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Martins Agro-Imobiliária S/A
Em Liquidação - CNPJ nº 60.188.943/0001-11

Convocação - Assembléia Geral Ordinária - 30/04/2022
Data: 30/04/2022; Hora: 09:00; Local: Rua Mario Alves de Almeida, nº
225, Jardim Satélite, São José dos Campos/SP.  Deliberações: a) Presta-
ção de contas do Liquidante, período encerrado em 31/12/2021; b) Outros
assuntos de interesse social. Estão à disposição dos Srs. acionistas, na
Avenida São João 2375, sala 602 – Jardim das Colinas, São José Cam-
pos/SP, documentos que se referem o artigo 133 da Lei 6.404/76.
São José dos Campos/SP, 09/04/2022. Luiz Gustavo Mazzeo Martins.

FUSAM - Fundação de Saúde e 
Assistência do Municipio de Caçapava

CNPJ nº 50.453.703/0001-43
Edital de Licitação

Levamos ao conhecimento dos interessados que se encontra aberta a 
seguinte modalidade: Processo nº 058/2022 - Pregão Presencial nº 
016/2022 - SRP nº 011/2022 - Objeto - Registro de Preços para eventual 
Locação de Equipamentos Médicos - Aparelho de Anestesia - Abertura 
dos Envelopes: 02/05/2022 às 09h30min; Processo nº 062/2022 - 
Pregão Presencial nº 017/2022 - Objeto - Contratação de Empresa 
para Prestação de Serviços de Fisioterapia e Terapia Ocupacional na 
Fundação de Saúde e Assistência do Município de Caçapava - FUSAM 
- Abertura dos Envelopes: 28/04/2022 às 09h30min; Processo nº 
063/2022 - Pregão Presencial nº 018/2022 - SRP nº 012/2022 - Objeto 
- Registro de Preços para eventual Aquisição de Medicamentos II - 
Abertura dos Envelopes: 27/04/2022 às 09h30min.
Edital completo está disponível no site www.fusam.com.br. 

Caçapava, 09/04/2022
Fernando Luiz Pirino Zanetti - Presidente da FUSAM

MEDIC DISTRIBUIDORA
DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA.

CNPJ: 08.049.999/0001-75 - NIRE: 35.220.509.700
REUNIÃO DE SÓCIOS - EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Nos termos do quanto dispõem os artigos 1.072, caput, e 1.152, § 3º da Lei
nº 10.406/2002, fi cam os senhores Sócios convocados para a Assembleia 
de Sócios, a ser realizada, em 1ª chamada, às 09h30 horas do dia 
26/04/2022, na sede social da empresa estabelecida na Cidade de Ribei-
rão Preto/SP, a Avenida Coronel Fernando Ferreira Leite, n.º 1520, Salas
1212, Jardim Califórnia - CEP: 14026-020, e, em 2ª chamada, às 10h30 
do mesmo dia, a fi m de deliberarem sobre as seguintes ordens do dia: a) 
exame, discussão e votação acerca da prestação de contas dos adminis-
tradores, relativo ao último exercício fi scal; b)  deliberar sobre o Balanço
Patrimonial e a Demonstração dos Resultados do último exercício fi scal; e
c) distribuição desproporcional de lucros à participação dos sócios no ca-
pital social da Sociedade. Esclarece-se ainda, que nos termos do § 2 da 
Clausula 13 do Contrato Social, os administradores comunicam que se en-
contra a disposição dos sócios, na sede social da empresa, o balanço pa-
trimonial e a demonstração de resultados para respectiva ciência. Ribeirão 
Preto (SP), 04.04.2022. Daniel Malzoni Mattos Oliveira - Administrador.

Giglio S.A. Indústria e Comércio
CNPJ (MF) nº 59.105.635/0001-04

CONVOCAÇÃO DE ACIONISTAS PARA  
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA

São Convocados os Senhores Acionistas da Giglio S/A Indústria e
Comércio, a se reunirem em Assembléia Geral Ordinária e
Extraordinária no dia 28 de abril de 2022, com primeira convocação 
as 13:00 horas e segunda as 14:00 hs, em sua sede social à Rua Tietê 
nº. 112 em São Bernardo do Campo – SP, a fim de deliberarem sobre
a seguinte ordem do dia: A) Relatório da Diretoria, Balanço Patrimonial e 
Demonstrações Financeiras Relativas ao Exercicio Social Encerrado em 
31/12/2021. B) Eleição dos Membros do Conselho de Administração  
C) Outros Assuntos de Interesse da Sociedade. 

