cada uma, de números 23 e 25 respectivamente, anteriormente descritas como o lote de terreno sob o nº 10, da 
quadra M, da planta do imóvel denominado Jardim Santo Antonio, no bairro de Vira Copos, com área de 420,00 m², medindo 12,00m. de frente para a rua 
15, igual medida nos fundos, por 35,00m. da frente aos fundos de ambos os lados, confrontando de um lado com o lote 9, de outro lado com o lote 11, e 
nos fundos com o lote 15, todos da mesma quadra, da transmitente ou sucessores.

Dados do Imóvel
Inscrição Municipal n° 3453.41.37.0208.00000
Transcrição Imobiliária n° 29.347 3º Cartório de Registro de Imóveis de Campinas/SP

OBS 01: O imóvel possui 2 (duas) casas residenciais simples, com área construída de 160m² cada uma, sendo que uma das casas possui garagem 
coberta (Laudo de Avaliação às fl s. 271/292). OBS 02: Eventuais regularizações de construções junto a Prefeitura e Cartório de Registro de Imóveis, 
bem como matricular os imóveis que são registrados por Transcrições Imobiliárias, serão de responsabilidade do arrematante. Valor de Avaliação do 
Imóvel Atualizado: R$ 317.000,00 (Jul/2022 – Avaliação às fl s. 271/292). Débitos Tributários: R$ 705,96 referente aos Débitos não inscritos na Dívida 
Ativa (2022). Os débitos tributários são sub-rogados no valor da arrematação (artigo 130, Código Tributário Nacional). Valor do Débito Exequendo: R$ 
166.424,75 (Jul/2022). 02 - A 1ª praça terá início em 02 de setembro de 2022, às 17 horas, e se encerrará no dia 05 de setembro de 2022, às 17 
horas. Não havendo lance igual ou superior à avaliação nos 3 (três) dias subsequentes ao início da 1ª Praça, a 2ª Praça seguir-se-á sem interrupção, 
iniciando-se em 05 de setembro de 2022, às 17 horas, e se encerrará em 28 de setembro de 2022, às 17 horas. Será considerado arrematante 
aquele que ofertar o maior lance, sendo que serão aceitos lances iguais ou superiores a 50% do valor da avaliação. Caso não haja propostas para 
pagamento à vista, serão admitidas propostas de arrematação parcelada exclusivamente eletrônicas pelo sítio eletrônico da gestora (www.alfaleiloes.
com), sendo necessário sinal não inferior a 25% do valor da proposta e o restante em até 30 meses. O saldo devedor (parcelado) sofrerá correção mensal 
pelo índice do E. TJ/SP. Havendo mais de uma proposta todas serão apresentadas para apreciação pelo MM. Juiz da causa, que decidirá pela de maior 
valor, caso estejam em diferentes condições ou, decidirá pela formulada em primeiro lugar, caso tenham iguais condições (artigo 891, parágrafo único, e 
artigo 895, §§ 1º ao 8º, todos do CPC). 03 - O leilão será realizado pelo Leiloeiro Público Ofi cial, Davi Borges de Aquino, matriculado na Junta Comercial 
de São Paulo sob n° 1.070, através da plataforma Alfa Leilões - Especialista em Imóveis (www.alfaleiloes.com). Todas as regras e condições aplicáveis 
estão disponíveis no Portal http://www.alfaleiloes.com (artigos 12 e 13 da Resolução n° 236/2016, CNJ).  04 - O arrematante deverá pagar a título de 
comissão, o valor correspondente a 5% (cinco por cento) sobre o preço de arrematação do bem. São Paulo, 27 de julho de 2022. DR. CESAR AUGUSTO 
VIEIRA MACEDO - JUIZ DE DIREITO

AG-12 Participações Ltda.
CNPJ/ME nº 44.524.271/0001-11 - NIRE 35.238.259.284

Instrumento Particular da 1ª Alteração do Contrato Social de Transformação da AG-12 Participações Ltda. em Sociedade Anônima.
1) Sergio Ricardo Cazela, RG nº 17.112.974 SSP/SP, CPF/ME nº 105.346.908-0, (“Sérgio”). na capacidade de sócio representando a 
totalidade do capital social da AG-12 Participações Ltda., CNPJ/ME 44.524.271/0001-11, decide, alterar o contrato social da Sociedade e 
transformá-la em S.A. da Capital Fechado, de acordo com os seguintes termos e condições. (i) Transformação da Companhia de sociedade 
empresária de responsabilidade limitada para S.A. de capital fechado; (ii) Alteração da denominação social de “AG-12 Participações Ltda. 
para “AG-12 Participações S.A.”; (iii) Conversão do capital social de R$ 1.000,00, divididos em 1.000 quotas, totalmente subscritas e 
integralizadas, representando a totalidade do capital social da Companhia, com valor nominal de R$ 1,00 cada, em 100 ações ordinárias, 
nominativas e sem valor nominal, pelo preço de emissão de R$ 1,00 cada, distribuídas e demonstradas nos Boletins de Subscrição. (v) 
o estatuto Social da Companhia, que se encontra arquivado na íntegra na sede da Companhia. (vi) Eleição dos seguintes diretores da 
Companhia: (i) Sergio Ricardo Cazela, RG nº 17.112.974 SSP/SP, CPF/ME nº 105.346.908-07, como Diretor Presidente; e (ii) Mayara 
Mantovani Di Nardo, RG nº 45.032.479 SSP/SP, CPF/ME nº 382.116.808-07, como Diretora sem designação específica, ambos para um 
mandato de 3 anos, permitida a reeleição. SP, 09/12/2021. Advogada Responsável: Nome: Alexandre Luiz Alves Carvalho - OAB/SP: 204.155. 
Jucesp sob NIRE nº 3530058277-2 e nº 598.273/21-9 em 17/12/2021. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral. 
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A V I S O  D E  L I C I T A Ç Ã O
Caderno 2º - Pregão Eletrônico nº. 
E-052/2022. Processo licitatório: 
19174/2022. Objeto: REGISTRO DE PRE-
ÇOS PARA A “AQUISIÇÃO DE MÓVEIS 
HOSPITALARES”. Sessão pública de pro-
cessamento: dia 22/08/2022 às 09:00 ho-
ras. Da sessão pública: O processamento 
eletrônico será realizado através do en-
dereço eletrônico comprasbr.com.br, no 
dia e hora mencionados e será conduzida 
pelo pregoeiro com o auxílio da equipe de 
apoio. O edital está disponível no site: www.
ts.sp.gov.br e comprasbr.com.br. Taboão da 
Serra, 04 de agosto de 2022. Wagner Luiz 
Eckstein Junior – Secretário Municipal de 
Administração.

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE TABOÃO DA SERRA

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

AVISO DE LICITAÇÃO 
Processo Administrativo nº 115/2022. Objeto: 
Registro de Preços de Hortifrutigranjeiros 
destinados ao Hospital Regional Dr. 
Leopoldo Bevilacqua. Modalidade: Pregão 
Eletrônico nº 04/2022, do tipo “Menor 
Preço por Lote”. Retirada do Edital: a 
partir das 09:00 horas do dia 08/08/2022 
nos sítios eletrônicos: www.bll.org.br 
ou www.consaude.org.br. Recebimento 
das Propostas e dos Documentos de 
Habilitação: a partir de 08/08/2022 até as 
09:00 horas do 23/08/2022, pelo site: www.
bll.org.br. Abertura das propostas: 09:01 
horas do dia 23/08/2022. Início da disputa 
de preços: 10:00 horas do dia 23/08/2022. 
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, 04 de agosto de 2022.
José Antonio Antoczezem
Diretor Superintendente

 Consaúde

CONSÓRCIO 
INTERMUNICIPAL DE 
SAÚDE DO VALE DO 

RIBEIRA E LITORAL SUL 

CÂMARA MUNICIPAL 
DE TABOÃO DA SERRA

ESTADO DE SÃO PAULO
ERRATA

PREGÃO PRESENCIAL N°04/2022 – 
PROCESSO 27/2022 - Objeto: AQUISIÇÃO 
PARCELADA E ESTIMADA DE MATERIAIS 
DE EXPEDIENTE PARA USO DA CÂMARA 
MUNICIPAL DE TABOÃO DA SERRA.
Na publicação de 29/07/2022, onde lê-se: 
Data e horário de entrega e abertura dos en-
velopes, 11/08/2022 às 09h30min, passa se 
a ler: Data e horário de entrega e abertura 
dos envelopes, 17/08/2022 às 09h00min.

Taboão da Serra, 04 de agosto de 2022
Reinaldo da Silva Borges

Chefe de Compras, Licitações e Contratos

TERMO ADITIVO DE ALTERAÇÃO AO 
TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO

Contrato nº 39/2022 
Processo Administrativo nº 4459/2017 

Pregão Presencial nº 02/2018
Objeto: Termo aditivo de alteração ao ter-
mo aditivo de prorrogação à contratação 
de empresa para prestação de serviços de 
manutenção preditiva, corretiva e preven-
tiva da frota de veículos do SAESA-SCS, 
com fornecimento de peças. Assinatura: 
15/07/2022. Contratada: Comercial Lopes 
Peças e Serviços Ltda. São Caetano do Sul, 
04 de agosto de 2022 – Engª Maria de Lour-
des da Silva – Responsável pelo Expediente 
da Superintendência do SAESA-SCS.

SISTEMA DE ÁGUA, ESGOTO 
E SANEAMENTO AMBIENTAL 

DE SÃO CAETANO DO SUL

Sistema de Água, Esgoto
e Saneamento Ambiental
SÃO CAETANO DO SUL

PREFEITURA DO MUNICIPIO 
DE SÃO MIGUEL ARCANJO

PREGÃO PRESENCIAL N.º 46/2022
PROCESSO N.º 1056/2022

A Prefeitura do Município de São Miguel Arcanjo, 
através do Setor de Compras, faz saber a quantos 
possa interessar que, se acha aberta licitação na 
Modalidade Pregão Presencial n.º 46/2022, do 
tipo menor preço por itens, destinada a seleção 
de proposta mais vantajosa para REGISTRO DE 
PREÇOS, pelo período de 12 (doze) meses, 
para aquisição de pneus automotivos a serem 
utilizados nos veículos e maquinários da frota 
municipal de São Miguel Arcanjo. Edital: através 
de correspondência eletrônica (email), encaminhados 
para compras3@saomiguelarcanjo.sp.gov.br ou 
compras1@saomiguelarcanjo.sp.gov.br, sem ônus 
aos interessados solicitantes. Encerramento: às 09:15 
horas do dia 18 de agosto de 2022. Informações: das 
9:00 às 17:00 horas, Endereço: Praça Antonio Ferreira 
Leme, n.º 53, Centro, SMA, Telefax: (15) 3279-8000. 
São Miguel Arcanjo, 04 de agosto de 2022. Paulo 
Ricardo da Silva – Prefeito Municipal.

A V I S O  D E  L I C I T A Ç Ã O
Pregão Eletrônico nº. E-077/2022. Processo 
licitatório: 23.323/2022. Objeto: Registro de 
preços para a “Aquisição de aparelhos de 
telefone sem fio e com fio”. Sessão pública 
de processamento: dia 19/08/2022 às 14:15 
horas. Da sessão pública: O processa-
mento eletrônico será realizado através do 
endereço eletrônico comprasbr.com.br, no 
dia e hora mencionados e será conduzida 
pelo pregoeiro com o auxílio da equipe de 
apoio. O edital está disponível no site: www.
ts.sp.gov.br e comprasbr.com.br. Taboão da 
Serra, 04 de agosto de 2022. Wagner Luiz 
Eckstein Junior – Secretário Municipal de 
Administração.

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE TABOÃO DA SERRA

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

A V I S O  D E  L I C I T A Ç Ã O
Pregão Eletrônico nº. E-080/2022. Proces-
so licitatório: 18924/2022. Objeto: Registro 
de preços para a “Aquisição de acessórios 
e calçados para compor os uniformes dos 
servidores da Setram”. Sessão pública de 
processamento: dia 23/08/2022 às 09:00 
horas. Da sessão pública: O processa-
mento eletrônico será realizado através do 
endereço eletrônico comprasbr.com.br, no 
dia e hora mencionados e será conduzida 
pelo pregoeiro com o auxílio da equipe de 
apoio. O edital está disponível no site: www.
ts.sp.gov.br e comprasbr.com.br. Taboão da 
Serra, 04 de agosto de 2022. Wagner Luiz 
Eckstein Junior – Secretário Municipal de 
Administração.

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE TABOÃO DA SERRA

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

Processo SUPRI 407/2022 – CONCORRÊNCIA 
PÚBLICA nº18/2022 – Contratação De Empresa 

Especializada em reforma e ampliação para adaptação 
da infraestrutura dos ambientes internos e externos, 
com remanejamento da caixa d’água escola do futuro 
– educação infantil em tempo integral vereador Denis 
Lucas de Oliveira, contemplando material, mão de obra 
e equipamento. Recebimento e abertura dos Envelopes 
às 09h00 do dia 08/09/2022. Local: Rua Agostinho Ferreira 
Campos, nº 675 – 2º andar – Vila Nova Itapevi – Itapevi/SP 
– Retirar o edital gratuitamente na página da Internet http: 
//www.itapevi.sp.gov.br/licitacoes – Maiores Informações: 
Fone: (11) 4143-7600. E-mail: licitacoes@itapevi.sp.gov.br. 
Itapevi, 04/08/2022 – Departamento de Compras e Licitações.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO 
DE ITAPEVI

Processo SUPRI 320/2022 – PREGÃO 
ELETRÔNICO nº92/2022 – Registro de preços 

para eventual aquisição de equipamentos para uso 
pedagógico das tecnologias híbridas educacionais. 
(Licitação diferenciada com itens de ampla participação 
e itens exclusivos para ME, EPP e MEI nos termos do 
Artigo 48, III, da Lei Complementar n° 123/2006) - Edital 
disponível gratuitamente nas páginas da internet: http://
www.itapevi.sp.gov.br/licitacoes/ ou www.bbmnetlicitacoes.
com.br - CADASTRO DE PROPOSTAS: a partir das 
19h30min do dia 08/08/2022 até às 09h00min do dia 
23/08/2022. - ABERTURA DAS PROPOSTAS: às 
09h01min do dia 23/08/2022. - INÍCIO DO PREGÃO 
(FASE COMPETITIVA): às 09:10min do dia 23/08/2022. 
- Para todas as referências de tempo será observado o 
horário de Brasília (DF) – Maiores esclarecimentos: (11) 
4143-7600. E-mail: licitacoes@itapevi.sp.gov.br. Itapevi, 
04/08/2022 – Departamento de Compras e Licitações.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO 
DE ITAPEVI

Processo SUPRI 299/2022 – PREGÃO 
ELETRÔNICO nº93/2022 – Contratação de 

empresa especializada para a execução de serviços 
contínuos de fornecimento de alimentação escolar, 
incluindo pré-preparo, preparo da merenda, com o 
fornecimento de mão de obra, distribuição dos gêneros 
alimentícios e demais insumos necessários, logística, 
supervisão. Aquisição, manutenção preventiva e 
corretiva dos equipamentos e utensílios utilizados 
e limpeza e conservação das áreas abrangidas, para 
atender ao programa de alimentação escolar nas 
unidades escolares da rede municipal de ensino de 
Itapevi/SP. - Edital disponível gratuitamente nas páginas 
da internet: http://www.itapevi.sp.gov.br/licitacoes/ ou www.
bbmnetlicitacoes.com.br - CADASTRO DE PROPOSTAS: 
a partir das 19h30min do dia 08/08/2022 até às 09h00min 
do dia 29/08/2022. - ABERTURA DAS PROPOSTAS: 
às 09h01min do dia 29/08/2022. - INÍCIO DO PREGÃO 
(FASE COMPETITIVA): às 09:10min do dia 29/08/2022. 
- Para todas as referências de tempo será observado o 
horário de Brasília (DF) – Maiores esclarecimentos: (11) 
4143-7600. E-mail: licitacoes@itapevi.sp.gov.br. Itapevi, 
04/08/2022 – Departamento de Compras e Licitações.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO 
DE ITAPEVI

Processo SUPRI 361/2022 – PREGÃO 
ELETRÔNICO nº95/2022 – Contratação de 

empresa especializada na prestação de serviços 
de assessoria, consultoria e supervisão técnica da 
política pública da assistência social na gestão do 
sistema único de assistência social - SUAS. (Licitação 
exclusivas para ME, EPP e MEI nos termos do Artigo 48, 
III, da Lei Complementar n° 123/2006) - Edital disponível 
gratuitamente nas páginas da internet: http://www.itapevi.
sp.gov.br/licitacoes/ ou www.bbmnetlicitacoes.com.br - 
CADASTRO DE PROPOSTAS: a partir das 19h30min 
do dia 08/08/2022 até às 09h00min do dia 24/08/2022. 
- ABERTURA DAS PROPOSTAS: às 09h01min 
do dia 24/08/2022. - INÍCIO DO PREGÃO (FASE 
COMPETITIVA): às 09:10min do dia 24/08/2022. - Para 
todas as referências de tempo será observado o horário de 
Brasília (DF) – Maiores esclarecimentos: (11) 4143-7600. 
E-mail: licitacoes@itapevi.sp.gov.br. Itapevi, 04/08/2022 – 
Departamento de Compras e Licitações.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO 
DE ITAPEVI

Processo SUPRI 333/2022 – PREGÃO 
PRESENCIAL nº20/2022 – Contratação de empresa 
especializada em instalação de toldos para a rede 
municipal de ensino. - Recebimento e abertura dos 
Envelopes às 14h00 do dia 24/08/2022. Local: Rua 
Agostinho Ferreira Campos, nº 675 – 2º andar – Vila 
Nova Itapevi – Itapevi/SP. – Retirar o edital gratuitamente 
na página da Internet http://www.itapevi.sp.gov.br/
licitacoes/ – Maiores Informações: Fone: (11) 4143-7600. 
E-mail: licitacoes@itapevi.sp.gov.br. Itapevi, 04/08/2022 – 
Departamento de Compras e Licitações.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO 
DE ITAPEVI

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA
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.pirassu-
nunga.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.
Edital: 78/22. Processo Administrativo: 3062/22. Pregão Presencial: 
11/22. Objeto: Registro de Preços de serviços de coleta, transporte, 
transbordo e destinação de resíduos urbanos, domiciliares e recicláveis, 
varrição mecanizada e manual, controle e eliminação de vetores e pragas 
e fornecimento de conteiners ou caçambas. O Edital será disponibilizado 
no site http://www.pirassununga.sp.gov.br, a partir do dia 05 de agosto de 
2022. Os envelopes deverão ser entregues às 08:30 horas do dia 18 de 
agosto de 2022, na Seção de Licitações. Pirassununga, 04 de agosto de 
2022. Sandra R. Fadini Carbonaro - Chefe da Seção de Licitação.

