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CHUVA MAIS FORTE EM 37 ANOS 
PARA A MAIOR CIDADE DO PAÍS

 ASão Paulo viveu uma segunda-feira de 
caos após chover em algumas horas 66% 
do total esperado para o mês de  fevereiro

De acordo com o Inmet, foi a maior 
quantidade de chuva em 24 horas 
para o mês de fevereiro ocorrida 
em 37 anos na Capital, com 114 mm 
entre o � m da tarde de domingo e 

9h desta segunda-feira. Esse volu-
me foi superado pela última vez pe-
los 121,8 mm registrados em 1983. A 
circulação de ônibus, metrô e trens 
foi comprometida e o rodízio de 

veículos foi suspenso. O rio Pinhei-
ros, que não registrava enchente há 
15 anos, transbordou e marginais 
� caram intransitáveis. Chuva deve 
continuar hoje.       ESPECIAL/A4 E A5
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Temporal abre 
cratera em rodovia 
no interior de SP
O litoral e o interior paulista tam-
bém foram atingidos pelas fortes 
chuvas durante a madrugada e 
a manhã desta segunda-feira. O 
temporal abriu uma cratera na ro-
dovia Marechal Rondon, causou 
alagamentos em várias cidades 
do Estado e deixou ao menos três 
pessoas desaparecidas. Na Baixa-
da Santista, Itanhaém registrou o 
maior volume de chuva das últi-
mas 24 horas.                    ESPECIAL/A5

Prejuízo na Grande SP 
chega a R$ 110 milhões
O impacto da forte chuva que 
atingiu todo o Estado nas úl-
timas 48 horas, também cau-
sou prejuízos na região me-
tropolitana de São Paulo. Os 
bombeiros anunciaram que, 
até o início da tarde desta se-
gunda, houve 151 desabamen-
tos, 134 quedas de árvores e 
857 pontos de alagamento na 
Grande SP. Em Taboão mais 

de 180 famílias � caram desa-
brigadas (foto).  As vendas do 
comércio varejista da região 
metropolitana de São Paulo 
também devem sofrer até R$ 
110 milhões de prejuízo por 
causa das chuvas que atingi-
ram Osasco, Guarulhos e as 
cidades do ABCD, segundo 
estimativa da FecomercioSP.
 ESPECIAL/A4

Os transbordamentos 
dos rios Tietê e 

Pinheiros causaram 
difi culdades aos 

paulistanos na manhã 
desta segunda-feira
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FALE COM A GAZETA

“Um jornal independente é um jornal que tem 
a missão de levar à tona as informações que lhe 
são conferidas,  não se vendendo aos interesses 
partidários e políticos,  sempre focado em um 
único objetivo: informar corretamente os seus 

leitores. O Leitor em primeiro lugar”. 

DANIEL SOUZA
Diretor Presidente

MARCELO BARROS
Diretor - Vale do Ribeira

ALEXANDRE BUENO
Diretor - Litoral e Vale do Paraíba 

Jornal Associado:Edição digital 
certifi cada:

GRUPO 
GAZETA DE S. PAULO

AMANHÃ: QUINTA: 3 e 4 5 e 6SEXTA:

21° 26°
19° 24°

18° 22°

17° 21°

17° 23°

19° 25°

21° 27°

20° 26°
Sol Poucas nuvens Nublado Chuva rápida Chuva

Sol com nuvens 
durante o dia. 
Períodos com 
chuva a qualquer 
hora.

Sol com muitas 
nuvens. Pancadas 
de chuva à tarde e 
à noite.

Sol e aumento de 
nuvens de manhã. 
Pancadas de chuva à 
tarde e à noite.

17º 23° 18º 25° 17º 27°

Uma proposta que libera em território indí-
gena práticas como a mineração, o garim-
po e o cultivo de transgênicos é criminosa, 
do ponto de vista legal; imoral, do ponto de 
vista ético; entreguista, do ponto de vista 

político e econômico, além de burra, do ponto de vista 
da sustentabilidade socioambiental. Ainda assim, e 
por incrível que possa parecer, este é o teor do projeto 
de Lei que chegou, na semana passada, ao Congresso 
Nacional. 

LEGALMENTE, a medida apresenta graves proble-
mas, já que o cultivo de transgênicos em território in-
dígena é proibido desde 2007, assim como o garimpo e 
a mineração. Além disso, a Constituição Federal prevê a 
soberania dos povos tradicionais sobre seus territórios, 
direito que seria flagrantemente desrespeitado;

 ETICAMENTE, o governo brasileiro se porta de for-
ma vergonhosa, sem o me-
nor pudor em contrariar os 
interesses e atentar contra a 
vida de seu povo, prejudican-
do especialmente àqueles que 
mais necessitam da proteção 
do Estado;

 POLITICAMENTE é uma 
grave ameaça à soberania 
nacional, quando coloca o 
território, seu povo, a cultura 
e toda sua riqueza (na super-
fície ou no subsolo), à dispo-
sição de grupos econômicos 

internacionais;
 ECONOMICAMENTE, visa apenas garantir privilé-

gios para latifundiários, empresários e investidores, 
colocando o Estado submisso a interesses alheios ao 
povo, à geração de empregos ou fomento à economia;

 5) SOCIO AMBIENTALMENTE é uma tragédia, consi-
derando a diversidade de povos e espécies que habitam 
estes territórios, com toda sua riqueza cultural e bioló-
gica que estarão ameaçados.

 O leitor agora deve estar se perguntando: se o 
projeto é tão desastroso para o povo brasileiro, por 
que foi apresentado pelo Executivo? Para atender não 
os interesse do povo, mas de ruralistas, garimpeiros 
e mineradoras internacionais, em busca de expansão 
de suas atividades em solo amazônico, ou em áreas de 
proteção. Estes são os grupos que hoje dialogam com a 
presidência da República e pautam projetos como esse. 

*Nilto Tatto é deputado federal pelo PT por São Paulo.

ARTIGO

Nilto Tatto
COLABORADOR 

Sob
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 D O serviço permite que os passageiros adquiram bilhetes em formato QR Code (um tipo de código de barras), no valor de R$ 4,40

MARCIA ALVES/METRÔ SP

Passageiros que circularem pelo 
Aeroporto Internacional de 
Guarulhos poderão adquirir bi-
lhetes para acessar a Linha 13-
Jade por meio de três máquinas 

de autoatendimento. Os terminais de ven-
da ficam perto das áreas de transfer dos 
ônibus que fazem o trajeto entre a Estação 
Aeroporto-Guarulhos da CPTM e os termi-
nais 1, 2 e 3.

O serviço permite que os passageiros 
adquiram bilhetes unitários em formato 
QR Code (um tipo de código de barras), no 
valor de R$ 4,40. É possível pagar utilizan-
do cartão de débito. Os passageiros tam-
bém podem adquirir créditos para os bi-
lhetes Bom e BU nessas três máquinas.

Neste primeiro mês, um profissional 
uniformizado estará em cada um dos três 
terminais para orientar os passageiros du-
rante o horário da operação ferroviária, 
que é das 4h à meia noite.

Com o código em mãos, o passageiro 
deve passar o bilhete impresso ou a tela 
do celular nas catracas que tem os valida-
dores identificados com o símbolo do QR 
Code, nas estações onde há leitores. 

Mais informações sobre o serviço e os 
pontos de atendimento podem ser obtidas 
no site www.saopaulo.sp.gov.br. 

COMPRA PELO CELULAR. 
Além disso, é possível comprar o bilhete 
QR Code com cartão de crédito pelo celu-
lar, por meio do aplicativo VouD, que pode 
ser baixado em lojas virtuais de Android e 
iOS. Outra opção é adquirir o QR Code na 
bilheteria da Estação Aeroporto-Guaru-
lhos, pagando em dinheiro.

Inicialmente, os bilhetes servem para o 
Connect e a linha regular e, posteriormen-
te, poderão ser estendidos para o Expresso 
Aeroporto, que tem uma tarifa diferencia-
da de R$ 8,80. (GSP)

Cumbica tem três terminais para 
venda de bilhetes QR Code da CPTM

Os terminais 
de venda � cam 
perto das áreas 
de transfer dos 
ônibus que 
fazem o trajeto 
entre a Estação 
Aeroporto-
Guarulhos 
da CPTM e os 
terminais 1, 2 e 3

Fique 
ligado  

O Projeto Guri, 
programa so-
ciocultural da 
Secretaria de 
Cultura e Eco-

nomia Criativa do Estado, 
continua a receber inscri-
ções para mais de 30 opções 
de cursos gratuitos de músi-
ca para crianças e adolescen-
tes, na faixa etária entre 6 e 
18 anos incompletos.

As matrículas podem ser 
realizadas no site projetogu-
ri.org.br até 28 de fevereiro, 
conforme os dias e horá-
rios de atendimento de cada 
polo, e por ordem de che-
gada. O Projeto Guri possui 
centros de educação musi-
cal nas regiões de Araçatuba, 
Jundiaí, Itapeva, Marília, Pre-
sidente Prudente, Ribeirão 
Preto, São Carlos, São José 
dos Campos, São José do Rio 

Projeto Guri segue com 
vagas abertas em SP

TODOS OS POLOS. Matrículas podem ser realizadas pela internet até 28 de 
fevereiro, conforme os dias e horários de atendimento de cada unidade

Preto, Sorocaba e no litoral 
do Estado.

Para realizar a matrícu-
la, é necessário comparecer 
diretamente ao polo em que 
deseja estudar, acompanha-
do pelo responsável, portan-
do os seguintes documen-
tos: certidão de nascimento 
ou RG (original e cópia); 
comprovante de matrícula 
escolar e/ou declaração de 
frequência escolar; RG do 
responsável (original e có-
pia) e comprovante de ende-
reço para consulta.

OPORTUNIDADE. 
O Projeto Guri é o maior 
programa sociocultural bra-
sileiro e oferece, nos perío-
dos de contraturno escolar, 
cursos de iniciação musical, 
luteria, canto coral, tecnolo-
gia em música, instrumen-

tos de cordas dedilhadas, 
cordas friccionadas, sopros, 
teclados e percussão, para 
crianças e adolescentes en-
tre 6 e 18 anos (até 21 anos 
nos Grupos de Referência e 
na Fundação Casa).

Não é necessário ter co-
nhecimento prévio de mú-
sica nem possuir instru-
mento ou realizar testes 
seletivos. O início das aulas 
ocorre de acordo com a data 
de matrícula de cada aluno.

“Nossa ideia é potencia-
lizar a ousadia e o exercício 
criativo. Queremos estimu-
lar a criação individual e co-
letiva dos jovens que parti-
cipam do projeto e fazê-los 
entrar em contato com a 
música de um jeito diverti-
do”, explica Deborah Lobo, 
assessora de projetos espe-
ciais do Guri. (GSP)

 O Projeto Guri 
possui centros de 
educação musical 
nas regiões 
de Araçatuba, 
Jundiaí, Itapeva, 
Marília, 
Presidente 
Prudente, 
Ribeirão Preto, 
São Carlos, São 
José dos Campos, 
São José do Rio 
Preto, Sorocaba 
e no litoral do 
Estado
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entrar em contato com a 
música de um jeito diverti-
do”, explica Deborah Lobo, 
assessora de projetos espe-
ciais do Guri. (GSP)

 O Projeto Guri 
possui centros de 
educação musical 
nas regiões 
de Araçatuba, 
Jundiaí, Itapeva, 
Marília, 
Presidente 
Prudente, 
Ribeirão Preto, 
São Carlos, São 
José dos Campos, 
São José do Rio 
Preto, Sorocaba 
e no litoral do 
Estado
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 A Sem citar o nome do mi-
nistro da Economia, Paulo 
Guedes, o presidente da Câ-
mara dos Deputados, Rodrigo 
Maia, criticou o uso de “ter-
mos pejorativos” para defen-
der a reforma administrativa, 
mas disse apoiar a decisão do 
governo de promover uma 
reformulação nas carreiras 
de servidores públicos ainda 
este ano.

“Todos os serviços públi-
cos têm que ser tratados com 
muito respeito e usos de ter-
mos pejorativos criam confli-
tos, mas há uma concentra-
ção de renda que a população 
não concorda mais”, disse 
Maia durante café da manhã 
na Federação das Indústrias 
do Rio de Janeiro. “O estado 
custa muito e serve pouco, 
estou otimista que vamos 
mudar isso com reformas”,  
completou.

Na sexta-feira, Guedes 
comparou os funcionários 
públicos a “parasitas”. A decla-
ração repercutiu mal entre vá-
rias categorias de servidores e, Rodrigo Maia participou de café da manhã na Federação das Indústrias do RJ nesta segunda

TÂNIA RÊGO/AGÊNCIA BRASIL

Maia critica uso de ‘termos 
pejorativos’ sem citar Guedes

SERVIÇO PÚBLICO. Presidente da Câmara saiu em defesa de proposta do governo de reformular carreiras 

inclusive, aliados do governo. 
Maia afirmou, no entanto, que 
a decisão do governo de ela-
borar um projeto de lei que 
considere mudanças no fun-
cionalismo somente para os 
novos concursados vai ajudar 
sua aprovação.

“O sistema novo vai ser im-
plementado nos novos con-
cursos, isso ajuda a tramita-
ção [no Congresso]. Muda a 
estabilidade, a promoção pas-
sa a ser por mérito e não mais 
pelo tempo de serviço, vão 
ter dois sistemas funcionan-
do um contra o outro, mas 
em algum momento o anti-
go vai acabar”, disse Maia, sen-
do muito aplaudido. “Há uma 
grande concentração de ren-
da que a população não con-
corda mais”, afirmou.

Segundo ele, além da refor-
ma administrativa, a reforma 
tributária também é muito 
importante para o País vol-
tar a crescer e previu que em 
quatro a cinco meses devem 
aprovar a PEC 45, do deputa-
do Baleia Rossi (MDB/SP). (EC)

Não quis 
ofender, diz 
Guedes sobre 
parasita

 A O ministro da Economia, 
Paulo Guedes, se descul-
pou pela declaração em que 
compara servidores públi-
cos a parasitas, que acabou 
repercutindo mal entre in-
tegrantes do funcionalismo.

Guedes reafirmou que 
sua fala foi tirada de con-
texto e que se referia a es-
tados e municípios em ca-
sos extremos quando toda 
a receita vai para salários, 
e não para saúde, educação 
e segurança. “Se o estado 
existe para si próprio então 
é como um parasita - o es-
tado perdulário - maior que 
o hospedeiro - a sociedade”,  
disse o ministro.

“Eu me expressei muito 
mal, e peço desculpas não 
só a meus queridos fami-
liares e amigos mas a to-
dos os exemplares funcio-
nários públicos a quem 
descuidadamente eu possa  
ter ofendido”. 

Na sexta-feira (7), Guedes 
afirmou que  “o funciona-
lismo teve aumento de 50% 
acima da inflação, além de 
ter estabilidade na carreira 
e aposentadoria generosa. 
O hospedeiro está morren-
do, o cara virou um parasita”, 
disse, defendendo o fim dos 
reajustes automáticos.

Ao comentar sua propos-
ta, Guedes citou pesquisa 
Datafolha que diz que 88% 
dos brasileiros são a favor da 
demissão de servidores por 
mau desempenho. “A popu-
lação não quer mais isso”, 
afirmou no evento, receben-
do muitos aplausos.

“O Estado, o governo mu-
nicipal, o governo estadual, 
neste caso, vira um parasita 
maior que o hospedeiro, ou 
seja, a comunidade a quem 
deve servir”, diz. 

Guedes afirmou, ain-
da, que se trata de um 
erro sistêmico e que não 
é culpa da maioria dos  
servidores.

Nesta segunda, em even-
to na Firjan (Federação das 
Indústrias do Rio), o pre-
sidente da Câmara, Rodri-
go Maia (DEM-RJ), afirmou 
que a concentração de ren-
da muito grande na eli-
te do funcionalismo públi-
co impede que se atenda às 
demandas da população.  
(FP)

DESCULPAS

 A O ex-presidente da Bolí-
via Evo Morales, que vive na 
capital argentina há dois me-
ses na condição de refugiado, 
viajou na madrugada desta  
segunda-feira  para Cuba.

De acordo com nota divul-
gada por sua assessoria de im-
prensa em Buenos Aires, Evo 
foi a Havana para realizar exa-
mes médicos.

Essa foi a mesma explica-
ção que concedeu ao deixar 
o México - primeiro país no 
qual o líder boliviano se abri-
gou, após renunciar, em 10 
de novembro. Ele não retor-
nou e desde então está em  
Buenos Aires.

Em meio a expectativa sobre 
candidatura, Evo vai a Cuba

O ex-presidente da Bolívia Evo Morales viajou na madrugada 
desta segunda-feira  para Cuba  para realizar exames médicos

EDUARDO VERDUGO/ASSOCIATED PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO

Agora, a ex-ministra da 
Saúde da Bolívia Graciela Ca-
maño, que também está na 
Argentina, afirma que ele vol-
tará, uma vez que o plano é 
o de coordenar a campanha 
de seu partido, o MAS (Mo-
vimento para o Socialismo), 
para o Legislativo e para a Pre-
sidência, a partir de Buenos 
Aires.

De acordo com Camaño, 
Evo voltará ao país já no pró-
ximo fim de semana, onde, 
diz ela, tem reuniões marca-
das. A saída de Evo do país 
ocorre em meio à expectativa 
de uma decisão do Tribunal 
Superior Eleitoral da Bolívia 

Saída de Evo da Argentina  ocorre em meio à expectativa de uma 
decisão de Tribunal sobre legitimidade de sua candidatura ao Senado

sobre a legitimidade de sua 
candidatura ao Senado.

Embora a inscrição do  
ex-presidente para concorrer 
esteja feita, membros da opo-
sição pressionam para que ela 
seja revista.

Eles argumentam que con-
quistar uma vaga no Legislati-
vo seria apenas uma tentativa 
de ganhar foro privilegiado e, 
assim, voltar à Bolívia.

Em dezembro, a Procura-
doria local emitiu uma ordem 
que obriga o ex-presidente a 
prestar depoimento ao Mi-
nistério Público, após uma de-
núncia do governo interino 
do país de suposto envolvi-

mento com crimes de sedição 
e terrorismo. 

Em uma entrevista a uma 
rádio, o presidente da Argen-
tina, Alberto Fernández, tra-
tou o assunto com naturali-
dade.  Disse ter falado com 
Evo há alguns dias e que 

ele manifestou o desejo de 
sair do país para fazer um  
tratamento. 

“Eu lhe garanti que isso não 
muda em nada o nosso acerto 
sobre seu status de refugiado”, 
disse o mandatário argentino.  
(FP)

 A Na esteira da queda dos ju-
ros básicos nos últimos anos, 
o custo da dívida pública bra-
sileira terminou 2019 no me-
nor nível da história. Dados do 
Banco Central mostram que a 
taxa de juros implícita da dí-
vida bruta do País no acumu-
lado de 12 meses fechou o ano 
passado em 7,8%. Um ano an-
tes, estava em 8,3%. 

Cálculos do Ministério da 
Economia indicam que a re-
dução da Selic gerou, apenas 
no ano passado, uma econo-
mia de R$ 68,9 bilhões no ser-
viço da dívida. O montante é 
superior a todo o investimen-
to feito pelo governo federal 
em 2019, de R$ 56,6 bilhões. 
Em quatro anos, até 2022, sem 
mudanças nas condições, essa 
economia seria de R$ 417,6 bi-
lhões, sendo R$ 120 bilhões só 
neste ano.

A dívida pública é emiti-

Corte da Selic faz governo 
economizar R$ 68,9 bilhões 

da pelo Tesouro Nacional para 
financiar o déficit orçamen-
tário do governo federal. Ou 
seja, para pagar despesas que 
ficam acima da arrecadação 
com impostos e tributos.  Já 
a taxa implícita reflete o cus-
to da dívida bruta do governo 
geral, que abrange o governo 
federal, os governos estaduais 
e municipais, excluindo o Ban-
co Central e as empresas esta-
tais. Normalmente, a dívida 
bruta é expressa em sua re-
lação com o Produto Interno 
Bruto (PIB), sendo que no fim 
de 2019 ela estava em 75,8%. 

A dívida é um indicador 
acompanhado atentamente 
pelas agências de classificação 
de risco – que conferem no-
tas aos países (o que funciona 
como uma recomendação, ou 
não, para investimentos). Uma 
tendência crescente da dívida, 
em um cenário de ausência de 

reformas, poderia gerar a pio-
ra na nota brasileira, com re-
comendação para que inves-
tidores estrangeiros retirem 
recursos do País.

O porcentual atual da dí-
vida bruta é bem maior que 
os 51,5% do PIB vistos em de-
zembro de 2013, no melhor 
momento da série histórica, 
quando a crise no País ainda 
não havia se materializado 
depois do descontrole fiscal 
no governo Dilma Rousseff. 
Mas, apesar de ter hoje uma 
dívida bruta mais alta, o País 
está pagando juros mais bai-
xos por ela.

Por trás desses dados, está 
a queda consistente da Selic 
após agosto de 2016. Naque-
la época, a taxa básica esta-
va em 14,25% ao ano. No fim 
de 2018, caiu para 6,5% e, no 
fim de 2019, ficou em 4,5% ao 
ano. (EC)

 A O Ministério Público do 
Rio de Janeiro desencadeou na 
manhã desta segunda a Ope-
ração Palhares para prender 
cinco acusados de organiza-
ção criminosa, estelionato e 
lavagem de dinheiro. Segun-
do os investigadores, os advo-
gados Márcio Duarte Miranda 
e Manoel José Edivirgens dos 
Santos, junto com Daniel Ân-
gelo de Paula, Edilson Figuei-
redo de Souza e Darcy José 
Royer, forjavam créditos tri-
butários de milhões de reais 
e os vendiam pela metade do 
valor para que empresas re-
duzissem suas dívidas junto à 
Receita Federal.

A operação também faz 20 
buscas em endereços ligados 
aos denunciados no Rio de Ja-
neiro (RJ),  Salvador (BA), Águas 
Claras (DF) e Uberlândia (MG).

Márcio Duarte Miranda 
também foi alvo da Operação 

Advogados são alvo de 
operação do MP no Rio 

Faroeste, que investiga esque-
ma de venda de sentenças em 
processos de grilagem de ter-
ras na região oeste baiano. Ele 
foi pego em grampos da Po-
lícia Federal atuando em su-
posta prática de lavagem de 
dinheiro.

Segundo a Polícia Civil, o 
grupo investigado pela Palha-
res atuou em Petrópolis entre 
2012 e 2017 criando “proces-
sos administrativos fictícios 

de forma que todo o sistema 
de informática de órgãos fede-
rais fosse adulterado, gerando 
números de protocolos inexis-
tentes e fazendo com que os 
mesmos parecessem legais”. 
“Com esses números eram la-
vradas escrituras públicas fal-
sas, com o objetivo de obter 
o aval judicial para fazer cré-
ditos aparentemente legais”,  
indicou a corporação.

Ainda segundo Polícia do 
Rio, os acusados e as socie-
dades empresárias que foram 
“constituídas para lavar capi-
tais” movimentaram aproxi-
madamente R$ 500 milhões.

A denúncia indica que Edil-
son se dizia credor da União 
em R$ 1,1 bilhão e se associou 
aos advogados Márcio e Ma-
noel para que os créditos fic-
tícios fossem parceladamen-
te negociados com empresas. 
(EC)

Promotoria 
do Rio mira 
advogados 
em operação 
contra fraudes 
tributárias de  
R$ 500 milhões
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Trem da linha 9-Esmeralda para no meio da enchente próximo à estação Villa Lobos-Jaguaré

ALOISIO MAURICIO/FOTOARENA/FOLHAPRESS

Moradores da rua Santa Luzia, região central de Taboão, contabilizavam prejuízos na tarde de ontem

RICARDO VAZ/PMTS

 A A Grande São Paulo viveu 
uma segunda-feira de caos. 
Em algumas horas choveu na 
região metropolitana 66% do 
total esperado para o mês de 
fevereiro, segundo a Secreta-
ria Estadual de Infraestrutura 
e Meio Ambiente da Prefeitu-
ra de São Paulo. Aulas foram 
suspensas, as marginais Tietê 
e Pinheiros ficaram alagadas, 
parte do transporte público 
foi paralisado e houve pre-
juízos ainda calculados para 
a economia da região mais 
rica do País. 

De acordo com o Inmet, 
essa foi a maior quantidade 
de chuva em 24 horas para o 
mês de fevereiro ocorrida em 
37 anos na Capital, com 114 
mm de chuva entre o fim da 
tarde de domingo e 9h desta 
segunda-feira. Esse volume 
foi superado pela última vez 
pelos 121,8 mm registrados 
em 1983.

Os bombeiros anuncia-
ram que, até o início da tar-
de desta segunda, houve 140 
desabamentos, 120 quedas de 
árvores e 796 pontos de ala-
gamento na Grande SP. O rio 
Pinheiros transbordou em 
boa parte da sua extensão. 
Um transbordamento desse 
nível não ocorria no Pinhei-
ros havia 15 anos, sesgundo 
a Secretaria Estadual de In-
fraestrutura e Meio Ambien-
te. O rio Tietê também apre-
sentou pontos intransitáveis.

Em entrevista ao SP1, da 
“TV Globo”, o prefeito Bruno 
Covas (PSDB) negou que a 

Chuva recorde 
causa alagamentos 
e destruição em 
São Paulo

CAOS EM SÃO PAULO. Chuva mais forte em 37 anos provocou 
transbordamentos e transtornos à região metropolitana da Capital

gestão municipal tenha dei-
xado de fazer o trabalho de 
prevenção de enchentes. Se-
gundo ele, todos os piscinões 
da cidade estão em perfeito 
estado de funcionamento.

“A prefeitura fez o traba-
lho de limpeza dos córregos 
e piscinões, permitindo que 
a água tivesse mais fluidez. 
Nenhum dos piscinões da ci-
dade transbordou com a chu-
va da madrugada, o que cer-
tamente prejudicaria mais a 
população. O principal pro-
blema aconteceu por causa 
do transbordamento dos rios 
Tietê e Pinheiros”, disse o pre-
feito.

CONSEQUÊNCIAS.
A circulação de ônibus, metrô 
e trens foi comprometida e a 
prefeitura suspendeu o rodí-
zio de veículos. O secretário 
estadual de Infraestrutura e 
Meio Ambiente de São Paulo, 
Marcos Penido, gestão João 
Doria (PSDB), chegou a reco-

mendar que as pessoas não 
saíssem de casa.

As fortes chuvas afetaram 
a circulação dos trens entre 
as estações Osasco e Santo 
Amaro, da linha 9-Esmeralda. 
O Paese (ônibus gratuito com 
trajeto semelhante ao trem 
em situações emergenciais) 
foi acionado, mas parte tam-
bém não conseguiu circular 
devido os alagamentos. Hou-
ve problemas  ainda na linha 
8-Diamante. 

A Companhia de Entre-
postos e Armazéns Gerais 
de São Paulo (Ceagesp) ficou 
quase totalmente alagada. A 
direção da companhia infor-
mou que as feiras de Flores e 
de Pescados, previstas para a 
madrugada de terça-feira, fo-
ram canceladas.

Houve 140 desabamentos 
entre Capital e Grande São 
Paulo. De acordo com o pre-
feito Bruno Covas, a popu-
lação prejudicada pode pe-
dir ressarcimento no IPTU de 
2021.

A chuva também causou 
o fechamento de 41 unida-
des básicas de saúde (UBSs). 
Às vésperas do Carnaval, os 
barracões de pelo menos três 
escolas de samba também fo-
ram invadidos pelas águas: 
Pérola Negra, Rosas de Ouro 
e Unidos de Peruche.

A previsão é de que as chu-
vas devem variar de intensi-
dade entre moderada e forte 
até a manhã desta terça-feira. 
As chuvas só devem cessar na 
quarta. (Bruno Hoffmann)

Essa foi a maior 
quantidade de 
chuva em 24 
horas para o 
mês de fevereiro 
ocorrida em 37 
anos na Capital, 
com 114 mm de 
chuva

 A A forte chuva que atingiu 
todo o Estado nas últimas 48 
horas, também causou prejuí-
zos na região metropolitana 
de São Paulo. Os bombeiros 
anunciaram que, até o início 
da tarde desta segunda, hou-
ve 151desabamentos, 134 que-
das de árvores e 857 pontos 
de alagamento na Grande São 
Paulo. Em Taboão mais de 180 
famílias ficaram desabrigadas. 

As vendas do comércio va-
rejista da região metropolita-
na também devem sofrer até 
R$ 110 milhões de prejuízo por 
causa das chuvas que atingi-
ram Osasco, Guarulhos e as 
cidades do ABCD, segundo es-
timativa da Federação do Co-
mércio de Bens, Serviços e Tu-
rismo do Estado de São Paulo 
(FecomercioSP). O valor equi-
vale a 0,40% do faturamento 
projetado para o comércio da 
região em fevereiro. 

