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EDITAL DE 1º e 2º LEILÕES PÚBLICOS EXTRAJUDICIAIS E INTIMAÇÃO DAS DATAS DOS 
LEILÕES – ONLINE E PRESENCIAL - Local do leilão - Travessa Comandante Salgado, 75 – 
Fundação – São Caetano do Sul – SP e online no site www.satoleiloes.com.br. 1º leilão público 
– 24/05/2022 às 11h30 - VALOR: R$ 854.285,24 e 2º leilão público – 25/05/2022 às 11h30 - 
VALOR: R$ 340.007,07. TATIANA HISA SATO, leiloeira oficial, Jucesp 817, autorizada pelo 

credor fiduciário BANCO RIBEIRÃO PRETO S/A – CNPJ nº 00.517.645/0001-04, realizará os leilões para a venda 
do imóvel abaixo descrito, por meio de alienação fiduciária, nos termos da Lei 9.514/97 – Sistema de 
Financiamento Imobiliário – SFI alterada pelas Leis Federais nº 10.931/04 e nº 13.043/14 e demais disposições 
aplicáveis pelas condições estabelecidas neste Edital: IMÓVEL: Um terreno de Lote 76 da Quadra 06, do 
loteamento Residencial Antonio Donatoni, situado em Ibaté/SP, com área total de 275m². MATRÍCULA: 138.405 – 
Cartório de Registro de Imóveis Comarca de São Carlos/SP. FIDUCIANTE: PEDRO HENRIQUE ONOFRE 
TREVISAN CPF 384.293.118-23. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE: 14/01/2020. O arrematante pagará no 
ato, o valor da arrematação e 5% de comissão da leiloeira e arcará com todas as despesas cartorárias, escritura 
pública, imposto de transmissão, foro, laudêmio, taxas, alvarás, certidões, emolumentos cartorários, registros, 
averbações e todas as despesas que vencerem a partir da data da arrematação. A desocupação / reintegração na 
posse ficará a cargo exclusivo do arrematante se no caso houver. Venda em caráter ad corpus, vendido no estado 
em que se encontra, não podendo o arrematante alegar desconhecimento das condições, características, estado 
de conservação ou eventual diferença nas medidas da unidade não dará direito a qualquer reivindicação. Fica 
intimado dos leilões o fiduciante. Maiores informações no escritório da leiloeira telefone (11) 4223-4343, 
através do edital completo disponível no site da leiloeira ou pelo e-mail contato@satoleiloes.com.br.

Materiais inservíveis

Leiloeira Oficial – Rosana Lemos da Costa – JUCESP 1038

EDITAL COMPLETO e MAIORES INFORMAÇÕES www.ricoleiloes.com.br

Tel. (11) 4040-8060 | www.RicoLeiloes.com.br

LEILÃO
Encerramento 

18/05/2022 às 09h00

Modalidade: ON-LINE ( )www.RicoLeiloes.com.br

VISITAÇÃO: 17/05/2022 DAS 9HS ÀS 16HS - Rua Vitório, 142, Vila Prel, São Paulo/SP

Espaço
Vida e Saúde

Materiais inservíveis

Leiloeiro Oficial – ANTONIO BOLLA FERREIRA LIMA – JUCESP 578

EDITAL COMPLETO e MAIORES INFORMAÇÕES www.ricoleiloes.com.br

Tel. (11) 4040-8060 | www.RicoLeiloes.com.br

LEILÃO
Encerramento 

18/05/2022 às 08h00

Modalidade: ON-LINE ( )www.RicoLeiloes.com.br

VISITAÇÃO: 17/05/2022 DAS 9HS ÀS 16HS - Rua Vitório, 142, Vila Prel, São Paulo/SP

Teresinha
Alimentação

e Conveniência 

Materiais inservíveis

Leiloeiro Oficial –  FLAVIO DE CARVALHO – JUCESP 1056

EDITAL COMPLETO e MAIORES INFORMAÇÕES www.ricoleiloes.com.br

Tel. (11) 4040-8060 | www.RicoLeiloes.com.br

LEILÃO
Encerramento 

18/05/2022 às 16h00

Modalidade: ON-LINE ( )www.RicoLeiloes.com.br

VISITAÇÃO: 13/05/2022 DAS 9HS ÀS 16HS - Rua Vitório, 142, Vila Prel, São Paulo/SP

TF
DECOR4YOU 

Materiais inservíveis

Leiloeira Oficial –  Sandra Regina de Almeida  – JUCESP 1258

EDITAL COMPLETO e MAIORES INFORMAÇÕES www.ricoleiloes.com.br

Tel. (11) 4040-8060 | www.RicoLeiloes.com.br

LEILÃO
Encerramento 

18/05/2022 às 13h00

Modalidade: ON-LINE ( )www.RicoLeiloes.com.br

VISITAÇÃO: 16/05/2022 DAS 9HS ÀS 16HS - Rua Vitório, 142, Vila Prel, São Paulo/SP

ENTREQUALITY

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

17/05
4 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 1004343-60.2021.
valor total: R$ 28,00
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17/05
9 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 46.703
valor total: R$ 63,00



 
  
              
                 
              

                 


  
                 

     
                

     
             
               
 
             


 
  


            

 
  
     




   
 

               

   
            

                  
   
  K-17/05

Edital de Intimação de Hasta Pública - J3588
VARA: 3ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE MOGI MIRIM/SP PROCESSO Nº: 