AVISO DE LICITAÇÃO
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 
125/2022 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº 
3218/2022;
ABERTURA DAS PROPOSTAS: Às 09:30 horas 
do dia 18 de AGOSTO de 2022.
INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: 
Às 14:30 horas do dia 18 de AGOSTO de 2022.
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, 
COM QUILOMETRAGEM LIVRE, POR 12 MESES 
CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO 
ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA, PODENDO 
SER ADITADO/SUPRIMIDO OU PRORROGADO, 
NAS FORMAS DA LEI
TIPO: MENOR VALOR GLOBAL.
RETIRADA DO EDITAL: A informação dos dados 
para acesso deve ser feita na página inicial no sítio 
do Banco do Brasil S.A., www.bb.com.br, no link: 
http://www.licitacoes-e.com.br/aop/index.jsp.

Araraquara, 04 de agosto de 2022.
ANTONIO ADRIANO ALTIERI

Secretário Municipal de Administração

PREFEITURA DO MUNICÍPIO 
DE ARARAQUARA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
GERÊNCIA DE LICITAÇÃO

AVISO DE PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÃO
MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS n.º 
024/2022 – Processo Licitatório n.º 3242/2022
ENTREGA DOS ENVELOPES: Até às 10:00 horas 
do dia 25 de AGOSTO de 2022.
ABERTURA: às 10:00 horas do dia 25 de 
AGOSTO de 2022.
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA PARA A REFORMA DO 
CRAS MARIA LUIZA, CONFORME MEMORIAL 
DESCRITIVO.
RETIRADA DO EDITAL: Para maiores 
informações, retirar o edital completo através 
do site: http://www.araraquara.sp.gov.br/
transparencia-gestao-e-financas/portal-da-
transparencia-administracao.

Araraquara, 04 de agosto de 2022.
ANTONIO ADRIANO ALTIERI

Secretário Municipal de Administração

PREFEITURA DO MUNICÍPIO 
DE ARARAQUARA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
GERÊNCIA DE LICITAÇÃO

AVISO DE PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÃO
MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº 
025/2022 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº 
3245/2022.
ENTREGA DOS ENVELOPES: Até às 10:00 horas 
do dia 24 de AGOSTO de 2022.
ABERTURA: às 10:00 horas do dia 24 de 
AGOSTO de 2022.
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA PARA A REFORMA DO 
CRAS HORTÊNSIAS, CONFORME MEMORIAL 
DESCRITIVO.
RETIRADA DO EDITAL: Para maiores 
informações, retirar o edital completo através 
do site: http://www.araraquara.sp.gov.br/
transparencia-gestao-e-financas/portal-da-
transparencia-administracao.

Araraquara, 04 de agosto de 2022.
ANTONIO ADRIANO ALTIERI

Secretário Municipal de Administração

PREFEITURA DO MUNICÍPIO 
DE ARARAQUARA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
GERÊNCIA DE LICITAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE EMBU DAS ARTES

ESTADO DE SÃO PAULO

O Secretario de Desenvolvimento Social 
de Embu das Artes TORNA PÚBLICO: 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2022 
- Processo nº 12.865/2022- Aquisição 
de Itens Emergenciais para atendi-
mento a população em situação de 
rua para atender as necessidades 
da Secretaria de Desenvolvimento 
Social, com sessão marcada para as 
10h do dia 17/08/2022. Edital e infor-
mações poderão ser obtidos junto ao 
Depto. de Licitações, das 09h às 16h, 
(11) 4785-3618/3475, suprimentos@
embudasartes.sp.gov.br e/ou www.em-
budasartes.sp.gov.br. Em, 04/08/22.

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 46/2022 

LICITAÇÃO NÃO DIFERENCIADA (DESTINADA À 
AMPLA PARTICIPAÇÃO)

Acha-se aberto na Prefeitura Municipal da Estância 
Balneária de Peruibe o PREGÃO ELETRÔNICO Nº 
46/2022 - Processo nº 1683/2022.
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIA-
LIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUA-
DO DE INTERCONEXÃO  DE REDES, NO FORMA-
TO IAAS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS 
E CABEAMENTO ESTRUTURADO, PARA AMPLIA-
ÇÃO E MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DE 
REDE DE DADOS DE DIVERSOS DEPARTAMEN-
TOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, conforme 
condições e especificações contidas no Edital e seus 
anexos, cujo edital se encontrará disponível no Site da 
Prefeitura Municipal de Peruíbe através do link: http://
www.peruibe3.sp.gov.br/editais-para-concorrencia-
-publica/ e no site:  www.comprasbr.com.br a partir do 
dia 09/08/2022.
INICIO DO CADASTRO DAS PROPOSTAS: as 09:00 
horas do dia 09/08/2022.
TÉRMINO CADASTRO DAS PROPOSTAS: as 09:00 
horas do dia 22/08/2022.
ABERTURA DAS PROPOSTAS COMERCIAIS: as 
09:01 horas do dia 22/08/2022.
INÍCIO PREVISTO PARA AS DISPUTAS DE LANCES 
DAS PROPOSTAS COMERCIAIS CLASSIFICADAS: 
às 09:30 horas do dia 22/08/2022.
REFERÊNCIA DE TEMPO: para todas as referências 
de tempo será observado o horário de Brasília-DF.
LOCAL: www.comprasbr.com.br
PREFEITURA MUNICIPAL DE PERUIBE, EM 04 DE 

AGOSTO DE 2022.
LUIZ MAURÍCIO PASSOS DE CARVALHO PEREIRA

PREFEITO MUNCIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE PERUÍBE
ESTADO DE SÃO PAULO

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 
- SRP Nº 065/2022 - PROCESSO LICITATÓRIO 
Nº 413/2022 - REGISTRO DE PREÇOS PARA 
EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE MEDI-
CAMENTOS CONTROLADOS VISANDO ATEN-
DER ÀS DEMANDAS JUDICIAIS, DE DISTRIBUI-
ÇÃO DA FARMÁCIA MUNICIPAL E DA UNIDADE 
PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24 HORAS DO 
MUNICIPIO DE TUPÃ, PELO PERÍODO DE 12 
MESES. Abertura: 18/08/2022, às 08h30min. 
TIPO DE LICITAÇÃO: Menor preço preço por 
item. O edital e seus anexos encontram-se dispo-
níveis no Depto de Licitação, no Paço Municipal, 
localizado na Praça da Bandeira, nº 800 (centro), 
nesta cidade de Tupã (SP), ou através do telefo-
ne (0XX14) 3404-1000, de segunda a sexta-feira, 
das 07h30min às 11h30min e dás 13h00min às 
17h00min, no site www.tupa.sp.gov.br. Tupã, em 
04/08/2022. Caio Kanji Pardo Aoqui, Pref. Mun

PREFEITURA 
DA ESTÂNCIA 

TURÍSTICA DE TUPÃ

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E 
ESGOTO DE SÃO PEDRO - SAAESP

AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão Presencial 11/2022 

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA O FORNECI-
MENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DA 
FROTA. Data da Sessão Pública: 18 de agosto de 2022. 
Horário de Início da Sessão Pública: 14:00 horas. Lo-
cal: sede administrativa do SAAESP, sita à Rua Malaquias 
Guerra, nº 37, Centro, São Pedro, Estado de São Paulo.
O SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE 
SÃO PEDRO, torna público para conhecimento dos inte-
ressados, que no local, data e horário indicados, realizará 
licitação na modalidade Pregão Presencial, objetivando o 
REGISTRO DE PREÇOS PARA O FORNECIMENTO DE 
COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DO 
SAAESP. O edital completo poderá ser retirado no ende-
reço supracitado ou através do site do SAAESP (www.
saaesp.sp.gov.br), acessando a opção “Licitações” na pá-
gina principal. Não serão enviados editais pelo correio 
ou por e-mail. 

São Pedro, 04 de agosto de 2022.
DANILO DE ALBUQUERQUE

Diretor Presidente do SAAESP

7ª VARA CÍVEL - FORO CENTRAL
EDITAL DE HASTA PÚBLICA (1ª e 2ª praça) do bem imóvel abaixo descrito, para conhecimento de eventuais interessados e para inti-
mação do executado GAFISA S/A (CNPJ/MF Nº 01.545.826/0001-07); bem como os interessados TATIANE BOGDANOV RODRIGUES 
(CPF/MF Nº 266.131.248-00), GILCILEI PEREIRA DA COSTA (CPF/MF Nº 266.131.248-00), DANILO SANTOS DE SOUZA (CPF/MF 
Nº 389.799.708-89), AUGUSTO FERREIRA DE OLIVEIRA (CPF/MF Nº 373.542.288-85), LEANDRO ELIAS (CPF/MF Nº 299.877.908-

52) , DORIVALDO ELIAS (CPF/MF Nº 008.978.388-31), VALDENICE LIMA DA SILVA ELIAS (CPF/MF Nº 223.802.448-47), EDILBERTO ESTEVAM 
PEREIRA (CPF/MF Nº 123.971.644-28) e CONDOMÍNIO GAFISA SQUARE IPIRANGA (CNPJ/MF Nº 37.438.114/0001-28).  O MM. Juiz de Direito Dr. 
Antônio Carlos de Figueiredo Negreiros, da 7º Vara Cível – Foro Central, Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, na forma da lei, FAZ SABER, aos 
que o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem e interessar possa, que, por este Juízo, processam - se os autos da Ação de Cobrança em fase 
de Cumprimento de Sentença, ajuizada por MARCELO ALEXANDRE AVELAR (CPF/MF Nº  180.957.428-56) e ARIANE FERREIRA MACHADO AVE-
LAR (CPF/MF Nº 175.965.758-11), em face de GAFISA S/A (CNPJ/MF Nº 01.545.826/0001-07) nos autos do Processo nº 0037312-69.2021.8.26.010 
(Processo Principal nº 1082457-68.2020.8.26.0100), 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 Vieira de Almeida, nº 550, Apto. 224, , Condomínio 
Gafi sa Square Ipiranga, Ipiranga, São Paulo/SP – CEP:  04268-040 - Descrição do Imóvel: apartamento nº 224, localizado no 22º pavimento da TORRE 
PAINEIRA – TORRE 01, integrante do empreendimento denominado GAFISA SQUARE IPIRANGA, situado na rua Vieira de Almeida, nº 550, no 18º 
Subdistrito – Ipiranga, com a área privativa de 139,550m², a área comum de 125,218m² (já incluída a área correspondente a 03 (três) vagas individuais e 
indeterminadas para estacionamento e guarda de um automóvel de passeio, em cada uma, na garagem coletiva do empreendimento, sujeita à utilização 
de manobrista/garagista) perfazendo a área total de 264,768 m² e correspondendo-lhe a fração ideal de 0,0045100 do terreno.

Dados do Imóvel
Inscrição Municipal n° 043.014.0089-3
Matrícula Imobiliária n° 238.114 6º Ofi cial de Registro de Imóveis de São Paulo/SP

Ônus
Registro Data Ato Processo/Origem Benefi ciário / Observações
Av. 02 22/08/2019 Indisponibilidade de Bens Proc. nº 000101186-2014.5.09.0652 Tatiane Bogdanov Rodrigues
Av. 22 28/07/2021 Penhora Proc. nº 0001925-10.2020.8.26.0526 Gilcilei Pereira da Costa
Av. 24 28/07/2021 Penhora Proc. nº 0001925-10.2020.8.26.0526 Danilo Santos de Souza e Augusto Ferreira de Oliveira
Av. 25 28/07/2021 Penhora Proc. nº 0038456-78.2021.8.26.0100 Leandro Elias, Dorivaldo Elias E Valdenice Lima da Silva Elias
Av. 26 28/07/2021 Penhora Exequenda Proc. nº 0037312-69.2021.8.26.0100 Marcelo Alexandre Avelar e Ariane Ferreira Machado Avelar
Av. 27 28/07/2021 Indisponibilidade de Bens Proc. nº 100953.27-2017.5.02.0015 Edilberto Estevam Pereira
Av. 28 07/04/2022 Indisponibilidade de Bens Proc. nº 0341376212038050001 -
Av. 29 20/06/2022 Premonitória Proc. nº 1000428-66.20228.26.0010 Condomínio Gafi sa Square Ipiranga

OBS 01: O imóvel possui sala, varanda, lavabo, 2 dormitórios com suíte, 2 dormitórios, banheiro social, cozinha, área de serviço, banheiro de serviço e 
dormitório de serviço e 3 vagas de garagem. O Condomínio onde se encontra localizado o imóvel dispõe de salão de festas, sala de jogos adulto, sala de 
jogos infantil, academia, quadra poliesportiva, churrasqueira, cinema, brinquedoteca, sauna, sala de estudo, piscinas, playground, portões automáticos e 
portaria com interfones (fl s. 119/183). Valor de Avaliação do imóvel: R$ 1.960.508,02 (Mar/2022 – Laudo de Avaliação às fl s. 114/118 – Homologação às 
fl s. 261/262). Valor de avaliação atualizado: R$ 2.036.384,88 (Jun/2022). O valor de avaliação será atualizado à época das praças. Débitos Tributários: 
R$ 21.455,97 (Jul/2022), sendo R$ 4.525,88 referente aos Débitos não inscritos na Dívida Ativa e R$ 16.930,09 referente aos Débitos inscritos na Dívida 
Ativa. Os débitos tributários são sub-rogados no valor da arrematação (artigo 130, Código Tributário Nacional). Débitos Condominiais: R$ 18.743,37 de 
Débitos Condominiais e R$ 1.797,17 de Honorários Advocatícios (Jul/2022). Débito Exequendo: R$ 88.206,17 (Jan/2022) 02 - A 1ª praça terá início em 
02 de setembro de 2022, às 15 horas e 30 minutos, e se encerrará no dia 05 de setembro de 2022, às 15 horas e 30 minutos. Não havendo lance 
igual ou superior à avaliação nos 3 (três) dias subsequentes ao início da 1ª Praça, a 2ª Praça seguir-se-á sem interrupção, iniciando-se em 05 de 
setembro de 2022, às 15 horas e 30 minutos, e se encerrará em 27 de setembro de 2022, às 15 horas e 30 minutos. Será considerado arrematante 
aquele que ofertar o maior lance, sendo que serão aceitos lances iguais ou superiores a 50% do valor da avaliação (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 Ofi cial, Davi Borges de Aquino, 
matriculado na Junta Comercial de São Paulo sob n° 1.070, através da plataforma Alfa Leilões - Especialista em Imóveis (www.alfaleiloes.com). Todas as 
regras e condições aplicáveis estão disponíveis no Portal http://www.alfaleiloes.com (artigos 12 e 13 da Resolução n° 236/2016, CNJ).  04 - O arrematante 
deverá pagar a título de comissão, o valor correspondente a 5% (cinco por cento) sobre o preço de arrematação do bem. São Paulo, 23 de julho de 2022. 
DR. ANTÔNIO CARLOS DE FIGUEIREDO NEGREIROS - JUIZ DE DIREITO

EDITAL DE PRAÇA JUDICIAL ONLINE. Dora Plat - Leiloeira Oficial - JUCESP 744. 5ª VARA CÍVEL DO FORO DA COMARCA DE SOROCABA/SP. 
Processo: nº 1034265-53.2020.8.26.0602. Executada: FERNANDA MARIANA DE OLIVEIRA.  
 DIREITOS DO FIDUCIANTE - Apto. c/56,927m² em Sorocaba/SP. Rua Helena Angelina Dacol Manasse (ant. Rua 2), nº160, Sorocaba/SP - 
Contribuinte nº 37.33.76.0359.00.000 (em área maior). Descrição completa na Matrícula nº 199.704 do 01ª CRI de Sorocaba/SP.   
Lance mínimo na 1ª praça: R$ 86.615,75 - Lance mínimo na 2ª praça: R$ 51.969,45 (60% do valor de avaliação) (sujeitos à atualização).   
DATAS DAS PRAÇAS - 1ª PRAÇA COMEÇA EM 23/09/2022 ÀS 10H30MIN, E TERMINA EM 27/09/2022 ÀS 10H30MIN; 2ª PRAÇA COMEÇA EM 
27/09/2022 ÀS 10H31MIN, E TERMINA EM 18/10/2022 ÀS 10H30MIN.  
Fica a executada FERNANDA MARIANA DE OLIVEIRA, bem como seu cônjuge, se casada for, credora fiduciária CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 
CEF e demais interessados, INTIMADOS das designações supra, caso não sejam localizados para a intimação pessoal, bem como da Penhora 
realizada em 02/06/2021. 
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BMPI Infra S.A.
CNPJ n° 24.416.909/0001-93 - NIRE 35300498186

Ata de Reunião do Conselho de Administração Realizada em 23 de Fevereiro de 2022
Data, Hora e Local: 23 de fevereiro de 2022, às 10h, no Município de São Paulo, Estado de São Paulo, 
na Rua Doutor Renato Paes de Barros, n° 750, Conj. 101, Bairro Itaim Bibi, CEP 04.530-001. Convoca-
ção e Presença: Dispensados. Mesa: Presidente: Guilherme Moreira Teixeira. Secretária: Alicia Maria 
Gross Figueiró. Deliberações: Os Conselheiros deliberaram, por unanimidade entre os presentes, ser 
quaisquer ressalvas ou restrições, em atendimento ao previsto no Estatuto Social da Companhia: i. 
Autorizar contratação da operação financeira, como interveniente e avalista proporcional coobrigado 
na Cédula de Crédito Bancário BNDES Finame n° 9290377208, celebrada entre Construtora Barbosa 
Mello S/A, inscrita no CNPJ sob o n° 17.185.786/0001-61 e Banco Mercedes-Benz do Brasil S.A., no 
valor de R$ 1.148.000,00, no prazo total de 60 meses, nos termos e condições constantes nas referidas 
Cédulas, das quais os Conselheiros declaram ter pleno conhecimento, limitado esse aval a 100,00% 
do valor do financiamento e seus encargos. Encerramento: Lavrada a presente ata que, lida e achada 
conforme, é por todos assinada no livro. Íntegra e anexos estão registrados na JUCESP nº 148.295/22-
8 em 22/03/2022. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral. São Paulo/SP, 23 de fevereiro de 2022.