De acordo com a entidade, 
o cálculo foi feito levando em 
consideração as compras por 
impulso em supermercados, 
farmácias e vestuário, além da 
aquisição de combustível, arti-
gos esportivos e livros. 

Em Barueri foi registrado 
um volume de chuva de 145,8 
milímetros. Foi o maior volu-
me desde 2013. A avenida Hen-
riquieta Mendes Guerra ficou 
totalmente alagada.

Grande SP registra prejuízo  
de R$ 110 milhões após chuvas

DESLIZAMENTO. 
A cidade de Osasco registrou 
um deslizamento de terra no 
Morro do Socó.  Um menino 
de 7 ano foi soterrado, mas res-
gatado com vida e levado para 
o Hospital Municipal de Barue-
ri, na cidade vizinha a Osasco. 
Um casal também sofreu feri-
mentos e foi socorrido.

A Prefeitura de Osasco dis-
se que ainda está levantando 
o número de casas que foram 
atingidas pelo deslizamento 
e que a chuva de ontem foi a 
maior dos últimos oito anos.  

FAMÍLIAS DESABRIGADAS. 
Em Taboão da Serra foram 
mais de três horas de chuvas 
intensas. Obras de prevenção 
à enchentes não conseguiram 
conter a força da água que dei-
xou diversos pontos de alaga-
mento e destruição, principal-
mente na região central. Mais 
de 183 famílias de Taboão fica-
ram desabrigadas, ou 459 pes-

soas, confirmou a prefeitura.
Segundo o engenheiro Ed-

son Galina, da Defesa Civil, 
a chuva durou quase quatro 
horas, uma precipitação plu-
viométrica de 140mm, o que 
representa 65% do esperado 
para todo o mês. “O rio Tietê e 
o rio Pinheiros transbordaram, 
fazendo com que o córrego Pi-
rajuçara também transbordas-
se, voltou muita água”.

Galina disse ainda que toda 
região foi atingida pela forte 
chuva. “Lembrando que nossa 
cidade recebe toda a água das 
chuvas que vem de Itapeceri-
ca da Serra e Embu das Artes, 
o que complicou ainda mais a 
situação”.

Em nota, a Prefeitura de Ta-
boão diz que “a Defesa Civil e 
as Secretarias de Saúde, Ma-
nutenção e Assistência Social 
trabalham em diversos pon-
tos da cidade para minimizar 
os problemas causados pela 
chuvas e que vias como a rua 
Getúlio Vargas, rua do Carmo, 
rua João Santucci e rua Lucia-
na Mari, travessa das Mimosas 
e Travessa dos Manacás, todas 
na região central, estão inter-
ditadas”. Ainda de acordo com 
a Administração “dez casas fo-
ram interditadas por conta de 
deslizamentos e a cidade está 
em estado de emergência.  
(Matheus Herbert)

183 
famílias de 
Taboão da 
Serra ficaram 
desabrigadas
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As chuvas provocaram o transbordamento 
do rio Tietê em diversos pontos, como na 
altura da Ponte da Casa Verde, que liga a 

zona norte à oeste de São Paulo

ROMERITO PONTES/FUTURA PRESS/FOLHAPRESS

o litoral e o interior paulista 
também foram atingidos 
pelas fortes chuvas durante 
a madrugada e a manhã 
desta segunda-feira. o 
temporal abriu uma cratera 
na rodovia Marechal ron-
don, causou alagamentos 
em várias cidades do esta-
do e deixou ao menos três 
pessoas desaparecidas.
Na Baixada Santista, 
itanhaém registrou o 
maior volume de chuva 
das últimas 24 horas. o 
acumulado pluviométrico 
na cidade foi de 195 mm no 
bairro do Gaivota, 171 mm 
no Jardim São fernando, 
128 mm no Cibratel e 91.63 
mm no centro, segundo 
o Cemaden.  No bairro do 
Baixio o telhado de uma 
marina desabou. Ninguém 
ficou ferido.
em São vicente, as ruas do 
bairro da Náutica ficaram 
alagadas. Já em Cubatão 
o bairro Pilões, foi um dos 
pontos mais afetados, uma 
vez que vários alagamentos 
foram registrados. Parte do 
teto da Prefeitura de Cuba-
tão também foi atingida e 
a água em excesso gerou 
infiltrações no teto do local 
ao mesmo tempo em que 
danificou a rede elétrica, o 
que levou à suspensão dos 
serviços de alguns setores. 
em Santos o local mais 
afetado foi a entrada do 
município, no bairro Chico 
de Paula, no ligamento 
entre a avenida Nossa Se-
nhora de fátima e a Praça 
José Bonifácio. No bairro 
da Pompéia, a garagem de 

Temporal abre cratera em rodovia 
e deixa desaparecidos no Interior

LITORAL E INTERIOR

As águas invadiram a Ceagesp e destruíram diversos itens alimentícios da companhia

REPRODUÇÃO REDES SOCIAIS

Osasco registrou um deslizamento de terra no Morro do Socó; menino de 7 anos foi socorrido

REPRODUÇÃO TV GLOBO

um prédio ficou totalmente 
alagada e alguns veículos 
que estavam no edifício 
ficaram submerso. 
Peruíbe e Mongaguá tam-
bém registraram alaga-
mentos. No município de  
Peruíbe chegou a chover 167 
milímetros nas últimas 24 
horas.  a Defesa Civil inter-
ditou a estrada da Serra do 
Guaraú.

INTERIOR. 
em Botucatu, o tempo-
ral abriu uma cratera na 
rodovia Marechal rondon 
(SP-300), destruiu pontes 
e casas. ao menos três pes-
soas estão desaparecidas. 
o prefeito Mário Pardini 
(PSDB) decretou estado de 
emergência e calamidade 
pública na cidade. Segundo 
a prefeitura, foram registra-
dos 122 milímetros de chuva 
entre meia-noite e 4h, o 
que causou alagamentos, 

quedas de muros de resi-
dências e de árvores.
Um carro e um caminhão 
foram tragados pelo buraco 
na Marechal rondom e uma 
pessoa está desapareci-
da. Com apoio da Polícia 
rodoviária, os bombeiros 
faziam buscas, na manhã 
de ontem, em um córrego 
da região para localizar o 
caminhão e o motorista. 
ainda na cidade, a ponte 
sobre o rio Lavapés que 
liga o bairro Boa vista ao 
Bairro alto foi levada pela 
correnteza. Um casal que 
foi levado pela enxurrada 
na estrada do Capivara, que 
liga ao distrito de vitoriana, 
também está desaparecido. 
ao menos 30 pessoas estão 
desabrigadas na cidade.  
o fundo Social de Solidarie-
dade de Botucatu está rece-
bendo doações para auxiliar 
as vítimas das chuvas.  
(GSP e FP)

Em Botucatu, temporal abriu uma cratera na rodovia 
Marechal Rondon; um carro e um caminhão caíram no buraco

DIVULGAÇÃO/ARQUIVO PESSOAL

DocuSign Envelope ID: 674D6F70-878C-4432-A538-8075938AB181



A6gazetasp.com.br
TERÇA-FEIRA, 11 DE FEVEREIRO DE 2020 

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA
AVISO DE LICITAÇÃO

A Prefeitura Municipal de Louveira informa que realizará o Pregão Presencial nº 004/2020, 
objetivando o registro de preços de materiais de enfermagem, no dia 21 de fevereiro de 2020, 
às 09:30 horas. Interessado: Secretaria Municipal de Saúde. O edital em inteiro teor estará à 
disposição dos interessados na internet, no endereço eletrônico www.louveira.sp.gov.br, ou de 
2ª a 6ª feira, das 09h00 às 16h00, na Rua Catharina Calssavara Caldana, 451, Bairro Leitão, 
Louveira - SP. Outras informações no endereço citado ou pelo telefone (19) 3878-9700. 
Louveira, 10 de fevereiro de 2020. RODRIGO RIBEIRO - Secretário de Administração.

Edital nº 02/2020 – Resolução nº 01, de 7 de fevereiro de 2020, que “Dispõe sobre 
a fixação dos subsídios dos Vereadores da Câmara Municipal de Guararema para a 
legislatura a ser iniciada em 1º de janeiro de 2021 e dá outras providências”.

Eduardo Aparecido Moreira Franco 
Presidente da Câmara 

De acordo com o art. 50 e §1º do art.65, da Lei Orgânica do Município, estas pu-
blicações apresentam-se resumidas. Os textos na íntegra encontram-se disponíveis 
no Quadro de Editais da Câmara Municipal de Guararema, bem como em seu site  
www.cmguararema.sp.gov.br 

CMTO – COMPANHIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES DE OSASCO 
CNPJ 55.513.279/0001-07 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 
Pelo presente, ficam convocados os senhores Acionistas da CMTO – Companhia Municipal de 
Transportes de Osasco, a reunirem-se em Assembleia Geral Ordinária, no dia 18 de fevereiro de 
2020, às 18:00 horas, na sede da Companhia, sito na Avenida Franz Voegeli, 930, Jd. Wilson, Osas-
co-SP, a fim de deliberarem a seguinte ordem do dia, nos termos da Lei 6404/76: 
a) eleição dos membros do conselho de administração e dos membros do conselho fiscal, efetivos 
e suplentes 
b) Outros assuntos de interesse da Sociedade 

Osasco, 04 de fevereiro de 2020 
Sérgio Di Pace Di Nizo 

Presidente do Conselho de Administração

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
Convocamos os Senhores Acionistas na forma da lei, a se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária no dia 17 de 
fevereiro de 2020, às 11 horas, na sede da Companhia, situada à Rua Boa Vista, nº 170, 1º andar, São Paulo/SP para 
discutirem e deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia: 1. Prestação de contas dos atos e operações praticados pelo 
Liquidante referente aos últimos 6 (seis) meses; 2. Relatório e balanço do estado da liquidação; 3. Prorrogação do prazo 
para extinção da Companhia por até 180 (cento e oitenta) dias em razão das justificativas apresentadas. 4. Outros assun-
tos de interesse da sociedade. São Paulo, 17 de janeiro de 2020. EDSON LUIZ DOMINGUES - Liquidante

EMPRESA PAULISTA DE PLANEJAMENTO METROPOLITANO S.A - EMPLASA
CNPJ: 47.093.703/0001-75 - NIRE nº 35300012488

Secretaria da Casa Civil

ABERTURA
Encontra-se aberta, no DRS VI Bauru, licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2020, 
Oferta de Compras 090115000012020OC00008 Processo nº SES-PRC-2019/11230, a ser realizada 
por intermédio do sistema eletrônico de contratações denominado “Bolsa Eletrônica de Compras 
do Governo do Estado de São Paulo – Sistema BEC/SP”, com utilização de recursos de tecnologia 
da informação, objetivando a AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - PARTICIPAÇÃO AMPLA, PARA 
ATENDIMENTO DE AÇÕES JUDICIAIS. A sessão pública de processamento do Pregão Eletrôni-
co será realizada no endereço eletrônico www.bec.sp.gov.br ou www.bec.fazenda.sp.gov.br, no dia 
27/02/2020, às 11 horas e será conduzida pelo pregoeiro com o auxílio da equipe de apoio, designa-
dos nos autos do processo em epígrafe e indicados no sistema pela autoridade competente.

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

Secretaria de Estado da Saúde

FANATA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
CNPJ nº 02.986.241/0001-87

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA REUNIÃO DE QUOTISTAS
Por intermédio deste edital, a sócia DUCA32 Administração e Empreendimentos Ltda., vem convocar a T2 
Administração e Empreendimentos Ltda., e JET Administração e Empreendimentos Ltda., para a reunião 
de quotistas da Fanata Empreendimentos Imobiliários Ltda., a ser realizada na Rua Voluntários de São Paulo, 
3.484, salão de eventos (Centro), em São José do Rio Preto/SP, no dia 28/2/2020, às 11 horas - 1ª convocação 
e no dia 11/3/2020 às 11 horas, em 2ª convocação. Ordem do Dia: a) Deliberar sobre a exclusão da sócia 
T2 Administração e Empreendimentos Ltda., do quadro societário da “Fanata”, em razão da quebra do affectio 
societatis, assim como em razão da desarmonia entre os sócios, com efeitos negativos para a sociedade, tão 
como na divergência de interesse na condução das atividades e b) Outros assuntos. Será concedido à “T2”, caso 
tenha interesse, a oportunidade de exercer o seu direito de defesa na reunião em questão, sendo que, o seu não 
comparecimento à reunião deverá ser entendido como anuência/concordância com a sua exclusão. São Paulo, 
5/2/2020. DUCA32 Administração e Empreendimentos Ltda - Representada por José Tarraf Filho - Sócia da 
Fanata; Juliana Tarraf Vaz - Sócio da DUCA32; Renata Tarraf Berazzo - Sócio da DUCA32.      (11, 12 e 13/2)

“PREFEITURA M. DE MACATUBA. AVISO 
DE RETIFICAÇÃO Nº 01 DO EDITAL Nº 06-
2020. PREGÃO PRESENCIAL Nº 06-2020. 
PROC. Nº 85-2020. A DIVISÃO DE LICITA-
ÇÃO leva ao conhecimento dos interessados 
que o edital do processo em referência, cujo 
objeto é a aquisição de medicamentos da lista 
RENAME, por meio do sistema de registro de 
preços, que serão destinados aos usuários do 
Sistema Único de Saúde, sofreu ALTERAÇÃO 
no edital, conforme segue: no item 06 do edital 
(documentos para habilitação), subitem 6.1.5 
(declaração, conforme modelo no anexo VII), 
fica EXCLUÍDO o subitem “6.1.5.1.1. Certifica-
do de Boas Práticas de Fabricação e Controle 
por linha de produção/ produtos, emitido pela 
Secretaria de Vigilância Sanitária do Ministério 
da Saúde”, e fica EXCLUÍDO o “subitem 1.1. do 
anexo VII”, de redação equivalente, em face da 
portaria nº 2.894 de 12/09/2018, que revogou o 
inciso III do artigo 5º da Portaria nº 2.814/GM/
MS, de 29/05/98. Devido às alterações supra-
citadas a data para a SESSÃO PÚBLICA PARA 
ENTREGA E ABERTURA DOS ENVELOPES, 
fica PRORROGADA para o dia 02.03.2020 às 
08h30min. Fica mantido tudo o mais. O termo 
de alteração e o edital em inteiro teor, com as 
alterações introduzidas, estão à disposição dos 
interessados para consulta no paço municipal, 
e para download no site www.macatuba.sp.gov.
br. Quaisquer informações poderão ser obtidas 
pelo e-mail pregao2@macatuba.sp.gov.br ou 
pelo telefone (14) 3298-9819, (14) 3298-9846. 
Macatuba, 10 de fevereiro de 2020. Marcos Do-
nizeti Olivatto. Prefeito Municipal.”

“PREFEITURA M. DE MACATUBA. AVISO DE 
RETIFICAÇÃO Nº 01 DO EDITAL Nº 08-2020. 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 08-2020. PROC. 
Nº 141-2020. A DIVISÃO DE LICITAÇÃO leva 
ao conhecimento dos interessados que o 
edital do processo em referência, cujo objeto 
é a aquisição de medicamentos, por meio 
do sistema de registro de preços, que serão 
destinados aos usuários do Sistema Único de 
Saúde, sofreu ALTERAÇÃO no edital, conforme 
segue: no item 06 do edital (documentos 
para habilitação), subitem 6.1.5 (declaração, 
conforme modelo no anexo VII), fica EXCLUÍDO 
o subitem “6.1.5.1.1. Certificado de Boas 
Práticas de Fabricação e Controle por linha de 
produção/ produtos, emitido pela Secretaria de 
Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde”, e 
fica EXCLUÍDO o “subitem 1.1. do anexo VII”, 
de redação equivalente, em face da portaria 
nº 2.894 de 12/09/2018, que revogou o inciso 
III do artigo 5º da Portaria nº 2.814/GM/MS, de 
29/05/98. Devido às alterações supracitadas 
a data para a SESSÃO PÚBLICA PARA 
ENTREGA E ABERTURA DOS ENVELOPES, 
dia 27.02.2020 às 08h30min. Fica mantido 
tudo o mais. O termo de alteração e o edital 
em inteiro teor, com as alterações introduzidas, 
estão à disposição dos interessados para 
consulta no paço municipal, e para download 
no site www.macatuba.sp.gov.br. Quaisquer 
informações poderão ser obtidas pelo e-mail 
pregao2@macatuba.sp.gov.br ou pelo telefone 
(14) 3298-9819, (14) 3298-9846. Macatuba, 10 
de fevereiro de 2020. Marcos Donizeti Olivatto. 
Prefeito Municipal.”

“PREFEITURA M. DE MACATUBA. AVISO 
DE RETIFICAÇÃO Nº 01 DO EDITAL Nº 06-
2020. PREGÃO PRESENCIAL Nº 06-2020. 
PROC. Nº 85-2020. A DIVISÃO DE LICITA-
ÇÃO leva ao conhecimento dos interessados 
que o edital do processo em referência, cujo 
objeto é a aquisição de medicamentos da lista 
RENAME, por meio do sistema de registro de 
preços, que serão destinados aos usuários do 
Sistema Único de Saúde, sofreu ALTERAÇÃO 
no edital, conforme segue: no item 06 do edital 
(documentos para habilitação), subitem 6.1.5 
(declaração, conforme modelo no anexo VII), 
fica EXCLUÍDO o subitem “6.1.5.1.1. Certifica-
do de Boas Práticas de Fabricação e Controle 
por linha de produção/ produtos, emitido pela 
Secretaria de Vigilância Sanitária do Ministério 
da Saúde”, e fica EXCLUÍDO o “subitem 1.1. do 
anexo VII”, de redação equivalente, em face da 
portaria nº 2.894 de 12/09/2018, que revogou o 
inciso III do artigo 5º da Portaria nº 2.814/GM/
MS, de 29/05/98. Devido às alterações supra-
citadas a data para a SESSÃO PÚBLICA PARA 
ENTREGA E ABERTURA DOS ENVELOPES, 
fica PRORROGADA para o dia 02.03.2020 às 
08h30min. Fica mantido tudo o mais. O termo 
de alteração e o edital em inteiro teor, com as 
alterações introduzidas, estão à disposição dos 
interessados para consulta no paço municipal, 
e para download no site www.macatuba.sp.gov.
br. Quaisquer informações poderão ser obtidas 
pelo e-mail pregao2@macatuba.sp.gov.br ou 
pelo telefone (14) 3298-9819, (14) 3298-9846. 
Macatuba, 10 de fevereiro de 2020. Marcos Do-
nizeti Olivatto. Prefeito Municipal.”

“PREFEITURA M. DE MACATUBA. AVISO DE 
RETIFICAÇÃO Nº 01 DO EDITAL Nº 08-2020. 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 08-2020. PROC. 
Nº 141-2020. A DIVISÃO DE LICITAÇÃO leva 
ao conhecimento dos interessados que o 
edital do processo em referência, cujo objeto 
é a aquisição de medicamentos, por meio 
do sistema de registro de preços, que serão 
destinados aos usuários do Sistema Único de 
Saúde, sofreu ALTERAÇÃO no edital, conforme 
segue: no item 06 do edital (documentos 
para habilitação), subitem 6.1.5 (declaração, 
conforme modelo no anexo VII), fica EXCLUÍDO 
o subitem “6.1.5.1.1. Certificado de Boas 
Práticas de Fabricação e Controle por linha de 
produção/ produtos, emitido pela Secretaria de 
Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde”, e 
fica EXCLUÍDO o “subitem 1.1. do anexo VII”, 
de redação equivalente, em face da portaria 
nº 2.894 de 12/09/2018, que revogou o inciso 
III do artigo 5º da Portaria nº 2.814/GM/MS, de 
29/05/98. Devido às alterações supracitadas 
a data para a SESSÃO PÚBLICA PARA 
ENTREGA E ABERTURA DOS ENVELOPES, 
dia 27.02.2020 às 08h30min. Fica mantido 
tudo o mais. O termo de alteração e o edital 
em inteiro teor, com as alterações introduzidas, 
estão à disposição dos interessados para 
consulta no paço municipal, e para download 
no site www.macatuba.sp.gov.br. Quaisquer 
informações poderão ser obtidas pelo e-mail 
pregao2@macatuba.sp.gov.br ou pelo telefone 
(14) 3298-9819, (14) 3298-9846. Macatuba, 10 
de fevereiro de 2020. Marcos Donizeti Olivatto. 
Prefeito Municipal.”

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA EUROPA
EDITAL DE ALTERAÇÃO DO PREGÃO Nº 07/2020

Altera a data de sessão pública do Edital do Pregão Presencial nº 07/2020
O MUNICÍPIO DE NOVA EUROPA, Estado de São Paulo, por intermédio de seu pregoeiro oficial, 
torna público para o conhecimento de quem possa interessar, que o Pregão Presencial nº 07/2020, 
aberto pelo Edital nº 08/2020, de que trata da CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA 
NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ÁREA DE CLÍNICO GERAL PARA O PROGRAMA 
ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA (ESF) A SER DESENVOLVIDAS NA UNIDADE DE SAÚDE ESF 
– JARDIM SÃO PAULO NO MUNICÍPIO DE NOVA EUROPA/SP, marcado para as 09h00min do dia 
21 de Fevereiro de 2020, tendo em vista a não publicação do COMUNICADO nº 20/2020 no Diário 
Oficial do Estado e Diário Oficial do Município, fica ALTERADA a data de recebimento e abertura dos 
Envelopes “Proposta e Habilitação” para as 14h00 horas do dia 26 de Fevereiro de 2020, ficando 
mantidas as demais condições do edital, não alteradas por este instrumento. Para que ninguém alegue 
ignorância vai este fixado no local de costume do Paço Municipal e publicado nos órgãos de imprensa 
previstos em lei. 

Nova Europa, aos 10 de fevereiro de 2020.
Gilnei de Freitas

Pregoeiro

Prefeitura Municipal de Campo Limpo Paulista
Diretoria de Administração

EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 002/20 - PROCESSO AD-
MINISTRATIVO Nº 7028/2019 – Contratação de serviços de Gestão, 
Modernização, Otimização, Expansão, Operação e Manutenção da In-
fraestrutura de REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA do Município por 
Concessão Administrativa, bem como a exploração de seu potencial 
econômico por meio da obtenção de RECEITAS ACESSÓRIAS. O re-
cebimento dos  envelopes fechados solicitados serão de acordo com o 
Edital de Concorrência Pública nº 002/2020 e se dará impreterivelmen-
te até 10h00min do dia 13/03/2020, na Sala de Licitação, sito à Av. 
Adherbal da Costa Moreira, nº 255, Centro, Campo Limpo Paulista/SP. 
Nesta mesma data, às 10h00min, serão abertos em ato público, pela 
Comissão Permanente de Licitação. 

ROBERTO ANTONIO JAPIM DE ANDRADE
Prefeito Municipal

Prefeitura Municipal de Campo Limpo Paulista
Diretoria de Administração

PREGÃO PRESENCIAL N.º 006/20 – Objeto: Registro de preços para 
coleta de resíduos de fossa séptica, transporte e disposição final, con-
forme legislação vigente, a qual deverá operar dentro do município, para 
atender a Secretaria de Serviços Urbanos e Secretaria de Educação, 
conforme descritivo constante do Anexo I deste Edital, do tipo MENOR 
VALOR GLOBAL. O encerramento dar-se-á em 21 de fevereiro de 2020, 
às 09 horas. A partir do dia 11 de fevereiro de 2020 o Edital estará dis-
ponível na íntegra, sem custos, os interessados deverão acessar o site 
www.campolimpopaulista.sp.gov.br ou ainda retirá-lo na Diretoria de Ad-
ministração desta Prefeitura, no horário das 11 às 16 horas, na Avenida 
Adherbal da Costa Moreira, 255, Centro, Campo Limpo Paulista, com 
custo de R$ 20,00 (vinte reais), de segunda à sexta-feira, exceto feriados 
e pontos facultativos. 

MARCOS ROBERTO APARECIDO
Secretário Municipal de Serviços Urbanos

AVISO DE LICITAÇÃO ABERTA
CARTA CONVITE n.º 01/2020 – PROCESSO nº 11/1/2020 – Ob-
jeto: Aquisição de equipamentos e Acessórios de informática. O 
Portoprev torna público que, às 14h do dia 19/02/2020, irá realizar 
em sua sede, sito na Rua Lídia Maria Potel Antunes nº 110 – Bairro 
Rafael Alcalá, certame licitatório – modalidade Convite, do tipo me-
nor preço por item. Edital disponível no site: www.portoprevpor-
tofeliz.com.br. Informações: Telefone (15) 3261-6725 / 3262-4296 
e E-mail: portoprev.licitacao@portofeliz.sp.gov.br

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES 
PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE PORTO FELIZ - PORTOPREV

Rua Joaquim Olavo de Carvalho, nº 150, Centro - Porto Feliz/SP - Tel. (15) 3261-6725 / 3262-4296 
CNPJ: 07.381.646/0001-05   portoprev01@portofeliz.sp.gov.br

O PREFEITO DELCIO JOSÉ SATO FAZ SABER QUE ENCON-
TRA-SE ABERTO O SEGUINTE PROCESSO LICITATÓRIO:
Chamamento Público N° 01/2020 – Edital Nº 02/2020 - Processo 
N° 94/2020 - Objeto: Execução de Projetos Relativos à Promoção, 
Proteção e Defesa dos Direitos das Crianças e Adolescentes – 
Período de Recebimentos dos documentos: Até as 09h30m do 
dia 12/03/2020 na Secretaria Municipal de Administração – Rua 
Maria Alves, n° 865, Centro, e a abertura dos envelopes ocorrerá 
às 10h00m no mesmo dia e local. O Edital completo encontra-se 
no site: http://transparencia.ubatuba.sp.gov.br.

DELCIO JOSÉ SATO
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBA

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS.PROCESSO 
Nº 1049362-86.2016.8.26.0100. O MM. Juiz de Direito da 34ª 
Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr. 
Adilson Aparecido Rodrigues Cruz, na forma da Lei, etc. FAZ 
SABER a Joice Carolina Batista da Hora, CPF/MF 
431.535.928-96, que Manuel Gomes Dourado lhe ajuizou 
ação de Despejo por Falta de Pagamento de alugueres e 
encargos do imóvel na Rua Barata Ribeiro nº 72, Bela Vista. 
Estando a ré em lugar ignorado, foi determinada a citação por 
edital para que em 15 dias úteis, após os 20 dias supra, peça 
prazo para purgar a mora, ou contestar o feito, sob pena de 
presumirem-se verdadeiros os fatos alegados. 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.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE BIRIGUI

EDITAL Nº 025/2020
TOMADA DE PREÇOS Nº 06/2020

OBJETO: Contratação de empresa especializa-
da para execução de obra em trecho do emissá-
rio do Baixotes no bairro Thereza Maria Barbieri, 
nesta cidade de Birigui/SP, com fornecimento de 
materiais, mão de obra e equipamentos, confor-
me memorial descritivo, memória de cálculo, pla-
nilha orçamentária, cronograma físico-fi nanceiro 
e projetos fornecidos pela Secretaria de Servi-
ços Públicos, Água e Esgoto. Data da Abertura: 
02/03/2020, às 08:30 horas. Melhores informa-
ções poderão ser obtidas junto a Seção de Li-
citações na Rua Santos Dumont nº 28, Centro, 
ou pelo telefone (18)3643-6126. O Edital poderá 
ser lido naquela Seção e retirado gratuitamen-
te no site www.birigui.sp.gov.br. Cristiano Sal-
meirão, Prefeito Municipal. Birigui, 10/02/2020.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MARACAÍ - SP
EDITAL - PROCESSO Nº 009/2020

PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2020
LOCAL: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MARACAÍ – SP

A Prefeitura Municipal de Maracaí por intermédio da Secretaria Municipal de Administração, 
mediante Pregoeiro, designado pela Portaria nº 105/2019, torna público que se acha aberta, 
nesta unidade, licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2020, do tipo ME-
NOR PREÇO – PROCESSO LICITATÓRIO Nº 009/2020, objetivando a “AQUISIÇÃO DE 
CAMINHAO BASCULANTE, CAMINHAO PIPA E ONIBUS ESCOLAR”, que será regida pela 
Lei Federal n.º 10.520, de 17 de Julho de 2002, aplicando-se subsidiariamente, no que cou-
berem, as disposições da Lei Federal n.º 8.666, de 21 de Junho de 1993, e demais normas 
regulamentares aplicáveis à espécie.
As propostas deverão obedecer às especifi cações deste instrumento convocatório.
Os envelopes contendo a proposta e os documentos de habilitação serão recebidos no ende-
reço acima mencionado, na sessão pública de processamento do Pregão, após o credencia-
mento dos interessados que se apresentarem para participar do certame.
O recebimento dos envelopes dar-se-á no dia 21 de Fevereiro de 2020 a partir das 
09h30min.
O Edital em inteiro teor estará à disposição, através do site da prefeitura, ou de 2ª a 6ª feira, 
das 09h00min às 11h30min e das 13h00min ás 16h00min, na Avenida José Bonifácio, nº 517, 
neste município, gratuitamente para vista e para retirada será cobrado o preço público no 
valor de R$ 10,00 (dez reais).
Quaisquer informações também poderão ser obtidas no endereço acima ou pelo telefone (18) 
3371-9500.  