0006171-73.2008.8.26.0363 FALIDA: Inamel Móveis de Aço Ltda. ADMINISTRADOR JUDICIAL: 
Thiago Andrade Bueno de Toledo PRAÇA ÚNICA: De 23/05/22(15h00) até 07/06/22(15h00) - com 
lance mínimo partindo do valor de R$7.150.000,00 (sete milhões e cento e cinquenta mil reais).
CONDUTORES:  Jucesp 1059 e 1106, pela www.d1lance.com.br. BEM: (i) Terreno situado no “Parque 
da Empresa”, em Mogi Mirim/SP, contendo a área de 62.218m², correspondente ao lote D, medindo 
176m de frente para a Rodovia Mogi Mirim-Itapira; daí, defl ete à direita e segue com 385m, confron-
tando com propriedade de Carlos Zani; daí defl ete à direita com 184m, confrontando com a Avenida 
B; daí defl ete à direita e segue 178m, confrontando com o Lote E; daí defl ete à esquerda com 5,5m, 
confrontando com o Lote E; daí defl ete à direita e segue com 287m, confrontando com o Lote C, até 
o ponto de início, encerrando àquela área de 62.218m², cadastrado na Prefeitura sob o nº 53-38-36-
0332. Matrícula nº 3.273 do CRI de Mogi Mirim/SP;(ii) Um conjunto industrial com a área construída 
de 15.833,26m², situado à Avenida Adap, sob ns. 55/333, na cidade e comarca de Mogi Mirim/SP, 
edifi cado em um terreno que contém a área de 60.000m², dentro das seguintes medidas e confronta-
ções: com frente para a Rodovia Mogi Mirim-Itapira, mede 200m; do lado direito de quem da referida 
estrada olha para o terreno, mede também da frente para os fundos, 296,5m, e confronta com Adap 
S/A, Comércio e Indústria, encerrando a área de 60.000m², cadastrado na Prefeitura sob o nº I-14-
24-6-1A. Matrícula nº 6.173 do CRI de Mogi Mirim/SP; e(iii) Uma área de terreno designada como 
Lote C, o lugar denominado “Parque da Empresa”, em Mogi Mirim/SP, contendo a área de 14.532m², 
medindo 54m de frente para a rodovia Mogi Mirim-Itapira; do lado direito de quem da Rodovia olha 
para o terreno mede 296,5m, confrontando com Adap S/A, Comércio e Indústria; do lado esquerdo de 
quem da Rodovia olha para o terreno mede 287m, confrontando com a área remanescente de Adap 
S/A Comércio e Indústria (lote D); e nos fundos mede 50m; confrontando com Adap S/A Comércio e 
Indústria (lote E). Matrícula nº 34.606 do CRI de Mogi Mirim/SP.Ficam INTIMADOS os supracitados 
e demais interessados das presentes designações.

EDITAL DE 1º e 2º PÚBLICOS LEILÕES DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
1º Público Leilão: 27/05/2022 às 09h00/2º Público Leilão: 30/05/2022 às 14h15

ALEXANDRE TRAVASSOS, leiloeiro oficial - mat. Jucesp n° 951, com escritório à Av. Engenheiro Luís Carlos 
Berrini, 105 - 4º. Andar - Brooklin Paulista, São Paulo - SP, 04571-010 - Edifício Berrini One, autorizado por 
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS EMPÍRICA IMOBILIARIO, CNPJ n° 25.235.009/0001-
02, venderá em 1º ou 2º Leilão Público Extrajudicial, nos termos do instrumento particular, datado de 
24/07/2019, o seguinte imóvel em lote único: Sala Comercial nº 2214, localizado no 22º pavimento do 
Subcondominio Comercial, integrante do empreendimento imobiliário denominado Condomínio Helbor 
Trilogy Home, Offices e Hotel, com acesso pelo nº 1479 da Avenida Pereira Barreto, composta de área 
principal de destinação comercial, w.c. com antecâmara e terraço; com área privativa real de 36,160m², 
área real comum de 44,427m², perfazendo a área real total de 80,587m² e coeficiente de proporcionalidade 
no terreno de 0,00052180. A sala cabe direito ao uso de uma vaga de garagem, na garagem coletiva do 
empreendimento. A unidade confronta, de quem da Avenida Pereira Barreto a observa, pela frente com 
unidade autônoma final 13, pelo lado direito com espaço área sobre a área comum do condomínio, 
pelo lado esquerdo com área de circulação do pavimento e, pelos fundos com unidade autônoma de final 
15. O Empreendimento encontra-se construído em terreno coma área de 14.832,05m². Conforme Av. 06, 
o imóvel passou a denominar-se Condomínio Helbor Trilogy Home e Offices. Matrícula: 162.110 do 1º 
Cartório Oficial de Registro de Imóveis de São Bernardo do Campo/SP. Cadastrado na Prefeitura Municipal 
sob n°: 006.120.017.359. 1º PÚBLICO LEILÃO - VALOR: R$ 545.419,46 (Quinhentos e quarenta e cinco mil, 
quatrocentos e dezenove reais e quarenta e seis centavos). 2º PÚBLICO LEILÃO - VALOR: R$ 574.147,33 
(Quinhentos e setenta e quatro mil, cento e quarenta e sete reais e e trinta e três centavos). O arrematante 
pagará à vista, o valor da arrematação, 5% de comissão do leiloeiro e arcará com despesas cartoriais, 
impostos de transmissão para lavratura e registro de escritura, e com todas as despesas que vencerem a 
partir da data de arrematação. O imóvel será entregue no estado em que se encontra. Venda ad corpus. 
Imóvel ocupado, desocupação a cargo do arrematante, nos termos do art. 30 da lei 9.514/97. Ficam os 
Fiduciantes Romário Pereira da Silva, RG nº 35.487.013-SSP/SP e CPF nº 215.021.778-38 e sua esposa 
Marileuza Ribeiro da Silva, RG nº 36.115.073-8-SSP/SP e CPF nº 042.152.046-90, intimados das datas dos 
leilões pelo presente edital. Leilão online, os interessados deverão obrigatoriamente, tomar conhecimento 
do edital completo através dos sites www.superbid.net e www.sold.superbid.net.