BMPI Infra S.A.
CNPJ n° 24.416.909/0001-93 - NIRE 35300498186

Ata de Reunião do Conselho de Administração Realizada em 07 de abril de 2022
Data, Hora e Local: 07 de abril de 2022, às 10h, no Municipio de São Paulo, Estado de São Paulo, na 
Rua Doutor Renato Paes de Barros, n° 750, Conj 101, Bairro Itaim Bibi, CEP 04.530-001. Convoca-
ção e Presença: Dispensados. Mesa: Presidente: Guilherme Moreira Teixeira. Secretária: Alícia Maria 
Gross Figueiró. Deliberações: Os Conselheiros deliberaram, por unanimidade entre os presentes, 
sem quaisquer ressalvas ou restrições, em atendimento ao previsto no Estatuto Social da Companhia: 
i. Autorizar contratação da operação financeira, como interveniente e avalista proporcional coobrigado 
na Cédula de Crédito Bancário BNDES Finame n° 9290377232, celebrada entre Construtora Barbosa 
Mello S.A., inscrita no CNPJ sob o n° 17.185.786/0001-61 e Banco Mercedes-Benz do Brasil S.A., no 
valor R$ 1.950.000,00, no prazo total de 60 meses, nos termos e condições constantes nas referidas 
Cédulas, da qual os Conselheiros declaram ter pleno conhecimento, limitado esse aval a 100,00% do 
valor do financiamento e seus encargos. Encerramento: Lavrada a presente ata que, lida e achada 
conforme, é por todos assinada no livro. Íntegra e anexos estão registrados na JUCESP nº 206.690/22-
8 em 27/04/2022. Gisela Simiema Ceshin - Secretária Geral. São Paulo/SP, 07 de abril de 2022.

BMPI Infra S.A.
CNPJ n° 24.416.909/0001-93 - NIRE 35300498186

Ata de Reunião do Conselho de Administração Realizada em 24 de Maio de 2022
Data, Hora e Local: 24 de maio de 2022, às 10h, no Municipio de São Paulo, Estado de São Paulo, na 
Rua Doutor Renato Paes de Barros, Conj. 101, Bairro Itaim Bibi, CEP 04.530-001. Convocação e Pre-
sença: Realizada a convocação, nos termos do estatuto social da Companhia (art. 14), compareceram 
os seguintes conselheiros: Guilherme Moreira Teixeira e Alicia Maria Gross Figueiró. Mesa: Presidente: 
Guilherme Moreira Teixeira. Secretária: Alícia Maria Gross Figueiró. Deliberações: Os Conselheiros de-
liberaram, por unanimidade de votos entre os presentes e sem ressalvas, em atendimento ao previsto 
no art. 15, codigo inciso (viii), alínea “d”, e no art. 22 do Estatuto Social da Companhia: i. Aprovar, por 
unanimidade, a outorga de garantia, como devedora solidária, pela Companhia para garantir a operação 
de contratação de Fiança Nacional (Contrato n° D-102915-6) a ser contratada pela sociedade CBMSA 
com o Banco Itaú Unibanco S.A. no valor total de R$ 12.262.800,00; ii. Autorizar os Diretores da Com-
panhia a tomar todas as medidas e providências cabíveis e necessárias à execução e implementação da 
deliberação acima tomada, incluindo a assinatura do Contrato de Fiança Nacional e de todos os seus do-
cumentos auxiliares e que sejam necessários. Encerramento: Lavrada a presente ata que, lida e achada 
conforme, é por todos assinada no livro. Íntegra e anexos estão registrados na JUCESP nº 332.460/22-8 
em 04/07/2022. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral. São Paulo/SP, 24 de maio de 2022.

BMPI Infra S.A.
CNPJ n° 24.416.909/0001-93 - NIRE 35300498186

Ata da Reunião do Conselho de Administração Realizada em 27 de Junho de 2022
Data, Hora e Local: 27 de junho de 2022, às 10h, na sede social da Companhia, localizada à Rua 
Dr. Renato Paes de Barros, n. 750, conjunto 101, Bairro Itaim Bibi, Município de São Paulo, Estado 
de São Paulo, CEP 04530-001. Convocação e Presença: Dispensada. Mesa: Presidente: Sr. Gui-
lherme Moreira Teixeira; e Secretária: Sra. Alicia Maria Gross Figueiró. Deliberações Tomadas por 
Unanimidade: Os membros do Conselho de Administração decidiram, por unanimidade de votos, 
aprovar a celebração do supracitado Contrato pela Companhia e autorizar seu Diretor Presidente 
a representá-la em tal ato. Encerramento: Lavrada a presente ata que, lida e achada conforme, 
é por todos assinada no livro. Íntegra e anexos estão registrados na JUCESP n° 363.363/22-1 em 
15/07/2022. Gisela Simiema Ceshin - Secretária Geral. São Paulo/SP, 27 de junho de 2022. Guilher-
me Moreira Teixeira - Presidente e Conselheiro, Alicia Maria Gross Figueiró - Secretária e Conselhei-
ra, Rosângela Duarte Campos Pezzi - Conselheira. JUCESP nº 363.363/22-1 em 15/07/2022. Gisela 
Simiema Ceschin - Secretária Geral.

BMPI Infra S.A.
CNPJ n° 24.416.909/0001-93 - NIRE 35300498186

Ata de Reunião do Conselho de Administração Realizada em 24 de junho de 2022
Data, Hora e Local da Reunião: 24 de junho de 2022, às 10h30, no Município de São Paulo, Estado de 
São Paulo, na Rua Doutor Renato Paes de Barros, nº 750, Conjunto 101, Bairro Itaim Bibi, CEP 04.530-
001. Convocação e Presença: Dispensada. Mesa: Presidente: Guilherme Moreira Teixeira. Secretária: 
Alícia Maria Gross Figueiró. Deliberações: Os Conselheiros deliberaram, por unanimidade de votos e 
sem ressalvas, em atendimento ao previsto no Estatuto Social da Companhia: i. autorizar a contratação da 
operação financeira, como interveniente e avalista solidário coobrigado no Contrato de Financiamento jun-
to ao Banco BOCOM BBM, celebrado entre Evolua Energia Participações S.A., inscrita no CNPJ sob o nº 
35.064.555/0001-81 e Banco BOCOM BBM, no valor de R$ 20.000.000,00, no prazo total de 24 meses, nos 
termos e condições constantes no referido contrato de financiamento, da qual os Conselheiros declaram 
ter pleno conhecimento; ii. autorizar os diretores da Companhia a praticar todos os atos necessários para 
a implementação das deliberações ora aprovadas; e iii. aprovar a lavratura da presente Ata sob a forma de 
Sumário. Encerramento e Aprovação da Ata: Lavrada a presente ata que, lida e achada conforme, é por 
todos assinada no livro. Íntegra e anexos estão registrados na JUCESP n° 362.573/22-0 em 15/07/2022. Gi-
sela Simiema Ceshin - Secretária Geral. São Paulo/SP, 24 de junho de 2022. Mesa: Guilherme Moreira Tei-
xeira - Presidente, Alícia Maria Gross Figueiró - Secretária, Rosângela Duarte Campos Pezzi - Conselheira.

44ª VARA CÍVEL DO FORO CENTRAL
EDITAL DE HASTA PÚBLICA (1ª e 2ª praça) sobre o bem imóvel abaixo descrito, para conhecimento de eventuais interessados e para 
intimação do executado: ASCON – ASSESSORIA, CONSULTORIA, COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA (CNPJ/MF 
Nº 00.329.6445/0001-72) na pessoa de seus representantes legais ARNALDO CRUZ FURLANETTO (CPF/MF Nº 843.180.748-20), ora 
Executado e seu cônjuge VÂNIA PALUMBO FURNANETTO (CPF/MF Nº 125.574.168-60), MARCO ANTONIO CLARO RODRIGUES 

(CPF/MF Nº 212.945.770-34) e MARCO ANTONIO NOMURA (CPF/MF Nº 084.209.201-34); bem como as terceiras interessadas LORETI CAMARGO 
DE OLIVEIRA (CPF/MF Nº 376.843.258-09), IRENE CANDIDA DOS SANTOS (CPF/MF Nº 350.550.188-36) e DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO 
DE SÃO PAULO (CNPJ/MF Nº 08.036.157/0001-89). O MM. Juiz de Direito Dr. Cesar Augusto Vieira Macedo, da 44ª Vara Cível do Foro Central, 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 Rescisão Contratual cumulada com Devolução de Quantia Paga, Indenização por Perdas e Danos, 
em fase de Cumprimento de Sentença, ajuizada por CONDOMÍNIO EDIFICIO FORTUNA (CNPJ/MF Nº 57.864.597/0001-30), em face de ASCON – AS-
SESSORIA, CONSULTORIA, COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA (CNPJ/MF Nº 00.329.6445/0001-72) e ARNALDO CRUZ FURLA-
NETTO (CPF/MF Nº 843.180.748-20), nos autos do Processo nº 0046649-24.2017.8.26.0100 (Processo Principal nº 1072641-09.2013.8.26.0100), 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 a 903 do CPC, e de acordo com as regras expostas a seguir: 01 - IMÓVEL - 
Localização do Imóvel: Rua Marajó, nº 23 e 25, Jardim Santo Antonio, Campinas/SP – CEP: 13100-000 - Descrição do imóvel: Duas casas residenciais 
simples, com 160m² de área construída cada uma, de números 23 e 25 respectivamente, anteriormente descritas como o lote de terreno sob o nº 10, da 
quadra M, da planta do imóvel denominado Jardim Santo Antonio, no bairro de Vira Copos, com área de 420,00 m², medindo 12,00m. de frente para a rua 
15, igual medida nos fundos, por 35,00m. da frente aos fundos de ambos os lados, confrontando de um lado com o lote 9, de outro lado com o lote 11, e 
nos fundos com o lote 15, todos da mesma quadra, da transmitente ou sucessores.

Dados do Imóvel
Inscrição Municipal n° 3453.41.37.0208.00000
Transcrição Imobiliária n° 29.347 3º Cartório de Registro de Imóveis de Campinas/SP

OBS 01: O imóvel possui 2 (duas) casas residenciais simples, com área construída de 160m² cada uma, sendo que uma das casas possui garagem 
coberta (Laudo de Avaliação às fl s. 271/292). OBS 02: Eventuais regularizações de construções junto a Prefeitura e Cartório de Registro de Imóveis, 
bem como matricular os imóveis que são registrados por Transcrições Imobiliárias, serão de responsabilidade do arrematante. Valor de Avaliação do 
Imóvel Atualizado: R$ 317.000,00 (Jul/2022 – Avaliação às fl s. 271/292). Débitos Tributários: R$ 705,96 referente aos Débitos não inscritos na Dívida 
Ativa (2022). Os débitos tributários são sub-rogados no valor da arrematação (artigo 130, Código Tributário Nacional). Valor do Débito Exequendo: R$ 
166.424,75 (Jul/2022). 02 - A 1ª praça terá início em 02 de setembro de 2022, às 17 horas, e se encerrará no dia 05 de setembro de 2022, às 17 
horas. Não havendo lance igual ou superior à avaliação nos 3 (três) dias subsequentes ao início da 1ª Praça, a 2ª Praça seguir-se-á sem interrupção, 
iniciando-se em 05 de setembro de 2022, às 17 horas, e se encerrará em 28 de setembro de 2022, às 17 horas. Será considerado arrematante 
aquele que ofertar o maior lance, sendo que serão aceitos lances iguais ou superiores a 50% do valor da avaliação. Caso não haja propostas para 
pagamento à vista, serão admitidas propostas de arrematação parcelada exclusivamente eletrônicas pelo sítio eletrônico da gestora (www.alfaleiloes.
com), sendo necessário sinal não inferior a 25% do valor da proposta e o restante em até 30 meses. O saldo devedor (parcelado) sofrerá correção mensal 
pelo índice do E. TJ/SP. Havendo mais de uma proposta todas serão apresentadas para apreciação pelo MM. Juiz da causa, que decidirá pela de maior 
valor, caso estejam em diferentes condições ou, decidirá pela formulada em primeiro lugar, caso tenham iguais condições (artigo 891, parágrafo único, e 
artigo 895, §§ 1º ao 8º, todos do CPC). 03 - O leilão será realizado pelo Leiloeiro Público Ofi cial, Davi Borges de Aquino, matriculado na Junta Comercial 
de São Paulo sob n° 1.070, através da plataforma Alfa Leilões - Especialista em Imóveis (www.alfaleiloes.com). Todas as regras e condições aplicáveis 
estão disponíveis no Portal http://www.alfaleiloes.com (artigos 12 e 13 da Resolução n° 236/2016, CNJ).  04 - O arrematante deverá pagar a título de 
comissão, o valor correspondente a 5% (cinco por cento) sobre o preço de arrematação do bem. São Paulo, 27 de julho de 2022. DR. CESAR AUGUSTO 
VIEIRA MACEDO - JUIZ DE DIREITO

AG-12 Participações Ltda.
CNPJ/ME nº 44.524.271/0001-11 - NIRE 35.238.259.284

Instrumento Particular da 1ª Alteração do Contrato Social de Transformação da AG-12 Participações Ltda. em Sociedade Anônima.
1) Sergio Ricardo Cazela, RG nº 17.112.974 SSP/SP, CPF/ME nº 105.346.908-0, (“Sérgio”). na capacidade de sócio representando a 
totalidade do capital social da AG-12 Participações Ltda., CNPJ/ME 44.524.271/0001-11, decide, alterar o contrato social da Sociedade e 
transformá-la em S.A. da Capital Fechado, de acordo com os seguintes termos e condições. (i) Transformação da Companhia de sociedade 
empresária de responsabilidade limitada para S.A. de capital fechado; (ii) Alteração da denominação social de “AG-12 Participações Ltda. 
para “AG-12 Participações S.A.”; (iii) Conversão do capital social de R$ 1.000,00, divididos em 1.000 quotas, totalmente subscritas e 
integralizadas, representando a totalidade do capital social da Companhia, com valor nominal de R$ 1,00 cada, em 100 ações ordinárias, 
nominativas e sem valor nominal, pelo preço de emissão de R$ 1,00 cada, distribuídas e demonstradas nos Boletins de Subscrição. (v) 
o estatuto Social da Companhia, que se encontra arquivado na íntegra na sede da Companhia. (vi) Eleição dos seguintes diretores da 
Companhia: (i) Sergio Ricardo Cazela, RG nº 17.112.974 SSP/SP, CPF/ME nº 105.346.908-07, como Diretor Presidente; e (ii) Mayara 
Mantovani Di Nardo, RG nº 45.032.479 SSP/SP, CPF/ME nº 382.116.808-07, como Diretora sem designação específica, ambos para um 
mandato de 3 anos, permitida a reeleição. SP, 09/12/2021. Advogada Responsável: Nome: Alexandre Luiz Alves Carvalho - OAB/SP: 204.155. 
Jucesp sob NIRE nº 3530058277-2 e nº 598.273/21-9 em 17/12/2021. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral. 
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Câmara Municipalda Estância de Cananéia
Estado de São Paulo

Cananéia - Cidade Ilustre
1º Povoado do Brasil

TERMO DE POSSE Nº 01/2022 - De Vice - Prefeito como Prefeito Municipal em

exercício, sendo que o assume por força de decisão judicial interlocutória exarada

em 02.08.2022 às 17h36min, e ofício comunicador enviado a esta Casa de Leis em

03.08.2022 às 11h49min sob o número de protocolo 480/2022, nos autos da Ação

Civil Pública de nº 1000385-96.2022.8.26.0118 que tramita na Vara Única - Seção
Cível do Egrégio Fórum da Comarca de Cananéia/SP, que determinou com

fundamento no artigo 12 da Lei nº T.3847/1985 c/c. o artigo 17, parágrafo 6º - A,

e artigo 20 da Lei nº 8.429/1992, ipsis litteris com relação ao Prefeito Municipal,

o quanto segue: “DEFIRO PARCIALMENTE OS PEDIDOS FORMULADOS PELO

MINISTÉRIO PÚBLICO PARA DETERMINAR O AFASTAMENTO IMEDIATO E

PROVISÓRIO” do Requerido Robson da Silva Leonel do mandato de Prefeito

Municipal pelo prazo de 90 (noventa) dias.

Termo de Posse do Excelentíssimo Senhor Luiz Antonio Cordeiro para o cargo

de Prefeito Municipal em exercício, sendo que o assume por força de decisão judicial

interlocutória exarada em 02.08.2022 às 17h36min, e ofício comunicador enviado a esta

Casa de Leis em 03.08.2022 às 11h49min sob o número de protocolo 480/2022, nos

autos da Ação Civil Pública de nº 1000385-96.2022.8.26.0118 que tramita na Vara

Única — Seção Cível do Egrégio Fórum da Comarca de Cananéia/SP, que determinou

com fundamento no artigo 12 da Lei nº 7.347/1985 c/c. o artigo 17, parágrafo 6º - A, e
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artigo 20 da Lei nº 8.429/1992, ipsis litteris com relação ao Prefeito Municipal, o quanto

segue: “DEFIRO PARCIALMENTE OS PEDIDOS FORMULADOS PELO MINISTÉRIO

PÚBLICO PARA DETERMINAR O AFASTAMENTO IMEDIATO E PROVISÓRIO” do

Requerido Robson da Silva Leonel do mandato de Prefeito Municipal pelo prazo de 90

(noventa) dias, como abaixo se declara. Ao quatro dias do mês de agosto do ano de dois

mil e vinte e dois, as 12 (doze) horas, nas dependências da Câmara Municipal da

Estância de Cananéia/SP, mas propriamente na Sala de Sessões “Hélio França Fortes”

situada à Rua Pero Lobo, 41 — Centro — Cananéia/SP, sob a Presidência da Vereadora

Cidilene Rosana de Lara Paula, Presidente desta Casa de Leis, perante os demais

vereadores presentes: .E demais Autoridades presentes. Em Sessão Extraordinária

designada exclusivamente para este fim. Solicitado dos eleitos à apresentação dos

diplomas e declaração de bens, em seguida em postura solene a Vice — Prefeito, que será

empossado como Prefeito Municipal, prestou o seguinte compromisso: “PROMETO

CUMPRIR E FAZER CUMPRIR A CONSTITUIÇÃO FEDERAL E ESTADUAL, A LEI

ORGÂNICA MUNICIPAL, A INTEGRIDADE E O DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO
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DA ESTÂNCIA DE CANANÉIA/SP”. “EM NOME DO POVO QUE ESTA AUGUSTA CASA

DE LEIS REPRESENTA, E NO USO DAS PRERROGATIVAS CONSTITUCIONAIS,

DECLARO-O EMPOSSADo NO CARGO DE PREFEITA EM EXERCÍCIO O SENHOR LUIZ

ANTONIO CORDEIRO”. E para constar foi lavrado o presente termo de posse, que após

lido e achado conformeserá assinado pela Presidenta e Primeiro Secretário da Câmara,

Prefeito empossado e pelos vereadores presentes.