Prefeitura Municipal de Maracaí – SP, em 10 de Fevereiro de 2020.
Eduardo Correa Sotana

Prefeito Municipal

PREFEITURA DE QUEIROZ
AVISO DE LICITAÇÃO 

PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2020 – PROCESSO Nº 013/2020 
(RESUMIDO). Objeto: AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM – S500, GASOLINA COMUM, ETA-
NOL - ÁLCOOL HIDRATADO, ÓLEO DIESEL S10, PARA SEREM UTILIZADOS NOS VEÍCULOS E 
MÁQUINAS DESTA MUNICIPALIDADE, PELO PERÍODO DE 12 MESES – Abertura: 27/02/2020, às 
09h30min. TIPO DE LICITAÇÃO: Menor preço por item. Os editais encontram-se disponíveis no Dep-
to de Licitação, no Paço Municipal, Av. Rangel Pestana, nº 23 (centro), nesta cidade de Queiroz (SP), 
ou através do telefone (0XX14) 3458-1137, de segunda a sexta-feira, das 07h00min às 11h00min e 
dás 13h00min às 17h00min, no site WWW.queiroz.sp.gov.br 

QUEIROZ/SP, 10 de fevereiro de 2020. ANA VIRTUDES MIRON SOLER - Prefeita Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LUZITÂNIA-SP
PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE CONTRATO – 1º TA - CONTRATO Nº. 049/2019 

LAERTE APARECIDO ROCHA, Prefeito do Município de Nova Luzitânia/SP, Estado de São Paulo, 
usando das atribuições que lhe são conferidas, na forma da Lei. Faço publicar, na imprensa e nos 
locais próprios da Prefeitura Municipal de Nova Luzitânia, conforme Parágrafo Único, do Artigo Nº. 
61, Lei Federal Nº 8.666/93, o extrato: CONTRATANTE: MUNICIPIO DE NOVA LUZITANIA; CON-
TRATADO: NOROMIX CONCRETO S/A; CNPJ n°. 10.558.895/0001-38; PROCESSO N°. 791/2019; 
TOMADA DE PREÇOS Nº. 002/2019; EDITAL Nº. 116/2019; OBJETO: Prorroga prazo de execução. 
ASSINATURA: 26/12/2019; VIGÊNCIA: 25/03/2020.

LAERTE APARECIDO ROCHA - Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LUZITÂNIA-SP
PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE CONTRATO – 2º TA - CONTRATO Nº. 049/2019 

LAERTE APARECIDO ROCHA, Prefeito do Município de Nova Luzitânia/SP, Estado de São Paulo, 
usando das atribuições que lhe são conferidas, na forma da Lei. Faço publicar, na imprensa e nos 
locais próprios da Prefeitura Municipal de Nova Luzitânia, conforme Parágrafo Único, do Artigo Nº. 
61, Lei Federal Nº 8.666/93, o extrato: CONTRATANTE: MUNICIPIO DE NOVA LUZITANIA; CON-
TRATADO: NOROMIX CONCRETO S/A; CNPJ n°. 10.558.895/0001-38; PROCESSO N°. 791/2019; 
TOMADA DE PREÇOS Nº. 002/2019; EDITAL Nº. 116/2019; OBJETO: Prorroga prazo de vigência. 
ASSINATURA: 30/01/2020; VIGÊNCIA: 29/04/2020.

LAERTE APARECIDO ROCHA - Prefeito Municipal

Pregão Presencial n°.04/2020
Processo n° 5313/2020

OBJETO: Registro de preços para aquisição de mobiliário.
DATA E LOCAL DE ENTREGA E ABERTURA DOS 
ENVELOPES: 21/02/2020 às 09:00 horas
Edital disponível no site: www.carapicuiba.sp.gov.br e 
no depto. de Licitações e Compras, sito a Rua Joaquim 
das Neves, 211, para retirada com mídia de CD 
regravável. Informações: (11) 4164-5500 ramal 5442. 

Carapicuíba, 10 de Fevereiro de 2020.
Marco Aurélio dos Santos Neves - Prefeito

Prefeitura Municipal 
de Carapicuíba

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
PROCESSO LICITATÓRIO 89/19. CONCORRÊNCIA 06/19

Objeto: Alienação, por venda, de imóveis urbanos e rural, descritos no Anexo I - 
Proposta, aprovadas pelas Leis Municipais 2.813, de 04 de setembro de 2019 e 
2.822, de 04 de setembro de 2019. Considerando a regularidade do procedimen-
to, hei por bem, com base no inciso VI, do artigo 43, da Lei Federal nº. 8.666/93, 
de 21/06/1993, Homologar e Adjudicar os itens do objeto licitatório, aos licitantes 
abaixo delineados: Sonia Maria Valareto. Rua XV de Novembro, 770 – Centro. 
Buritama – SP. CPF (MF): 367.642.908-73. Item: 2. Valor: R$ 230.072,78 (Du-
zentos e trinta mil, setenta e dois reais e setenta e oito centavos). APGA Empre-
endimentos Ltda. Avenida Guanabara, 2.364-A – Centro. Andradina – SP. CNPJ 
(MF): 50.884.147/0001-60. Item: 3. Valor: R$ 161.010,10 (Cento e sessenta e um 
mil, dez reais e dez centavos). Castilho – SP, 07 de fevereiro de 2020. Aparecida 
de Fátima Gavioli Nascimento. Prefeita.

 Prefeitura de Castilho

COLOMBO AGROINDÚSTRIA S.A.
CNPJ/MF nº 44.330.975/0001-53 - NIRE nº 35.300.021.835
Edital de Convocação de Assembleia Geral Extraordinária
Ficam os senhores acionistas da Companhia convidados para 
se reunirem em A.G.E. a ser realizada no dia 18/02/2020, às 
7:00 horas, na sede social da Companhia, localizada Município 
de Ariranha/SP, na Fazenda Bela Vista, Estrada Ariranha a Ca-
tanduva, s/nº, Bairro Moreira, CEP 15.960-000, para deliberar 
sobre as seguintes matérias que compõem a ordem do dia: 
Em A.G.E. deliberar sobre a operação bancária junto ao Rabo-
bank Brasil envolvendo a Colombo Agroindústria S.A. para (i) 
re-ratifi car quanto a emissão privada de debentures, registro na 
B3 e demais documentos para suportar e (ii) ratifi car todos os 
atos já praticados. Nos termos do artigo 10º do Estatuto Social 
e do artigo 126 da Lei nº 6.404/76, para tomar parte na A.G.E., o 
acionista deverá depositar na sede da Companhia, com antece-
dência, conforme lhe for aplicável, instrumento de mandato na 
hipótese de representação do acionista por outro acionista, ad-
ministrador ou advogado, devendo o procurador ter sido nome-
ado há menos de 1 ano. O acionista ou seu representante legal 
deverá comparecer às assembleias gerais munido dos docu-
mentos que comprovem sua identidade. A Companhia solicita 
aos acionistas interessados em participar da assembleia geral 
que encaminhem a versão digitalizada do instrumento de man-
dato ao endereço eletrônico sergio@colomboagroindustria.
com.br, de forma a permitir melhor coordenação dos trabalhos 
durante a assembleia. O envio dos documentos via e-mail não 
exclui a necessidade de apresentação, nem tampouco consti-
tui condição ou requisito de participação na assembleia geral, 
tendo por fi nalidade exclusivamente organizar e acelerar os 
trabalhos. Ariranha-SP, 11/02/2020. Sérgio Augusto Colom-
bo - Presidente do Conselho de Administração (11, 12 e 13/2)

Aviso de Alteração
Pregão Eletrônico nº 0377/2019
Processo de Compras nº 0998/2019
Objeto: Registro de preços para aquisição de chocolate em pó e leite, conforme edital e seus anexos.
Marine Oliveira Vasconcelos, Secretária Municipal de Administração, no uso das atribuições que lhe 
são inerentes, informa NOVAS DATAS para o pregão em epígrafe: 
• Disponibiliza nos sites www.ribeiraopreto.sp.gov.br e www.licitacoes-e.com.br e na Secretaria 
de Administração, Departamento de Materiais e Licitações, Divisão de Compras, sito na Praça Alto do 
São Bento s/n, Jardim Mosteiro, Ribeirão Preto/SP, o Edital de Prorrogação de prazos.
• Novas Datas:
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: até as 08:30 hrs do dia 27 de fevereiro de 2020  
ABERTURA DAS PROPOSTAS: Dia 27 de fevereiro de 2020 às 08:30 hrs
INÍCIO DA DISPUTA DE PREÇOS: Dia 27 de fevereiro de 2020 a partir das 09:00 hrs      

Ribeirão Preto,10 de fevereiro de 2020.
MARINE OLIVEIRA VASCONCELOS
Secretária Municipal de Administração

Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto
Estado de São Paulo

Secretaria da Administração

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS nº 0009/2019
Processo de Compras nº 1087/2019

OBJETO: Contratação de empresa especializada para elaboração de projeto executivo 
completo de arquitetura e engenharia para reforma e restauração do complexo dos museus 
Histórico e de Ordem Geral e do Café.
Valor Estimado: R$ 402.333,33 (quatrocentos e dois mil e trezentos e trinta e três reais e trinta 
e três centavos).
PRAZO LIMITE PARA ENTREGA DOS ENVELOPES: dia 28/02/2020 às 8:30 hs. 
ABERTURA: dia 28/02/2020 às 9:00 hs. 
• Local e horário para retirada do Edital: Departamento de Materiais e Licitações – Divisão de 
Compras - Via São Bento s/nº - Jardim Mosteiro, das 8h às 17h (a custo zero – gratuito); ou (na 
íntegra) através do site www.ribeiraopreto.sp.gov.br.  

Ribeirão Preto, 10 de fevereiro de 2020.
Marine Oliveira Vasconcelos

 Secretária Municipal da Administração

Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto
Estado de São Paulo

Secretaria da Administração

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAJOBI
Extrato de Retificação de Edital do Pregão Presencial n.º 005/2020 – Processo Licitatório nº 008/2020

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAIS PARA O LABORATÓRIO MUNICIPAL DE ANÁLISES CLÍNICAS, 
conforme especificações constantes no Anexo I do edital.
A Prefeitura Municipal de Itajobi-SP, torna público a retificação do Edital referente ao Pregão Presencial n.º 005/2020.
Data de Entrega dos documentos e propostas: 27/02/2020 as 14:00 horas.
Local de realização: Sala de Reunião do Setor de Licitações da Prefeitura Municipal de Itajobi na Rua Cincinato Braga, 
nº 360 – Itajobi/SP.
O Edital retificado encontra-se a disposição dos interessados no Setor de Licitações á Rua Cincinato Braga, nº 360 -  
Itajobi/SP, no horário das 09:00 as 17:00 horas e também no Site www.itajobi.sp.gov.br.
Legislação Lei Federal nº 8.666/93, Lei Federal 10.520/02 e Decreto Municipal nº 171/07.

Itajobi-SP, 10 de fevereiro de 2020.
Lairto Luiz Piovesana Filho 

Prefeito Municipal
Kelli Cristiane Nonato da Silva

Setor de Licitações

TERMO DE AUTORIZAÇÃO E RATIFICAÇÃO
TERMO DE DISPENSA Nº 027/2020, ART. 24, XVII  DA LEI 8.666/93.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA 
REALIZAR PRIMEIRA REVISÃO (20.000 KM) NO VEICULO FIAT TORO 
FREEDOM AT9 – PLACA EXL 7274 – MODELO/ANO 2019. CONTRATANTE: 
MUNICÍPIO DE ITAPORANGA. CONTRATADO: VIA MARCONI VEICULOS 
LTDA  – CNPJ Nº 00.512.663/0006-08.

MUNICÍPIO DE ITAPORANGA

RETIFICAÇÃO DE EDITAL DE LICITAÇÃO
O Município de Nova Odessa leva ao conhecimento dos 

interessados que o edital da Tomada de Preço n.º 01/TP/2020, do tipo 
menor preço global que trata da contratação de empresa especializada 
para reforma em estrutura e conservação do prédio da Biblioteca 
Municipal com fornecimento de materiais, equipamentos e mão de obra, 
sofreu alterações na alínea “b” do subitem 6.7.3.
Fica suprimida a exigência do índice de maior relevância.
A sessão pública para realização e recebimento dos envelopes fica 
prorrogada para o dia 27 de fevereiro de 2020, às 14 horas.
O edital completo estará disponível no seguinte link de acesso: http://
www.novaodessa.sp.gov.br/Licitacoes.aspx
A vistoria técnica é obrigatória e deverá ser realizada por representante 
credenciado da Licitante, mediante agendamento prévio pelo telefone 
(19) 3476-8600, ramais - 308, 340 e 335 com pelo menos 02 (dois) 
dias úteis de antecedência contados do último dia para realização da 
vistoria e será realizado sempre em horário de expediente administrativo. 
Considera-se o último dia para vistoria o dia 26/02/2020. Os licitantes que 
já realizaram vistoria anteriormente, e que possuam o atestado de vistoria 
referente a este certame, estão dispensados de realizar nova vistoria. 
Ultimo dia para cadastro: 20/02/2020.

Nova Odessa, 10 fevereiro de 2020.
Comissão de Licitações

MUNICÍPIO DE NOVA ODESSA

Prefeitura Municipal de Campo Limpo Paulista
Diretoria de Administração

RETIFICANDO - PREGÃO PRESENCIAL N.º 004/20 – Objeto: Contratação de em-
presa especializada para prestação de serviços de locação de equipamentos repro-
gráficos multifuncionais (novos ou reconstruídos), incluindo manutenção preventiva e 
corretiva, com o fornecimento de todos os insumos necessários (tonner, cilindro, re-
velador e todas as peças passíveis de desgaste natural na utilização diária), software 
de gerenciamento e ainda estabilizadores para o funcionamento dos equipamentos, 
exceto papel sulfite,  conforme detalhamento constante do Anexo I deste Edital, do 
tipo MENOR VALOR GLOBAL. O encerramento dar-se-á em 20 de fevereiro de 
2020, às 09 horas. Onde lê-se a partir do dia 12 de fevereiro de 2020, leia-se 11 de 
fevereiro de 2020 o Edital estará disponível na íntegra, sem custos, os interessados 
deverão acessar o site www.campolimpopaulista.sp.gov.br ou ainda retirá-lo na Di-
retoria de Administração desta Prefeitura, no horário das 11 às 16 horas, na Avenida 
Adherbal da Costa Moreira, 255, Centro, Campo Limpo Paulista, com custo de R$ 
20,00 (vinte reais), de segunda à sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos.

RANDAL BERNARDES HONÓRIO
Secretário Municipal de Finanças

SERVIÇO AUTÔNOMO DE 
ÁGUA E ESGOTOS

PREGÃO PRESENCIAL No 04/2020
EDITAL No 05/2020 - PROCESSO No 06/2020
OBJETO: Fornecimento de Peças de Reposi-
ção para Retroescavadeira John Deere e JCB, 
através do sistema de registro de preços. O 
Edital está disponível no site: http://www.saae.
sp.gov.br/pregao-presencial/. Os envelopes 
deverão ser entregues no Setor de Licitações 
do SAAE, localizado na Rua Bernardino de 
Campos, 799, Centro, Indaiatuba/SP, às 09h00 
do dia 28 de fevereiro de 2020. Telefone: (19) 
3834-9435. Indaiatuba, 10 de fevereiro de 2020. 

Engº Sandro de A. Lopes Coral
Superintendente

SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUAS E ESGOTOS 
DE MOGI DAS CRUZES - SEMAE

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2019 - PROCESSO Nº: 202.067/2019

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO 
DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE 
GERAÇÃO DE DIÓXIDO DE CLORO SVP-PURE ™.
Os envelopes “DOCUMENTAÇÃO” e “PROPOSTA COMERCIAL” serão recebidos na 
Divisão de Suprimentos e Compras do SEMAE, localizada na Secretaria Municipal 
de Gestão Pública da Prefeitura de Mogi das Cruzes, na Av. Ver. Narciso Yague Gui-
marães, nº 277 - 1º andar, até às 8h30min. do dia 03 de março de 2020. A abertura 
do envelope “DOCUMENTAÇÃO” será realizada nesta mesma data às 9h00. O texto 
integral do edital e todas as informações sobre a licitação estarão disponíveis para do-
wnload no endereço http://www.mogidascruzes.sp.gov.br/licitacao. Mogi das Cruzes, 
em 10 de fevereiro de 2020. GLAUCO LUIZ SILVA -Diretor Geral.

SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUAS E ESGOTOS 
DE MOGI DAS CRUZES - SEMAE

AVISO DE REVOGAÇÃO - PREGÃO Nº 082/2019 - PROCESSO Nº 202.521/2019
OBJETO: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de 
ERP.
O Serviço Municipal de Águas e Esgotos – SEMAE de Mogi das Cruzes, através do Sr. 
Diretor Geral, comunica que, por necessidade e conveniência da Administração, fica 
REVOGADA a licitação em epígrafe. Fica aberto prazo de 05 (cinco) dias úteis para 
interposição recurso, conforme impõe o Art. 109, alínea “c” da Lei Federal 8.666/93. 
Mogi das Cruzes, 10 de fevereiro de 2020. GLAUCO LUIZ SILVA - Diretor Geral.

SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUAS E ESGOTOS 
DE MOGI DAS CRUZES - SEMAE

HOMOLOGAÇÃO - Pregão Nº 120-4/2019 - PROCESSO Nº 204.312/2019
OBJETO: - Contratação de empresa para prestação de serviços de engenharia opera-
cionais comerciais – Supressões, Ligações, entre outros.
EMPRESA VENCEDORA: Lote 1: ELECTRA SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA 
URBANA LTDA. no valor global de R$ 4.199.913,61.

Mogi das Cruzes, em 10 de fevereiro de 2020
Glauco Luiz Silva - Diretor Geral.

SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUAS E ESGOTOS 
DE MOGI DAS CRUZES - SEMAE

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2019 - PROCESSO Nº: 202.067/2019

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO 
DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE 
GERAÇÃO DE DIÓXIDO DE CLORO SVP-PURE ™.
Os envelopes “DOCUMENTAÇÃO” e “PROPOSTA COMERCIAL” serão recebidos na 
Divisão de Suprimentos e Compras do SEMAE, localizada na Secretaria Municipal 
de Gestão Pública da Prefeitura de Mogi das Cruzes, na Av. Ver. Narciso Yague Gui-
marães, nº 277 - 1º andar, até às 8h30min. do dia 03 de março de 2020. A abertura 
do envelope “DOCUMENTAÇÃO” será realizada nesta mesma data às 9h00. O texto 
integral do edital e todas as informações sobre a licitação estarão disponíveis para do-
wnload no endereço http://www.mogidascruzes.sp.gov.br/licitacao. Mogi das Cruzes, 
em 10 de fevereiro de 2020. GLAUCO LUIZ SILVA -Diretor Geral.

SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUAS E ESGOTOS 
DE MOGI DAS CRUZES - SEMAE

AVISO DE REVOGAÇÃO - PREGÃO Nº 082/2019 - PROCESSO Nº 202.521/2019
OBJETO: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de 
ERP.
O Serviço Municipal de Águas e Esgotos – SEMAE de Mogi das Cruzes, através do Sr. 
Diretor Geral, comunica que, por necessidade e conveniência da Administração, fica 
REVOGADA a licitação em epígrafe. Fica aberto prazo de 05 (cinco) dias úteis para 
interposição recurso, conforme impõe o Art. 109, alínea “c” da Lei Federal 8.666/93. 
Mogi das Cruzes, 10 de fevereiro de 2020. GLAUCO LUIZ SILVA - Diretor Geral.

SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUAS E ESGOTOS 
DE MOGI DAS CRUZES - SEMAE

HOMOLOGAÇÃO - Pregão Nº 120-4/2019 - PROCESSO Nº 204.312/2019
OBJETO: - Contratação de empresa para prestação de serviços de engenharia opera-
cionais comerciais – Supressões, Ligações, entre outros.
EMPRESA VENCEDORA: Lote 1: ELECTRA SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA 
URBANA LTDA. no valor global de R$ 4.199.913,61.

Mogi das Cruzes, em 10 de fevereiro de 2020
Glauco Luiz Silva - Diretor Geral.

SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUAS E ESGOTOS 
DE MOGI DAS CRUZES - SEMAE

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2019 - PROCESSO Nº: 202.067/2019

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO 
DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE 
GERAÇÃO DE DIÓXIDO DE CLORO SVP-PURE ™.
Os envelopes “DOCUMENTAÇÃO” e “PROPOSTA COMERCIAL” serão recebidos na 
Divisão de Suprimentos e Compras do SEMAE, localizada na Secretaria Municipal 
de Gestão Pública da Prefeitura de Mogi das Cruzes, na Av. Ver. Narciso Yague Gui-
marães, nº 277 - 1º andar, até às 8h30min. do dia 03 de março de 2020. A abertura 
do envelope “DOCUMENTAÇÃO” será realizada nesta mesma data às 9h00. O texto 
integral do edital e todas as informações sobre a licitação estarão disponíveis para do-
wnload no endereço http://www.mogidascruzes.sp.gov.br/licitacao. Mogi das Cruzes, 
em 10 de fevereiro de 2020. GLAUCO LUIZ SILVA -Diretor Geral.

SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUAS E ESGOTOS 
DE MOGI DAS CRUZES - SEMAE

AVISO DE REVOGAÇÃO - PREGÃO Nº 082/2019 - PROCESSO Nº 202.521/2019
OBJETO: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de 
ERP.
O Serviço Municipal de Águas e Esgotos – SEMAE de Mogi das Cruzes, através do Sr. 
Diretor Geral, comunica que, por necessidade e conveniência da Administração, fica 
REVOGADA a licitação em epígrafe. Fica aberto prazo de 05 (cinco) dias úteis para 
interposição recurso, conforme impõe o Art. 109, alínea “c” da Lei Federal 8.666/93. 
Mogi das Cruzes, 10 de fevereiro de 2020. GLAUCO LUIZ SILVA - Diretor Geral.

SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUAS E ESGOTOS 
DE MOGI DAS CRUZES - SEMAE

HOMOLOGAÇÃO - Pregão Nº 120-4/2019 - PROCESSO Nº 204.312/2019
OBJETO: - Contratação de empresa para prestação de serviços de engenharia opera-
cionais comerciais – Supressões, Ligações, entre outros.
EMPRESA VENCEDORA: Lote 1: ELECTRA SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA 
URBANA LTDA. no valor global de R$ 4.199.913,61.

Mogi das Cruzes, em 10 de fevereiro de 2020
Glauco Luiz Silva - Diretor Geral.

AVISO DE LICITAÇÃO 
Acha-se aberta no CENTRO DE ATENÇÃO INTEGRADA EM SAÚDE MENTAL “DR. DAVID CAPISTRA-
NO DA COSTA FILHO” - CAISM DA AGUA FUNDA, situado à Av. Miguel Estefno nº 3030 Água Funda 
– São Paulo – SP, a licitação na modalidade Pregão Eletrônico nº001/2020 , referente ao processo 
SES-PRC 2019/10064, cujo objeto é a Contratação de empresa para prestação de serviços de La-
vanderia Hospitalar deste CAISM DA ÁGUA FUNDA. A realização da sessão será no dia 26/02/2020 
às 14:00 horas, no endereço eletrônico www.bec.sp.gov.br ou www.bec.fazenda.sp.gov.br. O edital na 
integra estará disponível para consulta e retirada na homepage www.e-negociospúblicos.com.br

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA DE SERVIÇOS DE SAÚDE

CAISM “Dr. David Capistrano da Costa Filho” DA ÁGUA FUNDA
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PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA
AVISO DE LICITAÇÃO

A Prefeitura Municipal de Louveira informa que realizará o Pregão Presencial nº 004/2020, 
objetivando o registro de preços de materiais de enfermagem, no dia 21 de fevereiro de 2020, 
às 09:30 horas. Interessado: Secretaria Municipal de Saúde. O edital em inteiro teor estará à 
disposição dos interessados na internet, no endereço eletrônico www.louveira.sp.gov.br, ou de 
2ª a 6ª feira, das 09h00 às 16h00, na Rua Catharina Calssavara Caldana, 451, Bairro Leitão, 
Louveira - SP. Outras informações no endereço citado ou pelo telefone (19) 3878-9700. 
Louveira, 10 de fevereiro de 2020. RODRIGO RIBEIRO - Secretário de Administração.

Edital nº 02/2020 – Resolução nº 01, de 7 de fevereiro de 2020, que “Dispõe sobre 
a fixação dos subsídios dos Vereadores da Câmara Municipal de Guararema para a 
legislatura a ser iniciada em 1º de janeiro de 2021 e dá outras providências”.

Eduardo Aparecido Moreira Franco 
Presidente da Câmara 

De acordo com o art. 50 e §1º do art.65, da Lei Orgânica do Município, estas pu-
blicações apresentam-se resumidas. Os textos na íntegra encontram-se disponíveis 
no Quadro de Editais da Câmara Municipal de Guararema, bem como em seu site  
www.cmguararema.sp.gov.br 

CMTO – COMPANHIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES DE OSASCO 
CNPJ 55.513.279/0001-07 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 
Pelo presente, ficam convocados os senhores Acionistas da CMTO – Companhia Municipal de 
Transportes de Osasco, a reunirem-se em Assembleia Geral Ordinária, no dia 18 de fevereiro de 
2020, às 18:00 horas, na sede da Companhia, sito na Avenida Franz Voegeli, 930, Jd. Wilson, Osas-
co-SP, a fim de deliberarem a seguinte ordem do dia, nos termos da Lei 6404/76: 
a) eleição dos membros do conselho de administração e dos membros do conselho fiscal, efetivos 
e suplentes 
b) Outros assuntos de interesse da Sociedade 

Osasco, 04 de fevereiro de 2020 
Sérgio Di Pace Di Nizo 

Presidente do Conselho de Administração

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
Convocamos os Senhores Acionistas na forma da lei, a se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária no dia 17 de 
fevereiro de 2020, às 11 horas, na sede da Companhia, situada à Rua Boa Vista, nº 170, 1º andar, São Paulo/SP para 
discutirem e deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia: 1. Prestação de contas dos atos e operações praticados pelo 
Liquidante referente aos últimos 6 (seis) meses; 2. Relatório e balanço do estado da liquidação; 3. Prorrogação do prazo 
para extinção da Companhia por até 180 (cento e oitenta) dias em razão das justificativas apresentadas. 4. Outros assun-
tos de interesse da sociedade. São Paulo, 17 de janeiro de 2020. EDSON LUIZ DOMINGUES - Liquidante

EMPRESA PAULISTA DE PLANEJAMENTO METROPOLITANO S.A - EMPLASA
CNPJ: 47.093.703/0001-75 - NIRE nº 35300012488

Secretaria da Casa Civil

ABERTURA
Encontra-se aberta, no DRS VI Bauru, licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2020, 
Oferta de Compras 090115000012020OC00008 Processo nº SES-PRC-2019/11230, a ser realizada 
por intermédio do sistema eletrônico de contratações denominado “Bolsa Eletrônica de Compras 
do Governo do Estado de São Paulo – Sistema BEC/SP”, com utilização de recursos de tecnologia 
da informação, objetivando a AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - PARTICIPAÇÃO AMPLA, PARA 
ATENDIMENTO DE AÇÕES JUDICIAIS. A sessão pública de processamento do Pregão Eletrôni-
co será realizada no endereço eletrônico www.bec.sp.gov.br ou www.bec.fazenda.sp.gov.br, no dia 
27/02/2020, às 11 horas e será conduzida pelo pregoeiro com o auxílio da equipe de apoio, designa-
dos nos autos do processo em epígrafe e indicados no sistema pela autoridade competente.