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

DATA RETROATIVA O Banco Santander (Brasil) S/A, torna público, para conhecimento dos 
interessados, que os imóveis de sua propriedade e das empresas de mesmo grupo econômico 
serão vendidos um a um, a quem maior lance oferecer, através de Leilão Online, que encerrará 
dia 12 de Maio de 2022 a partir das 15 horas e 00 Minutos pelo site www.sold.superbid.net, 
sendo o Leiloeiro responsável: Alexandre Travassos, com escritório na Av. Eng. Luís Carlos Berrini, 
105, 4º. Andar - Ed. Berrini One - São Paulo/SP, matrícula JUCESP n° 951. O leilão será online, 
através do portal www.sold.superbid.net regido pelas normas e disposições (incluindo condições 
de pagamento) consignadas no Edital, disponível no site indicado, que os interessados aceitam 
por adesão sem qualquer restrição ou ressalva e pela legislação aplicável. Para imóveis ocupados 
por terceiros, a desocupação e propositura de eventual Ação de Imissão na Posse correrá por 
conta e risco dos arrematantes. Listagem de imóveis a serem leiloados: Lote 1: Apto c/ 142m², 
Ocupado, Rua Augusto Cioffi, 233, Ap 95 - Res. Panorama Itatiba, Centro, Itatiba/SP, 13250-091. 
Lance Inicial: R$ 378.840,00. Lote 2: Apto c/ 66m², Ocupado, Rua Sargento Bueno, 101, Ap 1004, 
Torre I, Fit Parque Da Lagoinha, Pq. Dos Lagos, Ribeirão Preto/SP, 14093-017. Lance Inicial: 
R$ 201.600,00. Lote 3: Apto c/ 102m², Ocupado, Rua Ulisses Cruz, 1303, Ap Duplex Nº 173 - Ed. 
Passos Do Parque, Tatuapé, São Paulo/SP, 03077-000. Lance Inicial: R$ 632.520,00. Lote 4: 
Casa c/ 180m², Ocupado, Rua Jose De Souza Neto, 50, Vivendas Do Coqueiro I, Campos Dos 
Goytacazes/RJ, 28021-303. Lance Inicial: R$ 246.120,00. Lote 5: Apto c/ 66m², Ocupado, Rua 
Amoroso Lima, 100, Ap 705, Cond. Cidade Nova, Rio De Janeiro/RJ, 20211-120. Lance Inicial: 
R$ 333.480,00. Lote 6: Apto c/ 52m², Ocupado, Av. Padre Joaquim Martins, 1220, Ap 501, Ed. Saba 
Coimbra, Alvorada, Contagem/MG, 32042-200. Lance inicial: R$ 118.440,00.

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

Brooklin Paulista, São Paulo - SP

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1001405-05.2019.8.26.0191. 
O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara, do Foro de Ferraz de Vasconcelos, Estado de São Paulo,Dr(a). ROGÉRIO MÁRCIO 
TEIXEIRA, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) JOSÉ LEITE DE CARVALHO, brasileiro, autônomo, RG 37584979, CPF 
356.099.744-53, que lhe foi proposta uma ação de Procedimento Comum Cível por parte de JANIO NATAL PEREIRA DOS SANTOS, 
alegando que é proprietário do imóvel situado na Rua Luiz Novaes Costa, 128, Jardim Maria Cecília, Ferraz de Vasconcelos, que fora 
locado para o requerido, para fins comerciais, pelo valor de R$ 8.000,00, pago em uma única parcela, no ato da assinatura do 
contrato, pelo prazo de 01 ano. Requer seja julgada procedente a ação; declarado rescindido o contrato de locação existente entre o 
requerente e o requerido; e ao final concedida a posse em favor do requerente, seja o requerido condenado a pagar todos os débitos 
ativos da operadora de energia, água e IPTU; além de custas processuais, verbas sucumbências e honorários advocatícios. 
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 Ferraz de Vasconcelos, aos 06 de maio de 2022. 

PADOY EMPREENDIMENTOS S.A.
CNPJ/ME: 33.629.308/0001-50 - NIRE: 35.300.536.193

EXTRATO DA ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 13 DE ABRIL DE 2022
Data, Hora, Local: 13.04.2022, às 08 horas, Itapevi/SP, na Avenida Presidente Vargas, nº 650, sala 53. Mesa: Paulo 
Ferreira Godoy (Presidente); Daniel Ferreira Godoy (Secretário). Presença: totalidade do capital social. Deliberações 
Aprovadas: (i) a redução do capital social no montante total de R$ 555.429,00, nos termos do artigo 173 da LSA, da 
seguinte forma: o montante de R$ 555.429,00 será reduzido para fi ns de dação e pagamento de imóvel aos acionis-
tas, o qual será desincorporado do capital social da Companhia, tendo em vista por esse ser julgado excessivo em re-
lação ao objeto social, de modo que o capital social atualmente de R$ 1.151.429,00 passará a ser de R$ 596.000,00; 
(ii) cancelamento de 555.429 ações ordinárias nominativas, sem valor nominal, representativas do capital social da 
Companhia; (iii) Após o cumprimento das formalidades legais conforme estabelecido no artigo 174 da LSA, sem qual-
quer manifestação impeditiva no prazo de 60 dias contados da data da publicação da presente Ata de AGE, deverá en-
tregar à acionista Debora Aparecida Fernandes Godoy (i) o imóvel identifi cado pela matrícula 97.824, no valor de R$ 
555.428,38; e (ii) o valor de R$ 0,62 em moeda corrente nacional, a serem entregues após o transcurso do prazo legal 
de 60 dias; e (iv) autorizaram a Diretoria a executar todas as medidas necessárias à consecução das deliberações apro-
vadas, em especial, mas não se limitando, aquelas necessárias para a publicação em jornais da presente Ata, nos ter-
mos dispostos no Artigo 174 da LSA, bem como para remeter os recursos devidos à acionista nos termos deliberados 
nesta ata, inclusive através de contratos de câmbio. Encerramento: Nada mais. Acionistas: Identifi cados na página 
nº 3 do Livro de Presença de Acionistas.  Mesa: Paulo Ferreira Godoy (Presidente), Daniel Ferreira Godoy (Secretário)