Presidênta

PODER LEGISLATIVO - IDENTIFICAÇÃO ABSOLUTA COM OS ANSEIOS POPULARES
WWW.camaracananeia.sp.gov.br

e-mail: camara(Qcamaracananeia.sp.gov.br
Rua Pero Lobo, nº 41 - Centro - Cep. 11990-000 - Cananéia - SP

Fone: (13) 3851.1221 - 3851.1224

Cámara Municipalda Estância de Cananéia
Estado de São Paulo

Cananéia - Cidade Ilustre
1º Povoado do Brasil

as

ereador
Y

NGU Der ão nNosts
Agliberto Novais

Vereador

Dr. Gabri s Santos Guimarães

Vereador

ClaudeLaodiiaavi, Dias
Vereadora

MVoOL

Dra. Maria Lúciá de Sos

Vereadora

PODER LEGISLATIVO - IDENTIFICAÇÃO ABSOLUTA COM OS ANSEIOS POPULARES
WWWw.camaracananeia.sp.gov.br

e-mail: camara(Ocamaracananeia.sp.gov.br
Rua Pero Lobo, nº 41 - Centro - Cep. 11990-000 - Cananéia - SP

Fone: (13) 3851.1221 - 3851.1224

Cámara Municipalda Estância de Cananéia
Estado de São Paulo

Cananéia - Cidade Ilustre
1º Povoado do Brasil

as

ereador
Y

NGU Der ão nNosts
Agliberto Novais

Vereador

Dr. Gabri s Santos Guimarães

Vereador

ClaudeLaodiiaavi, Dias

Vereadora

MVoOL

Dra. Maria Lúciá de Sos

Vereadora

PODER LEGISLATIVO - IDENTIFICAÇÃO ABSOLUTA COM OS ANSEIOS POPULARES
WWWw.camaracananeia.sp.gov.br

e-mail: camara(Ocamaracananeia.sp.gov.br
Rua Pero Lobo, nº 41 - Centro - Cep. 11990-000 - Cananéia - SP

Fone: (13) 3851.1221 - 3851.1224

A V I S O  D E  L I C I T A Ç Ã O
Pregão Eletrônico nº. E-075/2022. Processo 
licitatório: 9015016/2021. Objeto: Registro 
de preços para a “Locação de equipamen-
tos, estruturas e materiais em eventos co-
memorativos do município, tais como palco, 
cadeiras, mesas, tendas e outros”. Sessão 
pública de processamento: dia 19/08/2022 
às 09:00 horas. Da sessão pública: O pro-
cessamento eletrônico será realizado atra-
vés do endereço eletrônico comprasbr.
com.br, no dia e hora mencionados e será 
conduzida pelo pregoeiro com o auxílio da 
equipe de apoio. O edital está disponível 
no site: www.ts.sp.gov.br e comprasbr.com.
br. Taboão da Serra, 04 de agosto de 2022. 
Wagner Luiz Eckstein Junior – Secretário 
Municipal de Administração.

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE TABOÃO DA SERRA

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

Processo SUPRI 357/2022 – CONCORRÊNCIA 
PÚBLICA nº19/2022 – Contratação De Empresa 
Especializada para execução de pavimentação asfáltica 
e frenagem na rua dos desbravadores no município de 
Itapevi. Recebimento e abertura dos Envelopes às 09h00 
do dia 09/09/2022. Local: Rua Agostinho Ferreira Campos, 
nº 675 – 2º andar – Vila Nova Itapevi – Itapevi/SP – Retirar 
o edital gratuitamente na página da Internet http: //www.
itapevi.sp.gov.br/licitacoes – Maiores Informações: Fone: 
(11) 4143-7600. E-mail: licitacoes@itapevi.sp.gov.br. Itapevi, 
04/08/2022 – Departamento de Compras e Licitações.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO 
DE ITAPEVI

Processo SUPRI 071/2022 – PREGÃO 
ELETRÔNICO nº94/2022 – Registro de preços para 
eventual aquisição de bandeiras. (Licitação exclusivas 
para ME, EPP e MEI nos termos do Artigo 48, III, da 
Lei Complementar n° 123/2006) - Edital disponível 
gratuitamente nas páginas da internet: http://www.itapevi.
sp.gov.br/licitacoes/ ou www.bbmnetlicitacoes.com.br - 
CADASTRO DE PROPOSTAS: a partir das 19h30min 
do dia 08/08/2022 até às 14h00min do dia 23/08/2022. 
- ABERTURA DAS PROPOSTAS: às 14h01min 
do dia 23/08/2022. - INÍCIO DO PREGÃO (FASE 
COMPETITIVA): às 14:10min do dia 23/08/2022. - Para 
todas as referências de tempo será observado o horário de 
Brasília (DF) – Maiores esclarecimentos: (11) 4143-7600. 
E-mail: licitacoes@itapevi.sp.gov.br. Itapevi, 04/08/2022 – 
Departamento de Compras e Licitações.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO 
DE ITAPEVI
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS
ESTÂNCIA BALNEÁRIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO
AVISO DE EDITAL
A Comissão Permanente de Licitações – COMLIC I, situada na Rua D. Pedro II, nº 25 – 4º 
andar, CEP. 11010-080, comunica que, de acordo com a Lei Federal nº 8.666/93 e a Lei 
Municipal nº 3.327/16, está procedendo à seguinte licitação:
TOMADA DE PREÇOS Nº 13506/2022 – Tipo menor preço
PROCESSO Nº 70979/2021-91 REGIME DE EXECUÇÃO: Empreitada por preço global.
OBJETO: Contratação de empresa para execução de serviços de revitalização urbana da 
Praça Jerônimo La Terza – Rádio Clube – Zona Noroeste - Santos/SP, incluindo material, 
mão de obra e equipamentos.
UNIDADE REQUISITANTE: Secretaria Municipal de Serviços Públicos - SESERP
Entrega dos envelopes: até às 15h00 do dia 23/08/2022, na sala de reunião da Comissão 
Permanente de Licitações no local supramencionado.
Abertura dos envelopes: 23/08/2022 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: Praça Jerônimo La Terza 
(Av. Vereador Álvaro Guimarães c/ Rua Roberto da Silveira) – Bairro Rádio Clube – Zona 
Noroeste - Santos/SP, sob responsabilidade do Eng° Áureo Dias, mediante agendamento 
através do tel. (13) 3209-8080, com a sessão administrativa do departamento. Cópia do 
Edital da Tomada de Preços poderá ser consultada, a partir do dia 08/08/2022, no site da 
Prefeitura de Santos no link do licitasantos: http://www.santos.sp.gov.br/licitasantos/ 
(acessar13506/2022-Download).
A sessão de abertura dos envelopes poderá ser acompanhada pelo público em geral, no 
link http://www.santos.sp.gov.br/licitasantos/ (acessar 13506/2022-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, 04 de agosto de 2022.
Comissão Permanente de Licitações I
DILMARA A. PEPICELLI AIRES
Presidente  
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS
ESTÂNCIA BALNEÁRIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO
AVISO DE EDITAL
A Comissão Permanente de Licitações – COMLIC I, situada na Rua D. Pedro II, nº 25 – 
4º andar, CEP. 11010-080, comunica que, de acordo com a Lei Federal nº 8.666/93 e a 
Lei Municipal nº 3.327/16, está procedendo à seguinte licitação:
TOMADA DE PREÇOS Nº 13519/2022 – Tipo menor preço
PROCESSO Nº 21357/2022-65
REGIME DE EXECUÇÃO: Empreitada por preço unitário.
OBJETO: Contratação de empresa para implantação de rede de drenagem na Rua Um 
– Morro Santa Maria – Santos/SP, incluindo material, mão de obra e equipamentos.
UNIDADE REQUISITANTE: Prefeitura Regional dos Morros
Entrega dos envelopes: até às 14h00 do dia 26/08/2022, na sala de reunião da 
Comissão Permanente de Licitações no local supramencionado.
Abertura dos envelopes: 26/08/2022 às 14h15 no mesmo local.
VISTORIA TÉCNICA OBRIGATÓRIA: A vistoria técnica dar-se-á de segunda a sexta 
feira, das 09h00 às 12h00 e das 14h00 às 17h00, no seguinte local: Rua Um – Morro 
Santa Maria – Santos/SP, sob responsabilidade do Engº Ricardo P. C. A. de Carvalho, 
mediante agendamento através do tel. (13) 3258-5111 com a sessão administrativa do 
departamento. Cópia do Edital da Tomada de Preços poderá ser consultada, a partir do 
dia 08/08/2022, no site da Prefeitura de Santos no link do licitasantos: http://www.san-
tos.sp.gov.br/licitasantos/ (acessar 13519/2022-Download).
A sessão de abertura dos envelopes poderá ser acompanhada pelo público em geral, 
no link http://www.santos.sp.gov.br/licitasantos/ (acessar 13519/2022-Download)
Maiores informações poderão ser obtidas através do telefone (13) 3201-5733/3201-
-5165 ou através do email comlic1@santos.sp.gov.br no horário das 08h00 às 17h00.
Santos, 04 de agosto de 2022.
Comissão Permanente de Licitações I
DILMARA ALVES PEPICELLI AIRES
Presidente

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

“RESUMO: PROCESSO 6773/2022 - MODALIDADE CONCORRÊNCIA PÚBLICA 
Nº 01/2022 – CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO. COMUNICADO DE SUSPENSÃO: Tornamos públi-
ca a suspensão “sine die” da presente licitação, para posterior reabertura.” São Caetano do 
Sul, 04 de agosto de 2022. Carolina Morales Duwe-Diretora do Departamento de Licitações 
e Contratos

“RESUMO: Processo 12149/2021 - Modalidade Pregão Eletrônico nº 31/2022 Oferta de Com-
pra nº - 863600801002022OC00006 - Aquisição de Uniformes para o Setor de Alimentação. 
DATA DE ABERTURA: “Fica designada para o dia 11 de agosto de 2022 às 09:00 horas, a ses-
são de prosseguimento da licitação a ser realizada no endereço eletrônico www.bec.sp.gov.br.” 
São Caetano do Sul, 04 de agosto de 2022. Carolina Morales Duwe-Diretora do Departamento 
de Licitações e Contratos

“RESUMO: Processo 12823/2021 - Modalidade Pregão Eletrônico nº 56/2022 – Aquisição 
de Vídeo Laringoscópio e Ultrassom Diagnóstico. DATA DE ABERTURA: “Fica reagendada 
a licitação em epígrafe para o dia 18 de agosto de 2022 às 09:00 horas, a ser realizada no 
endereço eletrônico https://pregaoeletronico.saocaetanodosul.sp.gov.br/ O edital, anexos e 
demais informações e esclarecimentos, poderão ser obtidos nos endereços eletrônicos ht-
tps://pregaoeletronico.saocaetanodosul.sp.gov.br/, e http://licitacao.saocaetanodosul.sp.gov.
br/web, ou no Departamento de Licitações e Contratos, e telefone para contato 4233-7236”.  
São Caetano do Sul, 04 de agosto de 2022. Carolina Morales Duwe-Diretora do Departamento 
de Licitações e Contratos

RESUMO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 160/2022 – PROC. N° 300.199/2022 – 
oriundo do processo nº 13502/2021. DETENTORA: INOVAMED HOSPITALAR LTDA. OB-
JETO: Registro de Preços para Fornecimento de Medicamentos Gerais para Uso na Rede 
Hospitalar e Ambulatorial. DATA DA ASSINATURA: 18/07/2022. PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 
meses, a contar da data da publicação da respectiva ata. PREÇOS REGISTRADOS: Itens 
e Valores Unitários: Item 19 – GERAIS CIPROFIBRATO 100MG, CAP/CP/CP REV, VO CI-
PROFIBRATO 100MG FORMA FARMACÊUTICA CÁPSULA/COMPRIMIDO/COMPRIMIDO 
REVESTIDO FORMA DE APRESENTAÇÃO CÁPSULA/COMPRIMIDO/COMPRIMIDO RE-
VESTIDO; VIA DE ADMINISTRAÇÃO ORAL – R$ 0,33 a un. TOTAL DA ARP: R$ 66.000,00. 
CONTRATANTE: Secretaria Municipal de Saúde.

RESUMO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 164/2022 – PROC. N° 300.196/2022 – 
oriundo do processo nº 13502/2021. DETENTORA: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA. OB-
JETO: Registro de Preços para Fornecimento de Medicamentos Gerais para Uso na Rede 
Hospitalar e Ambulatorial. DATA DA ASSINATURA: 18/07/2022. PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 
meses, a contar da data da publicação da respectiva ata. PREÇOS REGISTRADOS: Itens e 
Valores Unitários: Item 11 – GERAIS ALOPURINOL 300 MG, CAP/CP CP REV, ORAL ALOPU-
RINOL 300MG FORMA FARMACÊUTICA CÁPSULA/COMPRIMIDO/COMPRIMIDO REVES-
TIDO FORMA DE APRESENTAÇÃO – R$ 0,35 a un. Item 18 – GERAIS ATENOLOL 50 MG, 
CAP/CP/CP REV, ORAL ATENOLOL 50MG FORMA FARMACÊUTICA – R$ 0,06 a un. Item 
28 – GERAIS BROMOPRIDA 10MG, CAP/CP/CP REV, VO BROMOPRIDA 10MG FORMA 
FARMACÊUTICA CÁPSULA/COMPRIMIDO/COMPRIMIDO REVESTIDO FORMA DE APRE-
SENTAÇÃO CÁPSULA/COMPRIMIDO/COMPRIMIDO REVESTIDO; VIA DE ADMINISTRA-
ÇÃO ORAL – R$ 0,17 a un. TOTAL DA ARP: R$ 152.000,00. CONTRATANTE: Secretaria 
Municipal de Saúde.

RESUMO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 175/2022 – PROC. N° 300.206/2022 – 
oriundo do processo nº 13502/2021. DETENTORA: JC PRODUTOS FARMACÊUTICOS E 
HOSPITALAR LTDA. OBJETO: Registro de Preços para Fornecimento de Medicamentos 
Gerais para Uso na Rede Hospitalar e Ambulatorial. DATA DA ASSINATURA: 15/07/2022. 
PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 meses, a contar da data da publicação da respectiva ata. PREÇOS 
REGISTRADOS: Itens e Valores Unitários: Item 03 – GERAIS ALOPURINOL 100 MG, CAP/
CP/CP REV, ORAL ALOPURINOL 100MG FORMA FARMACÊUTICA CÁPSULA/COMPRIMI-
DO/COMPRIMIDO REVESTIDO FORMA DE APRESENTAÇÃO CÁPSULA/COMPRIMIDO/
COMPRIMIDO REVESTIDO; VIA DE ADMINISTRAÇÃO ORAL – R$ 0,13 a un. TOTAL DA 
ARP: R$ 49.400,00. CONTRATANTE: Secretaria Municipal de Saúde.

RESUMO DO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 79/2020 – PROC. Nº 300.069/2020 – 
oriundo do processo nº 19342/2019. CONTRATADA: CASA DA ESPERANÇA SANTO ANDRÉ. 
OBJETO: Fica prorrogado o prazo do Contrato supra descrito por 12 (doze) meses, a partir 
de 19 de junho de 2022, sem prejuízo da rescisão antecipada, sem ônus para a Municipalida-
de, na hipótese de necessidades administrativas supervenientes. Valor total: R$ 384.360,00. 
DATA DA ASSINATURA: 15/06/2022. CONTRATANTE: Secretaria Municipal de Saúde.

RESUMO DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 80/2021 – PROC. Nº 300.097/2021 
– oriundo do processo nº 8123/2021. CONTRATADA: VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA. 
OBJETO: Fica prorrogado o contrato supra descrito pelo prazo de 12 (doze) meses, a partir de 
10 de agosto de 2022, sem prejuízo da rescisão antecipada, sem ônus para a Municipalidade, 
na hipótese de necessidades administrativas supervenientes. Valor total: R$ 1.288.699,44. 
DATA DA ASSINATURA: 04/08/2022. CONTRATANTE: Secretaria Municipal de Segurança.

RESUMO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 170/2022 – PROC. N° 300.179/2022 – 
oriundo do processo nº 11541/2021. DETENTORA: LEONILDA DIAS DA SILVA MÓVEIS – 
ME. OBJETO: Registro de Preço para Fornecimento de Armário de Aço. DATA DA ASSINA-
TURA: 14/07/2022. PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 meses, a contar da data da publicação da 
respectiva ata. PREÇOS REGISTRADOS: Itens e Valores Unitários: Item 01 – ARMÁRIO DE 
AÇO 1008 2 PORTAS 4 PRATELEIRAS 1980 x 1200 x 450MM COR CINZA MEDINDO 1980 
x 1200 x 450 MM (A x L x P) PRODUZIDO EM AÇO 1008 CERTIFICADO DE ALTA QUALIDA-
DE COM TRATAMENTO – R$ 900,00 a un. Item 2 – ARMÁRIO DE AÇO 1008 2 PORTAS 4 
PRATELEIRAS 1980 x 1200 x 450MM COR CINZA MEDINDO 1980 x 1200 x 450 MM (A x L 
x P) PRODUZIDO EM AÇO 1008 CERTIFICADO DE ALTA QUALIDADE COM TRATAMENTO 
– R$ 900,00 a un. TOTAL DA ARP: R$ 450.900,00. CONTRATANTES: Secretaria Municipal de 
Educação e Procuradoria Geral do Munícipio.