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

Secretaria de Estado da Saúde

FANATA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
CNPJ nº 02.986.241/0001-87

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA REUNIÃO DE QUOTISTAS
Por intermédio deste edital, a sócia DUCA32 Administração e Empreendimentos Ltda., vem convocar a T2 
Administração e Empreendimentos Ltda., e JET Administração e Empreendimentos Ltda., para a reunião 
de quotistas da Fanata Empreendimentos Imobiliários Ltda., a ser realizada na Rua Voluntários de São Paulo, 
3.484, salão de eventos (Centro), em São José do Rio Preto/SP, no dia 28/2/2020, às 11 horas - 1ª convocação 
e no dia 11/3/2020 às 11 horas, em 2ª convocação. Ordem do Dia: a) Deliberar sobre a exclusão da sócia 
T2 Administração e Empreendimentos Ltda., do quadro societário da “Fanata”, em razão da quebra do affectio 
societatis, assim como em razão da desarmonia entre os sócios, com efeitos negativos para a sociedade, tão 
como na divergência de interesse na condução das atividades e b) Outros assuntos. Será concedido à “T2”, caso 
tenha interesse, a oportunidade de exercer o seu direito de defesa na reunião em questão, sendo que, o seu não 
comparecimento à reunião deverá ser entendido como anuência/concordância com a sua exclusão. São Paulo, 
5/2/2020. DUCA32 Administração e Empreendimentos Ltda - Representada por José Tarraf Filho - Sócia da 
Fanata; Juliana Tarraf Vaz - Sócio da DUCA32; Renata Tarraf Berazzo - Sócio da DUCA32.      (11, 12 e 13/2)

“PREFEITURA M. DE MACATUBA. AVISO 
DE RETIFICAÇÃO Nº 01 DO EDITAL Nº 06-
2020. PREGÃO PRESENCIAL Nº 06-2020. 
PROC. Nº 85-2020. A DIVISÃO DE LICITA-
ÇÃO leva ao conhecimento dos interessados 
que o edital do processo em referência, cujo 
objeto é a aquisição de medicamentos da lista 
RENAME, por meio do sistema de registro de 
preços, que serão destinados aos usuários do 
Sistema Único de Saúde, sofreu ALTERAÇÃO 
no edital, conforme segue: no item 06 do edital 
(documentos para habilitação), subitem 6.1.5 
(declaração, conforme modelo no anexo VII), 
fica EXCLUÍDO o subitem “6.1.5.1.1. Certifica-
do de Boas Práticas de Fabricação e Controle 
por linha de produção/ produtos, emitido pela 
Secretaria de Vigilância Sanitária do Ministério 
da Saúde”, e fica EXCLUÍDO o “subitem 1.1. do 
anexo VII”, de redação equivalente, em face da 
portaria nº 2.894 de 12/09/2018, que revogou o 
inciso III do artigo 5º da Portaria nº 2.814/GM/
MS, de 29/05/98. Devido às alterações supra-
citadas a data para a SESSÃO PÚBLICA PARA 
ENTREGA E ABERTURA DOS ENVELOPES, 
fica PRORROGADA para o dia 02.03.2020 às 
08h30min. Fica mantido tudo o mais. O termo 
de alteração e o edital em inteiro teor, com as 
alterações introduzidas, estão à disposição dos 
interessados para consulta no paço municipal, 
e para download no site www.macatuba.sp.gov.
br. Quaisquer informações poderão ser obtidas 
pelo e-mail pregao2@macatuba.sp.gov.br ou 
pelo telefone (14) 3298-9819, (14) 3298-9846. 
Macatuba, 10 de fevereiro de 2020. Marcos Do-
nizeti Olivatto. Prefeito Municipal.”

“PREFEITURA M. DE MACATUBA. AVISO DE 
RETIFICAÇÃO Nº 01 DO EDITAL Nº 08-2020. 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 08-2020. PROC. 
Nº 141-2020. A DIVISÃO DE LICITAÇÃO leva 
ao conhecimento dos interessados que o 
edital do processo em referência, cujo objeto 
é a aquisição de medicamentos, por meio 
do sistema de registro de preços, que serão 
destinados aos usuários do Sistema Único de 
Saúde, sofreu ALTERAÇÃO no edital, conforme 
segue: no item 06 do edital (documentos 
para habilitação), subitem 6.1.5 (declaração, 
conforme modelo no anexo VII), fica EXCLUÍDO 
o subitem “6.1.5.1.1. Certificado de Boas 
Práticas de Fabricação e Controle por linha de 
produção/ produtos, emitido pela Secretaria de 
Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde”, e 
fica EXCLUÍDO o “subitem 1.1. do anexo VII”, 
de redação equivalente, em face da portaria 
nº 2.894 de 12/09/2018, que revogou o inciso 
III do artigo 5º da Portaria nº 2.814/GM/MS, de 
29/05/98. Devido às alterações supracitadas 
a data para a SESSÃO PÚBLICA PARA 
ENTREGA E ABERTURA DOS ENVELOPES, 
dia 27.02.2020 às 08h30min. Fica mantido 
tudo o mais. O termo de alteração e o edital 
em inteiro teor, com as alterações introduzidas, 
estão à disposição dos interessados para 
consulta no paço municipal, e para download 
no site www.macatuba.sp.gov.br. Quaisquer 
informações poderão ser obtidas pelo e-mail 
pregao2@macatuba.sp.gov.br ou pelo telefone 
(14) 3298-9819, (14) 3298-9846. Macatuba, 10 
de fevereiro de 2020. Marcos Donizeti Olivatto. 
Prefeito Municipal.”

“PREFEITURA M. DE MACATUBA. AVISO 
DE RETIFICAÇÃO Nº 01 DO EDITAL Nº 06-
2020. PREGÃO PRESENCIAL Nº 06-2020. 
PROC. Nº 85-2020. A DIVISÃO DE LICITA-
ÇÃO leva ao conhecimento dos interessados 
que o edital do processo em referência, cujo 
objeto é a aquisição de medicamentos da lista 
RENAME, por meio do sistema de registro de 
preços, que serão destinados aos usuários do 
Sistema Único de Saúde, sofreu ALTERAÇÃO 
no edital, conforme segue: no item 06 do edital 
(documentos para habilitação), subitem 6.1.5 
(declaração, conforme modelo no anexo VII), 
fica EXCLUÍDO o subitem “6.1.5.1.1. Certifica-
do de Boas Práticas de Fabricação e Controle 
por linha de produção/ produtos, emitido pela 
Secretaria de Vigilância Sanitária do Ministério 
da Saúde”, e fica EXCLUÍDO o “subitem 1.1. do 
anexo VII”, de redação equivalente, em face da 
portaria nº 2.894 de 12/09/2018, que revogou o 
inciso III do artigo 5º da Portaria nº 2.814/GM/
MS, de 29/05/98. Devido às alterações supra-
citadas a data para a SESSÃO PÚBLICA PARA 
ENTREGA E ABERTURA DOS ENVELOPES, 
fica PRORROGADA para o dia 02.03.2020 às 
08h30min. Fica mantido tudo o mais. O termo 
de alteração e o edital em inteiro teor, com as 
alterações introduzidas, estão à disposição dos 
interessados para consulta no paço municipal, 
e para download no site www.macatuba.sp.gov.
br. Quaisquer informações poderão ser obtidas 
pelo e-mail pregao2@macatuba.sp.gov.br ou 
pelo telefone (14) 3298-9819, (14) 3298-9846. 
Macatuba, 10 de fevereiro de 2020. Marcos Do-
nizeti Olivatto. Prefeito Municipal.”

“PREFEITURA M. DE MACATUBA. AVISO DE 
RETIFICAÇÃO Nº 01 DO EDITAL Nº 08-2020. 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 08-2020. PROC. 
Nº 141-2020. A DIVISÃO DE LICITAÇÃO leva 
ao conhecimento dos interessados que o 
edital do processo em referência, cujo objeto 
é a aquisição de medicamentos, por meio 
do sistema de registro de preços, que serão 
destinados aos usuários do Sistema Único de 
Saúde, sofreu ALTERAÇÃO no edital, conforme 
segue: no item 06 do edital (documentos 
para habilitação), subitem 6.1.5 (declaração, 
conforme modelo no anexo VII), fica EXCLUÍDO 
o subitem “6.1.5.1.1. Certificado de Boas 
Práticas de Fabricação e Controle por linha de 
produção/ produtos, emitido pela Secretaria de 
Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde”, e 
fica EXCLUÍDO o “subitem 1.1. do anexo VII”, 
de redação equivalente, em face da portaria 
nº 2.894 de 12/09/2018, que revogou o inciso 
III do artigo 5º da Portaria nº 2.814/GM/MS, de 
29/05/98. Devido às alterações supracitadas 
a data para a SESSÃO PÚBLICA PARA 
ENTREGA E ABERTURA DOS ENVELOPES, 
dia 27.02.2020 às 08h30min. Fica mantido 
tudo o mais. O termo de alteração e o edital 
em inteiro teor, com as alterações introduzidas, 
estão à disposição dos interessados para 
consulta no paço municipal, e para download 
no site www.macatuba.sp.gov.br. Quaisquer 
informações poderão ser obtidas pelo e-mail 
pregao2@macatuba.sp.gov.br ou pelo telefone 
(14) 3298-9819, (14) 3298-9846. Macatuba, 10 
de fevereiro de 2020. Marcos Donizeti Olivatto. 
Prefeito Municipal.”

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA EUROPA
EDITAL DE ALTERAÇÃO DO PREGÃO Nº 07/2020

Altera a data de sessão pública do Edital do Pregão Presencial nº 07/2020
O MUNICÍPIO DE NOVA EUROPA, Estado de São Paulo, por intermédio de seu pregoeiro oficial, 
torna público para o conhecimento de quem possa interessar, que o Pregão Presencial nº 07/2020, 
aberto pelo Edital nº 08/2020, de que trata da CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA 
NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ÁREA DE CLÍNICO GERAL PARA O PROGRAMA 
ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA (ESF) A SER DESENVOLVIDAS NA UNIDADE DE SAÚDE ESF 
– JARDIM SÃO PAULO NO MUNICÍPIO DE NOVA EUROPA/SP, marcado para as 09h00min do dia 
21 de Fevereiro de 2020, tendo em vista a não publicação do COMUNICADO nº 20/2020 no Diário 
Oficial do Estado e Diário Oficial do Município, fica ALTERADA a data de recebimento e abertura dos 
Envelopes “Proposta e Habilitação” para as 14h00 horas do dia 26 de Fevereiro de 2020, ficando 
mantidas as demais condições do edital, não alteradas por este instrumento. Para que ninguém alegue 
ignorância vai este fixado no local de costume do Paço Municipal e publicado nos órgãos de imprensa 
previstos em lei. 

Nova Europa, aos 10 de fevereiro de 2020.
Gilnei de Freitas

Pregoeiro

Prefeitura Municipal de Campo Limpo Paulista
Diretoria de Administração

EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 002/20 - PROCESSO AD-
MINISTRATIVO Nº 7028/2019 – Contratação de serviços de Gestão, 
Modernização, Otimização, Expansão, Operação e Manutenção da In-
fraestrutura de REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA do Município por 
Concessão Administrativa, bem como a exploração de seu potencial 
econômico por meio da obtenção de RECEITAS ACESSÓRIAS. O re-
cebimento dos  envelopes fechados solicitados serão de acordo com o 
Edital de Concorrência Pública nº 002/2020 e se dará impreterivelmen-
te até 10h00min do dia 13/03/2020, na Sala de Licitação, sito à Av. 
Adherbal da Costa Moreira, nº 255, Centro, Campo Limpo Paulista/SP. 
Nesta mesma data, às 10h00min, serão abertos em ato público, pela 
Comissão Permanente de Licitação. 

ROBERTO ANTONIO JAPIM DE ANDRADE
Prefeito Municipal

Prefeitura Municipal de Campo Limpo Paulista
Diretoria de Administração

PREGÃO PRESENCIAL N.º 006/20 – Objeto: Registro de preços para 
coleta de resíduos de fossa séptica, transporte e disposição final, con-
forme legislação vigente, a qual deverá operar dentro do município, para 
atender a Secretaria de Serviços Urbanos e Secretaria de Educação, 
conforme descritivo constante do Anexo I deste Edital, do tipo MENOR 
VALOR GLOBAL. O encerramento dar-se-á em 21 de fevereiro de 2020, 
às 09 horas. A partir do dia 11 de fevereiro de 2020 o Edital estará dis-
ponível na íntegra, sem custos, os interessados deverão acessar o site 
www.campolimpopaulista.sp.gov.br ou ainda retirá-lo na Diretoria de Ad-
ministração desta Prefeitura, no horário das 11 às 16 horas, na Avenida 
Adherbal da Costa Moreira, 255, Centro, Campo Limpo Paulista, com 
custo de R$ 20,00 (vinte reais), de segunda à sexta-feira, exceto feriados 
e pontos facultativos. 

MARCOS ROBERTO APARECIDO
Secretário Municipal de Serviços Urbanos

AVISO DE LICITAÇÃO ABERTA
CARTA CONVITE n.º 01/2020 – PROCESSO nº 11/1/2020 – Ob-
jeto: Aquisição de equipamentos e Acessórios de informática. O 
Portoprev torna público que, às 14h do dia 19/02/2020, irá realizar 
em sua sede, sito na Rua Lídia Maria Potel Antunes nº 110 – Bairro 
Rafael Alcalá, certame licitatório – modalidade Convite, do tipo me-
nor preço por item. Edital disponível no site: www.portoprevpor-
tofeliz.com.br. Informações: Telefone (15) 3261-6725 / 3262-4296 
e E-mail: portoprev.licitacao@portofeliz.sp.gov.br

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES 
PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE PORTO FELIZ - PORTOPREV

Rua Joaquim Olavo de Carvalho, nº 150, Centro - Porto Feliz/SP - Tel. (15) 3261-6725 / 3262-4296 
CNPJ: 07.381.646/0001-05   portoprev01@portofeliz.sp.gov.br

O PREFEITO DELCIO JOSÉ SATO FAZ SABER QUE ENCON-
TRA-SE ABERTO O SEGUINTE PROCESSO LICITATÓRIO:
Chamamento Público N° 01/2020 – Edital Nº 02/2020 - Processo 
N° 94/2020 - Objeto: Execução de Projetos Relativos à Promoção, 
Proteção e Defesa dos Direitos das Crianças e Adolescentes – 
Período de Recebimentos dos documentos: Até as 09h30m do 
dia 12/03/2020 na Secretaria Municipal de Administração – Rua 
Maria Alves, n° 865, Centro, e a abertura dos envelopes ocorrerá 
às 10h00m no mesmo dia e local. O Edital completo encontra-se 
no site: http://transparencia.ubatuba.sp.gov.br.

DELCIO JOSÉ SATO
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBA

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS.PROCESSO 
Nº 1049362-86.2016.8.26.0100. O MM. Juiz de Direito da 34ª 
Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr. 
Adilson Aparecido Rodrigues Cruz, na forma da Lei, etc. FAZ 
SABER a Joice Carolina Batista da Hora, CPF/MF 
431.535.928-96, que Manuel Gomes Dourado lhe ajuizou 
ação de Despejo por Falta de Pagamento de alugueres e 
encargos do imóvel na Rua Barata Ribeiro nº 72, Bela Vista. 
Estando a ré em lugar ignorado, foi determinada a citação por 
edital para que em 15 dias úteis, após os 20 dias supra, peça 
prazo para purgar a mora, ou contestar o feito, sob pena de 
presumirem-se verdadeiros os fatos alegados. 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.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE BIRIGUI

EDITAL Nº 025/2020
TOMADA DE PREÇOS Nº 06/2020

OBJETO: Contratação de empresa especializa-
da para execução de obra em trecho do emissá-
rio do Baixotes no bairro Thereza Maria Barbieri, 
nesta cidade de Birigui/SP, com fornecimento de 
materiais, mão de obra e equipamentos, confor-
me memorial descritivo, memória de cálculo, pla-
nilha orçamentária, cronograma físico-fi nanceiro 
e projetos fornecidos pela Secretaria de Servi-
ços Públicos, Água e Esgoto. Data da Abertura: 
02/03/2020, às 08:30 horas. Melhores informa-
ções poderão ser obtidas junto a Seção de Li-
citações na Rua Santos Dumont nº 28, Centro, 
ou pelo telefone (18)3643-6126. O Edital poderá 
ser lido naquela Seção e retirado gratuitamen-
te no site www.birigui.sp.gov.br. Cristiano Sal-
meirão, Prefeito Municipal. Birigui, 10/02/2020.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MARACAÍ - SP
EDITAL - PROCESSO Nº 009/2020

PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2020
LOCAL: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MARACAÍ – SP

A Prefeitura Municipal de Maracaí por intermédio da Secretaria Municipal de Administração, 
mediante Pregoeiro, designado pela Portaria nº 105/2019, torna público que se acha aberta, 
nesta unidade, licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2020, do tipo ME-
NOR PREÇO – PROCESSO LICITATÓRIO Nº 009/2020, objetivando a “AQUISIÇÃO DE 
CAMINHAO BASCULANTE, CAMINHAO PIPA E ONIBUS ESCOLAR”, que será regida pela 
Lei Federal n.º 10.520, de 17 de Julho de 2002, aplicando-se subsidiariamente, no que cou-
berem, as disposições da Lei Federal n.º 8.666, de 21 de Junho de 1993, e demais normas 
regulamentares aplicáveis à espécie.
As propostas deverão obedecer às especifi cações deste instrumento convocatório.
Os envelopes contendo a proposta e os documentos de habilitação serão recebidos no ende-
reço acima mencionado, na sessão pública de processamento do Pregão, após o credencia-
mento dos interessados que se apresentarem para participar do certame.
O recebimento dos envelopes dar-se-á no dia 21 de Fevereiro de 2020 a partir das 
09h30min.
O Edital em inteiro teor estará à disposição, através do site da prefeitura, ou de 2ª a 6ª feira, 
das 09h00min às 11h30min e das 13h00min ás 16h00min, na Avenida José Bonifácio, nº 517, 
neste município, gratuitamente para vista e para retirada será cobrado o preço público no 
valor de R$ 10,00 (dez reais).
Quaisquer informações também poderão ser obtidas no endereço acima ou pelo telefone (18) 
3371-9500.  

Prefeitura Municipal de Maracaí – SP, em 10 de Fevereiro de 2020.
Eduardo Correa Sotana

Prefeito Municipal

PREFEITURA DE QUEIROZ
AVISO DE LICITAÇÃO 

PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2020 – PROCESSO Nº 013/2020 
(RESUMIDO). Objeto: AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM – S500, GASOLINA COMUM, ETA-
NOL - ÁLCOOL HIDRATADO, ÓLEO DIESEL S10, PARA SEREM UTILIZADOS NOS VEÍCULOS E 
MÁQUINAS DESTA MUNICIPALIDADE, PELO PERÍODO DE 12 MESES – Abertura: 27/02/2020, às 
09h30min. TIPO DE LICITAÇÃO: Menor preço por item. Os editais encontram-se disponíveis no Dep-
to de Licitação, no Paço Municipal, Av. Rangel Pestana, nº 23 (centro), nesta cidade de Queiroz (SP), 
ou através do telefone (0XX14) 3458-1137, de segunda a sexta-feira, das 07h00min às 11h00min e 
dás 13h00min às 17h00min, no site WWW.queiroz.sp.gov.br 

QUEIROZ/SP, 10 de fevereiro de 2020. ANA VIRTUDES MIRON SOLER - Prefeita Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LUZITÂNIA-SP
PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE CONTRATO – 1º TA - CONTRATO Nº. 049/2019 

LAERTE APARECIDO ROCHA, Prefeito do Município de Nova Luzitânia/SP, Estado de São Paulo, 
usando das atribuições que lhe são conferidas, na forma da Lei. Faço publicar, na imprensa e nos 
locais próprios da Prefeitura Municipal de Nova Luzitânia, conforme Parágrafo Único, do Artigo Nº. 
61, Lei Federal Nº 8.666/93, o extrato: CONTRATANTE: MUNICIPIO DE NOVA LUZITANIA; CON-
TRATADO: NOROMIX CONCRETO S/A; CNPJ n°. 10.558.895/0001-38; PROCESSO N°. 791/2019; 
TOMADA DE PREÇOS Nº. 002/2019; EDITAL Nº. 116/2019; OBJETO: Prorroga prazo de execução. 
ASSINATURA: 26/12/2019; VIGÊNCIA: 25/03/2020.

LAERTE APARECIDO ROCHA - Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LUZITÂNIA-SP
PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE CONTRATO – 2º TA - CONTRATO Nº. 049/2019 

LAERTE APARECIDO ROCHA, Prefeito do Município de Nova Luzitânia/SP, Estado de São Paulo, 
usando das atribuições que lhe são conferidas, na forma da Lei. Faço publicar, na imprensa e nos 
locais próprios da Prefeitura Municipal de Nova Luzitânia, conforme Parágrafo Único, do Artigo Nº. 
61, Lei Federal Nº 8.666/93, o extrato: CONTRATANTE: MUNICIPIO DE NOVA LUZITANIA; CON-
TRATADO: NOROMIX CONCRETO S/A; CNPJ n°. 10.558.895/0001-38; PROCESSO N°. 791/2019; 
TOMADA DE PREÇOS Nº. 002/2019; EDITAL Nº. 116/2019; OBJETO: Prorroga prazo de vigência. 
ASSINATURA: 30/01/2020; VIGÊNCIA: 29/04/2020.

LAERTE APARECIDO ROCHA - Prefeito Municipal

Pregão Presencial n°.04/2020
Processo n° 5313/2020

OBJETO: Registro de preços para aquisição de mobiliário.
DATA E LOCAL DE ENTREGA E ABERTURA DOS 
ENVELOPES: 21/02/2020 às 09:00 horas
Edital disponível no site: www.carapicuiba.sp.gov.br e 
no depto. de Licitações e Compras, sito a Rua Joaquim 
das Neves, 211, para retirada com mídia de CD 
regravável. Informações: (11) 4164-5500 ramal 5442. 

Carapicuíba, 10 de Fevereiro de 2020.
Marco Aurélio dos Santos Neves - Prefeito

Prefeitura Municipal 
de Carapicuíba

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
PROCESSO LICITATÓRIO 89/19. CONCORRÊNCIA 06/19

Objeto: Alienação, por venda, de imóveis urbanos e rural, descritos no Anexo I - 
Proposta, aprovadas pelas Leis Municipais 2.813, de 04 de setembro de 2019 e 
2.822, de 04 de setembro de 2019. Considerando a regularidade do procedimen-
to, hei por bem, com base no inciso VI, do artigo 43, da Lei Federal nº. 8.666/93, 
de 21/06/1993, Homologar e Adjudicar os itens do objeto licitatório, aos licitantes 
abaixo delineados: Sonia Maria Valareto. Rua XV de Novembro, 770 – Centro. 
Buritama – SP. CPF (MF): 367.642.908-73. Item: 2. Valor: R$ 230.072,78 (Du-
zentos e trinta mil, setenta e dois reais e setenta e oito centavos). APGA Empre-
endimentos Ltda. Avenida Guanabara, 2.364-A – Centro. Andradina – SP. CNPJ 
(MF): 50.884.147/0001-60. Item: 3. Valor: R$ 161.010,10 (Cento e sessenta e um 
mil, dez reais e dez centavos). Castilho – SP, 07 de fevereiro de 2020. Aparecida 
de Fátima Gavioli Nascimento. Prefeita.

 Prefeitura de Castilho

COLOMBO AGROINDÚSTRIA S.A.
CNPJ/MF nº 44.330.975/0001-53 - NIRE nº 35.300.021.835
Edital de Convocação de Assembleia Geral Extraordinária
Ficam os senhores acionistas da Companhia convidados para 
se reunirem em A.G.E. a ser realizada no dia 18/02/2020, às 
7:00 horas, na sede social da Companhia, localizada Município 
de Ariranha/SP, na Fazenda Bela Vista, Estrada Ariranha a Ca-
tanduva, s/nº, Bairro Moreira, CEP 15.960-000, para deliberar 
sobre as seguintes matérias que compõem a ordem do dia: 
Em A.G.E. deliberar sobre a operação bancária junto ao Rabo-
bank Brasil envolvendo a Colombo Agroindústria S.A. para (i) 
re-ratifi car quanto a emissão privada de debentures, registro na 
B3 e demais documentos para suportar e (ii) ratifi car todos os 
atos já praticados. Nos termos do artigo 10º do Estatuto Social 
e do artigo 126 da Lei nº 6.404/76, para tomar parte na A.G.E., o 
acionista deverá depositar na sede da Companhia, com antece-
dência, conforme lhe for aplicável, instrumento de mandato na 
hipótese de representação do acionista por outro acionista, ad-
ministrador ou advogado, devendo o procurador ter sido nome-
ado há menos de 1 ano. O acionista ou seu representante legal 
deverá comparecer às assembleias gerais munido dos docu-
mentos que comprovem sua identidade. A Companhia solicita 
aos acionistas interessados em participar da assembleia geral 
que encaminhem a versão digitalizada do instrumento de man-
dato ao endereço eletrônico sergio@colomboagroindustria.
com.br, de forma a permitir melhor coordenação dos trabalhos 
durante a assembleia. O envio dos documentos via e-mail não 
exclui a necessidade de apresentação, nem tampouco consti-
tui condição ou requisito de participação na assembleia geral, 
tendo por fi nalidade exclusivamente organizar e acelerar os 
trabalhos. Ariranha-SP, 11/02/2020. Sérgio Augusto Colom-
bo - Presidente do Conselho de Administração (11, 12 e 13/2)

Aviso de Alteração
Pregão Eletrônico nº 0377/2019
Processo de Compras nº 0998/2019
Objeto: Registro de preços para aquisição de chocolate em pó e leite, conforme edital e seus anexos.
Marine Oliveira Vasconcelos, Secretária Municipal de Administração, no uso das atribuições que lhe 
são inerentes, informa NOVAS DATAS para o pregão em epígrafe: 
• Disponibiliza nos sites www.ribeiraopreto.sp.gov.br e www.licitacoes-e.com.br e na Secretaria 
de Administração, Departamento de Materiais e Licitações, Divisão de Compras, sito na Praça Alto do 
São Bento s/n, Jardim Mosteiro, Ribeirão Preto/SP, o Edital de Prorrogação de prazos.
• Novas Datas:
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: até as 08:30 hrs do dia 27 de fevereiro de 2020  
ABERTURA DAS PROPOSTAS: Dia 27 de fevereiro de 2020 às 08:30 hrs
INÍCIO DA DISPUTA DE PREÇOS: Dia 27 de fevereiro de 2020 a partir das 09:00 hrs      

Ribeirão Preto,10 de fevereiro de 2020.
MARINE OLIVEIRA VASCONCELOS
Secretária Municipal de Administração

Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto
Estado de São Paulo

Secretaria da Administração

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS nº 0009/2019
Processo de Compras nº 1087/2019

OBJETO: Contratação de empresa especializada para elaboração de projeto executivo 
completo de arquitetura e engenharia para reforma e restauração do complexo dos museus 
Histórico e de Ordem Geral e do Café.
Valor Estimado: R$ 402.333,33 (quatrocentos e dois mil e trezentos e trinta e três reais e trinta 
e três centavos).
PRAZO LIMITE PARA ENTREGA DOS ENVELOPES: dia 28/02/2020 às 8:30 hs. 
ABERTURA: dia 28/02/2020 às 9:00 hs. 
• Local e horário para retirada do Edital: Departamento de Materiais e Licitações – Divisão de 
Compras - Via São Bento s/nº - Jardim Mosteiro, das 8h às 17h (a custo zero – gratuito); ou (na 
íntegra) através do site www.ribeiraopreto.sp.gov.br.  

Ribeirão Preto, 10 de fevereiro de 2020.
Marine Oliveira Vasconcelos

 Secretária Municipal da Administração

Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto
Estado de São Paulo

Secretaria da Administração

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAJOBI
Extrato de Retificação de Edital do Pregão Presencial n.º 005/2020 – Processo Licitatório nº 008/2020

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAIS PARA O LABORATÓRIO MUNICIPAL DE ANÁLISES CLÍNICAS, 
conforme especificações constantes no Anexo I do edital.
A Prefeitura Municipal de Itajobi-SP, torna público a retificação do Edital referente ao Pregão Presencial n.º 005/2020.
Data de Entrega dos documentos e propostas: 27/02/2020 as 14:00 horas.
Local de realização: Sala de Reunião do Setor de Licitações da Prefeitura Municipal de Itajobi na Rua Cincinato Braga, 
nº 360 – Itajobi/SP.
O Edital retificado encontra-se a disposição dos interessados no Setor de Licitações á Rua Cincinato Braga, nº 360 -  
Itajobi/SP, no horário das 09:00 as 17:00 horas e também no Site www.itajobi.sp.gov.br.
Legislação Lei Federal nº 8.666/93, Lei Federal 10.520/02 e Decreto Municipal nº 171/07.

Itajobi-SP, 10 de fevereiro de 2020.
Lairto Luiz Piovesana Filho 

Prefeito Municipal
Kelli Cristiane Nonato da Silva

Setor de Licitações

TERMO DE AUTORIZAÇÃO E RATIFICAÇÃO
TERMO DE DISPENSA Nº 027/2020, ART. 24, XVII  DA LEI 8.666/93.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA 
REALIZAR PRIMEIRA REVISÃO (20.000 KM) NO VEICULO FIAT TORO 
FREEDOM AT9 – PLACA EXL 7274 – MODELO/ANO 2019. CONTRATANTE: 
MUNICÍPIO DE ITAPORANGA. CONTRATADO: VIA MARCONI VEICULOS 
LTDA  – CNPJ Nº 00.512.663/0006-08.