São Bernardo do Campo, 07 de Abril de 2022.
Rodrigo Giglio Saes – Presidente do Cons.de Administração

Otavio Giglio Junior – Dir.Presidente

Fundação Butantan
CNPJ 61.189.445/0001-56

HOMOLOGAÇÃO
Despacho da Superintendência de 05/04/2022. Processo nº 
001/0708/002.829/2021. Objeto: Constituição de Sistema de Registro de
Preços para Aquisição de Material de Limpeza (sacos de lixo). 
Pregão Eletrônico SRP nº 031/2021. HOMOLOGO, com fulcro no disposto 
no inciso XXII, do artigo 4º, da Lei Federal nº 10.520/2002, combinado com 
o artigo 12 do Decreto nº 63.722/2018 e inciso VII do artigo 6º da Resolução 
CEGP - 10/2002, o procedimento licitatório adotado na modalidade 
Pregão Eletrônico para Registro de Preços, ficando em decorrência 
registrado os itens nºs 1 e 2 em favor da empresa J M H FAL EMBALAGENS 
- ME, inscrita no CNPJ Nº 30.133.073/0001-12, pelo período de vigência 
de 12 meses.

Companhia Tróleibus Araraquara 
CNPJ Nº 43.956.028/0001-00 - “Em Liquidação”

Aviso
A Liquidante da Companhia Tróleibus Araraquara “Em Liquidação”, CO-
MUNICA os acionistas, na forma do Artigo 133, II, da Lei nº 6404/76, que 

GG METAIS COMERCIO DE SUCATAS LTDA EPP, torna público que 
requereu junto a  SMMS de Araraquara a Licença de Operação p/ramo 
de Comercio atacadista de Resíduos de Sucata, sito na Av. Andre 
Gustavo Malara, n.º735, Recreio Campestre Imperador 

TB LOGUER S.A.
CNPJ/MF nº 41.519.491/0001-69 - NIRE 35.300.566.459

CERTIDÃO DA ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
Data, Hora e Local: 21 de março de 2022, às 11:00 horas, na sede social
situada na Estrada dos Casa, nº 3777, bloco 02, sala 09, Município de 
São Bernardo do Campo, Estado de São Paulo, CEP: 09840-000. Edital
de Convocação com Aviso aos Acionistas: dispensada a convocação 
pela imprensa, na forma do artigo 124, §4º da Lei 6.404/76. Quórum de 
Instalação: presente o acionista detentor da totalidade das ações repre-
sentativas do capital social, conforme assinaturas apostas no Livro de
Presença de Acionistas. Composição da Mesa Diretora dos Trabalhos:
Nesterson da Silva Gomes, presidente da assembleia e Lidia Leila da Sil-
va, secretária. Ordem do Dia: a) exame, discussão e votação do relatório 
da administração, balanço patrimonial e demonstrações financeiras refe-
rente ao exercício findo em 31/12/2021; b) outros assuntos de interesse
da sociedade. Deliberações: colocado em pauta o item a) da ordem do 
dia, foram aprovados, sem restrições, o relatório da diretoria, as demons-
trações financeiras e o balanço patrimonial referente ao exercício findo
em 31/12/2021, publicado no “Diário Oficial do Estado de São Paulo” e no 
“Data Mercantil”, na versão impressa e digital, da edição de 11/03/2022.
Passando ao item b) da ordem do dia, foi dispensada a instalação do Con-
selho Fiscal conforme faculta o artigo 161 da Lei 6.404/76. Observações
Finais: 1) quórum das deliberações: aprovado por unanimidade de votos 
do Acionista presente; 2) arquivamento: ficam arquivados na sede da So-
ciedade os documentos citados; 3) encerramento: esgotada a ordem do
dia e nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente declara encerrada a
sessão, da qual lavrou-se a presente ata, a qual foi lida, achada conforme 
e assinada por todos os presentes. Acionista presente: Gedepar Empre-
endimentos, Serviços e Participações S.A., representada por Nesterson
da Silva Gomes e Lidia Leila da Silva. Na qualidade de Secretária da As-
sembleia, declaro que a presente ata é cópia fiel da ata original lavrada
em livro próprio. Nesterson da Silva Gomes - Presidente da Assembleia.
Lidia Leila da Silva - Secretária. Jucesp registro sob o nº 160.685/22-9 em 
28/03/2022. Gisela Simiema Ceschi - Secretária Geral.