RESUMO DE CONTRATO N° 82/2022 - PROC. Nº 11.825/2022– CONTRATADA: ROVELLA 
SHOWS EVENTOS LTDA – OBJETO: Apresentação artística na FESTA ITALIANA DE SÃO 
CAETANO DO SUL – 2022, que serão realizadas no mês de agosto de 2022 no Bairro Fun-
dação, no horário das 18h às 23h nos sábados, e das 18h às 22h30, nos domingos, com a 
realização de 08 (oito) apresentações, a ser defi nida pela Secretaria de Cultura. DATA DA 
ASSINATURA: 04/08/2022. VALOR TOTAL: R$ 110.000,00. CONTRATANTE: Secretaria Mu-
nicipal de Cultura.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DO SUL

REPUBLICADO POR INCORREÇÃO - TER-
MO DE SUSPENSÃO DE PROCESSO DE LI-
CITAÇÃO REF: PREGÃO PRESENCIAL SRP 
Nº 060/2022 PROCESSO LICITATÓRIO Nº 
387/2022 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 ANTONIO ROQUE CITADINI, re-
lacionados ao TC-00016227.989.22-5, que SUS-
PENDE o processo de licitação na modalidade 
Pregão Presencial Nº 060/2022, para registro de 
preços de eventual e futura aquisição de pneus, 
câmaras de ar e protetores para atender as de-
mandas de todas as Secretarias Municipais deste 
município de Tupã/SP, pelo período de 12 (doze) 
meses, cuja sessão pública estava prevista para 
dia 04 de agosto de 2022 às 08h30min. O Muni-
cípio divulgará na imprensa oficial – Diário Oficial, 
jornal de grande circulação, jornal regional/muni-
cipal e site www.tupa.sp.gov.br, quanto a even-
tuais retificações ao edital, e nova data da sessão 
pública. Tupã 03/08/2022. Caio K. P. Aoqui, Pref. 
Municipal.

PREFEITURA 
DA ESTÂNCIA 

TURÍSTICA DE TUPÃ

HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
PROCESSO 2613/2022

PREGÃO PRESENCIAL 43/2022
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS DE CONTROLE SANITÁRIO 
INTEGRADO NO COMBATE A 
PRAGAS URBANAS, ENGLOBANDO 
DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E 
DESCUPINIZAÇÃO EM TODAS AS ÁREAS 
INTERNAS E EXTERNAS, BEM COMO 
SERVIÇO DE LIMPEZA E DESINFECÇÃO 
DE CAIXA D’ÁGUA E CONTROLE DE 
POMBOS DAS UNIDADES ESCOLARES, 
PELO PERÍODO DE 12 MESES, 
CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.
Homologo todos os atos praticados no 
presente processo licitatório, adjudicando 
o objeto previsto no Edital para a empresa 
abaixo relacionada:
GABRIELA OLIVEIRA RIBEIRO 
CALDAS ME- pelo valor global de R$ 
650.000,01(Seiscentos e cinquenta mil reais 
e um centavo). 

Araraquara, 03 de agosto de 2022.
CLÉLIA MARA DOS SANTOS

Secretária Municipal da Educação

PREFEITURA DO MUNICÍPIO
DE ARARAQUARA

SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE CARAGUATATUBA

ESTADO DE SÃO PAULO
COMUNICADO 

Pregão Eletrônico nº 64/2022 – Processo 
Interno nº 14.583/2022 – Processo de 
Compra nº 4.053/2022 - Edital nº 117/2022
Comunicamos aos interessados em 
participarem do Pregão Eletrônico nº 
64/2022, cujo objeto é REGISTRO 
DE PREÇOS DE EXTINTORES DE 
INCÊNDIO, PLACAS E SUPORTES 
COM MANUTENÇÃO E RECARGA, 
que a data de abertura foi prorrogada 
para 19/08/2022 às 09h00min e o houve 
alteração no descritivo do Item 02 do Termo 
de Referência, conforme Edital Retificado. 
Ficam ratificadas as demais cláusulas do 
Edital. 
Edital e informações: https://
portaldatransparencia.caraguatatuba.
sp.gov.br/licitacoes/licitacoes

COMUNICADO
Comunicamos aos interessados em 
participarem da CONCORRÊNCIA 
PÚBLICA nº 11/2022, Processo nº 
15.420/2022 que tem como objeto 
a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO 
DE SERVIÇOS EM EQUOTERAPIA E 
HIDROTERAPIA, PARA REABILITAÇÃO 
DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA, que o 
Edital nº 100/2022 passou pelas seguintes 
alterações: suprimido o item 6.1.4.2; o item 
4.4 do anexo III, teve sua redação alterada 
e foram inclusos no referido anexo os itens 
4.10.12 ao 4.10.15. 
Ficam ratificadas as demais condições 
estabelecidas no Edital e no Termo de 
Referência e mantida o recebimento da 
documentação de Habilitação e Propostas, 
a saber, dia 22/08/2022 às 09h30min. 
O Edital retificado, informações e local 
de realização encontram-se disponível 
no site: https://portaldatransparencia.
caraguatatuba.sp.gov.br/licitacoes/
licitacoes

ABERTURA DE LICITAÇÃO 
Pregão Eletrônico nº 52/2022 – Processo 
Interno nº 18.766/2022 – Processo de 
Compra nº 3.871/2022- Edital nº 143/2022
Objeto: AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉS-
TICOS PARA ATENDER AS SECRETA-
RIAS 
Abertura: 17/08/2022 às 09h00min.
Edital e informações: https://
portaldatransparencia.caraguatatuba.
sp.gov.br/licitacoes/licitacoes
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Edital de Leilão
CEZARCEZAR AUGUSTO BADOLATO SILVA, leiloeiro oficial, matri-
culado 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 pre-
sencial no endereço Rua do Rocio, 291 – Conj. 91 – 9° andar 
– Vila Olímpia – São Paulo/SP, autorizado pela comitente CO-
PERSUCAR S.A CNPJ nº 10.265.949/0001-77.

CEZAR AUGUSTO BADOLATO SILVA, leiloeiro oficial, matri-
culado 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.

LEILÃO 
 
 

Somente Online 

128 
LOTES 

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

 
47 LOTES EM FIM DE VIDA ÚTIL 
Encerramento: 11/08/2022 

a partir das 13h00m 

65 LOTES P/ RECICLAGEM 
Encerramento: 11/08/2022 

a partir das 16h00m 

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 

* 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 

Encerramento: 11/08/2022 às 09h00m 
Online: www.LanceLeiloes.com.br 

16 LOTES COM DIREITO À DOCUMENTAÇÃO 

Edital de Intimação de Hasta Pública - J0993
VARA: 11ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE SANTOS/SP PROCESSO Nº: 
0018781-82.2013.8.26.0562 AUTOR: Condomínio Edifício Nazaré RÉU: Dilson 

Augusto Duarte CÔNJUGE: Wanda Dias Duarte TERCEIROS: MUNICÍPIO DE SANTOS; FAZEN-
DA NACIONAL; EDSON SILVA FARIAS; JOSÉ CARLOS MARTINS MACHADO; JOÃO BATISTA DE 
SOUZA; LINCOLN FELICIANO DA SILVA NASCIMENTO; DANILO ALVES DE ARAÚJO; REGIVALDO 
BOAVENTURA VALADÃO; EDILTON ALVES DA COSTA; AMARO FERNANDES DA SILVA; UNIÃO 
MÁXIMA DE ENSINO LTDA.-ME; LOPES MONTEIRO ADVOGADOS ASSOCIADOS; FRANCISCO 
CARLOS DE SOUSA DUTRA; CICERO SOARES DA CRUZ; ANTONIO BORGES DOS SANTOS; 
MARUZAN BARRETO PAIVA; JOEL CASTRO ALVES JUNIOR ; ROBERTO SOUZA BARBOSA; 
SEVERINO RAFAEL DA SILVA; REGINALDO CORREA GOMES; JOÃO JOSÉ DE ALMEIDA; DOU-
GLAS FLORENCIO DA SILVA; ALEXANDRO DA SILVA; CLAUDINEI VIEIRA; RAIMUNDO NONATO 
DE LIMA ; ANTONIO PASCOAL TEODÓSIO FILHO; EDINALDO MENDES DA SILVA ; RICARDO RI-
BEIRO DA SILVA; ESPÓLIO DE LUCAS MANCUSSI SILVA ; JOSÉ ARNALDO DA SILVA ; MANOEL 
JOSÉ DE SOUZA ; JOSÉ INALDO VENTURA ; ERINALDO BARBALHO DE LIRA ; CLEITON JESUS 
ARAÚJO ; JAIME SABINO PEREIRA ; ANÉSIO FERREIRA ; ADRIANO RIBEIRO DE NOVAES ; LUIZ 
PAULO MAGALHAES DOS SANTOS ; MANOEL CORREIA DE ARAUJO NETO ; GILBERTO MON-
TALVAO ; VALDECI ALEXANDRE DOS SANTOS; GILVAN LAURENTINO FEITOSA; REGINALDO 
DOS SANTOS ; JOAO SOARES DA SILVEIRA; SERGIO TEODORO GONCALVES; Antônio Erasmo 
da Silva Santos; Renato Bispo de Souza; Marcio Araujo de Sousa COPROPRIETÁRIOS: Dilson Au-
gusto Duarte Filho; Diego Marlúcio Augusto Duarte; Silvia Alessandra Augusto Duarte; Sara Viviane 
Augusto Duarte 1ª PRAÇA: 22/08/22(15h00) até 25/08/22(15h00) e 2ª PRAÇA: 25/08/22(15h00) 
até 14/09/22(15h00)-50% do valor de 1ª Praça.  CONDUTORES:  Jucesp 1059 e 1106, pela www.
d1lance.com.br. BEM: A  nua  propriedade  do  apartamento  nº  91,  situado  na  Rua Espírito  Santo,  
nº  126,  bairro  Campo  Grande,  Santos/SP, consistente  na  cobertura  do  Edifício  Residencial  
Nazaré, contendo, na parte inferior, 2 dormitórios, sendo 1 suíte, sala,  área  de  serviço,  cozinha,  
banheiro  social,  quarto  e  wc de empregada e, na parte superior, terraço, salão, copa e banheiro,  
com  área  útil  de  191,35m²  e  área  comum  de 74,24m²,  perfazendo  a  área  total  de  265,59m²  
e correspondendo-lhe  a  fração  ideal  equivalente  a  4,892%  do todo,  com  2  vagas  de  garagem,  
demarcadas  sob  nº  36  e  37. MATRÍCULA: nº  37.283 do 3º CRI de Santos/SP. AVALIAÇÃO: R$ 
1.092.321,94 (em Mai/22). Ficam INTIMADOS os supracitados e demais interessados das presentes 
designações, bem como da penhora realizada em 03/10/14.

Edital de Intimação de Hasta Pública - J1794
VARA: 2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE MOGI MIRIM/SP PROCESSO Nº: 

1001140-40.2017.8.26.0363 AUTOR: Taurus Distribuidora de Petróleo Ltda RÉU: Auto Posto Paiva 
Ltda, Sivio Rafael Zinetti e Laura da Silva Dias Zinetti TERCEIROS: Município de Aguaí/SP; Wil-
lian Luiz de Melo; Thaysa de Oliveira Melo; Marli Aparecida de Toledo 1ª PRAÇA: 22/08/22(15h00) 
até 25/08/22(15h00) e 2ª PRAÇA: 25/08/22(15h00) até 14/09/22(15h00)-60% do valor de 1ª Praça.  
CONDUTORES:  Jucesp 1059 e 1106, pela www.d1lance.com.br. BEM: Gleba de terras, destacada 
do imóvel denominado ‘Morro e Santa Luzia’, de frente para a Rodovia Estadual Aguaí - São João 
da Boa Vista, no km 212 Oeste, situado no Município de Aguaí, Estado de São Paulo, com área 
de 12.100,00m², compreendida em um retângulo, sendo 151,3m de frente para a referida Rodovia; 
151,3m nos fundos, confrontando com Olímpio Franco Barbosa e Iolanda Silva Pas; e 80m de am-
bos os lados, confrontando por um lado com terras de Olímpio Franco Barbosa. Cadastro municipal 
nº 8504 e inscrição nº 01.03.130.151.001. Matrícula nº 1.510 do CRI de Aguaí/SP. MATRÍCULA: 
nº 1.510 do CRI de Aguaí/SP. AVALIAÇÃO: R$ 3.818.309,76 (em Jan/22). Ficam INTIMADOS os 
supracitados e demais interessados das presentes designações, bem como da penhora realizada 
em 08/03/18.

1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE GUARULHOS/SP – J2287
Edital de Hasta Pública do(s) bem(ns) abaixo descrito(s) e intimação, expe-
dido nos autos da: Ação: RECUPERAÇÃO JUDICIAL Proc. nº: 1020587-

43.2017.8.26.0224 Recuperanda(s): FIRPAVI CONSTRUTORA E PAVIMENTADORA S/A; CON-
CRELAR CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA. Administrador Judicial: ORESTE NESTOR 
DE SOUZA LASPRO O(A) MM(a). Juiz(a) de Direito que este subscreve, na forma na forma do §3º-A, 
do art. 142 da Lei 11.101/05, FAZ SABER que será(ão) levado(s) a público leilão o(s) bem(ns) abaixo 
descrito(s), conforme condições presentes neste edital e no site www.d1lance.com.br. 1ª PRAÇA: 
De 22/08/22(15h00) até 25/08/22(15h00)-valor igual ou superior a R$ 11.500.000,00; 2ª PRAÇA: 
De 25/08/22(15h00) até 14/09/22(15h00)-mínimo de 90% do valor de 1ª Praça. HORÁRIO: Ofi cial 
de Brasília/DF. CONDUTOR:  José Roberto Neves Amorim-Jucesp 1106  e Silvia de Castro Marques-
-Jucesp 1059, exclusivamente pela plataforma D1Lance Leilões. BENS: (i) UPI “USINA FIRPAVI” 
(avaliação a fl s. 3991-3994 dos autos - R$ 1.828.000,00 em Nov/18); (ii) Automóveis e Caminhões 
(avaliação a fl s. fl s. 3991-3994 dos autos - R$ 2.714.800,00 em Nov/18); e (iii) Acervo Técnico (ava-
liação a fl s. 3991-3994 dos autos - R$ 6.042.224,97 em Nov/18). VALOR TOTAL PARA ALIENAÇÃO 
DA UPI: R$ 11.500.000,00 (fl s. 4527 dos autos-Mar/19). LOCALIZAÇÃO DO(S) BEM(NS): Estrada 
Dona Ana Diniz, 7250, Jd. Palmira, Guarulhos/SP. INTIMAÇÃO: Ficam a(s) recuperanda(s), cre-
dor(es) fi duciário(s)/hipotecário(s)/preferencial(is)/ quirografário(s), credor(es) com garantia real ou 
com penhora(s) anteriormente averbada(s), terceiros e demais interessados, que não seja(m) de 
qualquer modo parte na presente ação, INTIMADOS das presentes designações, por esta via edita-
lícia ou na pessoa de seus representantes, não podendo, de forma alguma, posteriormente, alegar 
ignorância do contido neste edital. Não consta nos autos haver recursos ou causas pendentes de 
julgamento relativos ao leilão. Será este edital, por extrato, afi xado e publicado na forma da Lei, o que 
suprirá eventual insucesso nas notifi cações pessoais e dos respectivos patronos.

Edital de Intimação de Hasta Pública - J3080
VARA: 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE GUARULHOS/SP PROCESSO 
Nº: 1025092-43.2018.8.26.0224 AUTOR: Condominio Residencial Monte Car-

lo RÉU: Gercio Munhoz de Souza TERCEIROS: Município de Guarulhos; José Roberto Machado; 
Marisa da Graça Carlos Machado COPROPRIETÁRIOS: Fatima Aparecida de Oliveira Munhoz 1ª 
PRAÇA: 22/08/22(15h00) até 25/08/22(15h00) e 2ª PRAÇA: 25/08/22(15h00) até 14/09/22(15h00)-
50% do valor de 1ª Praça.  CONDUTORES:  Jucesp 1059 e 1106, pela www.d1lance.com.br. BEM: 
Direitos aquisitvos do Contrato de Compromisso de Compra e Venda sobre a casa 14 (TIPO “D”), 
situada na Rua Gabriel Vasconcelos, esquina com a Rua Campista, com frente tamém para a Traves-
sa São Fidelis, 104, Vila Rosália, Guarulhos/SP: no pavimento térreo terá área coberta (garagem), 
escada de acesso para o pavimento superior, hall social, escritório/biblioteca, sala de estar, sala de 
jantar, banho (lavabo), despensa, copa, cozinha, área de serviço, dependência de empregada e WC 
(banho) de serviço, enquanto que o pavimento superior conterá acesso pela escada do pavimento 
térreo para o pavimento superior, sala de tv, uma suíte máster, duas suítes designadas como 02 e 03, 
duas sacadas, sendo uma localizada na frente de quem via de circulação interna olha para a casa, 
servindo as suítes 02 e 03 e uma sacada pelos fundos, servindo a suíte máster, com área privativa de 
431,880 m², área comum de 158,680m², área total de 590,560 m² e fração ideal de 6,24784% no ter-
reno onde será construído o condomínio e confrontar-se-á pela frente com a via de circulação interna 
do lado direito de quem da via olha para a unidade, com a casa 13, pelo lado esquerdo com a casa 15 
e nos fundos com o muro de divisa do condomínio. Cadastro Municipal nº 083.44.62.0331.01.014. 
Matrícula nº 60.476 do 2º CRI de Guarulhos/SP. AVALIAÇÃO: R$ 2.444.262,14 (em Mar/21). Fi-
cam INTIMADOS os supracitados e demais interessados das presentes designações, bem como da 
penhora realizada em 26/06/19.

Edital de Intimação de Hasta Pública - J3586
VARA: 16ª VARA CÍVEL DO FORO CENTRAL DA COMARCA DE SÃO PAULO/

SP PROCESSO Nº: 0007880-15.2015.8.26.0100 AUTOR: Itaú Unibanco S/A RÉU: Procarta Informá-
tica Ltda; Delta X Tecnologia da Informação Ltda.; Camila de Souza Valdivia; Sidnei Piva de Jesus; 
CSV Incorporação e Assessoria Empresarial Eireli TERCEIROS: Projeto Fox 41 Desenvolvimento 
Imobiliário Ltda.; Município de São Paulo; Edifício Andira; Nivia Simone Capovilla Gasparini; Milton 
Lucas; Rosângela Rosa de Deus; Anderson Morlei dos Santos; Adriano Almeida de Souza; Joseane 
Almeida de Souza; Carlos Antônio Ribeiro; Kátia Pereira dos Santos 1ª PRAÇA: 22/08/22(15h00) 
até 25/08/22(15h00) e 2ª PRAÇA: 25/08/22(15h00) até 14/09/22(15h00)-50% do valor de 1ª Praça.  
CONDUTORES:  Jucesp 1059 e 1106, pela www.d1lance.com.br. BEM: Direitos decorrentes do com-
promisso de venda e compra que o executado possui sobre o apartamento nº 32, localizado no 3º 
andar do Edifício Andira - Torre B VII, integrante do empreendimento imobiliário denominado “Mairarê 
Reserva Raposo”, situado na Rodovia Raposo Tavares, sem número, na Chácara Floresta Negra, 
13ª subdistrito Butantã, com área privativa de 124,840m² (já incluída a área de 18,270m² referente 
as vagas de garagem nºs 1454 e 1455, localizadas no 3º subsolo do condomínio), a área comum de 
112,289m² (51,937m² coberta + 60,352m² descoberta), perfazendo a área total de 237,129m², e a 
área total edifi cada de 176,777m², correspondendo-lhe a fração ideal de 0,000740 no solo e nas ou-
tras partes comuns do condomínio. MATRÍCULA: nº 225.358 do 18º CRI de São Paulo. AVALIAÇÃO: 
R$ 820.000,00 (em Jul/21). Ficam INTIMADOS os supracitados e demais interessados das presentes 
designações, bem como da penhora realizada em 08/05/20.