ANANKE PARTICIPAÇÕES S/A
CNPJ/ME nº 04.060.361/0001-84 - NIRE nº 35.300.487.699

EXTRATO DA ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA, REALIZADA EM 29 DE ABRIL DE 2022
Data, Hora, Local: 29.04.2022, às 10 horas, na sede social, Rua Itapaiúna, nº 2.434, 2º andar, Sala 03, São Paulo/SP. 
Presença: totalidade do capital social. Mesa: Presidente: Rafael Chamas Alves, Secretário: Guilherme Antonio Barrei-
ro. Deliberações Aprovadas:  [A] incorporação pela Companhia de sua subsidiária integral e controlada Ananke 
Tecnologia Ltda., CNPJ/ME nº 07.842.293/0001-01, JUCESP NIRE nº 35.220.374.031 (“Incorporação”), nos termos do 
Protocolo e do Laudo de Avaliação. [A.1] Fica consignado que estará extinta de pleno direito a Incorporada de forma 
automática, bem como, os Administradores/Renunciantes da Controlada estarão destituídos de pleito. [A.2] A Compa-
nhia é a legal sucessora pessoa jurídica responsável pelos direitos e obrigações da Ananke Ltda. ora incorporada e ex-
tinta (assumindo, inclusive, porém sem qualquer limitação a todas e quaisquer variações positivas ou negativas até en-
tão posteriores ao Laudo de Avaliação e, contábil levantadas até a presente data). [A.3] Tendo em vista que a Compa-
nhia é titular da totalidade das quotas de emissão da Incorporada e a Incorporação não resultará na emissão de novas 
ações da Companhia, a Incorporação não terá relação de substituição de participação, sendo extintas as 11.985.500 
quotas sociais de emissão da Ananke Ltda., sem qualquer alteração no capital social da Companhia neste ato e em de-
corrência da Incorporação. [A.4] A Companhia, Incorporada e Acionista aprovaram a eleição, do Foro Central da Co-
marca do Município de São Paulo como único competente para dirimir quaisquer questões decorrentes da Incorpora-
ção, por mais privilegiado que outro seja ou possa vir a ser; [B] ratifi cação para contratação da Apsis Consultoria e Ava-
liações Ltda., sede no Rio de Janeiro/RJ, CNPJ/ME nº 08.681.365/0001-30 e no CRC/RJ nº 005112/O-9, para a avaliação 
do patrimônio líquido negativo da Ananke Ltda. ora incorporado pela Companhia e elaborado com data base de 
28/02/22; [C] “Protocolo e Justifi cação de Incorporação da Ananke Tecnologia Ltda. pela Ananke Participações S.A.”, 
celebrado em 29/03/22; [D] laudo de avaliação de acervo líquido defi citário da Incorporada, constante do “Anexo I” do 
Protocolo, elaborado pelo Avaliador (“Laudo de Avaliação”), que apurou, com base no balanço patrimonial da Anan-
ke Ltda. levantado em 28/02/22, o montante negativo de R$2.873.828,71 como sendo o valor do patrimônio líquido 
da Incorporada a ser vertido para a Companhia em virtude da lícita operação societária de incorporação da Ananke 
Ltda. (resguardadas todas variações positivas ou negativas até então); [E] autorização para os administradores e/ou 
dos procuradores da Companhia a tomarem todas as providências necessárias para a Incorporação, também, promo-
vendo extinção subsequente da Ananke Ltda. Encerramento: Nada mais. São Paulo, SP, 29.04.2022. Mesa: Presiden-
te – Sr. Rafael Chamas Alves; Secretário – Sr. Guilherme Antonio Barreiro. Membros da Diretoria presentes e devida-
mente identifi cados: Rafael Chamas Alves (“Diretor”) e Guilherme Antonio Barreiro (“Diretor”), bem como sua Acio-
nista. JUCESP nº 228.157/22-5 em 05.05.2022. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