MUNICÍPIO DE ITAPORANGA

RETIFICAÇÃO DE EDITAL DE LICITAÇÃO
O Município de Nova Odessa leva ao conhecimento dos 

interessados que o edital da Tomada de Preço n.º 01/TP/2020, do tipo 
menor preço global que trata da contratação de empresa especializada 
para reforma em estrutura e conservação do prédio da Biblioteca 
Municipal com fornecimento de materiais, equipamentos e mão de obra, 
sofreu alterações na alínea “b” do subitem 6.7.3.
Fica suprimida a exigência do índice de maior relevância.
A sessão pública para realização e recebimento dos envelopes fica 
prorrogada para o dia 27 de fevereiro de 2020, às 14 horas.
O edital completo estará disponível no seguinte link de acesso: http://
www.novaodessa.sp.gov.br/Licitacoes.aspx
A vistoria técnica é obrigatória e deverá ser realizada por representante 
credenciado da Licitante, mediante agendamento prévio pelo telefone 
(19) 3476-8600, ramais - 308, 340 e 335 com pelo menos 02 (dois) 
dias úteis de antecedência contados do último dia para realização da 
vistoria e será realizado sempre em horário de expediente administrativo. 
Considera-se o último dia para vistoria o dia 26/02/2020. Os licitantes que 
já realizaram vistoria anteriormente, e que possuam o atestado de vistoria 
referente a este certame, estão dispensados de realizar nova vistoria. 
Ultimo dia para cadastro: 20/02/2020.

Nova Odessa, 10 fevereiro de 2020.
Comissão de Licitações

MUNICÍPIO DE NOVA ODESSA

Prefeitura Municipal de Campo Limpo Paulista
Diretoria de Administração

RETIFICANDO - PREGÃO PRESENCIAL N.º 004/20 – Objeto: Contratação de em-
presa especializada para prestação de serviços de locação de equipamentos repro-
gráficos multifuncionais (novos ou reconstruídos), incluindo manutenção preventiva e 
corretiva, com o fornecimento de todos os insumos necessários (tonner, cilindro, re-
velador e todas as peças passíveis de desgaste natural na utilização diária), software 
de gerenciamento e ainda estabilizadores para o funcionamento dos equipamentos, 
exceto papel sulfite,  conforme detalhamento constante do Anexo I deste Edital, do 
tipo MENOR VALOR GLOBAL. O encerramento dar-se-á em 20 de fevereiro de 
2020, às 09 horas. Onde lê-se a partir do dia 12 de fevereiro de 2020, leia-se 11 de 
fevereiro de 2020 o Edital estará disponível na íntegra, sem custos, os interessados 
deverão acessar o site www.campolimpopaulista.sp.gov.br ou ainda retirá-lo na Di-
retoria de Administração desta Prefeitura, no horário das 11 às 16 horas, na Avenida 
Adherbal da Costa Moreira, 255, Centro, Campo Limpo Paulista, com custo de R$ 
20,00 (vinte reais), de segunda à sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos.

RANDAL BERNARDES HONÓRIO
Secretário Municipal de Finanças

SERVIÇO AUTÔNOMO DE 
ÁGUA E ESGOTOS

PREGÃO PRESENCIAL No 04/2020
EDITAL No 05/2020 - PROCESSO No 06/2020
OBJETO: Fornecimento de Peças de Reposi-
ção para Retroescavadeira John Deere e JCB, 
através do sistema de registro de preços. O 
Edital está disponível no site: http://www.saae.
sp.gov.br/pregao-presencial/. Os envelopes 
deverão ser entregues no Setor de Licitações 
do SAAE, localizado na Rua Bernardino de 
Campos, 799, Centro, Indaiatuba/SP, às 09h00 
do dia 28 de fevereiro de 2020. Telefone: (19) 
3834-9435. Indaiatuba, 10 de fevereiro de 2020. 

Engº Sandro de A. Lopes Coral
Superintendente

SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUAS E ESGOTOS 
DE MOGI DAS CRUZES - SEMAE

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2019 - PROCESSO Nº: 202.067/2019

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO 
DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE 
GERAÇÃO DE DIÓXIDO DE CLORO SVP-PURE ™.
Os envelopes “DOCUMENTAÇÃO” e “PROPOSTA COMERCIAL” serão recebidos na 
Divisão de Suprimentos e Compras do SEMAE, localizada na Secretaria Municipal 
de Gestão Pública da Prefeitura de Mogi das Cruzes, na Av. Ver. Narciso Yague Gui-
marães, nº 277 - 1º andar, até às 8h30min. do dia 03 de março de 2020. A abertura 
do envelope “DOCUMENTAÇÃO” será realizada nesta mesma data às 9h00. O texto 
integral do edital e todas as informações sobre a licitação estarão disponíveis para do-
wnload no endereço http://www.mogidascruzes.sp.gov.br/licitacao. Mogi das Cruzes, 
em 10 de fevereiro de 2020. GLAUCO LUIZ SILVA -Diretor Geral.

SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUAS E ESGOTOS 
DE MOGI DAS CRUZES - SEMAE

AVISO DE REVOGAÇÃO - PREGÃO Nº 082/2019 - PROCESSO Nº 202.521/2019
OBJETO: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de 
ERP.
O Serviço Municipal de Águas e Esgotos – SEMAE de Mogi das Cruzes, através do Sr. 
Diretor Geral, comunica que, por necessidade e conveniência da Administração, fica 
REVOGADA a licitação em epígrafe. Fica aberto prazo de 05 (cinco) dias úteis para 
interposição recurso, conforme impõe o Art. 109, alínea “c” da Lei Federal 8.666/93. 
Mogi das Cruzes, 10 de fevereiro de 2020. GLAUCO LUIZ SILVA - Diretor Geral.

SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUAS E ESGOTOS 
DE MOGI DAS CRUZES - SEMAE

HOMOLOGAÇÃO - Pregão Nº 120-4/2019 - PROCESSO Nº 204.312/2019
OBJETO: - Contratação de empresa para prestação de serviços de engenharia opera-
cionais comerciais – Supressões, Ligações, entre outros.
EMPRESA VENCEDORA: Lote 1: ELECTRA SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA 
URBANA LTDA. no valor global de R$ 4.199.913,61.

Mogi das Cruzes, em 10 de fevereiro de 2020
Glauco Luiz Silva - Diretor Geral.

SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUAS E ESGOTOS 
DE MOGI DAS CRUZES - SEMAE

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2019 - PROCESSO Nº: 202.067/2019

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO 
DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE 
GERAÇÃO DE DIÓXIDO DE CLORO SVP-PURE ™.
Os envelopes “DOCUMENTAÇÃO” e “PROPOSTA COMERCIAL” serão recebidos na 
Divisão de Suprimentos e Compras do SEMAE, localizada na Secretaria Municipal 
de Gestão Pública da Prefeitura de Mogi das Cruzes, na Av. Ver. Narciso Yague Gui-
marães, nº 277 - 1º andar, até às 8h30min. do dia 03 de março de 2020. A abertura 
do envelope “DOCUMENTAÇÃO” será realizada nesta mesma data às 9h00. O texto 
integral do edital e todas as informações sobre a licitação estarão disponíveis para do-
wnload no endereço http://www.mogidascruzes.sp.gov.br/licitacao. Mogi das Cruzes, 
em 10 de fevereiro de 2020. GLAUCO LUIZ SILVA -Diretor Geral.

SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUAS E ESGOTOS 
DE MOGI DAS CRUZES - SEMAE

AVISO DE REVOGAÇÃO - PREGÃO Nº 082/2019 - PROCESSO Nº 202.521/2019
OBJETO: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de 
ERP.
O Serviço Municipal de Águas e Esgotos – SEMAE de Mogi das Cruzes, através do Sr. 
Diretor Geral, comunica que, por necessidade e conveniência da Administração, fica 
REVOGADA a licitação em epígrafe. Fica aberto prazo de 05 (cinco) dias úteis para 
interposição recurso, conforme impõe o Art. 109, alínea “c” da Lei Federal 8.666/93. 
Mogi das Cruzes, 10 de fevereiro de 2020. GLAUCO LUIZ SILVA - Diretor Geral.

SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUAS E ESGOTOS 
DE MOGI DAS CRUZES - SEMAE

HOMOLOGAÇÃO - Pregão Nº 120-4/2019 - PROCESSO Nº 204.312/2019
OBJETO: - Contratação de empresa para prestação de serviços de engenharia opera-
cionais comerciais – Supressões, Ligações, entre outros.
EMPRESA VENCEDORA: Lote 1: ELECTRA SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA 
URBANA LTDA. no valor global de R$ 4.199.913,61.

Mogi das Cruzes, em 10 de fevereiro de 2020
Glauco Luiz Silva - Diretor Geral.

SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUAS E ESGOTOS 
DE MOGI DAS CRUZES - SEMAE

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2019 - PROCESSO Nº: 202.067/2019

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO 
DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE 
GERAÇÃO DE DIÓXIDO DE CLORO SVP-PURE ™.
Os envelopes “DOCUMENTAÇÃO” e “PROPOSTA COMERCIAL” serão recebidos na 
Divisão de Suprimentos e Compras do SEMAE, localizada na Secretaria Municipal 
de Gestão Pública da Prefeitura de Mogi das Cruzes, na Av. Ver. Narciso Yague Gui-
marães, nº 277 - 1º andar, até às 8h30min. do dia 03 de março de 2020. A abertura 
do envelope “DOCUMENTAÇÃO” será realizada nesta mesma data às 9h00. O texto 
integral do edital e todas as informações sobre a licitação estarão disponíveis para do-
wnload no endereço http://www.mogidascruzes.sp.gov.br/licitacao. Mogi das Cruzes, 
em 10 de fevereiro de 2020. GLAUCO LUIZ SILVA -Diretor Geral.

SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUAS E ESGOTOS 
DE MOGI DAS CRUZES - SEMAE

AVISO DE REVOGAÇÃO - PREGÃO Nº 082/2019 - PROCESSO Nº 202.521/2019
OBJETO: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de 
ERP.
O Serviço Municipal de Águas e Esgotos – SEMAE de Mogi das Cruzes, através do Sr. 
Diretor Geral, comunica que, por necessidade e conveniência da Administração, fica 
REVOGADA a licitação em epígrafe. Fica aberto prazo de 05 (cinco) dias úteis para 
interposição recurso, conforme impõe o Art. 109, alínea “c” da Lei Federal 8.666/93. 
Mogi das Cruzes, 10 de fevereiro de 2020. GLAUCO LUIZ SILVA - Diretor Geral.

SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUAS E ESGOTOS 
DE MOGI DAS CRUZES - SEMAE

HOMOLOGAÇÃO - Pregão Nº 120-4/2019 - PROCESSO Nº 204.312/2019
OBJETO: - Contratação de empresa para prestação de serviços de engenharia opera-
cionais comerciais – Supressões, Ligações, entre outros.
EMPRESA VENCEDORA: Lote 1: ELECTRA SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA 
URBANA LTDA. no valor global de R$ 4.199.913,61.

Mogi das Cruzes, em 10 de fevereiro de 2020
Glauco Luiz Silva - Diretor Geral.

AVISO DE LICITAÇÃO 
Acha-se aberta no CENTRO DE ATENÇÃO INTEGRADA EM SAÚDE MENTAL “DR. DAVID CAPISTRA-
NO DA COSTA FILHO” - CAISM DA AGUA FUNDA, situado à Av. Miguel Estefno nº 3030 Água Funda 
– São Paulo – SP, a licitação na modalidade Pregão Eletrônico nº001/2020 , referente ao processo 
SES-PRC 2019/10064, cujo objeto é a Contratação de empresa para prestação de serviços de La-
vanderia Hospitalar deste CAISM DA ÁGUA FUNDA. A realização da sessão será no dia 26/02/2020 
às 14:00 horas, no endereço eletrônico www.bec.sp.gov.br ou www.bec.fazenda.sp.gov.br. O edital na 
integra estará disponível para consulta e retirada na homepage www.e-negociospúblicos.com.br

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA DE SERVIÇOS DE SAÚDE

CAISM “Dr. David Capistrano da Costa Filho” DA ÁGUA FUNDA

A7gazetasp.com.br
Terça-feira,

11 De fevereiro De 2020 Empregos

 A O Instituto de Previdên-
cia Municipal de Peruíbe, 
São Paulo, contando com o 
apoio da Fundação VUNESP, 
realizará concurso público de 
provas com vistas ao preen-
chimento de vagas nos car-
gos de Técnico Previdenciá-
rio, Analista Previdenciário 
– Área Administrativa, Ana-
lista Previdenciário – Área de 
Benefícios, Analista Previden-
ciário – Área Financeira e de  
Investimentos. 

O concurso terá prazo de 
validade de dois anos, poden-
do ser prorrogado por igual 
período.

São oferecidas quatro va-
gas nas ocupações mencio-
nadas, que possuem ven-
cimentos de R$ 2.689,53 a  
R$ 6.307,76.

O cargo de Técnico Previ-
denciário requer Curso Téc-
nico de Contabilidade, Ad-
ministração, Administração 
Pública, Gestão Pública ou 
curso superior corresponden-
te à área.

Já os cargos de Analista 
Previdenciário exigem for-
mação específica, qual seja: 
Curso Superior de Graduação 

O concurso terá prazo de validade de dois anos, podendo ser prorrogado por igual período

NAIR BUENO/DIARIO DO LITORAL

Peruíbe tem edital publicado
CONCURSO. Instituto de Previdência Municipal de Peruíbe abre edital para provimento de cargos efetivos

em Administração, ou Admi-
nistração Pública, Direito, 
Economia ou Contabilidade.

As inscrições devem ser 

realizadas somente pela pá-
gina da Fundação VUNESP 
(www.vunesp.com.br), até às 
23h59min do dia 19 de feve-

reiro de 2020. Os candidatos 
precisam ainda pagar uma 
taxa de R$ 56,50 ou de R$ 
82,20. 

Todos os candidatos parti-
ciparão de uma prova objeti-
va escrita, que terá um caráter 
eliminatório e classificatório. 
Haverá ainda uma prova dis-
sertativa para os cargos de 
Analista Previdenciário – Área 
Administrativa, Analista Pre-
videnciário – Área de Bene-
fícios e Analista Previden-
ciário – Área Financeira e de  
Investimentos.

As provas serão realizadas 
na própria cidade de Peruíbe, 
na data prevista para de 5 de 
abril, nos períodos da manhã 
e tarde.

Ocorrendo empates na 
pontuação dos candidatos, 
um dos critérios utilizados 
será o da maior idade (igual 
ou superior a 60 anos). De-
mais critérios serão: maior 
número de acertos nas ques-
tões de Conhecimentos Es-
pecíficos; maior pontuação 
na prova dissertativa (quan-
do houver); maior número de 
acertos nas questões de Lín-
gua Portuguesa ou Matemáti-
ca; mais idoso entre os que ti-
verem menos de 60 anos; ter 
exercido a função de jurado; 
ou até mesmo sorteio. (DL)

 A A cidade de Bauru tem 
mais um concurso públi-
co para o ano de 2020. Nes-
te caso, estamos falando dos 
editais n° 04/2020, 05/2020, 
06/2020 e 07/2020 do con-
curso Bauru - SP, cujo objetivo 
é preencher quatro vagas de 
início imediato para os cargos 
de Nutricionista, Secretário 
de Escola e Professores.

A prefeitura municipal fi-
cou encarregada de organizar 
todos os processos do con-
curso público. Quem passar, 
irá trabalhar, como se prevê, 

para a Prefeitura Municipal 
de Bauru. 

VAGAS.
Quem for aprovado no con-
curso estará sob o regime 
estatutário e receberá, além 
dos vencimentos, R$ 500 em  
vale-compras.

INSCRIÇÃO.
As inscrições do concurso 
estarão abertas entre o dia 
17 de fevereiro de 2020 e às 
16h do dia 2 de março de 
2020, sempre seguindo o 

Prefeitura de 
Bauru oferece 4 
oportunidades

Objetivo é preencher quatro vagas de início imediato para os 
cargos de nutricionista, secretário de escola e professores

DIVULGAÇÃO

Concurso Bauru: nível Médio e Superior  
e vencimentos de até R$ 2.845,07

horário oficial de Brasília. 
Para se inscrever é preciso 
preencher a ficha de ins-
crição, via internet, no site 
da Prefeitura Municipal de 
Bauru - SP. 
Haverá isenção para pessoas 
que doaram sangue, pelo me-
nos duas vezes, nos últimos 
12 meses. Confira nos editais 
sobre como fazer o pedido e 
os prazos a serem cumpridos.
Os cargos de nutricionista e 
os de professores terão uma 
prova de títulos com 10 pon-
tos de valor. 

VALIDADE.
O concurso será válido 
por dois anos. Mas é pos-
sível que seu prazo seja es-
tendido por um período 
igual de tempo, por par-
te da Prefeitura Municipal 
de Bauru - SP. Para ler os 
dois editais na íntegra (n° 
04/2020, 05/2020, 06/2020 
e 07/2020), acesse o endere-
ço eletrônico da adminis-
tração municipal. (DL)

 A A Prefeitura de Arara-
quara, no estado de São 
Paulo, divulgou o edital n° 
001/2020 de concurso pú-
blico destinado ao provi-
mento de 17 vagas para pro-
fissionais de níveis médio, 
médio/ técnico e superior. 
O concurso será realiza-
do pelo Instituto Consul-
pam – Consultoria Público- 
Privada.

Os novos servidores do 
concurso Prefeitura de Ara-
raquara - SP devem atuar 
em jornadas de 20 a 36 
horas semanais, com re-
munerações variáveis de  
R$ 1.298,00 a R$ 5.175,42.

VAGAS.
As oportunidades são para 
os cargos de Auxiliar de 
Saúde Bucal; Enfermeiro; 
Engenheiro Agrimensor; 
Engenheiro Civil; Engenhei-
ro Eletricista; Farmacêuti-
co; Fiscal do Procon; Inspe-
tor de Posturas; Médico nas 

especialidade de Cirurgia 
Pediátrica, Nefrologia, Neu-
ropediatria, Psiquiatria, Ra-
diologia e Diagnóstico por 
Imagem, Generalista; Médi-
co Veterinário; Técnico de 
Enfermagem e Telefonista 
Auxiliar de Regulação Mé-
dica - TARM.

INSCRIÇÃO.
As inscrições ficarão aber-
tas exclusivamente pela in-
ternet até o dia 17 de feve-
reiro de 2020, no endereço 
eletrônico www.consulpam.
com.br. As taxas variam de 
R$ 14,51 a R$ 21,76 de acordo 
com o cargo escolhido.

PROVAS.
Os inscritos serão avalia-
dos através de prova ob-
jetiva, envolvendo as se-
guintes disciplinas: Língua 
Portuguesa, Conhecimen-
tos Matemáticos e Conheci-
mentos Específicos. Haverá 
também prova dissertativa.

Concurso da Prefeitura de Araraquara tem 17 vagas

São ofertadas 17 vagas para profissionais de vários níveis  
de escolaridade, com remuneração de até R$ 5.175,42

DIVULGAÇÃO

idade igual ou superior a 
60 anos, entre si e fren-
te aos demais, sendo que 
será dada preferência ao de 
idade mais elevada; obtiver 
maior pontuação nas ques-
tões objetivas de Conheci-
mentos Específicos; obtiver 
maior pontuação nas ques-
tões dissertativas; candida-
to com maior idade entre 
os candidatos com idade 
inferior aos 60 anos.

VALIDADE.
O prazo de validade do con-
curso é de dois anos, a con-
tar da data de homologa-
ção, prorrogável por igual 
período, a juízo da Admi-
nistração Municipal.

EDITAL.
Para mais informações so-
bre o concurso público, 
consulte o edital de aber-
tura publicado no site da 
Consulpam (www.consul-
pam.com.br). (DL)

A aplicação das provas 
objetiva e dissertativa es-
tão previstas para o dia 
15 de março de 2020, em 
locais e horários a serem  
divulgados.

DESEMPATE.
Em caso de igualdade da 
pontuação final, serão apli-
cados, sucessivamente os 
seguintes critérios de de-
sempate: candidato com 

FIQUE LIGADO

FIQUE LIGADO

FIQUE LIGADO

Vagas
4

Vagas
4

Vagas
17

Inscrições
Até 19 de fev
www.vunesp. 
com.br

Inscrições
Até 02/03
bauru.sp.gov 
.br/concursos/

Inscrições
Até 17 de fev
www.consulpam. 
com.br

Salário
Até R$ 6,3 mil

Salário
Até R$ 2,8 mil

Salário
Até R$ 5,1 mil

Taxa de inscrição
Até R$ 82,20

Taxa de inscrição
Até R$ 60

Taxa de inscrição
Até R$ 21
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LEILÃO PRESENCIAL E ON-LINE

Mais Informações: (11) 4083-2575  |  www.biasileiloes.com.br

EDUARDO CONSENTINO
JUCESP 616

LEILOEIRO OFICIAL 
LOCAL DO LEILÃO - Av Fagundes Filho, 145 - Conj. 22

Vila Monte Alegre - São Paulo - SP

JOÃO VICTOR BARROCA GALEAZZI – preposto em exercício

APARTAMENTOS - CASAS - SALAS COMERCIAIS

SÃO PAULO - RIO DE JANEIRO - 
MINAS GERAIS - BRASÍLIA - 
BAHIA - SERGIPE

LEILÃO DE 08 IMÓVEIS
10/03/2020 às 11h00

CONFIRA MAIS
INFORMAÇÕES 
E DETALHES 
DOS IMÓVEIS 

NO SITE.

10 %

CASAS - APARTAMENTOS 19/02/2020 às 14h
SÃO PAULO - RIO DE JANEIRO - MINAS GERAIS - 
SANTA CATARINA  - PARANÁ  - RIO GRANDE DO SUL  -
CEARÁ - PERNAMBUCO  -  PARÁ 

LEILÃO DE 75 IMÓVEIS

PREÇOS
IMPERDÍVEIS!

CONFIRA E 
APROVEITE!

À VISTA
ou 

Financiado em até 420 
meses conforme edital.

FORMAS DE PAGAMENTOS:

APARTAMENTOS - CASAS - SALAS COMERCIAIS

SÃO PAULO - RIO DE JANEIRO - MINAS GERAIS - 
PARANÁ -  RIO GRANDE DO SUL - GOIÂNIA

LEILÃO DE 32 IMÓVEIS

DESCONTO
EM QUALQUER IMÓVEL

CONFIRA
MAIS

INFORMAÇÕES
NO SITE.
PREÇOS 

IMBATIVEIS!

10 %
21/02/2020 às 11h00

SOBRE O VALOR DE
ARREMATAÇÃO À VISTA,
ou Parcelado em até 78
vezes conforme edital.

À VISTA
ou 

Financiado em até 240 
meses conforme edital.

www.bcolei loes.com.br

EDITAL DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL – APARTAMENTO 31 “MOVEMENT CITY &LIFE”
SÃO BERNARDO DO CAMPO /SP

ROGÉRIO BOIAJION, Leiloeiro matriculado JUCESP nº954, autorizado OLIVEIRA TRUST DISTRI-
BUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A., CNPJ36.113.876/0001-91, na qualidade 
de administradora do patrimônio da credora Gátria – Fundo de Investimento em Direitos Creditó-

rios Não – Padronizados, sendo Devedores Fiduciante: Pedro Querino de Sousa, CPF 161.280.748-80 e Antonia 
Cleidiana Ferreira de Sousa, CPF 359.859.028-89, faz saber que, nos termos do art 27 e seguintes da Lei 9.514 de 
20/11/1997, realizará Praceamento Eletrônico exclusivamente online do seguinte bem: APARTAMENTO 31 da Torre1 
do Empreendimento imobiliário “MOVEMENT CITY &LIFE” - Matrícula 149.665. Descrição: Área Total 190,97m2. 
Cadastrado Prefeitura 004050328017. 1a Praça: R$ 807.791,28. Não havendo licitante ou se o lance mínimo ofertado 
for inferior ao valor retro, será realizada 2a Praça: R$620.443,69. Em 2ª Praça inclui-se despesas atualizadas até a 
data do leilão. 1a Praça: 21.02.2020 as 16h à 24.02.2020 as 16h. 2a Praça: 24.02.2020 as 16h à 10.03.2020 as 16h. 
Condições da Arrematação: A venda será realizada à vista, observado o direito de preferência do Fiduciante, o qual 
importará na aplicação do quanto previsto no Edital. ÔNUS e GRAVAMES: Há dívidas de IPTU e Condomínio. O edital 
completo e as todas as informações e condições de venda encontram-se no site www.bcoleiloes.com.br.

EDITAL DE LEILÃO JUDICIAL ONLINE. Fabio Zukerman - Leiloeiro Oficial - JUCESP 719. 3ª VARA CÍVEL 
DA COMARCA DE SÃO BERNARDO DO CAMPO/SP. Processo nº 0032268-74.2017.8.26.0564. Executados: 
EDIGAR AZEVEDO DE SANTANA - I/GM/Corsa Classic, 2003/2003. Rua Severo de Souza, nº 53, São 
Bernardo do Campo/SP - Lance mínimo no 1º Leilão: R$ 12.508,00 - Lance mínimo no 2º Leilão: R$ 6.254,00 
(sujeitos à atualização). DATAS DOS LEILÕES - 1º Leilão começa em 20/03/2020 às 10h10min, e termina 
em 24/03/2020 às 10h10min; 2º Leilão começa em 24/03/2020 às 10h11min, e termina em 14/04/2020 
às 10h10min. Fica o requerido EDIGAR AZEVEDO DE SANTANA, sua cônjuge DILZA CHAVES DE OLIVEIRA 
SANTANA, o credor tributário ESTADO DE SÃO PAULO e demais interessados INTIMADOS das designações 
supra, caso não seja(m) localizado(s) para a intimação pessoal, bem como da Penhora realizada em 27/05/2019.

PARA MAIS INFORMAÇÕES: 3003-0677 | WWW.ZUKERMAN.COM.BR

EDITAL DE PRAÇA JUDICIAL ONLINE. Dora Plat - Leiloeira Oficial - JUCESP 744. 8ª VARA CÍVEL DO FORO 
REGIONAL II – SANTO AMARO DA COMARCA DA CAPITAL/SP. Processo nº 0139834-37.2008.8.26.0002. 
Executados: ESPÓLIO DE YOLANDA FERRAZ, IRINEU FERRAZ CARVALHO – DIREITOS HEREDITÁRIOS - Apto. 
com 149,77m² de A.U. na Vila Andrade, São Paulo/SP. Rua Abdo Ambuba, nº 119, São Paulo/SP - Contribuinte nº 
171.207.0053-6. Descrição completa na Matrícula nº 159.612 do 11º CRI da Comarca da Capital/SP. Lance mínimo na 
1ª Praça: R$ 828.678,56 - Lance mínimo na 2ª Praça: R$ 414.339,28 (50% do valor de avaliação) (sujeitos à atualização). 
DATAS DAS PRAÇAS - 1ª Praça começa em 06/03/2020 às 13h25min, e termina em 09/03/2020 às 13h25min; 
2ª Praça começa em 09/03/2020 às 13h26min, e termina em 30/03/2020 às 13h25min. Ficam os requeridos 
ESPÓLIO DE YOLANDA FERRAZ, na pessoa de seu inventariante e coexecutado IRINEU FERRAZ CARVALHO, os 
credores trabalhistas APARECIDA ROBERTA LEITE, LUIZ ANTONIO DE LANES, EMILCE RODRIGUES, DANIEL 
ALEXANDRE FERREIRA XAVIER VASCONCELOS, MARCOS PAULO OLIVEIRA GOMES, DANIELLE CARVALHO 
DA SILVA MODESTO, o credor hipotecário BANCO SANTANDER BRASIL S/A, atual sucessor por incorporação 
de COMPANHIA REAL DE CRÉDITO IMOBILIÁRIO e demais interessados INTIMADOS das designações supra, 
caso não seja(m) localizado(s) para a intimação pessoal, bem como da penhora realizada em 02/06/2016.

PARA MAIS INFORMAÇÕES: 3003-0677 | WWW.ZUKERMAN.COM.BR

EDITAL DE LEILÃO PÚBLICO DE VENDA DE IMÓVEIS 
DECORRENTES DA ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA 

AVISO DE VENDA
Edital de Leilão Público nº 0007/2020/1° LEILÃO 
Edital de Leilão Público nº 0008/2020/2° LEILÃO

A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CAIXA, por meio da Gerência de Filial Alienar Bens Móveis e Imóveis - GILIE/SP, torna público aos interessados que 
venderá, pela maior oferta, respeitado o preço mínimo de venda, constante do anexo II, deste Edital, no estado físico e de ocupação em que se encontra(m), 
o(s) imóvel (is) recebido (s) em garantia, nos contratos inadimplentes de Alienação Fiduciária, de propriedade da CAIXA, discriminados no Anexo II do Edital.