Edital de Intimação de Hasta Pública - J3704
2ª Vara Cível do Foro Central da Comarca de São Paulo/SP. Processo nº 
1008577-77.2019.8.26.0100. AUTOR: Banco Pine S/A, RÉU: Catricala e Cia 

Ltda., Roberti José Catricala, Luciléia Felipe Catricala, Raphael Catricala, Domingos Ribeiro, Maria 
de Jesus Minichelo Ribeiro, Feca Rio Preto Participação e Administração de Imóveis Ltda.. TER-
CEIROS: União Federal (Fazenda Nacional), Banco Alfa de Investimento S/A, Itaú Unibanco S/A, 
FrigoEstrela S/A (em recuperação judicial), Município de São José do Rio Preto/SP, Município de 
Mirassol/SP, Município de Catanduva/SP, Cooperativa de Crédito Credicitrus, Banco Safra S.A, Su-
permercados Kawakami Ltda., Terravista Residence Club, Caldas Termas Clube, Clube Privé Ther-
mas Caldas Novas, Clube Estância Thermas Pousada Rio Quente, Município de Fronteira/MG e 
Condomínio Parque Lago e Sol. COPROPRIETÁRIOS: Heloisa Maria Catricala Fernandes, Adauto 
Trindade Fernandes, Denise Aparecida Catricala Bution, Francisco Carlos Bution, Carlos Roberto 
Catricala, Izabel Cristina da Silva Catricala, Raphael Catricala Júnior, Caroline Honda Catricala, José 
Jesus Catricala, Terezinha Romeu de Caires Catricala, Yolanda Catricala Rogetta, Sílvio Lourenço 
Rogetta, Luciana Ribeiro, Adriana Ribeiro Spadacio, Paulo Henrique Viola Spadacio, Domingos Ri-
beiro Júnior, Fernando Ribeiro, Patrícia Ribeiro, RSD Conexões Participações Ltda. e Metropolitam 
Participações em Sociedades Ltda. 1ª PRAÇA: 22/08/22(15h00) até 25/08/22(15h00) e 2ª PRAÇA: 
25/08/22(15h00) até 14/09/22(15h00)-60% do valor de 1ª Praça.  CONDUTORES:  Jucesp 1059 e 
1106, pela www.d1lance.com.br. BEM: (i) Matrícula nº 101.494 do CRI de São José do Rio Preto/SP 
(33,33% penhorado); (ii) Matrícula nº 4.657 do CRI de São José do Rio Preto/SP (6,66% penhorado); 
(iii) Matrícula nº 23.013 do CRI de São José do Rio Preto/SP; (iv) Matrícula nº 20.339 do CRI de São 
José do Rio Preto/SP (6,66% penhorado); (v) Matrícula nº 42.131 do CRI de Mirassol/SP; (vi) Matrícu-
la nº 26.132 do CRI de Catanduva/SP (50% penhorado); (vii) Título remido G-2444 do Caldas Termas 
Clube, situado no Município de Caldas Novas/GO; (viii) Título do Clube Privé Thermas Caldas No-
vas, situado no Município de Caldas Novas/GO; (ix) Título do Clube Estância Thermas Pousada Rio 
Quente, situado no Município de Caldas Novas/GO; e (x) Matrícula nº 19.680 do CRI de Frutal/MG. 
AVALIAÇÃO: R$ (i) R$250.000,00 (em Ago/20); (ii) R$180.000,00 (em Set/20); (iii) R$400.000,00 
(em Jul/19); (iv) R$440.000,00 (em Set/21); (v) R$150.000,00 (em Out/20); (vi) R$50.000,00 (em 
Set/20); (vii) R$1.000,00 (em Mar/22); (viii) R$3.990,00 (em Abr/22); (ix) R$40.000,00 (em Mai/22); 
e (x) R$300.000,00 (em Jun/20). Ficam INTIMADOS os supracitados e demais interessados das 
presentes designações, bem como da penhora realizada em (i), (ii), (iii) e (iv): Em 25/06/19; (v): Em 
05/02/20; (vi): Em 27/09/19; (vii), (viii) e (ix): Em 01/12/20; (x): Em 19/08/20.

Edital de Intimação de Hasta Pública - J3721
VARA: 2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE SÃO BERNARDO DO CAMPO/SP 

PROCESSO Nº: 0012159-97.2021.8.26.0564 AUTOR: Silvio Tadeu dos Santos RÉU: Cooperativa 
Habitacional Terra Paulista Seccional XI - Residencial Mirante de São Bernardo TERCEIROS: Con-
domínio Residencial Mirante de São Bernardo; Município de São Bernardo do Campo/SP 1ª PRAÇA: 
22/08/22(14h00) até 25/08/22(14h00) e 2ª PRAÇA: 25/08/22(14h00) até 14/09/22(14h00)-60% do 
valor de 1ª Praça.  CONDUTORES:  Jucesp 1059 e 1106, pela www.d1lance.com.br. BEM: Fração 
ideal vinculada à futura benfeitoria consistente no sobrado nº 278, tipo 3, juntamente com o seu 
quintal, área de serviço e vaga para auto, de propriedade e uso privativo; confrontará, pela frente 
com a via de circulação 2; pelo lado direito com a residência-sobrado nº 277; pelo lado esquerdo 
com a residência sobrado nº 279; e pelos fundos com a residência-sobrado nº 277 e com a resi-
dência-sobrado nº 304, integrante do Condomínio Residencial Mirante de São Bernardo, situado à 
Rua Giuseppe Uliani, nº 40, Jardim das Quatro Marias, São Bernando do Campo/SP. MATRÍCULA: 
46.411 do 2º CRI de São Bernardo do Campo/SP. AVALIAÇÃO: R$ 156.659,02 (em Jan/22). Ficam 
INTIMADOS os supracitados e demais interessados das presentes designações, bem como da pe-
nhora realizada em 11/07/19.

Edital de Intimação de Hasta Pública - J3728
VARA: 24ª VARA CÍVEL DO FORO CENTRAL DA COMARCA DE SÃO PAULO/

SP PROCESSO Nº: 1099888-23.2017.8.26.0100 AUTOR: Condomínio Edifício Tejo RÉU: Espólio 
de David Gorodeski (representado por Frida Gorodeski); Frida Gorodeski TERCEIROS: Município de 
São Paulo-SP 1ª PRAÇA: 22/08/22(15h00) até 25/08/22(15h00) e 2ª PRAÇA: 25/08/22(15h00) até 
14/09/22(15h00)-60% do valor de 1ª Praça.  CONDUTORES:  Jucesp 1059 e 1106, pela www.d1lance.
com.br. BEM: Apartamento nº 72, no 7º andar do Edifício Tejo, situado na Rua Cardoso Almeida nº 
854, no 19º subdistrito - Perdizes, contendo área útil de 136,38125m², a área comum de 59,22475m², 
e total construída de 195,60600m², cabendo-lhe no terreno a fração ideal de 25,6625m² ou 1/40 avos; 
bem como a vaga para estacionamento de um auto de passeio na garagem localizada no subsolos. 
MATRÍCULA: nº 43.160 do 2º CRI de São Paulo-SP. AVALIAÇÃO: R$ 1.026.752,40 (em Mai/22). 
Ficam INTIMADOS os supracitados e demais interessados das presentes designações, bem como 
da penhora realizada em 19/05/21 e em 14/02/22.

Edital de Intimação de Hasta Pública - J3732
VARA: 1ª VARA DA FAMÍLIA E SUCESSÕES DO FORO REGIONAL DA LAPA 

DA COMARCA DE SÃO PAULO/SP PROCESSO Nº: 0005854-46.2012.8.26.0004 AUTOR: Felipe 
Krajnovic Xavier ; Melissa Krajnovic Xavier (representada por Marly Krajnovic) RÉU: José Rodolfo 
Ferreira Xavier CÔNJUGE: TERCEIROS: Ministério Público; Condomínio Madison Gramercy Park 
(Brascan Century Plaza Green Valley Residential 1); Município de Barueri-SP; União Federal CO-
PROPRIETÁRIOS: Andressa Orlandi da Silva CREDOR FIDUCIÁRIO: Brookfi eld Rio de Janeiro 
Empreendimentos Imobiliários S/A 1ª PRAÇA: 22/08/22(15h00) até 25/08/22(15h00) e 2ª PRAÇA: 
25/08/22(15h00) até 14/09/22(15h00)-75% do valor de 1ª Praça.  CONDUTORES:  Jucesp 1059 e 
1106, pela www.d1lance.com.br. BEM: Direitos sobre o apartamento nº 1001, localizado no 10º an-
dar do empreendimento denominado Brascan Century Plaza Green Valley Residential 1, situado 
na Avenida Parkinson nº 35, Praça Bensoussan s/nº, esquina com a Rua Andrade, do loteamento 
denominado “Green Valley”, no Distrito, Município e Comarca de Barueri-SP, que assim se descreve: 
possui a área privativa de 261,14m²; a área comum de 202,33m² (coberta de 132,26m² + descoberta 
de 70,07m² - já incluído o direito ao uso de estacionamento de 04 veículos na garagem coletiva do 
condomínio, situados nos subsolos); perfazendo a área total de 463,47m²; correspondendo a fração 
ideal de 0,01173 ou 1,173% no terreno e demais coisas de uso e propriedade comum . MATRÍCULA: 
nº 147.500 do CRI de Barueri-SP. AVALIAÇÃO: R$ 2.766.666,00 (em Abr/22). Ficam INTIMADOS 
os supracitados e demais interessados das presentes designações, bem como da penhora realizada 
em 21/06/17.

Edital de Intimação de Hasta Pública - J3747
VARA: 2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE SÃO BERNARDO DO CAMPO/

SP PROCESSO Nº: 1025498-43.2020.8.26.0564 AUTOR: Cooperativa de Crédito de Livre Ad-
missão e dos Transportes Rodoviários de Veículos RÉU: Bandeirantes Emanuel Ltda.; Franciene 
Eduarda Tristão de Campos TERCEIROS: Estado de São Paulo 1ª PRAÇA: 22/08/22(14h00) até 
25/08/22(14h00) e 2ª PRAÇA: 25/08/22(14h00) até 14/09/22(14h00)- 60% do valor de 1ª Praça.  
CONDUTORES:  Jucesp 1059 e 1106, pela www.d1lance.com.br. BEM: Propriedade - Um veículo 
Chevrolet/Cruze LTZ HB, 13/13, Placa FBR6897, Cor Branca, Chassi 9BGPN68M0DB241354, Re-
navam 00508984297. AVALIAÇÃO: R$ 70.000,00 (em Mai/22). Ficam INTIMADOS os supracitados 
e demais interessados das presentes designações, bem como da penhora realizada em 25/05/22.

Edital de Intimação de Hasta Pública - J3748
VARA: 30ª VARA CÍVEL DO FORO CENTRAL DA COMARCA DE SÃO PAULO/

SP PROCESSO Nº: 1055207-31.2018.8.26.0100 AUTOR: Misancon Empreendimentos Imobiliários 
Ltda. RÉU: Lanchonete da Pizza Ltda.; Francisco Barroso ; Nancy Guimarães de Matos TERCEIROS: 
Marcelo Bosco Rodrigues Conceição; Município de Camanducaia-MG; Maria Cristina Gonçalves Bri-
to; Marcio Rodrigues Conceição; Marcelo Bosco Rodrigues Conceição; Ana Teresa Lara Campos; 
Laracam Assessoria Empresarial Ltda.; União Federal (Fazenda Nacional) COPROPRIETÁRIOS: 
Ziel Cardoso Lopes; Maria das Graças Toledo Lopes; Rodrigo Abilio 1ª PRAÇA: 22/08/22(15h00) 
até 25/08/22(15h00) e 2ª PRAÇA: 25/08/22(15h00) até 14/09/22(15h00)-60% do valor de 1ª Praça.  
CONDUTORES:  Jucesp 1059 e 1106, pela www.d1lance.com.br. BEM: Partes ideais corresponden-
tes a 0,575675ha e 0,6308ha, ou seja 5.756,75m² e 6.308m², pertencentes a área maior de um 
terreno de cerrado com a área de 30 litros, mais ou menos, situado no bairro do Rincão, do munícipio 
de comarca de Camanducaia-MG, com as seguintes divisas e confrontações: principia em uma vala 
na beira da estrada que vai do Rincão à Camanducaia; canto de dividas de Francisco Lima Cesar, 
segue pela estrada até outra vala, divisas de Sebastião Vieira de Souza, faz canto segue a direita 
dividindo com o mesmo até outra vala perto da casa velha, continua dividindo com o mesmo até outra 
vala perto da casa velha, continua dividindo com o mesmo até a vala no chanfrado; faz canto segue 
a direita pelo chanfrado, dividindo com José Lima Cezar, até uma vala divisas de Francisco de Lima 
Cezar; faz canto segue a direita divisando com este até a vala na estrada onde começou e fi nda-se. 
MATRÍCULA: nº 5.564 do CRI de Camanducaia - MG. AVALIAÇÃO: R$ 1.500.000,00 (em Set/21). 
Ficam INTIMADOS os supracitados e demais interessados das presentes designações, bem como 
da penhora realizada em 22/01/20.

Edital de Intimação de Hasta Pública - J3758
VARA: 5ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE PIRACICABA/SP PROCESSO Nº: 

0001413-92.2019.8.26.0451 AUTOR: Banco do Brasil S/A RÉU: Expresso Flecha de Prata Ltda.; 
Luiz Antônio Ferraza; Zuleide Barbosa de Araújo Ferraza (Falecida) TERCEIROS: Ministério Público; 
Município de Piracicaba-SP; Condomínio Edifício José Passari; Advocacia Geral da União; Banco 
Santander S/A; Rubens Moises de Souza Júnior; Antonio Vitor Rodrigues COPROPRIETÁRIOS: Ro-
naldo Lavorenti; Marcia de Toledo Maluli Lavorenti; Rosana Lavorente Fellet; Eugenio Celso Fellet; 
Bento Antonio de Toledo Moraes; Tarlisa Padovani de Toledo Moraes; Rodolfo Norivaldo Geraldi; 
Maria Inês Ricarte Geraldi; Luciana Guedes de Sene; José Roberto Mazoldi Soriano; José Quecini; 
José Vanderlei Passari; Leonor Baptista Querino Passari; Mauro de Jesus Curti; Jaqueline Peres 
Curti; Maria da Conceição Fernandes Machado; Rodrigo Garcia Gutierres; Maura Regina Evangelista 
Alessi; Armando Rodrigues Carrasco ; Ilza Magalhães Rodrigues; Ricardo Evangelista Alessi; Antô-
nio Travaglini; Vera Maria Quecini; Vanda Maria Quecini; Vânia Maria Quecini; Valda Maria Quecini; 
Irinéia da Silva Dourado; Silvana Carla Travaglini Ferreira; Marcos Antônio Libardi Ferreira; Antônio 
Carlos Travaglini; Fernanda Aparecida Diuri Travaglini; Fabio Carlos Travaglini; Idineu Carlos Trava-
glini; Graziela de Azevedo Olivieri Travaglini USUFRUTUÁRIOS: Durval Lavorenti; Geny Cucu-
lo Lavorenti 1ª PRAÇA: 22/08/22(15h00) até 25/08/22(15h00) e 2ª PRAÇA: 25/08/22(15h00) até 
14/09/22(15h00)-60% do valor de 1ª Praça.  CONDUTORES:  Jucesp 1059 e 1106, pela www.d1lance.
com.br. BEM:  (i) Nua propriedade do prédio sob nº 1974, da Rua Governador Pedro de Toledo, em 
Piracicaba, compreendendo prédio residencial e respectivo terreno, medindo tudo 12m mais ou me-
nos de frente, igual medida nos fundos, por 33m de ambos os lados da frente aos fundos - 12x33m, 
confrontando de um lado com Lauro de Paula Leite, ou sucessores, de outro lado com Adolfo Polscow 
ou sucessores, e nos fundos com Santo Bigato, e com quem mais de direito (6,666% penhorado). 
Matrícula nº 8374 do 2º CRI de Piracicaba-SP. Cadastro Municipal 01.02.0068.0267.0001; (ii) Um 
terreno com frente para  uma Rua Frei Honório Franco, situado no Bairro Sertãozinho, em Piracicaba, 
constituído por parte do lote nº 2, que assim se descreve: mede 10,5m de frente, de um lado onde 
divide com Amadeu Gomes Domingues, mede 30,5m do outro lado, onde divide com Celso Aparecido 
de Jesus Pertile mede 31,5m, e nos fundos mede 10,37m e divide com sucessores de Antonio Sergio 
Zinsly, imóvel esse localizado no lado direito de quem da rua olha para o imóvel. Foi construído o pré-
dio nº 551 com 111,54m² de área construída. Matrícula 26.760 do 2º CRI de Piracicaba-SP. Cadastro 
municipal: 01.13.0239.0031.0000; (iii) Apartamento nº 111, do 11º andar do Condomínio Edifício José 
Passari, com frente para a Rua Governador Pedro de Toledo, nº 2006, em Piracicaba, contendo a 
área privativa real de 141,82m², área comum real de 116,42m², onde se acha implícita duas vagas 
de garagem coletiva e indeterminada, área total real de 258,24m², total equivalente a 239,3m², cor-
respondendo ao coefi ciente proporcional de 6,6666% do terreno e a fração ideal de 35m². Matrícula 
57.502 do 2º CRI de Piracicaba-SP. Cadastro Municipal 01.02.0068.0282.0011. AVALIAÇÃO: R$ 
(i) R$ 1.110.000,00 (ii) R$ 205.000,00 (iii) R$ 612.000,00 (em Jan/22). Ficam INTIMADOS os su-
pracitados e demais interessados das presentes designações, bem como da penhora realizada em 
11/08/21.