MANUFATURA DE BRINQUEDOS ESTRELA S.A.
CNPJ/MF Nº 61.082.004/0001-50 - NIRE 35300037286 - COMPANHIA ABERTA

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
Aos 28 (vinte e oito) dias do mês de abril de 2022 (dois mil e vinte e dois) às 12:00 horas, na sede social na Avenida 
Eusébio Matoso, 1375, 7º andar, Condomínio Edifício Company Plaza, CEP 05423-180, Capital, São Paulo, realizou-se 
reunião do Conselho de Administração da MANUFATURA DE BRINQUEDOS ESTRELA S.A. Assumiu a Presidência dos 
trabalhos na forma do art. 22 - Parágrafo 4º do Estatuto Social, o Conselheiro Sr. Aires José Leal Fernandes o qual con-
vidou a mim, Synesio Batista da Costa, para servir como secretário. Com a palavra, o Sr. Presidente disse que o objeti-
vo da presente reunião seria eleger os membros da Diretoria da Sociedade para um novo mandato. Após exame do as-
sunto, foi reeleito para compor a Diretoria da Sociedade, com mandato até a próxima Assembleia Geral Ordinária a ser 
realizada em 2023, permanecendo em seu cargo até a posse de seu sucessor: 1) DIRETOR PRESIDENTE, CARLOS 
ANTONIO TILKIAN, brasileiro, divorciado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG/SP nº 
3.204.350-8 e do CPF/MF nº 941.423.358-04, com escritório na Avenida Eusébio Matoso, 1375, 7º andar, Condomínio 
Edifício Company Plaza, CEP 05423-180, Capital, São Paulo, Novamente com a palavra, o Presidente informou aos pre-
sentes a necessidade de, em cumprimento do disposto no Artigo 44 da Instrução CVM nº 480 de 07/12/2009, ser esco-
lhido o DIRETOR DE RELAÇÕES COM INVESTIDORES. Colocado o assunto em discussão foi, por unanimidade, atribuí-
do ao Sr. CARLOS ANTONIO TILKIAN a função de DIRETOR DE RELAÇÕES COM INVESTIDORES, função essa que será 
exercida, cumulativamente, com as atribuições de DIRETOR PRESIDENTE, durante o presente mandato, sem prejuízo da 
responsabilidade dos demais administradores, pela divulgação de informações relativas a atos ou fatos relevantes, na 
forma da lei. Quanto à remuneração dos Diretores, em reunião própria este Conselho fi xará o montante individual a 
ser atribuído a cada Diretor, na forma do Art. 15, Parágrafo 2º do Estatuto Social, dentro do limite global aprovado pela 
Assembleia Geral Ordinária realizada nesta mesma data. A sociedade fi cará obrigada, com a assinatura isolada do Di-
retor Presidente, ou com a assinatura conjunta de dois Diretores ou ainda, com a assinatura de um Diretor e um Pro-
curador ou de um ou mais Procuradores com poderes para o ato, os quais assinarão em conjunto ou isoladamente, nos 
termos e limitações estabelecidas na procuração. As declarações de desimpedimento dos Diretores reeleitos estão ar-
quivadas na sede da Companhia. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, tendo sido lavrada a presente 
ata, no livro próprio, que foi assinada por todos os presentes. a.a.) CARLOS ANTONIO TILKIAN; AIRES JOSE LEAL FER-
NANDES, SYNESIO BATISTA DA COSTA. Confere com o Original, lavrado em livro próprio. Carlos Antonio Tilkian - Pre-
sidente. JUCESP nº 230.777/22-3 em 09.05.2022. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIZ ANTÔNIO
RE-RATIFICAÇÃO - Pregão Eletrônico nº 003 / 2022 - Processo nº 1432 / 2022

Ante o pedido de esclarecimento feito pela empresa M.W.D. Negócios & Soluções EIRELI – CNPJ nº. 
35.157.698/0001-38, acerca das exigências de documentação de qualifi cação técnica das licitantes do Pregão 
Eletrônico nº. 003/2022, cujo OBJETO é a AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO TRAILER ZERO KM 
EQUIPADO COM UNIDADE MÓVEL DE CASTRAÇÃO DE CÃES E GATOS, publicado no D.O.E. em 
12/05/2022, é a presente para RETIFICAR a redação do Item “10.7.4. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA” do Edital, 
uma vez que os documentos constaram no Anexo I – Termo de Referência, mas não foram mencionados no 
corpo do Edital, RATIFICANDO-SE as demais cláusulas do Edital e seus Anexos, inclusive em relação à data 
da sessão pública do pregão, pois que respeitado o interregno legal, da seguinte forma:
Onde se lê:
10.7.4. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA, através da apresentação de: a) Comprovação de aptidão para o 
fornecimento dos equipamentos e materiais compatíveis com o objeto da presente licitação, mediante 
apresentação de atestado(s) fornecido(s) por pessoas jurídicas de direito público ou privado, que comprove 
que a empresa licitante já entregou o objeto licitado. b) Não serão aceitos atestados emitidos por empresa do 
mesmo grupo fi nanceiro da empresa licitante, e nem por empresas que tenham vínculo de subcontratação entre 
si. c) Os atestados deverão ser elaborados em papel timbrado da fornecedora do mesmo, e deverá ser original 
ou autenticado, identifi cado e devidamente assinado, devendo conter o nome, o endereço e o telefone de contato 
do (s) atestante(s).
Leia-se: 
10.7.4. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA, através da apresentação de: a) Comprovação de aptidão para o 
fornecimento dos equipamentos e materiais compatíveis com o objeto da presente licitação, mediante 
apresentação de atestado(s) fornecido(s) por pessoas jurídicas de direito público ou privado, que comprove 
que a empresa licitante já entregou o objeto licitado. a.1) Não serão aceitos atestados emitidos por empresa do 
mesmo grupo fi nanceiro da empresa licitante, e nem por empresas que tenham vínculo de subcontratação entre 
si. a.2) Os atestados deverão ser elaborados em papel timbrado da fornecedora do mesmo, e deverá ser original 
ou autenticado, identifi cado e devidamente assinado, devendo conter o nome, o endereço e o telefone de contato 
do (s) atestante(s). b) CAT – Certifi cado de Adequação de Legislação de Trânsito e CCT – Comprovante de 
Capacidade Técnica, na VERSÃO ESPECIAL/TRAILER. c) Ensaio de frenagem expedido por laboratório, 
dentro NBR 14729 e resolução CONTRAN Nº 519/2015. d) Certifi cado de Regularidade de Estabelecimento, 
com a devida Anotação de Responsabilidade Técnica (ART), fornecido pelo Conselho Regional de Medicina 
Veterinária (CRMV). e) CREA – Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (Pessoa Jurídica) e CREA dos 
seus responsáveis técnicos (Engenheiros Mecânico e Elétrico), bem como o contrato de vínculo dos mesmos 
com a empresa. 