BSI Capital Securitizadora S.A.
CNPJ/MF nº 11.257.352/0001-43 – NIRE 35.300.461.827
Edital de Convocação – Assembleia Geral de Titulares

dos Certifi cados de Recebíveis Imobiliários
Ficam convocados os Titulares dos Certifi cados de Recebíveis Imobiliários 
da 7 série da 1ª Emissão da BSI Capital Securitizadora S.A. Nos termos 
da clausula 10, do respectivo Termo de Securitização dos Créditos Imobi-
liários de Certifi cados de Recebíveis Imobiliários da 7 série, a reunirem-se 
em 1º Convocação, para Assembleia Geral de Titulares do CRI, de modo 
exclusivamente digital, inclusive para fi ns de voto, por meio de sistema ele-
trônico pela plataforma Teams, administrada pela Emissora, sendo certo 
que o link de acesso à reunião será disponibilizado por correio eletrônico 
aos Investidores que enviarem solicitação para amanda.melo@bsicapital.
com.br e/ou fi duciario@commcor.com.br, conforme Instrução Normativa 
CVM nº 625, de 14 de maio de 2020 (“IN CVM 625”), sendo que, haverá a 
possibilidade de participação a distância, por meio do preenchimento da 
instrução de voto, conforme instruções abaixo e também disponíveis no 
site do Agente Fiduciário a todos os Investidores, no seu website: https://
www.commcor.com.br a realizar-se em 29 de abril de 2022, na Rua José 
Versolato, nº 111, centro, São Bernardo do Campo/SP, SL 2126, para deli-
berar sobre as seguintes ordens do dia: (i) Antecipação de Recursos 
para término de obras. A Securitizadora deixa registrado que o quórum 
de instalação e o quórum de deliberação da assembleia em primeira con-
vocação é de titulares dos CRI que representem pelo menos 50% dos CRI 
em Circulação, em segunda convocação, com qualquer número conforme 
redação da clausula 10.4 do Termo de Securitização. Os Titulares dos 
CRI poderão se fazer representar na assembleia por procuração, acom-
panhada de cópia de documento de identidade, inclusive, regulamentos 
de fundos e contrato social de gestores destes fundos. Em relação à data 
de realização da assembleia, os titulares devem apresentar-se com 30 
(trinta) minutos de antecedência, munidos do respectivo documento de 
identidade, bem como, dos documentos originais previamente encaminha-
dos por e-mail à Securitizadora e ao Agente Fiduciário. São Paulo, 09 de 
abril de 2022. BSI Capital Securitizadora S.A. (09, 12 e 13/04/2022)

U.M.A. - UNIDADE MÉDICA
ASSISTENCIAL LTDA.