Maiores informações, condições do leilão, visitação e edital completo acesse no site.

www.lanceleiloes.com.br | Telefones (11) 5811-0740 e 99203-6014

ASTROGILDO ÁVILA SANTOS - Leiloeio Oficial - JUCESP nº 618

9BWZZZ374YT124506, 9BWZZZ377WP522423, 9BWZZZ374XT066162, 9BD178016V0516347, 
9BWZZZ30ZSP139375, 9BD15802524346932, 9BWZZZ377XP027145, 9BD146018W5981884, 9BD15802524346942, 9BD15802524339059, 9BGSC68N02C130689, 9BD15802524341260, 
9BD15802524348102, 9BD15802524347362, 9BD146000P3992029, 9BD15802524310783, 9BD15802524348316, 9BWZZZ374YT116575, 9BD178016V0517955, 9BD15802524348339, 
9BWZZZ377YP063259, 9BD146000P3992749, 9BWZZZ377WP522537, 9BD15802524347155, 9BD146000P3990118, 9BWZZZ377YP059261, 9BWZZZ377WP522521, 
9BWZZZ377YP059020, 9BWZZZ377XP027842, 9BD146000P5078348, 9BFZZZ54ZSB748950, 9BD146018W5981824, 9BWZZZ377WP522531, 9BWZZZ377XP027557, 
9BWZZZ30ZSP137577, 9BWZZZ377XP027721, 9BD178016V0516776, 9BD146018W5982613, 9BD146018W5981883, 9BGSC68N02C113996, 9BWZZZ377YP058678, 
9BWZZZ377XP027963, 9BD146018W5981873, 9BWZZZ377XP027921, 9BFZZZ54ZSB748828, 9BWZZZ377YP058506, 9BWZZZ377XP027038, 9BD146000P5076663, 
9BWZZZ377YP058513, 9BWZZZ377YP058920, 9BWZZZ377YP060488, 9BD146018W5981861, 9BWZZZ377WP522313, 9BD146000P8319122, 9BD146000P3993606, 
9BWZZZ377XP026971, 9BWZZZ30ZSP142293, 9BD15802524347677, 9BD15802524346938, 9BWZZZ377XP026998, 9BWZZZ377WP522316, 9BWZZZ377YP058629, 
9BWZZZ377YP058501, 9BWZZZ377YP063263, 9BD146018W5982586, 9BD15802524346974, 9BD178016V0517588, 9BD146000P5078370, 9BWZZZ377WP522519, 
9BD15802524347166, 9BD15802524346939, 9BD15802524348347, 9BD15802524342798, 9BD15802524347228, 9BD15802524346874, 9BD15802524347680, 9BWCB05X65P074220, 
9BWCA05X85T047370, 9BWCB05X15P076764, 93YBB8E058J923262, 9BWCA05X95T047703, 9BD15802524347557, 9BWCB05X15P076960, 9BD15802524348335, 
9BD15802524346978, 9BD15802524339982, 9BWZZZ374YT124370, 9BD15802524346933, 9BD17141T72924481, 9BD146000P3991967, 9BD178016V0517434, 9BD146000P8319125, 
9BGSC68N02C131249, 9BFZZZ54ZSB748952, 9BWZZZ374XT065901, 9BGSC68N02C131080, 9BWCA05X85T045733, 9BWZZZ377WP522529, 9BWZZZ374YT127728, 
8A1BB8E058L950774, 9BWZZZ377YP059012, 9BWZZZ377YP058785, 9BD146000P5078328, 93XGNK7408C843318, 9BR0J0060M1016830, 9BWZZZ231SP048598, 
9BR0J0020P1022860, 9BWZZZ237WP004908, 34403316038807, 9BD178016V0516356, 9BWZZZ377YP058948, 9BD146000P3994042, 9BWZZZ377XP028047, 9BD15802524348323, 
9BD15802524347015, 9BWZZZ377YP058922, 9BWZZZ377XP027272, 9BD146018W5981865, 9BD146018W5981871, 9BWZZZ377YP058882, 9BD146000P3992311, 
9BWZZZ30ZSP137534, 9BWZZZ30ZSP138367, 9BWZZZ30ZSP138370, 9BGSC68N02C130564, 9BD15802524346931, 9BD15802524348346, 9BD15802524347644, 9BD15802524347649, 
9BFZZZ54ZSB750097, 9BFZZZ54ZSB750099, 9BWZZZ377XP028021, 9BWZZZ377YP062913, 9BD15802524347220, 9BWZZZ374YT116634, 9BWZZZ30ZSP138486, 
9BWZZZ30ZSP142289, 9BD15802524347714, 9BWZZZ377XP027843, 9BD15802524346885, 8A1LB8E058L916046, 9BWCA05X95T049676, 9BD15802524347462, 9BD178016V0517632, 
9BGKZ35BVVB435204, 9BWZZZ374YT116647, 9BWCA05X75T054309, 9BWZZZ377YP058996, 9BWZZZ30ZSP139321, 9BD146000P5076658, 9BD15802524341958, 
9BD15802524343860, 9BD15802524346935, 9BD15802524348470, 9BD15802524348348, 9BD15802524347196, 9BD15802524346930, 9BD15802524347085, 9BGSC68N02C133048, 
9BD15802524347352, 9BD15802524348080, 9BD15802524347156, 9BGSC68N02C133845, 9BWZZZ374YT124590, 9BD178016V0517948, 9BGSC68N02C132235, 9BD178016V0516303, 
9BGKZ35BVVB435155, 9BD178016V0516300, 9BD178016V0513373, 9BD178016V0516949, 9BWZZZ23ZLP001822, 9BD15802524347816, 9BWZZZ377YP058724, 9BD15802524348357, 
9BWZZZ30ZSP138664, 9BWZZZ377XP026878, 9BWZZZ377YP063581, 9BFZZZ54ZSB757621, 93YLSR1TH9J207181, 9BWZZZ374YT132675, 9BD15802524347678, 
9BWZZZ377YP058825, 9BG116AS0YC404780, 9BWZZZ377XP027694, 9BD15802524340290, 9BWZZZ377YP059031, 9BD15802524348337, 9BWZZZ377YP058837, 
9BWZZZ377YP058546, 9BWZZZ374YT093166, 9BWZZZ377WP522317, 93XJNK3405C437120, 9BGKZ35BVVB418466, 9BGSC68N02C131066, 9BWZZZ374YT111481, 
9BD17141C52501814, 9BGKZ35BVVB435141, 9BD178096W0642330, 9BD178016V0512709, 9BWZZZ30ZSP137523, 9BWZZZ374YT116836, 9BD146000P8298525, 
9BD178837W0557911, 9BWZZZ377XP027117, 9BWZZZ374YT131389, 9BD178096W0651561, 9BWZZZ377WP522544, 9BWZZZ377YP058997, 9BWZZZ377XP026953, 
9BWZZZ377WP522426, 9BFZZZ54ZSB748920, 9BWZZZ377YP058596, 9BWZZZ374XT032992, 9BWZZZ377YP059100, 9BWZZZ374YT111105, 9BWZZZ377XP026871, 
9BWCB05X05P072396, 9BD15802524346922, 8AFCZZFFC5J377342, 9BWCA05X85T045845, 9BWZZZ30ZSP138378, 9BWZZZ30ZSP137457, 9BD146018W5981795, 
9BWZZZ377YP058851, 9BGKZ35BVVB418284, 9BGSC68N02C133761, 9BGSC68N02C132826, 9BD146000P3992284, 9BD15802524346834, 9BGSC68N02C132540, 
9BD146000P8298851, 9BWCA05X75T066489, 9BGSC68N02C130840, 9BD146000P3993292, 9BD146000P5076669, 9BWZZZ377YP060385, 9BWZZZ377XP027122, 
9BD146000P5078332, 9BGSC68N02C132749, 9BD146000P8319108, 9BD178096W0647503, 9BGJG19BVVB555469, 9BWZZZ374YT118159, 9BWZZZ374YT118209, 
9BD146000P3992505, 9BWZZZ377WP522575, 9BD146000P3992413, 9BGKZ35BVVB434959, 9BWZZZ374XT037479, 9BG116AS0YC403994, 8AFER13P2BJ365425, 
9BFZZZ54ZSB748949, 9BFZZZ54ZSB750113, 9BWZZZ377XP027531, 9BWDC05X12T019890, 9BD146000P3990787, 9BD146000P8319133, 9BD146000P3992710, 9BD146000P8319136, 
9BWZZZ377XP028008, 9BD178016V0516393, 9BGSC68N02C130938, 8A1TA1CZZVS005388, 9BD178016V0516417, USA631374S3199150, 9BWZZZ237WP004901, 
9BWZZZ374YT116726, 9BWZZZ237WP004909, 9BWZZZ237WP004914, 9BWZZZ377WP522438, UBMD21441246, 9BG258NATTC001028, 9BG258NATTC000998, 94DCMUD225J602892, 
UBGD21402058, 9BFZZZ54ZSB748951, 9C2MD2800YR003797, 9BD178016V0517965, 9BD15802524348341, 9BD146000S5410899, 9BGSC68N02C133249, 9BGKZ35BVVB418763, 
9BWZZZ30ZSP138264, 9BD15802524348356, 9BD15802524347086, 9BWZZZ30ZSP137548, 9BD15802524347025, 9BGSC68N02C130589, 9BD15802524346936, 9BGSC68N02C131159, 
9BD146018W5982585, 9BD178016V0517881, 9BGSC68N02C131278, 9BD15802524346979, 9BG138ARVVC956358, 9BD15802524345189, 9BD15802524347167, 9BD15802524346533, 
9BD15802524348083, 9BD15802524346937, 9BD15802524347026, 9BD146000P5076660, 9BD15802524347154, 9BWZZZ377XP027603, 9BG116AS0YC404095.

CHASSIS DE VEÍCULOS COM DIREITO À DOCUMENTAÇÃO:

08 e 09/08/2022
2ª e 3ª feira – às 09h00

EDITAL DE LEILÃO SFA-SP Nº 01/2022
PROCESSO Nº 21052.009460/2018-03

LEILÃO ONLINE E PRESENCIAL DE VEÍCULOS COM DIREITO À DOCUMENTAÇÃO E SUCATA PARA APROVEITAMENTO DE PEÇAS

Leilão Presencial no endereço: Rua Vitório, 142 - Vila Prel, São Paulo/SP, CEP 05780-410.

EDITAL DE LEILÃO do bem imóvel abaixo descrito, para conhecimento de eventuais interessados na 
lide e INTIMAÇÃO da executada  EDNA MARTINS DOS SANTOS, brasileira, casada, comerciante, 
portadora da cédula de identidade RG nº 21.750.204-0, e do CPF nº 102.669.428-06, residente e 
domiciliada à Rua Vitória da Conquista, nº 121, Jardim Vista Alegre, Campo Limpo Paulista/SP, CEP 
102.669.428-06, extraída dos autos da Execução de Título Extrajudicial, promovida por BANCO 
BRADESCO S/A. VALOR DO DÉBITO APROXIMADO: R$ 57.668,07 (cinquenta e sete mil, seiscen-
tos e sessenta e oito reais e sete centavos). PROCESSO SOB O Nº 0005262-86.2014.8.26.0115.O 
DR. MARCEL NAI KAI LEE, MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Campo Limpo 
Paulista/SP, na forma da lei, FAZ SABER, que por este Juízo processam-se os autos do processo de 
Execução de Título Judicial em face de EDNA MARTINS DOS SANTOS. O leilão será realizado 
com fulcro no artigo 879 e seguintes do CPC, bem como no Prov. CSM 1625/2009 do TJSP, através 
do site TM LEILÕES (www.tmleiloes.com.br), portal de leilões, com escritório situado à Praça Dom 
José Gaspar, nº 134, conjunto 142 – São Paulo/SP, e-mail: thais@tmleiloes.com.br, que levará a 
público, leilão de venda e arrematação na modalidade on-line com 1ª Leilão que terá início em 
03/10/2022 às 14:00 horas, encerrando-se no dia 17/10/2022 às 14:00 horas, onde serão aceitos 
lances com valor igual ou superior ao que corresponde a 100% do valor de avaliação, e não havendo 
licitantes se iniciará o 2ª Leilão no dia 17/10/2022 às 14:01 horas, encerrando-se no dia 07/11/2022 
às 14:00 horas, onde serão aceitos lances com valor igual ou superior a 65% de avaliação. Caso não 
haja licitantes no 2ª Leilão, eventuais propostas de aquisição por valor inferior serão consignadas nos 
autos para apreciação e deliberação do MM. Juízo. CONDUÇÃO DO LEILÃO: O leilão será condu-
zido pela leiloeira, Thais Silva Moreira de Sousa, devidamente matriculada na JUCESP sob nº 1.050, 
e-mail: thais@tmleiloes.com.br. DESCRIÇÃO DOS BENS: LOTE ÚNICO -  Matrícula 145.473 do 2º 
CRI de Jundiaí/SP.VALOR TOTAL DE AVALIAÇÃO R$ 222.321,51.VALOR CORRESPONDENTE À 
65% DA AVALIAÇÃO: R$ 144.508,98. LOCALIZAÇÃO DO BEM: Rua Vitória da Conquista, nº 121, 
Jardim Vista Alegre, Campo Limpo Paulista/SP.   O imóvel será vendido “AD CORPUS” no estado 
de conservação em que se encontra, sem garantia, constituindo ônus do interessado verificar suas 
condições antes das datas designadas para alienação judicial. Fica o EXECUTADO, na pessoa de 
seu representante legal e demais interessados, INTIMADOS das designações supra, se o executado 
for revel e não tiver advogado constituído, não constando dos autos seu endereço atual ou, ainda, não 
sendo ele encontrado no endereço constante do processo, a intimação considerar sê-a feita por meio 
do próprio edital de leilão. Será o edital, afixado e publicado na forma da lei. DR. MARCEL NAI KAI 
LEE. Juiz de Direito. PARA MAIORES INFORMAÇÕES, ACESSE: WWW.TMLEILOES.COM.BR.

 

Mais Informações: (11) 3237-0069
www.tmleiloes.com.br

2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CAMPO LIMPO PAULISTA/SP

EDITAL DE LEILÃO do bem imóvel abaixo descrito, para conhecimento de eventuais interessa-
dos na lide e INTIMAÇÃO dos executados S. CARDOSO CLÍNICA DE REABILITAÇÃO (Nome 
fantasia – Associação Parceiros contra as drogas e Greenville Projeto Terapêutico), CNPJ 
18.817.447/0001-73, com sede na Estrada do Bosque, nº 26, Estância Figueira Branca, Jarinu/SP,-
CEP: 13.240-000, endereço postal Rua Francisco Miguel, nº 140, Centro, Campo Limpo Paulista, 
CEP: 13.230-001, Caixa Postal n. 174, representado por SIDNEI CARDOSO, e ANTÔNIO CARLOS 
DA SILVA, portador da cédula de identidade sob n.5.999.626, inscrito no CPF/MF sob n. 540.106.088-
20 e MÁRCIA JORGE DA SILVA, portadora de cédula de identidade sob n. 7.909.519 e inscrita no 
CPF/MF sob n.319.660.318-07, ambos brasileiro, casados, residentes e domiciliados na Av. Pinhei-
rinho, nº 409, Núcleo Residencial Satélite, Várzea Paulista/SP, CEP: 13.224-240 extraída dos autos 
da EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL, promovida por DIANE ITZ SEEGERER LEIBHOLZ, 
portadora do RNE VO382091 DPMAFSP, inscrita no CPF/MF sob o n. 222.383.648-89, residente e 
domiciliada na Travessa Paranamirim, nº 70, apartamento 42, bloco 3, Condomínio Priscila, Guaru-
lhos/SP, CEP: 07.121-181, representada por seu advogado Dr. Juliano Garcia,  inscrito na OAB/SP 
sob o n. 363.621, com endereço profissional à Rua Dr. Pedro Soares de Camargo, nº 439, Anhan-
gabaú, Jundiaí/SP, CEP: 13.208-080. VALOR APROXIMADO DO DÉBITO: R$ 159.331,19 (cento e 
cinquenta e nove mil, trezentos e trinta e um reais e dezenove centavos). PROCESSO SOB O Nº 
1000892-71.2019.8.26.0115. O DR. MARCEL NAI KAI LEE, MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível de 
Campo Limpo Paulista/SP, na forma da lei, FAZ SABER, que por este Juízo processam-se os autos 
do processo de EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL em face de S. CARDOSO CLÍNICA DE 
REABILITAÇÃO. O leilão será realizado com fulcro no artigo 879 e seguintes do CPC, bem como 
no Prov. CSM 1625/2009 do TJSP, através do site TM LEILÕES (www.tmleiloes.com.br), portal de 
leilões, com escritório situado à Praça Dom José Gaspar, nº 134, conjunto 142 – São Paulo/SP, e-mail: 
thais@tmleiloes.com.br, que levará a público, leilão de venda e arrematação na modalidade on-line 
com 1ª Leilão que terá início em 13/10/2022 às 14:00 horas, encerrando-se no dia 27/10/2022 
às 14:00 horas, onde serão aceitos lances com valor igual ou superior ao que corresponde a 100% 
do valor de avaliação, e não havendo licitantes se iniciará o 2ª Leilão no dia 27/10/2022 às 14:01 
horas, encerrando-se no dia 10/11/2022 às 14:00 horas, onde serão aceitos lances com valor igual 
ou superior a 50% de avaliação. CONDUÇÃO DO LEILÃO: O leilão será conduzido pela leiloeira, 
Thais Silva Moreira de Sousa, devidamente matriculada na JUCESP sob nº 1.050, e-mail: thais@
tmleiloes.com.br. DESCRIÇÃO DO BEM: LOTE ÚNICO – IMÓVEL RESIDÊNCIAL INSCRITO NA 
MATRÍCULA 23.025 DO 2º CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DE JUNDIAÍ – SP.VALOR 
TOTAL DE AVALIAÇÃO: R$ 480.447,64.VALOR CORRSPONDENTE Á 50% DA AVALIAÇÃO: R$ 
240.223,82.LOCALIZAÇÃO DO BEM:  Av. do Pinheirinho, nº 409, Núcleo Residencial Satélite em 
Várzea Paulista, CEP: 13.224-240. O imóvel será vendido “AD CORPUS” no estado de conservação 
em que se encontra, sem garantia, constituindo ônus do interessado verificar suas condições antes 
das datas designadas para alienação judicial. Fica o EXECUTADO, na pessoa de seu representante 
legal e demais interessados, INTIMADOS das designações supra, se o executado for revel e não 
tiver advogado constituído, não constando dos autos seu endereço atual ou, ainda, não sendo ele 
encontrado no endereço constante do processo, a intimação considerar sê-a feita por meio do próprio 
edital de leilão. Será o edital, afixado e publicado na forma da lei. DR. MARCEL NAI KAI LEE. Juiz de 
Direito. PARA MAIORES INFORMAÇÕES, ACESSE O SITE: WWW.TMLEILOES.COM.BR. 