Publique-se na forma da Lei. 
Luiz Antônio / SP, 16 de maio de 2022. (a) RODRIGO MELLO MARQUES - Prefeito Municipal

AVISO DE REPUBLICAÇÃO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO 
Torna pública a republicação de abertura do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 21/22 - Proc. 
899/22 – Edital nº.38/22 - Objeto: Aquisição de motoniveladora, caminhão traçado 6x4, trator 

giro zero e mini carregadeira sobre rodas para a Unidade Gestora Municipal de Infraestrutura Urbana, 
conforme descritivo constante do Anexo I do Edital. O encerramento dar-se-á em  30 de maio de 
2022, às 10:00 horas. O Edital na íntegra encontra-se à disposição dos interessados, sem custos, no 
endereço eletrônico www.varzeapaulista.sp.gov.br e/ou www.bbmnet.com.br 

RENATO GERMANO- GESTOR MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA

CHAMAMENTO PÚBLICO 001/2022
PROCESSO N.º 2021/15399

A SECRETARIA DA SAÚDE DO ESTADO DE SÃO PAULO, POR INTERMÉDIO DO HOSPITAL GE-
RAL DE TAIPAS TORNA PÚBLICO O PRESENTE EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO, PARA 
SELEÇÃO DE ENTIDADE PRIVADA, SEM FINS LUCRATIVOS, INTERESSADA NA CELEBRAÇÃO 
DE CONVÊNIO VISANDO O GERANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE PARA A UNIDADE DE 
TERAPIA INTENSIVA PEDIÁTRICA, CONFORME DISPÔE A CONSITUIÇÃO FEDERAL, EM ES-
PECIAL AOS SEUS ARTIGOS 196 E SEGUINTES; A CONSTITUÇÃO ESTADUAL, EM ESPECIAL 
AOS SEUS ARTIGOS 218 E SEGUINTES, AS LEIS Nº S 8.080/90 E 8.142/90, A LEI FEDERAL Nº 
8.666/93, ARTIGO 116, 1º AO 6º E ALTERAÇÕES POSTERIORES, DEMAIS DISPOSIÇÕES LE-
GAIS E REGULAMENTARES APLICÁVEIS À ESPÉCIE E NOS TERMOS E CONDIÇÕES ESTABE-
LECIDAS NO PRESENTE INSTRUMENTO. 
OPORTUNO MENCIONAR QUE A SESSÃO PÚBLICA DE ABERTURA DOS ENVELOPES DAR-
-SE-Á NO DIA 02/06/2022, NO COORDENADORIA DE SERVIÇO DE SAÚDE, LOCALIZADO NA 
AVENIDA DOUTOR ARNALDO, 351, SALA DE REUNIÕES, ÀS 09:00 HS.
O EDITAL ESTARÁ DISPONÍVEL PARA DOWNLOAD NO SITE:http://saúde.sp.gov.br/ses/perfil/cida-
dão/homepage/outrosdestaques/edital-de-chamamento-publico E www.e-negociospublicos.com.br.
VISITA TÉCNICA OCORRERÁ DURANTE O PERÍODO DE 18/05/2022 À 30/05/2022 NO HORÁRIO 
ENTRE 08:00 E 13:00 HORAS DE SEGUNDA A SEXTA, COM AGENDAMENTO PRÉVIO ATRAVÉS 
DO TELEFONE (11) 3973-0504, email: divisaomedica@hgtaipas.com.br, COM ACOMPANHAMEN-
TO POR SERVIDOR DA UNIDADE QUE ATESTARA A SUA REALIZAÇÃO.

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
COORDENADORIA DE SERVIÇOS DE SAÚDE

HOSPITAL GERAL DE TAIPAS
“Kátia de Souza Rodrigues”

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

TOMADA DE PREÇOS Nº CIAP- CIAP-164/0006/22
O Centro Integrado de Apoio Patrimonial da Polícia Militar do Estado de São Paulo - CIAP - torna público que se acha aberta à li-
citação na modalidade TOMADA DE PREÇOS Nº CIAP-164/0006/22, Processo Nº CIAP-20220196843, objetivando a contratação 
de empresa especializada em serviços de engenharia para a manutenção da sede da Companhia de Força Tática do 13ºBPM/M, 
situado na Alameda Nothmann, Nº 463, Campos Elísios, São Paulo/SP.
O edital na íntegra e seus anexos deverão ser retirados no CIAP, situado na Avenida Cruzeiro do Sul n° 260, 5º andar, Canindé, 
São Paulo/SP, de segunda a sexta feira, das 09h às 12h e das 14h às 17h30, mediante a apresentação de CDR ou CDR-W para 
gravação dos arquivos digitais e consultado no site www.e-negociospublicos.com.br.
A data limite para entrega dos envelopes é o dia 09 de junho de 2022, às 09h, por ocasião da realização da sessão pública.
Quaisquer dúvidas poderão ser esclarecidas pessoalmente no Centro Integrado de Apoio Patrimonial da Polícia Militar do Esta-
do de São Paulo, pelo e-mail ciapuge@policiamilitar.sp.gov.br, ou pelos telefones (11) 3327-7689/7642, com os componentes 
da Seção de Finanças.

FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO  
MÉDICO E HOSPITALAR - FAMESP

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 025/2022-FAMESP/BAURU  
REGISTRO DE PREÇOS Nº 021/2022-FAMESP/BAURU  

PROCESSO Nº 7457/2022-FAMESP/BAURU
Acha-se à disposição dos interessados do dia 17 ao dia 26 de maio de 2022, das 08:00 às 12:30 
horas e das 13:30 às 17:00 horas, na Célula de Gestão de Suprimentos da Fundação para o 
Desenvolvimento Médico e Hospitalar - FAMESP/BAURU, localizada na Avenida 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 025/2022 - FAMESP/BAURU, REGISTRO DE PREÇOS EM 
CONSIGNAÇÃO PARA A AQUISIÇÃO DE STENT PERIFÉRICO AUTO EXPANSÍVEL, CATETER 
BALÃO PARA ANGIOPLASTIA PERIFÉRICA, FIO GUIA, FILTRO DE VEIA CAVA, INTRODUTOR 
LONGO ARAMADO, ETC., PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DA FAMESP: 
HOSPITAL ESTADUAL BAURU E HOSPITAL DE BASE DE BAURU, PELO PERÍODO DE  
12 MESES, do tipo MENOR PREÇO POR LOTE OFERTADO, em conformidade com o disposto no 
Anexo II. A abertura da sessão pública será no dia 27 de maio de 2022, com início às 09:30 horas.

FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO  
MÉDICO E HOSPITALAR - FAMESP

SOLICITAÇÃO DE PROPOSTA COMERCIAL 044/2022-FAMESP/BAURU
Acha-se à disposição dos interessados do dia 17/05/2022 a 24/05/2022, das 08:00 às 12:00 horas e das 
13:00 às 16:00 horas, na Célula de Gestão de Suprimentos da Fundação para o Desenvolvimento Médico 
e Hospitalar - FAMESP/BAURU, localizada na Av. Luiz Edmundo Carrijo Coube, nº 1-100, Jardim Santos 
Dumont, Município de Bauru, Estado de São Paulo, Fone (0xx14) 3103-4116, ou pelo site https://www.
famesp.org.br/compras/FAMESP-BAURU/modalidade/solicitacao de proposta comercial, a Solicitação de 
Proposta Comercial para futura contratação de empresa para fornecimento de testes reportados 
para os exames de análises de gases sanguíneos, eletrólitos e lactato, incluindo o fornecimento de 
reagente, insumos e dois equipamentos para o laboratório de análises clínicas do Hospital Estadual 
de Bauru, dois para o Hospital de Base de Bauru e um para Maternidade Santa Isabel, pelo período 
de 30 meses, conforme as especificações constantes no Anexo I desta solicitação, para análise da Diretoria 
da FAMESP.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABREÚVA

TOMADA DE PREÇOS: 019/2022
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXE-
CUÇÃO DE RECAPEAMENTO E OUTROS SERVIÇOS DE INFRAES-
TRUTURA URBANA EM DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE CABRE-
ÚVA-SP.

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 Municipal de Cabreúva, sito à Rua Floriano Peixoto, nº 158 – 
Centro, podendo adquiri-lo junto ao Setor de Suprimentos, em CD-ROM a 
ser retirado no referido endereço, mediante entrega, de mídia virgem, ou na 
forma impressa mediante o pagamento de R$ 10,00 (dez reais), a ser efetu-
ado 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 Setor 
de Suprimentos da Prefeitura Municipal de Cabreúva, no dia 01 de junho 
de 2022, até as 09:30 horas, iniciando a sua abertura às 10:00 horas.

CABREÚVA, 13 DE MAIO DE 2022.
ANTONIO CARLOS MANGINI

PREFEITO MUNICIPAL

AVISO DE LICITAÇÃO

 

 

   

AVISO DE LICITAÇÃO
MODALIDADE: Pregão Presencial 24/2022, PROCESSO: 204/2022, OBJETO RESUMIDO: REGISTRO DE 
PREÇO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS NOS COMPONENTES DE FREIOS, DIREÇÃO, TURBINAS E 
RADIADORES DE CAMINHÃO. DATA E HORA DA LICITAÇÃO: 01/06/2022 as 09h00, LOCAL DA 
LICITAÇÃO: Sala de Licitações do Paço Municipal, na Praça Cel. Brasílio Fonseca, 35, Centro, Guararema 
– SP. O Edital poderá ser lido e obtido na íntegra no Paço Municipal de Guararema, no período das 
08h30min às 16h00. Os interessados poderão obter o Edital por e-mail, enviando mensagem eletrônica para 
o endereço licitacao@guararema.sp.gov.br, informando os dados da empresa, a modalidade e o número da 
licitação. Outras informações podem ser obtidas pelo telefone (11) 4693-8012. 

JOSÉ LUIZ EROLES FREIRE,
Prefeito Municipal.

 

 

   

A PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAREMA, por meio da Secretaria Municipal de Educação, faz saber 
que estão prorrogadas até as 17h de 26 de Maio de 2022 as inscrições para o Processo Seletivo 
Simplificado – PSS (Edital nº 005/2022), para a contratação temporária, para atendimento de excepcional 
interesse público, de Professor de Inglês. As inscrições deverão ser efetuadas, exclusivamente pela 
Internet, no site, por meio do endereço eletrônico www.guararema.sp.gov.br. Diante da prorrogação, o 
cronograma do PSS - Edital nº 005/2022 fica alterado,  nos termos do edital de prorrogação. 
De acordo com o art.50 e §1º do art.65, da Lei Orgânica Municipal e com o Decreto nº 2665, de 01/09/2009, 
esta publicação apresenta-se em sua forma resumida. Seu texto integral encontra-se disponível na Portaria 
da Prefeitura Municipal de Guararema, bem como no site da Prefeitura (www.guararema.sp.gov.br)

Aviso
Encontra-se aberto na Secretaria da Justiça e Cidadania, o Pregão Eletrônico nº 15/2022, Oferta de 
Compra nº 170102000012022OC00020, objetivando a PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRES-
SÃO CORPORATIVA, POR MEIO DE OUTSOURCING. A abertura da sessão pública dar-se-á no dia 
30/05/2022 às 09:30hs. A data de início do prazo para envio de propostas eletrônicas, dar-se-á no dia 
18/05/2022. O edital na íntegra, encontra-se nos sites www.bec.sp.gov.br, e www.e-negociospubli-
cos.com.br, podendo também, ser solicitado através do e-mail: jcbraga@sp.gov.br.