C.N.P.J. nº 52.349.842/0001-57 - Em Liquidação
Edital de Convocação - Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária
Convocam-se todos os sócios para A.G.O./E. a realizar-se em 28/4/2022 
às 20:30 horas em 1ª convocação com no mínimo ¾ do capital social 
(artigo 1074 Código Civil), ou às 21 horas em 2ª convocação, com 
qualquer número de sócios, única e exclusivamente por meio eletrônico, 
através do aplicativo Whatsapp, para deliberarem remotamente sobre 
a Ordem do Dia: A.G.O.: 1) Prestação de contas da administração 
e deliberação sobre o balanço patrimonial e o balanço de resultado 
econômico da sociedade (artigo 1078, I, Código Civil) em relação aos 
anos de 2022 e 2021; A.G.E.: 1) Ratifi cação de modifi cação de contrato 
social; 2) Registro da modifi cação de contrato social. Cumpre informar: 
a) os documentos da administração pertinentes à A.G.O. serão enviados 
por e-mail aos sócios até o dia 31/3/2022. Se o sócio não os receber, 
deverá avisar e solicitar novo envio ao endereço de e-mail informado 
no item “c”; b) caso o sócio opte por ser representado por procurador, é 
indispensável a procuração, a ser enviada digitalizada por e-mail ou en-
tregue fi sicamente aos cuidados da Senhora Eglê Vecenâncio de Marco 
(Avenida Aquidabã 745, Bosque, CEP 13015-210, de 2ª a 6ª das 8 às 18 
horas), com prazo de até 3 dias úteis da A.G.O. e A.G.E.; c) o endereço 
de e-mail para enviar procuração e efetuar solicitação de documentos 
da A.G.O. é o seguinte: egle.marco@gmail.com. Campinas, 22/3/2022. 
Frederico Kolar De Marco, Maria de Fátima Pacheco Caldato, Carlos 
Eduardo Hideo Hanasilo e Alexandre Amaral Palo                 (5, 9 e 14/4)

INBRANDS S.A.
(Companhia Aberta)

CNPJ/MF nº 09.054.385/0001-44 - NIRE: 35.300.362.870
AVISO AOS ACIONISTAS

A Inbrands S.A. (“Companhia”) em atendimento ao disposto no artigo 
133, da Lei nº 6.404/76, vem informar aos senhores Acionistas que, os 
documentos e informações relacionados às matérias objeto da ordem do 
dia da Assembleia Geral Ordinária da Companhia, a ser realizada no dia 
06 de maio de 2022, encontram-se à disposição dos Acionistas na sede 
da Companhia, localizada na cidade e estado de São Paulo, na Avenida 
Maria Coelho Aguiar, nº 215, Blocos C/E e G - Piso Panamby, lojas 102, 
I, J e K, Jardim São Luiz, CEP 05804-900 e no seu endereço eletrônico 
(http://www.inbrands.com.br), podendo ser obtidos também na página 
da Comissão de Valores Mobiliários (http://www.cvm.gov.br). 
Comunicamos, ainda, que a publicação dos documentos exigidos pela 
legislação aplicável será tempestivamente realizada pela Companhia no 
jornal costumeiro. São Paulo, 05 de abril de 2022. INBRANDS S.A. - 
Juliana Regina Guerra - Diretora Administrativa e Financeiro e de 
Relação com Investidores.

Empresa de Desenvolvimento de
Limeira S/A - EMDEL -

“Em Liquidação”
C.N.P.J./M.F. 45.144.516/0001-48

Aviso de Licitações Abertas Junto a Emdel “Em Liquidação”
Licitação Diferenciada Com Cota Reservada Para Microempresa, 
Empresa De Pequeno Porte E Microempreendedor Individual - 
Edital nº: 002/2022 - Processo Administrativo nº: 085/2021 - 
Modalidade: Pregão Presencial nº 002/2022 - Objeto: Aquisição de 
caixas de fibra de vidro com tampa. Data Para Apresentação Dos 
Envelopes: Dia 27/04/2022 às 09:30 horas, na sala de Licitações do 
Departamento de Gestão de Suprimentos - DGS, da Prefeitura 
Municipal de Limeira. O Edital e seus anexos poderão ser adquiridos 
sem custo no site da EMDEL “Em Liquidação”: https://goo.gl/DNr75x 
ou mediante a gravação em mídia, desta forma o interessado deve 
comparecer com mídia gravável no Departamento de Compras e 
Licitações da Empresa de Desenvolvimento de Limeira S/A - EMDEL - 
“Em Liquidação”, de segunda à sexta-feira, das 08:00 as 12:00 e das 
14:00 as 17:00 horas, na Rua Dr. Alberto Ferreira, nº 179, conjunto A - 
Centro, CEP 13.480-074 - Limeira - SP, ou ainda, mediante o 
recolhimento da taxa de R$ 0,33 (trinta e três centavos) por folha de 
acordo com o Decreto Municipal n° 474, de 28 de dezembro de 2021.