O Edital de Leilão Público - Condições Básicas, do qual é parte integrante o presente Aviso de Venda, estará à disposição dos interessados, no período de 
30/01/2020 até 17/02/2020, no primeiro leilão, e de 19/02/2020 até 02/03/2020, no segundo leilão, em horário bancário, nas Agências da CAIXA situadas em 
SÃO PAULO, na Gerência de Filial Alienar Bens Móveis e Imóveis - GILIE/SP localizada na Avenida Paulista nº 1.294 – 5º andar – São Paulo/SP, e no escri-
tório do Leiloeiro Hugo Leonardo Alvarenga Cunha- JUCESP nº 870, localizado na Avenida Indianópolis, 2826 – Planalto Paulista- São Paulo/SP – telefone 
(11) 5586 3000, de segunda à sexta das 08h00min às 17h00min, e nos sítios www.nossoleilao.com.br e www.caixa.gov.br. Os interessados que desejarem 
contar com fi nanciamento, ou utilizar recursos do FGTS, deverão dirigir-se às Agências da CAIXA, em tempo hábil para inteirar-se das condições gerais.

O 1° Leilão realizar-se-á no dia 18/02/2020, a partir das 11h00min, na Avenida Indianópolis, 2826 – Planalto Paulista- São Paulo/SP, na presença dos inte-
ressados ou seus procuradores que comparecerem no ato.

Os lotes remanescentes, não vendidos no 1° Leilão, serão ofertados no 2° Leilão no dia 03/03/2020, a partir das 11h00min, na Avenida Indianópolis, 2826 
– Planalto Paulista- São Paulo/SP, na presença dos interessados ou seus procuradores que comparecerem no ato.





    







   
 










                  








  






                       








LEILÃO PÚBLICO JUDICIAL - On-line

Lote único de bem móvel: VEÍCULO VW/LOGUS GLI 1.8, Ano/Modelo: 
1995/1995, Placa BVC 6789, Cor: Branca. Localizado na Rua 
Euclides da Cunha, 352 – Ribeirão Preto/SP. Bem vendido no 
estado em que se encontra, sem garantia.

Edital na Íntegra e lances on-line no site:

www.lanceja.com.br (11) 4426-5064
Leiloeira Oficial - Cristiane Borguetti Moraes Lopes - JUCESP 661

VARA DO JUIZADO ESPECIAL CIVEL DO FORO DA COMARCA DE RIBEIRÃO PRETO/SP - PROCESSO Nº 1007305-62.2017.8.26.0506
Leilão Eletrônico nos termos do CPC e no Provimento CSM nº 1625/2009 e art. 250 e Legislação em vigor

Local do Leilão: Somente On-line pelo site. Visitação: Agendar no escritório da Leiloeira Oficial.

1º LEILÃO ENCERRAMENTO: 14/02/2020 - 10h
2º LEILÃO ENCERRAMENTO: 06/03/2020 - 10h

35ª VARA CÍVEL DO FORO CENTRAL DA COMARCA DE SÃO PAULO/SP – J12200
 Edital de Hasta Pública do bem abaixo descrito e intimação, expedido nos autos 

da: Ação: EXECUÇÃO Proc. nº: 1072210-33.2017.8.26.0100 Exequente: CONDOMÍNIO CAPITAL 
BRÁS Executado: ESSER SANTORINI EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO - SPE LTDA. Terceiro: 
MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP Credor Hipotecário: BANCO DO BRASIL S/A O MM. Juiz de Direi-
to que este subscreve, na forma da Lei (art. 879, II, CPC e Resolução 236/16-CNJ), FAZ SABER que 
a D1Lance Leilões levará a público leilão o bem abaixo descrito, conforme condições presentes 
neste edital e no site www.d1lance.com. 1ª PRAÇA: De 28/02/20(15h00) até 02/03/20(15h00)-valor 
igual ou superior ao da avaliação; 2ª PRAÇA: De 02/03/20(15h00) até 24/03/20(15h00)-mínimo de 
60% do valor de 1ª Praça. HORÁRIO: Ofi cial de Brasília/DF. CONDUTOR: D1Lance Leilões, José 
Roberto Neves Amorim-JUCESP 1106 e Dannae Vieira Avila-JUCESP 941. DESCRIÇÃO DO BEM: 
O apartamento sob nº 1707, localizado no 17º pavimento do “Edifício Urban” – Torre 02, parte inte-
grante do empreendimento imobiliário denominado “Capital Brás”, situado à Rua Piratininga, nº 201, 
no 6º Subdistrito – Brás, contendo área privativa de 40,000m², área comum de 36,087m² (já incluída 
a área correspondente a 01 vaga de garagem), perfazendo a área total de 76,087m², correspon-
dendo-lhe à fração ideal de 0,001858; cabendo ao aludido apartamento o direito de estacionar 01 
(um) veículo de tamanho adequado à vaga, em 01 (uma) vaga individual e indeterminada, sujeita ao 
auxílio de manobrista, na garagem coletiva localizada no 3º subsolo, 2º subsolo ou no térreo do em-
preendimento. Cadastro Municipal nº 003.015.0558-6. Matrícula nº 147.615 do 3º CRI de São Paulo/
SP. ÔNUS: Hipoteca em favor do Banco do Brasil S/A (Av.1-26/11/15 e Av.2-29/08/16); Penhora em 
favor do Exequente (Av.3-26/11/18) e Decreto de Indisponibilidade (Av.4-24/09/19). VALOR DA AVA-
LIAÇÃO: R$ 245.000,00 (fl s. 443-465/469-470 dos autos-Dez/19), a ser atualizado. INTIMAÇÃO: 
Ficam as partes, executado(s), cônjuge(s), credor(es) fi duciário(s)/hipotecário(s)/preferencial(is), 
coproprietário(s), promitente(s) comprador(es), senhorio(s) direto(s), usufrutuário(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 editalícia, na pessoa de seus representantes ou caso não sejam localizados para a intima-
ção pessoal, bem como da penhora realizada em 24/07/18 (fl s. 360-361 dos autos), 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 feito. 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.  

35ª VARA CÍVEL DO FORO CENTRAL DA COMARCA DE SÃO PAULO/SP – J2190 
Edital de Hasta Pública do bem abaixo descrito e intimação, expedido nos au-

tos da: Ação: EXECUÇÃO Proc. nº: 1071513-12.2017.8.26.0100 Exequente: CONDOMÍNIO CA-
PITAL BRÁS Executado: ESSER SANTORINI EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO - SPE LTDA. 
Terceiro: MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP Credor Hipotecário: BANCO DO BRASIL S/A O MM. 
Juiz de Direito que este subscreve, na forma da Lei (art. 879, II, CPC e Resolução 236/16-CNJ), 
FAZ SABER que a D1Lance Leilões levará a público leilão o(s) bem(ns) abaixo descrito(s), confor-
me condições presentes neste edital e no site www.d1lance.com. 1ª PRAÇA: De 28/02/20(15h00) 
até 02/03/20(15h00)-valor igual ou superior ao da avaliação; 2ª PRAÇA: De 02/03/20(15h00) até 
24/03/20(15h00)-mínimo de 60% do valor de 1ª Praça. HORÁRIO: Ofi cial de Brasília/DF. CONDU-
TOR: D1Lance Leilões, José Roberto Neves Amorim-JUCESP 1106 e Dannae Vieira Avila-JUCESP 
941. DESCRIÇÃO DO BEM: O apartamento sob nº 202, localizado no 2º pavimento do Edifício 
Urban – torre 2, parte integrante do empreendimento imobiliário denominado Capital Brás, situado 
na Rua Piratininga, 201, no 6º Subdistrito – Brás, contendo a área privativa de 68m², área comum 
de 46,765m² (já incluída a área correspondente a 1 vaga de garagem), perfazendo a área total de 
114,765m², correspondendo-lhe à fração ideal de 0,002969; cabendo ao aludido apartamento o di-
reito de estacionar 1 veículo de tamanho adequado à vaga, em 1 vaga individual e indeterminada, 
sujeita ao auxílio de manobrista, na garagem coletiva localizada no 3º subsolo, 2º subsolo ou no 
térreo do empreendimento. Cadastro Municipal nº 003.015.0418-0. Matrícula nº 147.475 do 3º CRI 
de São Paulo/SP. ÔNUS: Hipoteca em favor do Banco do Brasil S/A (Av.1-26/11/15 e Av.2-29/08/16); 
Penhora em favor do Exequente (Av.3-26/11/18) e Decreto de Indisponibilidade (Av.4-24/09/19). AVA-
LIAÇÃO: R$ 416.000,00 (fl s. 489-511/515-516 dos autos-Dez/19), a ser atualizado. INTIMAÇÃO: 
Ficam as partes, executado(s), cônjuge(s), credor(es) fi duciário(s)/hipotecário(s)/preferencial(is), 
coproprietário(s), promitente(s) comprador(es), senhorio(s) direto(s), usufrutuário(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 editalícia, na pessoa de seus representantes ou caso não sejam localizados para a intima-
ção pessoal, bem como da penhora realizada em 24/07/18 (fl s. 358-359 dos autos), 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 feito. 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. 

ALEXANDRE TRAVASSOS - LEILOEIRO OFICIAL - JUCESP 951

• 13/02/2020 a partir das 9h - Móveis, Eletros e Informática: Cadeiras, Armários, Gaveteiros, 
Mesas, Impressoras, Computadores, Etc. • 13/02/2020 a partir das 11h15 - Industrial, Eletros, 
Móveis e Informática: Máquina Tridimensional, Estufas, Ares Condicionados, Mesas, Prateleiras, 
Etc. • 13/02/2020 a partir das 12h - Veículos Leves e Utilitários: Fiat Doblò, VW Gol, Etc.| Chassis: 
003366 / 003031 /054751. • 13/02/2020 a partir das 13h30 - Materiais de Construção e Móveis: 
Mesas, Cabos, Portas, Janelas, Pisos, Revestimentos, Etc. • 14/02/2020 a partir das 9h - Móveis, 
Utensílios e Eletros: Armários, Cadeiras, Cama/Mesa/Banho, Eletros, Enfeites, Etc. • 17/02/2020 
a partir das 9h - Móveis, Eletros e Informática: Mesas, Cadeiras, Armários, Refrigeradores, 
Celulares, Notebooks, TVs, Etc.

Av. Engenheiro Luís Carlos Berrini, 105 - 4º andar - São Paulo/SP, 04571-010 | Tel.: (11) 3296-7555 
WWW.SOLD.COM.BR | Os bens serão vendidos no estado em que se encontram. 

O arrematante pagará ao leiloeiro 5% sobre o valor da arrematação.

13/02/2020 - A PARTIR DAS 11h. Nissan-11h. LOC.: RJ. Peças e Componentes Automotivos. Nissan do Brasil. 13/02/2020 - A PARTIR DAS 
11:30h. AMaggi-11:30h. LOC.: PR, MT. Veículos, Tratores, Colheitadeiras, Empilhadeiras e outros.. Agropecuária Maggi Ltda - Fazenda 
Itamarati, Agropecuária Maggi Ltda - Fazenda Itamarati (Sucatas). 13/02/2020 - A PARTIR DAS 13h. Compartilhado Nº 1005A- 13h. LOC.: MG, 
RJ, SP, PR, AC, BA, SC. Fitas Metálicas, Pontes de embarque, Tratores de Esteira, Escavadeiras, MRO, Analisador de Óleos. CASSA (Aeroporto 
de Salvador), ITAQUAREIA INDUSTRIA EXTRATIVA DE MINERIOS LTDA, PRENSAS SCHULER, VACCINAR NUTRIÇÃO E SAÚDE ANIMAL, 
HALLIBURTON, Monsanto - Cachoeira Dourada (Restrito Somente PJ), ENERGISA DISTRIBUIDORA (EMG) - Cataguases/MG, Spal Industria 
Brasileira de Bebidas S/A - São Paulo/SP (MATRIZ), Rima Industrial S/A - Fazenda Moinho, Volvo do Brasil (Curitiba), ENERGISA ACRE - 
DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, FEDEX BRASIL LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA, DHL Logistics (Itatiaia) (Restrito Somente PJ), CONCESSIONARIA 
BR 040 (VIA 040), ENERGISA SOLUÇÕES (ESOL) - CATAGUASES/MG, PORTONAVE S/A - TERMINAIS PORTUARIOS DE NAVEGANTES. 13/02/2020 
- A PARTIR DAS 14h. Compartilhado Nº 1005B- 14h. LOC.: MG, RJ, SP, PR, RS, PA. Veículos de Passeio e Utilitários. UMICORE GUARULHOS/SP, 
G4S Vanguarda Vigilância e Segurança Ltda, Terminal de Graos Ponta da Montanha S.A, G4S Interativa Service, Moinho Iguacu, Telefonica 
Brasil (Restrito Sucata), RIMA INDUSTRIAL S/A - Várzea da Palma, HARSCO METALS - Rio de Janeiro/RJ, Pessoa Fisica. 13/02/2020 - A PARTIR 
DAS Adama 15h. MA Imóveis - Adama 15h. LOC.: . Imóveis Urbanos e Terrenos em Acreúna/GO, Florínea/SP e São Sepé/RS.. Adama Brasil 
S/A. 13/02/2020 - A PARTIR DAS 15:30h. PME Nº 2012-15:30h. LOC.: SP. Renault Master, Cavalos Mecânicos, Trator Valtra, Sucata de Cabine. 
AGROPERENE. 14/02/2020 - A PARTIR DAS 11h. Paragominas-11h. LOC.: PA. Escavadeiras Hidráulicas, Tratores de Esteira, Pá Carregadeira, 
Mobiliários, Eletrodomésticos e mais.. Paragominas (7,5%), Paragominas (5%), ALBRAS - ALUMÍNIO BRASILEIRO S.A - Barcarena/PA, 
Paragominas (3%), Paragominas (3% BP)_(Restrito Caução), ALUNORTE ALUMINA DO NORTE DO BRASIL - Barcarena/PA. 14/02/2020 - A 
PARTIR DAS 11:30h. Volvo-11:30h. LOC.: SP. Pneus Goodyear Diversas Medidas. Volvo do Brasil (Curitiba). 14/02/2020 - A PARTIR DAS 
11:45h. Grupo Delga-11:45h. LOC.: SP. Prensas Hidráulicas, Mecânicas e Excêntricas. GRUPO DELGA_Diadema. 14/02/2020 - A PARTIR DAS 
13h. Usina Cerradinho-13h. LOC.: GO. Carros, Caminhão, Triciclo, Tratores, Motoniveladora e Sucatas. Usina Cerradinho. 14/02/2020 - A 
PARTIR DAS Campari Terreno 15h. MA Imóveis - Campari Terreno 15h. LOC.: SP. Terreno com 420m² em Sorocaba/SP - Excelente Localização!. 
Campari Brasil. 17/02/2020 - A PARTIR DAS 11h. Laticínios Matilat-11h. LOC.: SP. Maquinas de Envase, Batedeiras, Esteiras Transportadoras, 
Carrocerias, Tanques de Expansão Para Laticínios. LATICINIOS MATINAL LTDA. 17/02/2020 - A PARTIR DAS 13h. Nexa-13h. LOC.: MG. Pontes 
Rolantes, Sucata de Cobre, Medidor de Profundidade, Carregadeira. NEXA - VMZINCO - Vazante/MG, NEXA - VMZINCO - Juiz de Fora/MG. 
17/02/2020 - A PARTIR DAS 13:30h. PME Nº2010-13:30h. LOC.: RJ. Linhas de Envase, Autoclaves, Destiladores, Esteiras, Compressores, 
Caldeira. Chron Epigen Industria e Comercio Ltda, Chron Epigen Industria e Comercio Ltda (Restrito valores). 17/02/2020 - A PARTIR DAS 14h. 
Ball Beverage-14h. LOC.: RJ. Kia Besta, Empilhadeira, Tanques de Aço, Grupos Geradores. BALL BEVERAGE CAN SOUTH AMERICA S/A - Rio de 
Janeiro/RJ. 17/02/2020 - A PARTIR DAS 14:30h. PME Nº2013-14:30h. LOC.: RJ. Mesa de Centro, Impressora HP, Arquivo para Escritório,. 
Chron Epigen Industria e Comercio Ltda. 18/02/2020 - A PARTIR DAS 11h. CCR-11h. LOC.: SP. Fiat Ducato MC Rontan AMB 2.3 (Ambulância), 
2011/2012. CCR AUTOBAN, CCR VIA LAGOS, CCR SP VIAS. 18/02/2020 - A PARTIR DAS 11:30h. Grande Empresa de Alimentos-11:30h. LOC.: 
RS. Dispensador de Sachê, Padronizador de Sementes, Máquinas Cyklop, Moinho centrífugo e mais.. General Mills - Fl. Nova Prata (RS). 
18/02/2020 - A PARTIR DAS Banco Itaú 15h. MA Imóveis - Banco Itaú 15h. LOC.: SP. Apartamentos localizado na cidade de São Pulo/SP.. Banco 
Itaú S/A. 19/02/2020 - A PARTIR DAS 11h. Usina Santa Adélia-11h. LOC.: SP. Caminhões, Cavalo mecânico, Reboques, Tratores e outros.. 
USINA SANTA ADÉLIA JABOTICABAL- Matriz. 19/02/2020 - A PARTIR DAS 11:45h. Hindalco-11:45h. LOC.: MG. Caldeira Elétrica (I) Eletrokgel, 
1960, Caldeira Elétrica(II) ATA,1981,, Caldeira Elétrica Asea, 1984. Hindalco do Brasil. 19/02/2020 - A PARTIR DAS 13h. PME Nº 2015-13h. 
LOC.: SC. Ford Mustang 1995/1995, Cestos Aéreos Com Carrocerias, MRO, Tubos e Conectores.Comercio e Trasporte JR LTDA. 19/02/2020 - A 
PARTIR DAS 15h. Brunaldi-15h. LOC.: SP. Veículos, Tratores Agrícolas e de Esteira, Pá Carregadeira, Empilhadeira, Tanques Agrícolas. BRUNALDI 
AGRONEGOCIOS. 20/02/2020 - A PARTIR DAS 11h. Kinross-11h. LOC.: MG. Utilitários, Caminhões, Thyristor Siemens Com controle de Gatilho 
Para Valvulas. KINROSS BRASIL MINERACAO S/A (3% BP), KINROSS BRASIL MINERACAO S/A, KINROSS BRASIL MINERACAO S/A (lista2). 
20/02/2020 - A PARTIR DAS 13h. Compartilhado Nº 1006 A- 13h. LOC.: RJ, MG, SP. Big Bags, Protetores de Câmaras de Ar, Maquinas Pesadas. 
LAMSA, MEXICHEM - Ribeirão das Neves/MG, Maringá Ferro Liga S.A, DHL Logistics (Guarulhos) (Somente PJ), FERROUS - Congonhas/MG. 
20/02/2020 - A PARTIR DAS 13:30h. Compartilhado Nº 1006 B- 13:30h. LOC.:. 20/02/2020 - A PARTIR DAS Sorocred 15h. MA Imóveis - 
Sorocred 15h. LOC.: SP. Terrenos Urbanos Jardim Residencial Mont Blanc - Itu/SP.. Sorocred. 20/02/2020 - A PARTIR DAS 16h. PME Nº2011-
16h. LOC.: MG. Barramentos, Painéis, Quadros de Média Tensão, Transformadores e Compressores. Stola do Brasil Ltda. 

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 Oficial: Renato Schlobach Moysés - 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.

13/02/2020 - A PARTIR DAS 14:30h. Company Vector-14:30h. LOC.: SP. Equipamento Alta Pressão Esgoto, Empilhadeira 3,5 Ton, Maq. Trat. 
Óleo, Painéis, Soldas Mig, Tampográficas.. G5 BUSINESS EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS EIRELES- EPP. 14/02/2020 - A PARTIR DAS 12h. Log 
Business-12h. LOC.: SP. Empresa Vende 640 Posições De Porta Pallets C/ 4,30 Mts, Caçambas Plásticas, Cxs. Plásticas, Carrinhos Paleteiros, 
Protetores. G5 BUSINESS EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS EIRELES- EPP. 18/02/2020 - A PARTIR DAS 13h. Luma-13h. LOC.: . Veículos Blindados, 
Não Necessita CR para Participação. LUMA. 18/02/2020 - A PARTIR DAS 14h. Union Share-14h. LOC.: SP. Compressores, Solda, Varredeira, 
Maq. De Óleo, Hidrojateadora, Chiler. G5 BUSINESS EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS EIRELES- EPP. 19/02/2020 - A PARTIR DAS 14h. Company 
Vector-14h. LOC.: SP. Hidrojateadora, Bombas, Injetora Plástica, Sopradora, Chiler, Empilhadeira. G5 BUSINESS EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS 
EIRELES- EPP. 19/02/2020 - A PARTIR DAS 15:30h. PME Nº 2016- 15:30h. LOC.: SP. Empilhadeiras, Transpaleteiras, Contêiner Frigorífico e 
mais. Vertic Empilhadeiras. 20/02/2020 - A PARTIR DAS 14h. Union Share-14h. LOC.: SP. Indústria Vende Tornos CNC, Tornos Mecânicos, 
Empilhadeiras, Furadeira, Cilindro Borracha, Maqs. Diversas. G5 BUSINESS EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS EIRELES- EPP.

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 Oficial: 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.

14/02/2020 - A PARTIR DAS 20h. Corsage-20h. LOC.: SP. Anéis, Brincos, Colares, Gargantilhas, Pendentes. Corsage.
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 Oficial: 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.

3ª Vara Cível da Comarca de Cotia/SP – Edital de Convocação de Assembléia Geral de Credores, expedido nos autos da ação de Recuperação 
Judicial de BRICO BREAD ALIMENTOS LTDA, Processo Nº 1009228-55.2016.8.26.0152. O MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível, do Foro de Cotia  
Estado de São Paulo Dr.Carlos Alexandre Aiba Aguemi, na forma da Lei, Faz Saber que pelo presente edital ficam convocados todos os credores 
da BRICO BREAD ALIMENTOS LTDA. CNPJ nº 71.743.769/0001-48, para comparecerem e se reunirem em Assembleia a ser realizada, em 
primeira convocação, no dia 19 de março de 2020, às 14:00h, iniciando-se o cadastramento dos credores às 13:30h, ocasião em que a Assembleia 
será instalada com a presença dos 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, no dia 26 de março de 2020, às 
14:00h, iniciando-se o cadastramento dos credores às 13:30h, a qual será instalada com a presença de qualquer número de credores, ambas a 
serem realizadas na Rua Direita, 955, Auditório SENAI Cotia, Vila Santo Antonio, Cotia-SP, CEP 06708-280. A ordem do dia da Assembleia 
envolverá: (i) Exposição do Plano de Recuperação Judicial pela recuperanda; (ii) aprovação, rejeição ou modificação do Plano de Recuperação 
Judicial; (iii) decisão pela instalação e eleição dos membros do Comitê de Credores; e (iv) demais assuntos de interesse dos credores e das 
Recuperanda. Em cumprimento ao inciso III, do art. 36 da Lei nº 11.101/05, este Juízo informa que os credores interessados poderão ter acesso e, 
se for o caso, obter cópia do Plano de Recuperação Judicial, mediante prévia solicitação, bem como entregar documentos, junto à administradora 
judicial, situada na Rua Anita Garibaldi, nº 45, 4º andar, CEP 01018-020, São Paulo-SP, telefone (11) 3104-3466, ou pelo e-mail \. Para se fazerem 
representar na referida assembleia por mandatário ou representante legal, os credores deverão cumprir o disposto no artigo 37, parágrafo 4º, da Lei 
11.101/05, até 24 horas antes da data, exceto se a representação dos credores trabalhistas se fizer pelo sindicato, o que se regerá pelo descrito no 
art. 37, §§ 5º e 6º, inc. I, da Lei 11.101/05, com prazo de dez dias para protocolo da relação de associados e demais documentos previstos em lei. 
OBSERVAÇÃO: Estão legitimados para cômputo de quórum e voto no ato da assembleia todos os credores sujeitos aos efeitos da recuperação 
judicial, que não estejam impedidos na forma do artigo 43 da Lei 11.101/2005. Será o presente edital, por extrato, afixado na sede da recuperanda e 
de suas filiais, e publicado na forma da lei. NADA MAIS 

Leilão Online –
Diversos Comitentes 

Motos, Veículos com documentação, 
sucatas e bens diversos. Encerramento do 
Leilão 12/02/2020 a partir das 10:00 horas. 
Maiores informações e edital no site 
www.lanceleiloes.com.br – Leiloeiro Oficial 
Marilda dos Santos Ribas - JUCESP 1120

EDITAL DE INTIMAÇÃO-PRAZO DE 20DIAS. PROCESSO Nº 0015092-51.2019.8.26.0002 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 6ª Vara 
Cível,do Foro Regional II-Santo Amaro,Estado de São Paulo, Dr(a). Emanuel Brandão Filho, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) 
HERNAVE MARÍTIMA LTDA, CNPJ 54.582.101/0001-47, que por este Juízo, tramita de uma ação de Cumprimento de Sentença, 
movida por Navegação Taquara 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$ 472.654,84 (em 30/05/2019), 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.             [11,12] 

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 4018604-36.2013.8.26.0405 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara 
Cível, do Foro de Osasco, Estado de São Paulo, Dr(a). MARIO SERGIO LEITE, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a Andrea 
Barbarulo Nsaif CPF 151.878.408-94, Gamal Ahmad Nsaif CPF 141.583.138-64, Samia Ahmad Nsaif CPF 011.790.158-00, 
Mohamad Ahmad Nsaif CPF 155.118.118-58, Tarek Ahmad Nsaif CPF 190.558.748-17, que Leandro Oliveira da Silva ajuizou 
incidente de desconsideração de personalidade jurídica, das executadas MA NSAIF CNPJ 04.108.875/0001-62, RGA Interiores 
Comércio de Móveis Ltda. EPP CNPJ 11.180.405/0001-75, T.A. Show Room Planejados Ltda. EPP CNPJ 04.202.325/0001-08, 
integrando os sócios Andrea Barbarulo Nsaif, Gamal Ahmad Nsaif, Samia Ahmad Nsaif, Mohamad Ahmad Nsaif, Tarek Ahmad 
Nsaif, no polo passivo da presente ação. Estando os executados em lugar ignorado, expede-se edital, para que em 15 dias se 
manifestem e requeiram as provas cabíveis (art. 135 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.[11,12] 

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1072139-36.2014.8.26.0100. O(A) 
MM. Juiz(a) de Direito da 11ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Luiz 
Gustavo Esteves, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) VICENTE DE PAULA MIRANDA FILHO, 
E outros(as), Brasileiro, Solteiro, Motorista, CPF 101.640.656-87, com endereço à RUA: TRINTA E 
OITO, 328, CASA TERREA, CENTRO, CEP 06650-010, Itapevi - SP, que lhe foi proposta uma ação 
de Procedimento Comum Cível por parte de GB BRASIL LOGISTICA LTDA, alegando em síntese: Va-
lor da causa: R$ 81.446,62. Trata-se de Ação de Reparação de Danos Materiais e Lucros Cessantes 
proposta em face de TRANSPORTADORA ELOS DE OURO LTDA e VICENTE DE PAULA MIRANDA 
FILHO, a qual a Autora requereu a condenação dos Requeridos ao pagamento de R$ 81.446,62 à 
título de danos morais e ao pagamento de lucros cessantes, valor este a ser apurado em liquidação 
de sentença, com base no acidente ocorrido no dia 24 de outubro de 2013. 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 20 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 21 de janeiro de 2020.

 
 

1ª VRP – Capital. EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos autos da Ação de 
Usucapião, PROCESSO Nº 0040686-74.2013.8.26.0100 (USUC 734) A Doutora Aline Aparecida de 
Miranda, 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(o)(s) Herdeiros de 
Carlos de Luccas e de Elisa Candida de Luccas, a saber: Luiz Carlos de Lucca, Maria Lucia de 
Lucca Figliolino, Nunciato Lucena Figliolino, Carmem Tereza da Silva, Olivino da Silva, Iara Garcez, 
Lucca, Sônia Regina de Lucca Salomé, Senono Alves Salomé; Tales Agostinho dos Santos 
Trindade, Maria Elisa Trindade, réus ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais interessados, 
bem como seus cônjuges, se casados forem, herdeiros e/ou sucessores, que Devanir Carlos 
Juampaulo ajuizou ação de USUCAPIÃO, visando a declaração de domínio sobre o imóvel 
localizado na Travessa Rosa Ponselle, nº 50 - Jardim Paraguassú, 26º Subdistrito Vila Prudente - 
São Paulo SP, com área de 120,00 m², contribuinte nº 149.117.0026-1, 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, 
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. 
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Vila Monte Alegre - São Paulo - SP

JOÃO VICTOR BARROCA GALEAZZI – preposto em exercício

APARTAMENTOS - CASAS - SALAS COMERCIAIS

SÃO PAULO - RIO DE JANEIRO - 
MINAS GERAIS - BRASÍLIA - 
BAHIA - SERGIPE

LEILÃO DE 08 IMÓVEIS
10/03/2020 às 11h00

CONFIRA MAIS
INFORMAÇÕES 
E DETALHES 
DOS IMÓVEIS 

NO SITE.