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DA JUSTIÇA E CIDADANIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANALÂNDIA
Aviso de Licitação - Edital 07 – Pregão Presencial 06/2022

O Município da Estância Climática de Analândia/SP, torna público para quem possa 
interessar, que no dia 30/05/2022, às 9h00min, na sala de Licitações da Prefeitura 
Municipal, sita à Avenida 04, 381 – Centro, será realizada Licitação, aberta através do 
Edital nº 07/2022 na modalidade Pregão Presencial do tipo Registro de Preço - Menor Valor 
Global - Empreitada Global, tendo como objeto a Registro de preços para eventual e futura 
aquisição, de forma parcelada e a pedido, de CBUQ – concreto betuminoso usinado a quente 
devidamente aplicado em vias públicas pavimentadas através de operação tapa buracos, 
por empreitada e preços unitários, respeitando as necessidades e o interesse público, 
com fornecimento do material, mão de obra e equipamentos necessários. O instrumento 
convocatório e seus anexos poderão ser retirados ou consultados no Paço Municipal, à 
Avenida 04, 381, Centro, de segunda à sexta-feira das 09:00 às 11:00 e das 13:00 às 
17:00 horas ou no site oficial da Prefeitura – www.analandia.sp.gov.br. Informações através 
do telefone (19) 3566.9090 ou ainda através do e-mail: licitacoes@analandia.sp.gov.br. 
Analândia, 16 de maio de 2022. Paulo Henrique Franceschini - Prefeito.

EDITAL DE ALIENAÇÃO POR INICIATIVA PARTICULAR
PRAZO PARA RECEBIMENTO DE PROPOSTAS: 120 dias. ABERTURA DO PRAZO PARA RECEBIMENTO DE PROPOSTAS: 24 de março de 2022. LOCAL: Portal: www.iniciativabr.com.
As propostas deverão ser encaminhadas ao corretor credenciado junto ao Egrégio Vara do Trabalho de São Sebastião, Sr. JOSÉ VALÉRO JÚNIOR, até o dia 22 de agosto de 2022 às 17 horas
por meio do e-mail: contato@iniciativabr.com, com cópia para valero@iniciativabr.com e andre@iniciativabr.com. Processo nº 0010030-48.2021.5.15.0121 - Vara do
Trabalho de São Sebastião. Reclamante: ALINE CRISTINA MATOS MOTA - Reclamado: MARIA TERESA FERREIRA DIAS MARCONDES, bem como do coproprietário, FRANCISCO PINA
NETO. IMÓVEL: CASA nº 5, do “Cond. Res. Veleiros do Juquey”, sito à Avenida Pedro Esboriol, nº 303, Bairro de Juquey, Maresias, neste município e comarca, com a área total construída
de 126,80m². Matriculado no CRI de Itanhaém sob o nº 35.242. AVALIAÇÃO: R$ 1.000.000,00. EDITAL COMPLETO DISPONÍVEL NO PORTAL: www.iniciativabr.com. São Sebastião,
12 de maio de 2022. DEBORA WUST DE PROENCA - Juíza do Trabalho Titular. José Valéro Santos Júnior - Leiloeiro Público Oficial - JUCESP 809.

EDITAL DE ALIENAÇÃO POR INICIATIVA PARTICULAR
PRAZO PARA RECEBIMENTO DE PROPOSTAS: 180 dias. ABERTURA DO PRAZO PARA RECEBIMENTO DE PROPOSTAS: 23 de março de 2022. LOCAL: Portal:
www.iniciativabr.com. As propostas deverão ser encaminhadas ao corretor credenciado junto ao Egrégio Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, Sr. JOSÉ VALÉRO JÚNIOR,
até o dia 19 de setembro de 2022 às 17 horas por meio do e-mail: contato@iniciativabr.com, com cópia para valero@iniciativabr.com e andre@iniciativabr.com.
Processo nº 0043400-25.2003.5.15.0064 - Vara do Trabalho de Itanhaém/SP. Reclamante: DAVID DE HEDSON DO NASCIMENTO - Reclamado: TIJOLAR DE MONGAGUA,
COMERCIO DE MATERIAL PARA CONSTRUCAO LTDA, WALTER GOMES e MARLENE GUARNIERI GOMES, bem como da terceira interessada, APARECIDA DE REZENDE.
IMÓVEL: O prédio próprio para residencia, e seu respectivo terreno, que é o lote nº 14 da quadra 15, da V. N.S. de Fátima, no município de Mongaguá, com a área de 350,00m².
Matriculado no CRI de Itanhaém sob o nº 28.718. AVALIAÇÃO: R$ 420.000,00.  EDITAL COMPLETO DISPONÍVEL NO PORTAL: www.iniciativabr.com. Itanhaém, 10 de
maio de 2022. LUCIANO BRISOLA - Juiz do Trabalho de Itanhaem - SP. José Valéro Santos Júnior - Leiloeiro Público Oficial - JUCESP 809.
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