Limeira, 08 de Abril de 2022
Dionísio Franco Simoni - Liquidante

TB URBEM S.A.
CNPJ/MF nº 41.757.463/0001-80

NIRE 35.300.567.587
CERTIDÃO DA ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

Data, Hora e Local: 21 de março de 2022, às 11:00 horas, na sede so-
cial situada na Praça Whitaker Penteado, nº 183, 1º andar, Vila Guarani, 
Município de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP: 04307-050. Edital 
de Convocação com Aviso aos Acionistas: dispensada a convocação 
pela imprensa, na forma do artigo 124, §4º da Lei 6.404/76. Quórum de 
Instalação: presente o acionista detentor da totalidade das ações repre-
sentativas do capital social, conforme assinaturas apostas no Livro de 
Presença de Acionistas. Composição da Mesa Diretora dos Trabalhos:
Nesterson da Silva Gomes, presidente da assembleia e Lidia Leila da Sil-
va, secretária. Ordem do Dia: a) exame, discussão e votação do relatório 
da administração, balanço patrimonial e demonstrações financeiras refe-
rente ao exercício findo em 31/12/2021; b) outros assuntos de interesse
da sociedade. Deliberações: colocado em pauta o item a) da ordem do 
dia, foram aprovados, sem restrições, o relatório da diretoria, as demons-
trações financeiras e o balanço patrimonial referente ao exercício findo
em 31/12/2021, publicado no “Diário Oficial do Estado de São Paulo” e no 
“Data Mercantil”, na versão impressa e digital, da edição de 11/03/2022.
Passando ao item b) da ordem do dia, foi dispensada a instalação do Con-
selho Fiscal conforme faculta o artigo 161 da Lei 6.404/76. Observações
Finais: 1) quórum das deliberações: aprovado por unanimidade de votos 
do Acionista presente; 2) arquivamento: ficam arquivados na sede da So-
ciedade os documentos citados; 3) encerramento: esgotada a ordem do
dia e nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente declara encerrada a
sessão, da qual lavrou-se a presente ata, a qual foi lida, achada conforme 
e assinada por todos os presentes. Acionista presente: Gedepar Empre-
endimentos, Serviços e Participações S.A. representada por Nesterson da 
Silva Gomes e Lidia Leila da Silva. Na qualidade de Secretária da As-
sembleia, declaro que a presente ata é cópia fiel da ata original lavrada
em livro próprio. Nesterson da Silva Gomes - Presidente da Assembleia 
- Lidia Leila da Silva - Secretária. Jucesp registro sob o nº 166.622/22-0
em 28/03/2022. Gisela Simiema Ceschi - Secretária Geral.