10 %

CASAS - APARTAMENTOS 19/02/2020 às 14h
SÃO PAULO - RIO DE JANEIRO - MINAS GERAIS - 
SANTA CATARINA  - PARANÁ  - RIO GRANDE DO SUL  -
CEARÁ - PERNAMBUCO  -  PARÁ 

LEILÃO DE 75 IMÓVEIS

PREÇOS
IMPERDÍVEIS!

CONFIRA E 
APROVEITE!

À VISTA
ou 

Financiado em até 420 
meses conforme edital.

FORMAS DE PAGAMENTOS:

APARTAMENTOS - CASAS - SALAS COMERCIAIS

SÃO PAULO - RIO DE JANEIRO - MINAS GERAIS - 
PARANÁ -  RIO GRANDE DO SUL - GOIÂNIA

LEILÃO DE 32 IMÓVEIS

DESCONTO
EM QUALQUER IMÓVEL

CONFIRA
MAIS

INFORMAÇÕES
NO SITE.
PREÇOS 

IMBATIVEIS!

10 %
21/02/2020 às 11h00

SOBRE O VALOR DE
ARREMATAÇÃO À VISTA,
ou Parcelado em até 78
vezes conforme edital.

À VISTA
ou 

Financiado em até 240 
meses conforme edital.

www.bcolei loes.com.br

EDITAL DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL – APARTAMENTO 31 “MOVEMENT CITY &LIFE”
SÃO BERNARDO DO CAMPO /SP

ROGÉRIO BOIAJION, Leiloeiro matriculado JUCESP nº954, autorizado OLIVEIRA TRUST DISTRI-
BUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A., CNPJ36.113.876/0001-91, na qualidade 
de administradora do patrimônio da credora Gátria – Fundo de Investimento em Direitos Creditó-

rios Não – Padronizados, sendo Devedores Fiduciante: Pedro Querino de Sousa, CPF 161.280.748-80 e Antonia 
Cleidiana Ferreira de Sousa, CPF 359.859.028-89, faz saber que, nos termos do art 27 e seguintes da Lei 9.514 de 
20/11/1997, realizará Praceamento Eletrônico exclusivamente online do seguinte bem: APARTAMENTO 31 da Torre1 
do Empreendimento imobiliário “MOVEMENT CITY &LIFE” - Matrícula 149.665. Descrição: Área Total 190,97m2. 
Cadastrado Prefeitura 004050328017. 1a Praça: R$ 807.791,28. Não havendo licitante ou se o lance mínimo ofertado 
for inferior ao valor retro, será realizada 2a Praça: R$620.443,69. Em 2ª Praça inclui-se despesas atualizadas até a 
data do leilão. 1a Praça: 21.02.2020 as 16h à 24.02.2020 as 16h. 2a Praça: 24.02.2020 as 16h à 10.03.2020 as 16h. 
Condições da Arrematação: A venda será realizada à vista, observado o direito de preferência do Fiduciante, o qual 
importará na aplicação do quanto previsto no Edital. ÔNUS e GRAVAMES: Há dívidas de IPTU e Condomínio. O edital 
completo e as todas as informações e condições de venda encontram-se no site www.bcoleiloes.com.br.

EDITAL DE LEILÃO JUDICIAL ONLINE. Fabio Zukerman - Leiloeiro Oficial - JUCESP 719. 3ª VARA CÍVEL 
DA COMARCA DE SÃO BERNARDO DO CAMPO/SP. Processo nº 0032268-74.2017.8.26.0564. Executados: 
EDIGAR AZEVEDO DE SANTANA - I/GM/Corsa Classic, 2003/2003. Rua Severo de Souza, nº 53, São 
Bernardo do Campo/SP - Lance mínimo no 1º Leilão: R$ 12.508,00 - Lance mínimo no 2º Leilão: R$ 6.254,00 
(sujeitos à atualização). DATAS DOS LEILÕES - 1º Leilão começa em 20/03/2020 às 10h10min, e termina 
em 24/03/2020 às 10h10min; 2º Leilão começa em 24/03/2020 às 10h11min, e termina em 14/04/2020 
às 10h10min. Fica o requerido EDIGAR AZEVEDO DE SANTANA, sua cônjuge DILZA CHAVES DE OLIVEIRA 
SANTANA, o credor tributário ESTADO DE SÃO PAULO e demais interessados INTIMADOS das designações 
supra, caso não seja(m) localizado(s) para a intimação pessoal, bem como da Penhora realizada em 27/05/2019.

PARA MAIS INFORMAÇÕES: 3003-0677 | WWW.ZUKERMAN.COM.BR

EDITAL DE PRAÇA JUDICIAL ONLINE. Dora Plat - Leiloeira Oficial - JUCESP 744. 8ª VARA CÍVEL DO FORO 
REGIONAL II – SANTO AMARO DA COMARCA DA CAPITAL/SP. Processo nº 0139834-37.2008.8.26.0002. 
Executados: ESPÓLIO DE YOLANDA FERRAZ, IRINEU FERRAZ CARVALHO – DIREITOS HEREDITÁRIOS - Apto. 
com 149,77m² de A.U. na Vila Andrade, São Paulo/SP. Rua Abdo Ambuba, nº 119, São Paulo/SP - Contribuinte nº 
171.207.0053-6. Descrição completa na Matrícula nº 159.612 do 11º CRI da Comarca da Capital/SP. Lance mínimo na 
1ª Praça: R$ 828.678,56 - Lance mínimo na 2ª Praça: R$ 414.339,28 (50% do valor de avaliação) (sujeitos à atualização). 
DATAS DAS PRAÇAS - 1ª Praça começa em 06/03/2020 às 13h25min, e termina em 09/03/2020 às 13h25min; 
2ª Praça começa em 09/03/2020 às 13h26min, e termina em 30/03/2020 às 13h25min. Ficam os requeridos 
ESPÓLIO DE YOLANDA FERRAZ, na pessoa de seu inventariante e coexecutado IRINEU FERRAZ CARVALHO, os 
credores trabalhistas APARECIDA ROBERTA LEITE, LUIZ ANTONIO DE LANES, EMILCE RODRIGUES, DANIEL 
ALEXANDRE FERREIRA XAVIER VASCONCELOS, MARCOS PAULO OLIVEIRA GOMES, DANIELLE CARVALHO 
DA SILVA MODESTO, o credor hipotecário BANCO SANTANDER BRASIL S/A, atual sucessor por incorporação 
de COMPANHIA REAL DE CRÉDITO IMOBILIÁRIO e demais interessados INTIMADOS das designações supra, 
caso não seja(m) localizado(s) para a intimação pessoal, bem como da penhora realizada em 02/06/2016.

PARA MAIS INFORMAÇÕES: 3003-0677 | WWW.ZUKERMAN.COM.BR

EDITAL DE LEILÃO PÚBLICO DE VENDA DE IMÓVEIS 
DECORRENTES DA ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA 

AVISO DE VENDA
Edital de Leilão Público nº 0007/2020/1° LEILÃO 
Edital de Leilão Público nº 0008/2020/2° LEILÃO

A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CAIXA, por meio da Gerência de Filial Alienar Bens Móveis e Imóveis - GILIE/SP, torna público aos interessados que 
venderá, pela maior oferta, respeitado o preço mínimo de venda, constante do anexo II, deste Edital, no estado físico e de ocupação em que se encontra(m), 
o(s) imóvel (is) recebido (s) em garantia, nos contratos inadimplentes de Alienação Fiduciária, de propriedade da CAIXA, discriminados no Anexo II do Edital.

O Edital de Leilão Público - Condições Básicas, do qual é parte integrante o presente Aviso de Venda, estará à disposição dos interessados, no período de 
30/01/2020 até 17/02/2020, no primeiro leilão, e de 19/02/2020 até 02/03/2020, no segundo leilão, em horário bancário, nas Agências da CAIXA situadas em 
SÃO PAULO, na Gerência de Filial Alienar Bens Móveis e Imóveis - GILIE/SP localizada na Avenida Paulista nº 1.294 – 5º andar – São Paulo/SP, e no escri-
tório do Leiloeiro Hugo Leonardo Alvarenga Cunha- JUCESP nº 870, localizado na Avenida Indianópolis, 2826 – Planalto Paulista- São Paulo/SP – telefone 
(11) 5586 3000, de segunda à sexta das 08h00min às 17h00min, e nos sítios www.nossoleilao.com.br e www.caixa.gov.br. Os interessados que desejarem 
contar com fi nanciamento, ou utilizar recursos do FGTS, deverão dirigir-se às Agências da CAIXA, em tempo hábil para inteirar-se das condições gerais.

O 1° Leilão realizar-se-á no dia 18/02/2020, a partir das 11h00min, na Avenida Indianópolis, 2826 – Planalto Paulista- São Paulo/SP, na presença dos inte-
ressados ou seus procuradores que comparecerem no ato.

Os lotes remanescentes, não vendidos no 1° Leilão, serão ofertados no 2° Leilão no dia 03/03/2020, a partir das 11h00min, na Avenida Indianópolis, 2826 
– Planalto Paulista- São Paulo/SP, na presença dos interessados ou seus procuradores que comparecerem no ato.





    







   
 










                  








  






                       








LEILÃO PÚBLICO JUDICIAL - On-line

Lote único de bem móvel: VEÍCULO VW/LOGUS GLI 1.8, Ano/Modelo: 
1995/1995, Placa BVC 6789, Cor: Branca. Localizado na Rua 
Euclides da Cunha, 352 – Ribeirão Preto/SP. Bem vendido no 
estado em que se encontra, sem garantia.

Edital na Íntegra e lances on-line no site:

www.lanceja.com.br (11) 4426-5064
Leiloeira Oficial - Cristiane Borguetti Moraes Lopes - JUCESP 661

VARA DO JUIZADO ESPECIAL CIVEL DO FORO DA COMARCA DE RIBEIRÃO PRETO/SP - PROCESSO Nº 1007305-62.2017.8.26.0506
Leilão Eletrônico nos termos do CPC e no Provimento CSM nº 1625/2009 e art. 250 e Legislação em vigor

Local do Leilão: Somente On-line pelo site. Visitação: Agendar no escritório da Leiloeira Oficial.

1º LEILÃO ENCERRAMENTO: 14/02/2020 - 10h
2º LEILÃO ENCERRAMENTO: 06/03/2020 - 10h

35ª VARA CÍVEL DO FORO CENTRAL DA COMARCA DE SÃO PAULO/SP – J12200
 Edital de Hasta Pública do bem abaixo descrito e intimação, expedido nos autos 

da: Ação: EXECUÇÃO Proc. nº: 1072210-33.2017.8.26.0100 Exequente: CONDOMÍNIO CAPITAL 
BRÁS Executado: ESSER SANTORINI EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO - SPE LTDA. Terceiro: 
MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP Credor Hipotecário: BANCO DO BRASIL S/A O MM. Juiz de Direi-
to que este subscreve, na forma da Lei (art. 879, II, CPC e Resolução 236/16-CNJ), FAZ SABER que 
a D1Lance Leilões levará a público leilão o bem abaixo descrito, conforme condições presentes 
neste edital e no site www.d1lance.com. 1ª PRAÇA: De 28/02/20(15h00) até 02/03/20(15h00)-valor 
igual ou superior ao da avaliação; 2ª PRAÇA: De 02/03/20(15h00) até 24/03/20(15h00)-mínimo de 
60% do valor de 1ª Praça. HORÁRIO: Ofi cial de Brasília/DF. CONDUTOR: D1Lance Leilões, José 
Roberto Neves Amorim-JUCESP 1106 e Dannae Vieira Avila-JUCESP 941. DESCRIÇÃO DO BEM: 
O apartamento sob nº 1707, localizado no 17º pavimento do “Edifício Urban” – Torre 02, parte inte-
grante do empreendimento imobiliário denominado “Capital Brás”, situado à Rua Piratininga, nº 201, 
no 6º Subdistrito – Brás, contendo área privativa de 40,000m², área comum de 36,087m² (já incluída 
a área correspondente a 01 vaga de garagem), perfazendo a área total de 76,087m², correspon-
dendo-lhe à fração ideal de 0,001858; cabendo ao aludido apartamento o direito de estacionar 01 
(um) veículo de tamanho adequado à vaga, em 01 (uma) vaga individual e indeterminada, sujeita ao 
auxílio de manobrista, na garagem coletiva localizada no 3º subsolo, 2º subsolo ou no térreo do em-
preendimento. Cadastro Municipal nº 003.015.0558-6. Matrícula nº 147.615 do 3º CRI de São Paulo/
SP. ÔNUS: Hipoteca em favor do Banco do Brasil S/A (Av.1-26/11/15 e Av.2-29/08/16); Penhora em 
favor do Exequente (Av.3-26/11/18) e Decreto de Indisponibilidade (Av.4-24/09/19). VALOR DA AVA-
LIAÇÃO: R$ 245.000,00 (fl s. 443-465/469-470 dos autos-Dez/19), a ser atualizado. INTIMAÇÃO: 
Ficam as partes, executado(s), cônjuge(s), credor(es) fi duciário(s)/hipotecário(s)/preferencial(is), 
coproprietário(s), promitente(s) comprador(es), senhorio(s) direto(s), usufrutuário(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 editalícia, na pessoa de seus representantes ou caso não sejam localizados para a intima-
ção pessoal, bem como da penhora realizada em 24/07/18 (fl s. 360-361 dos autos), 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 feito. 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.  

35ª VARA CÍVEL DO FORO CENTRAL DA COMARCA DE SÃO PAULO/SP – J2190 
Edital de Hasta Pública do bem abaixo descrito e intimação, expedido nos au-

tos da: Ação: EXECUÇÃO Proc. nº: 1071513-12.2017.8.26.0100 Exequente: CONDOMÍNIO CA-
PITAL BRÁS Executado: ESSER SANTORINI EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO - SPE LTDA. 
Terceiro: MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP Credor Hipotecário: BANCO DO BRASIL S/A O MM. 
Juiz de Direito que este subscreve, na forma da Lei (art. 879, II, CPC e Resolução 236/16-CNJ), 
FAZ SABER que a D1Lance Leilões levará a público leilão o(s) bem(ns) abaixo descrito(s), confor-
me condições presentes neste edital e no site www.d1lance.com. 1ª PRAÇA: De 28/02/20(15h00) 
até 02/03/20(15h00)-valor igual ou superior ao da avaliação; 2ª PRAÇA: De 02/03/20(15h00) até 
24/03/20(15h00)-mínimo de 60% do valor de 1ª Praça. HORÁRIO: Ofi cial de Brasília/DF. CONDU-
TOR: D1Lance Leilões, José Roberto Neves Amorim-JUCESP 1106 e Dannae Vieira Avila-JUCESP 
941. DESCRIÇÃO DO BEM: O apartamento sob nº 202, localizado no 2º pavimento do Edifício 
Urban – torre 2, parte integrante do empreendimento imobiliário denominado Capital Brás, situado 
na Rua Piratininga, 201, no 6º Subdistrito – Brás, contendo a área privativa de 68m², área comum 
de 46,765m² (já incluída a área correspondente a 1 vaga de garagem), perfazendo a área total de 
114,765m², correspondendo-lhe à fração ideal de 0,002969; cabendo ao aludido apartamento o di-
reito de estacionar 1 veículo de tamanho adequado à vaga, em 1 vaga individual e indeterminada, 
sujeita ao auxílio de manobrista, na garagem coletiva localizada no 3º subsolo, 2º subsolo ou no 
térreo do empreendimento. Cadastro Municipal nº 003.015.0418-0. Matrícula nº 147.475 do 3º CRI 
de São Paulo/SP. ÔNUS: Hipoteca em favor do Banco do Brasil S/A (Av.1-26/11/15 e Av.2-29/08/16); 
Penhora em favor do Exequente (Av.3-26/11/18) e Decreto de Indisponibilidade (Av.4-24/09/19). AVA-
LIAÇÃO: R$ 416.000,00 (fl s. 489-511/515-516 dos autos-Dez/19), a ser atualizado. INTIMAÇÃO: 
Ficam as partes, executado(s), cônjuge(s), credor(es) fi duciário(s)/hipotecário(s)/preferencial(is), 
coproprietário(s), promitente(s) comprador(es), senhorio(s) direto(s), usufrutuário(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 editalícia, na pessoa de seus representantes ou caso não sejam localizados para a intima-
ção pessoal, bem como da penhora realizada em 24/07/18 (fl s. 358-359 dos autos), 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 feito. 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. 

ALEXANDRE TRAVASSOS - LEILOEIRO OFICIAL - JUCESP 951

• 13/02/2020 a partir das 9h - Móveis, Eletros e Informática: Cadeiras, Armários, Gaveteiros, 
Mesas, Impressoras, Computadores, Etc. • 13/02/2020 a partir das 11h15 - Industrial, Eletros, 
Móveis e Informática: Máquina Tridimensional, Estufas, Ares Condicionados, Mesas, Prateleiras, 
Etc. • 13/02/2020 a partir das 12h - Veículos Leves e Utilitários: Fiat Doblò, VW Gol, Etc.| Chassis: 
003366 / 003031 /054751. • 13/02/2020 a partir das 13h30 - Materiais de Construção e Móveis: 
Mesas, Cabos, Portas, Janelas, Pisos, Revestimentos, Etc. • 14/02/2020 a partir das 9h - Móveis, 
Utensílios e Eletros: Armários, Cadeiras, Cama/Mesa/Banho, Eletros, Enfeites, Etc. • 17/02/2020 
a partir das 9h - Móveis, Eletros e Informática: Mesas, Cadeiras, Armários, Refrigeradores, 
Celulares, Notebooks, TVs, Etc.

Av. Engenheiro Luís Carlos Berrini, 105 - 4º andar - São Paulo/SP, 04571-010 | Tel.: (11) 3296-7555 
WWW.SOLD.COM.BR | Os bens serão vendidos no estado em que se encontram. 

O arrematante pagará ao leiloeiro 5% sobre o valor da arrematação.

13/02/2020 - A PARTIR DAS 11h. Nissan-11h. LOC.: RJ. Peças e Componentes Automotivos. Nissan do Brasil. 13/02/2020 - A PARTIR DAS 
11:30h. AMaggi-11:30h. LOC.: PR, MT. Veículos, Tratores, Colheitadeiras, Empilhadeiras e outros.. Agropecuária Maggi Ltda - Fazenda 
Itamarati, Agropecuária Maggi Ltda - Fazenda Itamarati (Sucatas). 13/02/2020 - A PARTIR DAS 13h. Compartilhado Nº 1005A- 13h. LOC.: MG, 
RJ, SP, PR, AC, BA, SC. Fitas Metálicas, Pontes de embarque, Tratores de Esteira, Escavadeiras, MRO, Analisador de Óleos. CASSA (Aeroporto 
de Salvador), ITAQUAREIA INDUSTRIA EXTRATIVA DE MINERIOS LTDA, PRENSAS SCHULER, VACCINAR NUTRIÇÃO E SAÚDE ANIMAL, 
HALLIBURTON, Monsanto - Cachoeira Dourada (Restrito Somente PJ), ENERGISA DISTRIBUIDORA (EMG) - Cataguases/MG, Spal Industria 
Brasileira de Bebidas S/A - São Paulo/SP (MATRIZ), Rima Industrial S/A - Fazenda Moinho, Volvo do Brasil (Curitiba), ENERGISA ACRE - 
DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, FEDEX BRASIL LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA, DHL Logistics (Itatiaia) (Restrito Somente PJ), CONCESSIONARIA 
BR 040 (VIA 040), ENERGISA SOLUÇÕES (ESOL) - CATAGUASES/MG, PORTONAVE S/A - TERMINAIS PORTUARIOS DE NAVEGANTES. 13/02/2020 
- A PARTIR DAS 14h. Compartilhado Nº 1005B- 14h. LOC.: MG, RJ, SP, PR, RS, PA. Veículos de Passeio e Utilitários. UMICORE GUARULHOS/SP, 
G4S Vanguarda Vigilância e Segurança Ltda, Terminal de Graos Ponta da Montanha S.A, G4S Interativa Service, Moinho Iguacu, Telefonica 
Brasil (Restrito Sucata), RIMA INDUSTRIAL S/A - Várzea da Palma, HARSCO METALS - Rio de Janeiro/RJ, Pessoa Fisica. 13/02/2020 - A PARTIR 
DAS Adama 15h. MA Imóveis - Adama 15h. LOC.: . Imóveis Urbanos e Terrenos em Acreúna/GO, Florínea/SP e São Sepé/RS.. Adama Brasil 
S/A. 13/02/2020 - A PARTIR DAS 15:30h. PME Nº 2012-15:30h. LOC.: SP. Renault Master, Cavalos Mecânicos, Trator Valtra, Sucata de Cabine. 
AGROPERENE. 14/02/2020 - A PARTIR DAS 11h. Paragominas-11h. LOC.: PA. Escavadeiras Hidráulicas, Tratores de Esteira, Pá Carregadeira, 
Mobiliários, Eletrodomésticos e mais.. Paragominas (7,5%), Paragominas (5%), ALBRAS - ALUMÍNIO BRASILEIRO S.A - Barcarena/PA, 
Paragominas (3%), Paragominas (3% BP)_(Restrito Caução), ALUNORTE ALUMINA DO NORTE DO BRASIL - Barcarena/PA. 14/02/2020 - A 
PARTIR DAS 11:30h. Volvo-11:30h. LOC.: SP. Pneus Goodyear Diversas Medidas. Volvo do Brasil (Curitiba). 14/02/2020 - A PARTIR DAS 
11:45h. Grupo Delga-11:45h. LOC.: SP. Prensas Hidráulicas, Mecânicas e Excêntricas. GRUPO DELGA_Diadema. 14/02/2020 - A PARTIR DAS 
13h. Usina Cerradinho-13h. LOC.: GO. Carros, Caminhão, Triciclo, Tratores, Motoniveladora e Sucatas. Usina Cerradinho. 14/02/2020 - A 
PARTIR DAS Campari Terreno 15h. MA Imóveis - Campari Terreno 15h. LOC.: SP. Terreno com 420m² em Sorocaba/SP - Excelente Localização!. 
Campari Brasil. 17/02/2020 - A PARTIR DAS 11h. Laticínios Matilat-11h. LOC.: SP. Maquinas de Envase, Batedeiras, Esteiras Transportadoras, 
Carrocerias, Tanques de Expansão Para Laticínios. LATICINIOS MATINAL LTDA. 17/02/2020 - A PARTIR DAS 13h. Nexa-13h. LOC.: MG. Pontes 
Rolantes, Sucata de Cobre, Medidor de Profundidade, Carregadeira. NEXA - VMZINCO - Vazante/MG, NEXA - VMZINCO - Juiz de Fora/MG. 
17/02/2020 - A PARTIR DAS 13:30h. PME Nº2010-13:30h. LOC.: RJ. Linhas de Envase, Autoclaves, Destiladores, Esteiras, Compressores, 
Caldeira. Chron Epigen Industria e Comercio Ltda, Chron Epigen Industria e Comercio Ltda (Restrito valores). 17/02/2020 - A PARTIR DAS 14h. 
Ball Beverage-14h. LOC.: RJ. Kia Besta, Empilhadeira, Tanques de Aço, Grupos Geradores. BALL BEVERAGE CAN SOUTH AMERICA S/A - Rio de 
Janeiro/RJ. 17/02/2020 - A PARTIR DAS 14:30h. PME Nº2013-14:30h. LOC.: RJ. Mesa de Centro, Impressora HP, Arquivo para Escritório,. 
Chron Epigen Industria e Comercio Ltda. 18/02/2020 - A PARTIR DAS 11h. CCR-11h. LOC.: SP. Fiat Ducato MC Rontan AMB 2.3 (Ambulância), 
2011/2012. CCR AUTOBAN, CCR VIA LAGOS, CCR SP VIAS. 18/02/2020 - A PARTIR DAS 11:30h. Grande Empresa de Alimentos-11:30h. LOC.: 
RS. Dispensador de Sachê, Padronizador de Sementes, Máquinas Cyklop, Moinho centrífugo e mais.. General Mills - Fl. Nova Prata (RS). 
18/02/2020 - A PARTIR DAS Banco Itaú 15h. MA Imóveis - Banco Itaú 15h. LOC.: SP. Apartamentos localizado na cidade de São Pulo/SP.. Banco 
Itaú S/A. 19/02/2020 - A PARTIR DAS 11h. Usina Santa Adélia-11h. LOC.: SP. Caminhões, Cavalo mecânico, Reboques, Tratores e outros.. 
USINA SANTA ADÉLIA JABOTICABAL- Matriz. 19/02/2020 - A PARTIR DAS 11:45h. Hindalco-11:45h. LOC.: MG. Caldeira Elétrica (I) Eletrokgel, 
1960, Caldeira Elétrica(II) ATA,1981,, Caldeira Elétrica Asea, 1984. Hindalco do Brasil. 19/02/2020 - A PARTIR DAS 13h. PME Nº 2015-13h. 
LOC.: SC. Ford Mustang 1995/1995, Cestos Aéreos Com Carrocerias, MRO, Tubos e Conectores.Comercio e Trasporte JR LTDA. 19/02/2020 - A 
PARTIR DAS 15h. Brunaldi-15h. LOC.: SP. Veículos, Tratores Agrícolas e de Esteira, Pá Carregadeira, Empilhadeira, Tanques Agrícolas. BRUNALDI 
AGRONEGOCIOS. 20/02/2020 - A PARTIR DAS 11h. Kinross-11h. LOC.: MG. Utilitários, Caminhões, Thyristor Siemens Com controle de Gatilho 
Para Valvulas. KINROSS BRASIL MINERACAO S/A (3% BP), KINROSS BRASIL MINERACAO S/A, KINROSS BRASIL MINERACAO S/A (lista2). 
20/02/2020 - A PARTIR DAS 13h. Compartilhado Nº 1006 A- 13h. LOC.: RJ, MG, SP. Big Bags, Protetores de Câmaras de Ar, Maquinas Pesadas. 
LAMSA, MEXICHEM - Ribeirão das Neves/MG, Maringá Ferro Liga S.A, DHL Logistics (Guarulhos) (Somente PJ), FERROUS - Congonhas/MG. 
20/02/2020 - A PARTIR DAS 13:30h. Compartilhado Nº 1006 B- 13:30h. LOC.:. 20/02/2020 - A PARTIR DAS Sorocred 15h. MA Imóveis - 
Sorocred 15h. LOC.: SP. Terrenos Urbanos Jardim Residencial Mont Blanc - Itu/SP.. Sorocred. 20/02/2020 - A PARTIR DAS 16h. PME Nº2011-
16h. LOC.: MG. Barramentos, Painéis, Quadros de Média Tensão, Transformadores e Compressores. Stola do Brasil Ltda. 

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 Oficial: Renato Schlobach Moysés - 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.

13/02/2020 - A PARTIR DAS 14:30h. Company Vector-14:30h. LOC.: SP. Equipamento Alta Pressão Esgoto, Empilhadeira 3,5 Ton, Maq. Trat. 
Óleo, Painéis, Soldas Mig, Tampográficas.. G5 BUSINESS EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS EIRELES- EPP. 14/02/2020 - A PARTIR DAS 12h. Log 
Business-12h. LOC.: SP. Empresa Vende 640 Posições De Porta Pallets C/ 4,30 Mts, Caçambas Plásticas, Cxs. Plásticas, Carrinhos Paleteiros, 
Protetores. G5 BUSINESS EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS EIRELES- EPP. 18/02/2020 - A PARTIR DAS 13h. Luma-13h. LOC.: . Veículos Blindados, 
Não Necessita CR para Participação. LUMA. 18/02/2020 - A PARTIR DAS 14h. Union Share-14h. LOC.: SP. Compressores, Solda, Varredeira, 
Maq. De Óleo, Hidrojateadora, Chiler. G5 BUSINESS EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS EIRELES- EPP. 19/02/2020 - A PARTIR DAS 14h. Company 
Vector-14h. LOC.: SP. Hidrojateadora, Bombas, Injetora Plástica, Sopradora, Chiler, Empilhadeira. G5 BUSINESS EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS 
EIRELES- EPP. 19/02/2020 - A PARTIR DAS 15:30h. PME Nº 2016- 15:30h. LOC.: SP. Empilhadeiras, Transpaleteiras, Contêiner Frigorífico e 
mais. Vertic Empilhadeiras. 20/02/2020 - A PARTIR DAS 14h. Union Share-14h. LOC.: SP. Indústria Vende Tornos CNC, Tornos Mecânicos, 
Empilhadeiras, Furadeira, Cilindro Borracha, Maqs. Diversas. G5 BUSINESS EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS EIRELES- EPP.