 

Mais Informações: (11) 3237-0069
www.tmleiloes.com.br

2ª VARA CÍVEL DE CAMPO LIMPO PAULISTA/SP

Ministério da Justiça e Segurança Pública - SECRETARIA NACIONAL DE PO-
LÍTICAS SOBRE DROGAS – SENAD - LE ILÃO DE BENS IMÓVEIS -  A Secretaria 
Nacional de Políticas Sobre Drogas - SENAD, com apoio da Estrutura Organizacio-
nal do Estado de São Paulo, neste ato representada pela Comissão Permanente de 
Avaliação e Alienação de Bens, designada pela Po rtaria nº 2384, de 19-04-2022, 

publicada em Aditamento Semanal nº 016 de 20-04-2022, no Diário Ofi cial da União, no atendimento 
semanal 013 de 01 de abril de 2022 em atenção ao contrato nº 70/2021, torna público que no lo-
cal, data e horário indicados no item “1” do presente edital, será realizada licitação, na modalidade 
LEILÃO ELETRÔNICO, do tipo maior lance, para venda do bem móvel indicado neste edital, de 
Alienação Antecipada, processo nº 5029848-74.2020.4.02.5101, a ser conduzido pelo(a) Leiloeiro(a) 
Público Ofi cial, Murilo Paes Lopes Lourenço, inscrito na Junta Comercial do Estado de São Paulo, 
sob a matrícula nº 1085, em conformidade com a Lei nº 7.560, de 19 de dezembro de 1986, alte-
rada 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 terá Início do 1º  leilão em 22/08/2022 às 10:00 horas e encerramento do 1º 
leilão em 24/08/2022 às 10:00 horas, em não havendo lance igual ou superior ao valor da avaliação 
para a data supra, seguir-se-á sem interrupção o 2º leilão que se encerrará em 26/08/2022 às 
10:00 horas, as unidades comerciais nº 133 e 134 do Edifício The Enterprise Center, localizadas na  
Rua Joaquim Floriano n° 834. A descrição completa das unidades, 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, fi cam os executados, bem como eventuais 
interessados, INTIMADOS das designações supra, caso não sejam localizados para as intimações 
pessoais, Será o edital “por extrato”, afi xado e publicado na forma da lei.04/08/2022.

Leilão Brasil - www.leilaobrasil.com.br

EDITAL DE LEILÃO DE IMÓVEL | Comitente vendedor: Tetrabase Engenharia e 
Construções Ltda., inscrita no CNPJ sob nº 07.534.937-0001-96. O leilão será 
realizado dia 12 de agosto de 2022, às 11:00 horas conforme o horário de 

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

FÓRUM TRABALHISTA DE BAURU/DIVISÃO DE EXECUÇÃO
EDITAL DE HASTA PÚBLICA ELETRÔNICA N° 03/2022 PARA 

CONHECIMENTO DE INTERESSADOS E INTIMAÇÃO DOS EXECUTADOS

O Excelentíssimo Senhor Doutor, SANDRO VALÉRIO BODO, Juiz do Trabalho Coordenador da Divisão de Execução de Bauru, na forma da lei, FAZ SABER, aos 
que o presente Edital virem ou dele tomarem conhecimento e interessar possa, que, nos termos do Provimento GP-CR 4/2019 do Eg. TRT da 15ª Região, com 
as adequações determinadas pela Portaria Conjunta GP-VPA-VPJ-CR nº 003/2020, será realizado LEILÃO exclusivamente na MODALIDADE ELETRÔNICA, no 
período de 22/08/2022 à 19/09/2022, às 13h00 (encerramento), ocasião em que se fará a venda pelo maior lanço oferecido, observados os valores mínimos 
determinados para cada lote de bens. Os bens dos lotes que não forem objeto de arrematação poderão ser apregoados novamente nesta mesma data, em 
repasse, 15 minutos após o encerramento do leilão, com possibilidade de recepção de lances até as 15h00. No repasse será admitido o desmembramento dos 
itens, mantendo-se, porém, o mesmo percentual de lance mínimo praticado no primeiro pregão. Havendo lances nos três minutos antecedentes ao horário 
de encerramento do leilão haverá prorrogação de seu fechamento por igual período de tempo visando manifestação de outros eventuais licitantes. Todas as 
hastas serão realizadas por meio eletrônico, sendo os bens ofertados exclusivamente no portal eletrônico do leiloeiro, no ENDEREÇO: 
www.sanchesleiloes.com.br ficando nomeado o Leiloeiro Oficial, Sr. Antonio Sanches Ramos Junior, JUCESP n° 677, credenciado nos termos do provimento 
GP-CR Nº 4/2019. Relação dos processos incluídos na presente hasta pública: 1- Processo: 0010493-06.2020.5.15.0030 - VARA DO TRABALHO DE 
OURINHOS; 2- Processo: 0010677-11.2018.5.15.0101 - 2ª VARA DO TRABALHO DE MARÍLIA; 3- Processo: 0017600-87.2009.5.15.0030 - VARA DO TRABALHO 
DE OURINHOS; 4- Processo: 0000503-69.2012.5.15.0030 - VARA DO TRABALHO DE OURINHOS; 5- Processo: 0010287-55.2015.5.15.0098 - VARA DO 
TRABALHO DE GARÇA; 6- Processo: 0010879-95.2014.5.15.0143 - VARA DO TRABALHO DE SANTA CRUZ DO RIO PARDO; 7- Processo: 
0010759-43.2014.5.15.0049 - VARA DO TRABALHO DE ITÁPOLIS; 8- Processo: 0071900-36.1997.5.15.0089 - 2ª VARA DO TRABALHO DE BAURU; 9- Processo: 
0070100-21.2003.5.15.0005 - 1ª VARA DO TRABALHO DE BAURU; 10- Processo: 0000499-13.2013.5.15.0025 - VARA DO TRABALHO DE BOTUCATU; 11- 
Processo: 0011263-84.2016.5.15.0144 - VARA DO TRABALHO DE PEDERNEIRAS; 12- Processo: 0010599-14.2018.5.15.0005 - 1ª VARA DO TRABALHO DE 
BAURU; 13- Processo: 0012506-66.2015.5.15.0025 - VARA DO TRABALHO DE BOTUCATU; 14- Processo: 0010769-32.2017.5.15.0098 - VARA DO TRABALHO 
DE GARÇA; 15- Processo: 0010777-09.2017.5.15.0098 - VARA DO TRABALHO DE GARÇA; 16- Processo: 0010310-92.2016.5.15.0024 - 1ª VARA DO TRABALHO 
DE JAÚ; 17- Processo: 0011205-53.2016.5.15.0024 - 1ª VARA DO TRABALHO DE JAÚ; 18- Processo: 0011496-87.2015.5.15.0024 - 1ª VARA DO TRABALHO DE 
JAÚ; 19- Processo: 0000126-84.2010.5.15.0025 - VARA DO TRABALHO DE BOTUCATU; 20- Processo: 0011083-39.2016.5.15.0089 - 2ª VARA DO TRABALHO 
DE BAURU; 21- Processo: 0001056-63.2013.5.15.0101 - 2ª VARA DO TRABALHO DE MARÍLIA; 22- Processo: 0010741-28.2014.5.15.0144 - VARA DO 
TRABALHO DE PEDERNEIRAS; 23- Processo: 0011700-68.2014.5.15.0024 - 1ª VARA DO TRABALHO DE JAÚ; 24- Processo: 0010822-35.2018.5.15.0144 - VARA 
DO TRABALHO DE PEDERNEIRAS; 25- Processo: 0010076-15.2018.5.15.0033 - 1ª VARA DO TRABALHO DE MARÍLIA; 26- Processo: 0010871-13.2017.5.15.0144 
- VARA DO TRABALHO DE PEDERNEIRAS; 27- Processo: 0011479-91.2019.5.15.0030 - VARA DO TRABALHO DE OURINHOS; 28- Processo: 
0010862-12.2019.5.15.0005 - 1ª VARA DO TRABALHO DE BAURU; 29- Processo: 0097100-96.2009.5.15.0033 - 1ª VARA DO TRABALHO DE MARÍLIA; 30- 
Processo: 0010310-64.2022.5.15.0030 - VARA DO TRABALHO DE OURINHOS; 31- Processo: 0010794-70.2018.5.15.0143 - VARA DO TRABALHO DE SANTA 
CRUZ DO RIO PARDO; 32- Processo: 0011011-46.2014.5.15.0049 - VARA DO TRABALHO DE ITÁPOLIS; 33- Processo: 0010060-02.2020.5.15.0030 - VARA DO 
TRABALHO DE OURINHOS; 34- Processo: 0012232-05.2015.5.15.0025 - VARA DO TRABALHO DE BOTUCATU; 35- Processo: 0010999-16.2019.5.15.0030 - 
VARA DO TRABALHO DE OURINHOS; 36- Processo: 0011815-83.2017.5.15.0089 - 2ª VARA DO TRABALHO DE BAURU; 37- Processo: 
0010911-81.2020.5.15.0049 - VARA DO TRABALHO DE ITÁPOLIS; 38- Processo: 0010693-91.2020.5.15.0101 - 2ª VARA DO TRABALHO DE MARÍLIA; 39- 
Processo: 0011215-57.2016.5.15.0005 - 1ª VARA DO TRABALHO DE BAURU; 40- Processo: 0010209-23.2019.5.15.0033 - 1ª VARA DO TRABALHO DE MARÍLIA; 
41- Processo: 0010175-06.2021.5.15.0089 - 2ª VARA DO TRABALHO DE BAURU; 42- Processo: 0011271-61.2016.5.15.0144 - VARA DO TRABALHO DE 
PEDERNEIRAS; 43- Processo: 0010429-13.2020.5.15.0089 - 2ª VARA DO TRABALHO DE BAURU; 44- Processo: 0010080-04.2018.5.15.0049 - VARA DO 
TRABALHO DE ITÁPOLIS; 45- Processo: 0011261-97.2018.5.15.0030 - VARA DO TRABALHO DE OURINHOS; 46- Processo: 0011327-63.2017.5.15.0143 - VARA 
DO TRABALHO DE SANTA CRUZ DO RIO PARDO; 47- Processo: 0011123-79.2018.5.15.0144 - VARA DO TRABALHO DE PEDERNEIRAS; 48- Processo: 
0010299-91.2016.5.15.0144 - VARA DO TRABALHO DE PEDERNEIRAS; 49- Processo: 0010915-88.2014.5.15.0030 - VARA DO TRABALHO DE OURINHOS; 50- 
Processo: 0011524-49.2016.5.15.0144 - VARA DO TRABALHO DE PEDERNEIRAS; 51- Processo: 0010790-59.2020.5.15.0144 - VARA DO TRABALHO DE 
PEDERNEIRAS; 52- Processo: 0010035-18.2022.5.15.0030 - VARA DO TRABALHO DE OURINHOS; 53- Processo: 0010092-61.2021.5.15.0033 - 1ª VARA DO 
TRABALHO DE MARÍLIA; 54- Processo: 0002351-68.2011.5.15.0049 - VARA DO TRABALHO DE ITÁPOLIS; 55- Processo: 0010095-13.2017.5.15.0144 - VARA DO 
TRABALHO DE PEDERNEIRAS; 56- Processo: 0011250-44.2022.5.15.0025 - VARA DO TRABALHO DE BOTUCATU; 57- Processo: 0145400-87.2007.5.15.0024 
- 1ª VARA DO TRABALHO DE JAÚ; 58- Processo: 0180900-46.2009.5.15.0025 - VARA DO TRABALHO DE BOTUCATU. Todas as informações necessárias para 
a participação dos licitantes no leilão, bem como quanto aos procedimentos e regras adotadas para sua validade poderão ser adquiridas através do e-mail 
contato@sanchesleiloes.com.br ou do telefone do leiloeiro (11) 4266-1522 e (11) 96361-5552 ou, ainda, através de contato com a Divisão de Execução pelo 
telefone (14) 3203-3020, ramal 140, ou e-mail divisaoexecucao.bauru@trt15.jus.br. O edital está disponível na íntegra através na página eletrônica do 
leiloeiro, em www.sanchesleiloes.com.br. Leiloeiro ANTONIO SANCHES RAMOS JUNIOR, JUCESP n° 677.

SALAS

DIVA 08/08/2022 às 15h
em: MG, SP, RS, BA, PR, RJ, PE, MT, SC, AL, ES, GO e PB

contato@megaleiloes.com.br INFORMAÇÕES: 11 3149-4600
LEILOEIRO OFICIAL:  FERNANDO JOSÉ CERELLO GONÇALVES PEREIRA - JUCESP Nº 844

LEILÃO DE 94 IMÓVEIS RESIDENCIAIS E
COMERCIAIS

LEILÃO ONLINE

Consulte taxa vigente no momento da contratação.

**Venda Condicional (valor de venda sob 
aprovação do vendedor).

À vista; Financiamento em 
até 420 meses com Taxa 
Bonificada: 9,49% a.a. + TR;*

À vista; Financiamento em 
até 360 meses com Taxa 
Bonificada de 9,99% a.a + TR*

•CASAS •TERRENOS •APARTAMENTOS •SALAS COMERCIAIS

CASAS E APARTAMENTOS:

Endereço do Leiloeiro: Alameda Santos, 787 - Conj. 132 - Jardim Paulista - São Paulo - SP

*Imóveis a partir de R$ 90.000,00 
com financiamento de R$ 60.000,00.

www.megaleiloes.com.br

www.lancejudicial.com.br - info: 0800 780 8000

01ª VARA CÍVEL DO FORO REGIONAL XI - PINHEIROS– SP
EDITAL DE 1º E 2º LEILÃO e de intimação do executado GOLD GREEN INCORPORAÇÕES E CONSTRUÇÕES DE
IMÓVEIS EIRELI e GIOVANA SILVEIRA SANTANA, bem como do títular de dominio, SANT’ANA CONSTRUÇÕES

E INCORPORAÇÕES DE IMÓVEIS LTDA, e do compromissário, GSS CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES DE IMÓVEIS LTDA. O Dr. Paulo Henrique Ribeiro
Garcia. MM. Juiz de Direito da 01ª Vara Cível do Foro Regional XI- Pinheiros– SP, na forma da lei, FAZ SABER, aos que o presente Edital de 1º e
2º leilão do bem imóvel, virem ou dele conhecimento tiverem e interessar possa, que por este Juízo processam-se os autos da Execução de Título
Extrajudicial – Processo nº 1004377-32.2021.8.26.0011- em que NEXOOS SOCIEDADE DE EMPRÉSTIMO ENTRE PESSOAS S.A.I move em face
do referido executado e que foi designada a venda do bem descrito abaixo, de acordo com as regras expostas a seguir: DOS LEILÕES: Os lances
serão captados por MEIO ELETRÔNICO, através do Portal www.lancejudicial.com.br, o 1º Leilão terá início no dia 25/10/2022 ás 00h, e terá
encerramento no dia 28/10/2022 às 14h e 21min; não havendo lance superior ou igual ao da avaliação, seguir-se-á, sem interrupção, ao 2º Leilão,
que se estenderá em aberto para captação de lances e se encerrará em 22/11/2022 às 14h e 21min (ambas no horário de Brasília), sendo vendido
o bem pelo maior lance ofertado, desde que igual ou acima de 70% do valor da avaliação. DOS PAGAMENTOS: O arrematante deverá efetuar os
pagamentos do preço do bem arrematado e da comissão de 5% sobre o preço a título de comissão a LANCE JUDICIAL, no prazo de 24 horas após
o encerramento da praça através de guia de depósito judicial em favor do Juízo responsável e do Gestor, ambas emitidas e enviadas por e-mail pelo
Gestor. A comissão devida não está inclusa no valor do lance e não será devolvida, salvo determinação judicial.  DO PARCELAMENTO: O interessado
em adquirir o bem penhorado em prestações poderá apresentar, por escrito, em e-mail dirigido ao Leiloeiro, cujo endereço segue:
contato@lancejudicial.com.br: I - até o início do primeiro leilão, proposta de aquisição do bem por valor não inferior ao da avaliação; II - até
o início do segundo leilão, proposta de aquisição do bem por valor que não seja considerado vil. A proposta conterá, em qualquer hipótese, oferta
de pagamento de pelo menos vinte e cinco por cento do valor do lance à vista e o restante parcelado em até 30 (trinta) meses, garantido por caução
idônea, por hipoteca do próprio bem imóvel, indicando, ainda, o prazo, a modalidade, o indexador de correção monetária e as condições de pagamento
do saldo. No caso de atraso no pagamento de qualquer das prestações, incidirá multa de dez por cento sobre a soma da parcela inadimplida com
as parcelas vincendas. A apresentação de proposta não suspende o leilão. A proposta de pagamento do lance à vista sempre prevalecerá sobre as
propostas de pagamento parcelado (Art. 895, CPC/15). RELAÇÃO DO BEM: DIREITOS DO APARTAMENTO N° 303, LOCALIZADO NO 3°
PAVIMENTO TIPO, do Bloco 04, no Edifício Residencial Ilhas do Norte, situado á Rua Adão Manoel da Silva, nº 197, em Barreiros, neste municipio
e Comarca de São José/SC, com a área real privativa de 55,52m², área real comum de 15,63m², área real total de 71,15m² e fração ideal do terreno
de 0,141%. O terreno onde se assenta o referido edifício possui a área de 12.068,00m² (doze mil sessenta e oito metros quadrados). Matriculado
no 1º CRI de São José- SC sob o n° 77.591. VALOR DA AVALIAÇÃO DO BEM IMÓVEL: R$ 220.000,00 (duzentos e vinte mil reais) para jun2022.

Ligue já: 
11. 3729-6600

Publique 
em jornal 
de grande 
circulação.
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