TB Green S.A.
CNPJ/ME nº 40.030.460/0001-87 – NIRE 35.300.560.728

Certidão da Ata de Assembleia Geral Ordinária
Data, Hora e Local: 21/03/2022, às 11:00 horas, na sede social situada na 
Av. Brigadeiro Faria Lima, nº 1912, conjunto 15M, Jardim Paulistano, São 
Paulo-SP. Edital de Convocação com Aviso aos Acionistas: dispensada 
a convocação pela imprensa, na forma do artigo 124, § 4º da Lei 6.404/76. 
Quórum de Instalação: presente o acionista detentor da totalidade das 
ações representativas do capital social, conforme assinaturas apostas no 
Livro de Presença de Acionistas. Composição da Mesa Diretora dos 
Trabalhos: Nesterson da Silva Gomes, presidente da assembleia e Lidia 
Leila da Silva, secretária. Ordem do Dia: a) exame, discussão e votação 
do relatório da administração, balanço patrimonial e demonstrações fi nan-
ceiras referentes aos exercícios fi ndos em 31/12/2020 e 31/12/2021; b) 
outros assuntos de interesse da sociedade. Deliberações: colocada em 
pauta o item a) da ordem do dia, foram aprovados, sem restrições, o rela-
tório da diretoria, as demonstrações fi nanceiras e o balanço patrimonial 
referente aos exercícios fi ndos em 31/12/2020 e 31/12/2021, publicados 
no “Diário Ofi cial do Estado de São Paulo” e “Gazeta de São Paulo”, nas 
versões impressa e digital, da edição de 11/03/2022. Passando ao item b) 
da ordem do dia, foi dispensada a instalação do Conselho Fiscal conforme 
faculta o artigo 161 da Lei 6.404/76. Observações Finais: 1) Quórum das 
deliberações: aprovado por unanimidade de votos do Acionista presente; 
2) Arquivamento: fi cam arquivados na sede da Sociedade os documentos 
citados; 3) Encerramento: esgotada a ordem do dia e nada mais havendo 
a tratar, o Sr. Presidente declara encerrada a sessão, da qual lavrou-se a 
presente ata, a qual foi lida, achada conforme e assinada por todos os pre-
sentes. Acionista presente: Gedepar Empreendimentos, Serviços e Parti-
cipações S.A. representada por Nesterson da Silva Gomes e Lidia Leila da 
Silva. Na qualidade de Secretária da Assembleia declaro que a presente 
ata é cópia fi el da ata original lavrada em livro próprio. Assinaturas: Nes-
terson da Silva Gomes – Presidente da Assembleia; Lidia Leila da Silva 
– Secretária. JUCESP – Registrado sob nº 168.097/22-9 em 30/03/2022. 
Gisela Simiema Ceschin – Secretária Geral.

TB Frotas S.A.
CNPJ/MF nº 39.665.255/0001-09 – NIRE 35.300.558.596

Certidão da Ata de Assembleia Geral Ordinária
Data, Hora e Local: 21/03/2022, às 11:00 horas, na sede social situada 
na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1.912, conjunto 15L, Jardim Paulistano, 
São Paulo, Estado de São Paulo. Edital de Convocação com Aviso aos 
Acionistas: dispensada a convocação pela imprensa, na forma do artigo 
124, § 4º da Lei 6.404/76. Quórum de Instalação: presente o acionista 
detentor da totalidade das ações representativas do capital social, con-
forme assinaturas apostas no Livro de Presença de Acionistas. Composi-
ção da Mesa Diretora dos Trabalhos: Nesterson da Silva Gomes, presi-
dente da assembleia e Lidia Leila da Silva, secretária. Ordem do Dia: a) 
exame, discussão e votação do relatório da administração, balanço patri-
monial e demonstrações fi nanceiras referente aos exercícios fi ndos em 
31/12/2020 e 31/12/2021; b) outros assuntos de interesse da sociedade. 
Deliberações: colocado em pauta o item a) da ordem do dia, foram apro-
vados, sem restrições, o relatório da diretoria, as demonstrações fi nancei-
ras e o balanço patrimonial referente aos exercícios fi ndos em 31/12/2020 
e 31/12/2021, publicados no “Diário Ofi cial do Estado de São Paulo” e 
na “Gazeta de São Paulo”, nas versões impressa e digital, da edição de 
11/03/2022. Passando ao item b) da ordem do dia, foi dispensada a ins-
talação do Conselho Fiscal conforme faculta o artigo 161 da Lei 6.404/76. 
Observações Finais: 1) quórum das deliberações: aprovado por unanimi-
dade de votos do Acionista presente; 2) arquivamento: fi cam arquivados na 
sede da sociedade os documentos citados; 3) encerramento: esgotada a 
ordem do dia e nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente declara encer-
rada a sessão, da qual lavrou-se a presente ata, a qual foi lida, achada 
conforme e assinada por todos os presentes. Acionista presente: Gede-
par Empreendimentos, Serviços e Participações S.A. representada por 
Nesterson da Silva Gomes e Lidia Leila da Silva. Na qualidade de Secre-
tária da Assembleia, declaro que a presente ata é cópia fi el da ata origi-
nal lavrada em livro próprio. Nesterson da Silva Gomes – Presidente da 
Assembleia; Lidia Leila da Silva – Secretária. JUCESP – Registrado sob nº 
168.096/22-5 em 30/03/2022. Gisela Simiema Ceschin – Secretária Geral.
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