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 Oficial: 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.

14/02/2020 - A PARTIR DAS 20h. Corsage-20h. LOC.: SP. Anéis, Brincos, Colares, Gargantilhas, Pendentes. Corsage.
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 Oficial: 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.

3ª Vara Cível da Comarca de Cotia/SP – Edital de Convocação de Assembléia Geral de Credores, expedido nos autos da ação de Recuperação 
Judicial de BRICO BREAD ALIMENTOS LTDA, Processo Nº 1009228-55.2016.8.26.0152. O MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível, do Foro de Cotia  
Estado de São Paulo Dr.Carlos Alexandre Aiba Aguemi, na forma da Lei, Faz Saber que pelo presente edital ficam convocados todos os credores 
da BRICO BREAD ALIMENTOS LTDA. CNPJ nº 71.743.769/0001-48, para comparecerem e se reunirem em Assembleia a ser realizada, em 
primeira convocação, no dia 19 de março de 2020, às 14:00h, iniciando-se o cadastramento dos credores às 13:30h, ocasião em que a Assembleia 
será instalada com a presença dos 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, no dia 26 de março de 2020, às 
14:00h, iniciando-se o cadastramento dos credores às 13:30h, a qual será instalada com a presença de qualquer número de credores, ambas a 
serem realizadas na Rua Direita, 955, Auditório SENAI Cotia, Vila Santo Antonio, Cotia-SP, CEP 06708-280. A ordem do dia da Assembleia 
envolverá: (i) Exposição do Plano de Recuperação Judicial pela recuperanda; (ii) aprovação, rejeição ou modificação do Plano de Recuperação 
Judicial; (iii) decisão pela instalação e eleição dos membros do Comitê de Credores; e (iv) demais assuntos de interesse dos credores e das 
Recuperanda. Em cumprimento ao inciso III, do art. 36 da Lei nº 11.101/05, este Juízo informa que os credores interessados poderão ter acesso e, 
se for o caso, obter cópia do Plano de Recuperação Judicial, mediante prévia solicitação, bem como entregar documentos, junto à administradora 
judicial, situada na Rua Anita Garibaldi, nº 45, 4º andar, CEP 01018-020, São Paulo-SP, telefone (11) 3104-3466, ou pelo e-mail \. Para se fazerem 
representar na referida assembleia por mandatário ou representante legal, os credores deverão cumprir o disposto no artigo 37, parágrafo 4º, da Lei 
11.101/05, até 24 horas antes da data, exceto se a representação dos credores trabalhistas se fizer pelo sindicato, o que se regerá pelo descrito no 
art. 37, §§ 5º e 6º, inc. I, da Lei 11.101/05, com prazo de dez dias para protocolo da relação de associados e demais documentos previstos em lei. 
OBSERVAÇÃO: Estão legitimados para cômputo de quórum e voto no ato da assembleia todos os credores sujeitos aos efeitos da recuperação 
judicial, que não estejam impedidos na forma do artigo 43 da Lei 11.101/2005. Será o presente edital, por extrato, afixado na sede da recuperanda e 
de suas filiais, e publicado na forma da lei. NADA MAIS 

Leilão Online –
Diversos Comitentes 

Motos, Veículos com documentação, 
sucatas e bens diversos. Encerramento do 
Leilão 12/02/2020 a partir das 10:00 horas. 
Maiores informações e edital no site 
www.lanceleiloes.com.br – Leiloeiro Oficial 
Marilda dos Santos Ribas - JUCESP 1120

EDITAL DE INTIMAÇÃO-PRAZO DE 20DIAS. PROCESSO Nº 0015092-51.2019.8.26.0002 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 6ª Vara 
Cível,do Foro Regional II-Santo Amaro,Estado de São Paulo, Dr(a). Emanuel Brandão Filho, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) 
HERNAVE MARÍTIMA LTDA, CNPJ 54.582.101/0001-47, que por este Juízo, tramita de uma ação de Cumprimento de Sentença, 
movida por Navegação Taquara 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$ 472.654,84 (em 30/05/2019), 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.             [11,12] 

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 4018604-36.2013.8.26.0405 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara 
Cível, do Foro de Osasco, Estado de São Paulo, Dr(a). MARIO SERGIO LEITE, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a Andrea 
Barbarulo Nsaif CPF 151.878.408-94, Gamal Ahmad Nsaif CPF 141.583.138-64, Samia Ahmad Nsaif CPF 011.790.158-00, 
Mohamad Ahmad Nsaif CPF 155.118.118-58, Tarek Ahmad Nsaif CPF 190.558.748-17, que Leandro Oliveira da Silva ajuizou 
incidente de desconsideração de personalidade jurídica, das executadas MA NSAIF CNPJ 04.108.875/0001-62, RGA Interiores 
Comércio de Móveis Ltda. EPP CNPJ 11.180.405/0001-75, T.A. Show Room Planejados Ltda. EPP CNPJ 04.202.325/0001-08, 
integrando os sócios Andrea Barbarulo Nsaif, Gamal Ahmad Nsaif, Samia Ahmad Nsaif, Mohamad Ahmad Nsaif, Tarek Ahmad 
Nsaif, no polo passivo da presente ação. Estando os executados em lugar ignorado, expede-se edital, para que em 15 dias se 
manifestem e requeiram as provas cabíveis (art. 135 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.[11,12] 

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1072139-36.2014.8.26.0100. O(A) 
MM. Juiz(a) de Direito da 11ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Luiz 
Gustavo Esteves, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) VICENTE DE PAULA MIRANDA FILHO, 
E outros(as), Brasileiro, Solteiro, Motorista, CPF 101.640.656-87, com endereço à RUA: TRINTA E 
OITO, 328, CASA TERREA, CENTRO, CEP 06650-010, Itapevi - SP, que lhe foi proposta uma ação 
de Procedimento Comum Cível por parte de GB BRASIL LOGISTICA LTDA, alegando em síntese: Va-
lor da causa: R$ 81.446,62. Trata-se de Ação de Reparação de Danos Materiais e Lucros Cessantes 
proposta em face de TRANSPORTADORA ELOS DE OURO LTDA e VICENTE DE PAULA MIRANDA 
FILHO, a qual a Autora requereu a condenação dos Requeridos ao pagamento de R$ 81.446,62 à 
título de danos morais e ao pagamento de lucros cessantes, valor este a ser apurado em liquidação 
de sentença, com base no acidente ocorrido no dia 24 de outubro de 2013. 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 20 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 21 de janeiro de 2020.

 
 

1ª VRP – Capital. EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos autos da Ação de 
Usucapião, PROCESSO Nº 0040686-74.2013.8.26.0100 (USUC 734) A Doutora Aline Aparecida de 
Miranda, 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(o)(s) Herdeiros de 
Carlos de Luccas e de Elisa Candida de Luccas, a saber: Luiz Carlos de Lucca, Maria Lucia de 
Lucca Figliolino, Nunciato Lucena Figliolino, Carmem Tereza da Silva, Olivino da Silva, Iara Garcez, 
Lucca, Sônia Regina de Lucca Salomé, Senono Alves Salomé; Tales Agostinho dos Santos 
Trindade, Maria Elisa Trindade, réus ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais interessados, 
bem como seus cônjuges, se casados forem, herdeiros e/ou sucessores, que Devanir Carlos 
Juampaulo ajuizou ação de USUCAPIÃO, visando a declaração de domínio sobre o imóvel 
localizado na Travessa Rosa Ponselle, nº 50 - Jardim Paraguassú, 26º Subdistrito Vila Prudente - 
São Paulo SP, com área de 120,00 m², contribuinte nº 149.117.0026-1, 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, 
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. 
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Curtas

OSCAR. Não só Parasi-
ta foi premiado no Os-
car do último domingo. 
Joaquin Phoenix, por 
seu trabalho em Corin-
ga, foi consagrado com 
a estatueta de melhor 
ator. Renée Zellweger 
ganhou o prêmio de 
melhor atriz, por Judy, 
cinebiografia da atriz 
Judy Garland. Já Brad 
Pitt e Laura Dern saí-
ram com as estatuetas 
de melhor ator e atriz 
coadjuvante.

OSCAR 2. Mais uma vez 
não deu para o Brasil 
no Oscar. Democracia 
em Vertigem, da direto-
ra mineira Petra Costa, 
indicado na categoria 
de melhor documentá-
rio, perdeu para Indús-
tria Americana, longa 
produzido por Barack 
e Michelle Obama. Ou-
tros concorrentes for-
tes estavam no páreo, 
como Honeyland e 
For Sama.

CASOU. Ana Maria Bra-
ga antecipou suas férias 
e, além de tratar um 
novo câncer de pulmão, 
resolveu se casar discre-
tamente. Sem grande 
alarde, a apresentadora 
oficializou a união com 
o empresário Johnny 
Lucet na última sexta- 
feira. A cerimônia con-
tou só com a presença 
de familiares, e foram 
servidos apenas bolo e 
champagne.

“Fomos muito 
felizes durante 
esses 20 anos”
Rose Miriam di Matteo 
sobre Gugu, no progra-
ma Fantástico. 

O 
Big Brother Bra-
sil vai ficar um 
pouco mais triste 
a partir desta ter-
ça-feira (11), afinal 

ou Felipe Prior ou Hadson 
Nery, o Hadybala, vão dei-
xar o programa. O “grandão 
sem medo” foi indicado pela 
líder Gabi Martins e Prior 
ganhou o voto da casa. O ar-
quiteto ainda teve a chan-
ce de escapar uma vez que 
o segundo mais votado pela 
casa, Victor Hugo, disputou 
com ele uma prova “bate e 
volta” para ver quem seria o 
emparedado. Isso significa 
que “Os Três Mosqueteiros” 
ou “Os Três Patetas”, para 
alguns, grupinho formado 
por Prior, Hadson e Lucas, 
irá acabar. Uma boa parte do 
entretenimento vai embora.

PAREDÃO  
BBB pode perder o brilho
O reality show 
da “Globo” vai 
perder um de seus 
protagonistas, 
Hadson e Prior, nesta 
terça-feira (11)

Parasita faz história
Vencedor do Oscar de melhor filme, o sul-coreano Parasi-
ta fez história ao ser o primeiro filme de língua não-ingle-
sa a receber o prêmio principal em 91 anos de premiação. 
O longa também ganhou simultaneamente a estatueta de 
melhor filme internacional, feito inédito, além da de melhor 
diretor e melhor roteiro original. As únicas outras vezes que 
filmes da Coreia do Sul receberam quaisquer indicações ao 
Oscar foram em 2004 e 2014, com curtas de animação.

Expulsão
Os internautas pediram a 
expulsão de Pyong Lee do 
Big Brother Brasil depois das 
atitudes do hipnólogo na 
festa do último sábado (8). 
Pyong exagerou na bebida e 
tentou beijar Marcela, que o 
repreendeu: “Amanhã a gen-
te vai conversar”. O influen-
cer deixou a esposa, Sammy 
Lee, grávida do primeiro fi-
lho do casal, fora da casa.

Terminou
Diogo Melim, namorado de 
Bianca Andrade, a Boca Rosa, 
apagou todas as fotos com 
ela de suas redes sociais, 
depois dos últimos acon-
tecimentos do BBB20. No 
último sábado (8), a influen-
cer deu uma “investida” em 
Guilherme, que está ficando 
com Gabi, e o música come-
çou a receber comentários 
maldosos no Instagram. 

Duda Reis mostra cinturinha
Duda Reis fez a alegria de seus seguidores na última sexta-feira (7) ao posar de biquíni no 
Instagram. No clique, a loira aparece sentada na areia da Praia da Barra, no Rio de Janeiro. 
Nos comentários, muitos seguidores ficaram impressionados com a forma da ex-namora-
da de Nego do Borel. “Sua cintura é tão fina que parece que vai quebrar”, disse uma. “Nome 
disso é perfeição”, comentou outra. “Concordo, ela é maravilhosamente linda”, acrescentou 
mais uma.

REPRODUÇÃO/TV GLOBO

DIVULGAÇÃO

REPRODUÇÃO/INSTAGRAM REPRODUÇÃO/INSTAGRAM

REPRODUÇÃO/INSTAGRAM
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Por Flávio Ricco
Colaboração:  José Carlos Nery

A
pesar de estar no 
ar em “Amor de 
Mãe”, existe a pos-
sibilidade de Vla-
dimir Brichta tam-

bém aparecer em “A Morte 
Pode Esperar”. Resta saber 
se ele vai deixar a atual das 
nove, mais cedo, ou sair de 
uma e entrar imediatamen-
te na outra.

TV TUDO
Trabalho de superação. 
Apesar das adversidades e 
não contar com as mesmas 
condições das concorren-
tes, a Rede TV! derrubou os 
programas “Tricotando” e 
do Edu Guedes para cobrir 
as consequências das chu-
vas. Uma cobertura que en-
volveu até o seu superinten-
dente de jornalismo, Franz 
Vacek, Boris Casoy e o editor 
do digital, André Lucena. Es-
forço compensado. 

Possibilidade à vista Caos em SP. O SBT 
deveria ter encerrado 
ontem os trabalhos da 
primeira temporada de 
“As Aventuras de Poliana”. 
Mas as chuvas e as diversas 
áreas inundadas não 
permitiram. Aliás, não só 
no SBT, mas em outras 
emissoras, um bom 
número de profissionais 
foi orientado a trabalhar de 
casa.

Intervalo . E assim que 
for possível finalizar este 
trabalho, toda a equipe de 
“Poliana” será novamente 
dispensada. As gravações 
da segunda fase, anunciada 
como “Poliana Moça”, 
só terão início depois do 
Carnaval. 

Posicionamento. Direção 
da Globo classifica como 
fake news os muitos boatos 
em não haver interesse 
de renovar com Marina 
Ruy Barbosa. “Isso não é 
verdade. Marina é uma de 

nossas principais estrelas”, 
diz a Globo, que informa 
ainda que o seu contrato 
está em vigência. Mesmo 
de férias, Marina tem 
participado de alguns 
compromissos, como o 
lançamento da Globoplay, 
semana passada, em 
Miami.  

Loteria. Após Bruno 
Gagliasso e Bruna 
Marquezine deixarem a 
Globo, foram muitos os 
rumores sobre a saída de 
outros valores. O nome 
de Reynaldo Gianecchini 
também foi envolvido nessa 
boataria. Mas, nada a ver.

Tem conversa. Elizabeth 
Savala, após “O Sétimo 
Guardião”, deverá voltar 
às novelas em “A Morte 
Pode Esperar”, substituta 
de “Salve-se Quem Puder”. 
Já existe um começo de 
conversa. A produção, 
escrita por Mauro Wilson, 
estreia no fim de julho. 

ESTEVAM AVELLAR/TV GLOBO

HORÓSCOPO

ÁRIES. 
Sua energia incontro-
lável está te causando 

problemas. Você está passando 
por um tempestade e está difícil 
fi car calmo. É importante falar 
com os outros sobre a sua saúde 
mental.

TOURO. 
Hoje vai ser difícil ouvir 
a voz da razão e seu 
crescente gosto pelo 

desafi o não vai ajudar. Você 
poderá, no entanto, começar 
a saborear alguns momentos 
muito intensos e sensuais.

GÊMEOS. 
Você está otimista 
em relação a diversos 
projetos. O seu dom de 

acalmar os colegas de trabalho 
e tirar pensamentos pessimistas 
da cabeças deles é muito impor-
tante. Use-o com sabedoria.

CÂNCER. 
Você será tentado a ter 
pensamentos negati-
vos sobre o seu parceiro 

porque você se recusa a olhar 
para si mesmo mais de perto. 

LEÃO. 
Você sente que o seu 
relacionamento está 

fi cando um tédio. Aparente-
mente cada um está seguindo 
caminhos diferentes e a solidão 
impera. É um momento delicado 
e que requer conversa. Supere 
antigos problemas.

VIRGEM. 
Se você estiver se 
sentindo esgotado 
é hora de tirar umas 

férias. Muito do seu cansaço vem 
da frustração que você sente por 
não conseguir realizar as coisas 
do seu jeito. 

LIBRA. 
Não subestime suas 
habilidades diplomá-
ticas. Pense bem em 

como expor suas ideias.

ESCORPIÃO. 
Você sente a necessi-
dade de dar o melhor 
de si mesmo, e é por 

meio de conversas e troca de 
idéias que você vai poder fazer 
isso. Você pode deixar de ser tão 
modesto.

SAGITÁRIO. 
Você terá a chance de 
mostrar que tem uma 

ideia geral que seria útil para 
suas fi nanças.
Expresse-se sem qualquer 
pretensão.

CAPRICÓRNIO. 
Chame os amigos para 
sair ou faça uma visita 
à sua família.

É hora de parar de adiar os 
encontros com quem realmente 
importa, uma vez que eles pre-
cisam estar perto de você neste 
momento.

AQUÁRIO. 
Você vai usar o seu 
senso de humor para 
decidir com quem quer 

socializar.
No entanto, existem erros que 
você precisa evitar.

PEIXES. 
Sua linha de pensa-
mento está fazendo 
você se isolar, o que é 

uma pena.
Esteja aberto aos outros.
Você precisa. 

CRUZADAS

MALHAÇÃO - TODA FORMA DE 
AMAR
17h45, na Globo

Cida deixa escapar para Leila que 
Rita e Lígia estão conversando 
sobre Nina. Anjinha decide visitar 
Marco na prisão. Madureira anuncia 
que fará uma biblioteca comunitá-
ria na ONG. Fake e Vinícius comen-
tam sobre Andressa. Beto cuida 
de Meg. Diana faz uma proposta a 
Jaqueline e Neide para que os livros 
censurados voltem à biblioteca da 
escola. Marco tem seu pedido de 
soltura negado. Rui questiona Rita 
sobre seu acordo com Lígia.

ÉRAMOS SEIS
18h20, na Globo

Lola quita sua casa, mas sofre a 
morte do fi lho. Ela sugere que Inês 
fi que com algum pertence de Car-
los. Julinho é fi rme com Soraia. Lili 
começa a procurar emprego. Mar-
celo e Lili se aproximam. Zeca sofre 
quando Olga o deixa sozinho com 
seus fi lhos. Natália reclama com 
Almeida sobre seu comportamento. 
Adelaide percebe que Justina está 
dopada e confronta Emília. Shirley 
ouve quando Afonso fala para Inês 
de sua admiração por Lola.

SALVE-SE QUEM PUDER
19h30, na Globo

Luna/Fiona aproveita a distração 

RESUMO DAS NOVELAS

do segurança e entra no Empório. 
Ignácio cobra mais atenção de 
Alan com os fi lhos. Luna/Fiona 
fi ca mexida ao ver Helena e acaba 
desmaiando. Helena repreende 
Luna/Fiona por ter estragado seu 
evento. Helena diz a Úrsula que não 
consegue parar de pensar em Luna/
Fiona. Luna/Fiona pede desculpas 
a Zezinho por ter saído de casa às 
escondidas. Alexia/Josimara tem 
um pesadelo com Renzo tentando 
matar Ignácio. Bia e Tarantino tro-
cam mensagens. Alexia/Josimara e 
Zezinho se beijam.

AMOR SEM IGUAL
19h50, na Record

Rodrigo fi ca surpreso com a atitude 
de Luciana. Mauro e Tatiana veem 
Fernanda sendo ameaçada. Tobias 
descobre que a irmã está sendo 
feita refém. Ramiro e os policias 
tentam negociar com Luciana. 
Ramiro pede para matarem 
todos os jovens sequestradores. 
Fernanda procura por Luciana, 
mas não tem notícias da menina. 
Bernardo chega e avisa que 
precisou matar a menina em 
legítima defesa. Tobias encontra 
a irmã dormindo no sofá com o 
namorado. Ele manda o rapaz ir 
embora e o ameaça falando sobre 
a morte de Luciana. Fernanda se 
levanta e pergunta se foi mesmo 
o irmão quem mandou matar a 
menina.

AS AVENTURAS DE POLIANA
20h30, no SBT

Roger faz uma live para lançar 
o mais novo produto da O11O, o 
“Espelho Amigo”. Falcão e Zóio en-
tram na casa de Arlete e ameaçam 
Mosquito. Marcelo assiste a live e vai 
tirar satisfação com Débora. A sus-
posta Dark Lady sequestra chuvisco 
e diz que só irá devolve-lo se Raquel 
topar se encontrar com ela. Filipa e 
Paola disputam a atenção de Eric. 
Jeª  tem uma ideia para desmasca-
rar de vez a falsa Dark Lady. Marcelo 
diz a Débora que irá processa-la por 
calúnia e difamação.

AMOR DE MÃE
21h15, na Globo

Elias observa Magno. Matias pede 
que Durval termine o relacionamen-
to com Tracy em seu lugar. Thelma 
torce para reaver seu restaurante e 
trabalhar com Danilo. Nuno decide 
desfazer seu negócio com Álvaro. 
Tales se sente humilhado por Lídia. 
Magno confronta Penha. Sandro 
avisa a Marconi a localização do 
quadro que o bandido planeja 
roubar. Tracy não aceita que Durval 
termine seu relacionamento com 
Matias. Elias inventa para Magno 
que foi adotado. Miranda confunde 
Daniel com Matias. Marconi furta 
o quadro de Lídia. Belizário agride 
Estela. Lurdes acredita que Elias é 
Domênico.

Anuncie: 
11. 3729-6600 
publicidade@gazetasp.com.br

A leitura 
na medida 
certa.
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Por Flávio Ricco
Colaboração:  José Carlos Nery

A
pesar de estar no 
ar em “Amor de 
Mãe”, existe a pos-
sibilidade de Vla-
dimir Brichta tam-

bém aparecer em “A Morte 
Pode Esperar”. Resta saber 
se ele vai deixar a atual das 
nove, mais cedo, ou sair de 
uma e entrar imediatamen-
te na outra.

TV TUDO
Trabalho de superação. 
Apesar das adversidades e 
não contar com as mesmas 
condições das concorren-
tes, a Rede TV! derrubou os 
programas “Tricotando” e 
do Edu Guedes para cobrir 
as consequências das chu-
vas. Uma cobertura que en-
volveu até o seu superinten-
dente de jornalismo, Franz 
Vacek, Boris Casoy e o editor 
do digital, André Lucena. Es-
forço compensado. 

Possibilidade à vista Caos em SP. O SBT 
deveria ter encerrado 
ontem os trabalhos da 
primeira temporada de 
“As Aventuras de Poliana”. 
Mas as chuvas e as diversas 
áreas inundadas não 
permitiram. Aliás, não só 
no SBT, mas em outras 
emissoras, um bom 
número de profissionais 
foi orientado a trabalhar de 
casa.

Intervalo . E assim que 
for possível finalizar este 
trabalho, toda a equipe de 
“Poliana” será novamente 
dispensada. As gravações 
da segunda fase, anunciada 
como “Poliana Moça”, 
só terão início depois do 
Carnaval. 

Posicionamento. Direção 
da Globo classifica como 
fake news os muitos boatos 
em não haver interesse 
de renovar com Marina 
Ruy Barbosa. “Isso não é 
verdade. Marina é uma de 

nossas principais estrelas”, 
diz a Globo, que informa 
ainda que o seu contrato 
está em vigência. Mesmo 
de férias, Marina tem 
participado de alguns 
compromissos, como o 
lançamento da Globoplay, 
semana passada, em 
Miami.  

Loteria. Após Bruno 
Gagliasso e Bruna 
Marquezine deixarem a 
Globo, foram muitos os 
rumores sobre a saída de 
outros valores. O nome 
de Reynaldo Gianecchini 
também foi envolvido nessa 
boataria. Mas, nada a ver.

Tem conversa. Elizabeth 
Savala, após “O Sétimo 
Guardião”, deverá voltar 
às novelas em “A Morte 
Pode Esperar”, substituta 
de “Salve-se Quem Puder”. 
Já existe um começo de 
conversa. A produção, 
escrita por Mauro Wilson, 
estreia no fim de julho. 

ESTEVAM AVELLAR/TV GLOBO

HORÓSCOPO

ÁRIES. 
Sua energia incontro-
lável está te causando 

problemas. Você está passando 
por um tempestade e está difícil 
fi car calmo. É importante falar 
com os outros sobre a sua saúde 
mental.

TOURO. 
Hoje vai ser difícil ouvir 
a voz da razão e seu 
crescente gosto pelo 

desafi o não vai ajudar. Você 
poderá, no entanto, começar 
a saborear alguns momentos 
muito intensos e sensuais.

GÊMEOS. 
Você está otimista 
em relação a diversos 
projetos. O seu dom de 

acalmar os colegas de trabalho 
e tirar pensamentos pessimistas 
da cabeças deles é muito impor-
tante. Use-o com sabedoria.

CÂNCER. 
Você será tentado a ter 
pensamentos negati-
vos sobre o seu parceiro 

porque você se recusa a olhar 
para si mesmo mais de perto. 

LEÃO. 
Você sente que o seu 
relacionamento está 

fi cando um tédio. Aparente-
mente cada um está seguindo 
caminhos diferentes e a solidão 
impera. É um momento delicado 
e que requer conversa. Supere 
antigos problemas.

VIRGEM. 
Se você estiver se 
sentindo esgotado 
é hora de tirar umas 

férias. Muito do seu cansaço vem 
da frustração que você sente por 
não conseguir realizar as coisas 
do seu jeito. 

LIBRA. 
Não subestime suas 
habilidades diplomá-
ticas. Pense bem em 

como expor suas ideias.

ESCORPIÃO. 
Você sente a necessi-
dade de dar o melhor 
de si mesmo, e é por 

meio de conversas e troca de 
idéias que você vai poder fazer 
isso. Você pode deixar de ser tão 
modesto.

SAGITÁRIO. 
Você terá a chance de 
mostrar que tem uma 

ideia geral que seria útil para 
suas fi nanças.
Expresse-se sem qualquer 
pretensão.

CAPRICÓRNIO. 
Chame os amigos para 
sair ou faça uma visita 
à sua família.

É hora de parar de adiar os 
encontros com quem realmente 
importa, uma vez que eles pre-
cisam estar perto de você neste 
momento.

AQUÁRIO. 
Você vai usar o seu 
senso de humor para 
decidir com quem quer 

socializar.
No entanto, existem erros que 
você precisa evitar.

PEIXES. 
Sua linha de pensa-
mento está fazendo 
você se isolar, o que é 

uma pena.
Esteja aberto aos outros.
Você precisa. 

CRUZADAS

MALHAÇÃO - TODA FORMA DE 
AMAR
17h45, na Globo

Cida deixa escapar para Leila que 
Rita e Lígia estão conversando 
sobre Nina. Anjinha decide visitar 
Marco na prisão. Madureira anuncia 
que fará uma biblioteca comunitá-
ria na ONG. Fake e Vinícius comen-
tam sobre Andressa. Beto cuida 
de Meg. Diana faz uma proposta a 
Jaqueline e Neide para que os livros 
censurados voltem à biblioteca da 
escola. Marco tem seu pedido de 
soltura negado. Rui questiona Rita 
sobre seu acordo com Lígia.

ÉRAMOS SEIS
18h20, na Globo

Lola quita sua casa, mas sofre a 
morte do fi lho. Ela sugere que Inês 
fi que com algum pertence de Car-
los. Julinho é fi rme com Soraia. Lili 
começa a procurar emprego. Mar-
celo e Lili se aproximam. Zeca sofre 
quando Olga o deixa sozinho com 
seus fi lhos. Natália reclama com 
Almeida sobre seu comportamento. 
Adelaide percebe que Justina está 
dopada e confronta Emília. Shirley 
ouve quando Afonso fala para Inês 
de sua admiração por Lola.

SALVE-SE QUEM PUDER
19h30, na Globo

Luna/Fiona aproveita a distração 

RESUMO DAS NOVELAS

do segurança e entra no Empório. 
Ignácio cobra mais atenção de 
Alan com os fi lhos. Luna/Fiona 
fi ca mexida ao ver Helena e acaba 
desmaiando. Helena repreende 
Luna/Fiona por ter estragado seu 
evento. Helena diz a Úrsula que não 
consegue parar de pensar em Luna/
Fiona. Luna/Fiona pede desculpas 
a Zezinho por ter saído de casa às 
escondidas. Alexia/Josimara tem 
um pesadelo com Renzo tentando 
matar Ignácio. Bia e Tarantino tro-
cam mensagens. Alexia/Josimara e 
Zezinho se beijam.

AMOR SEM IGUAL
19h50, na Record

Rodrigo fi ca surpreso com a atitude 
de Luciana. Mauro e Tatiana veem 
Fernanda sendo ameaçada. Tobias 
descobre que a irmã está sendo 
feita refém. Ramiro e os policias 
tentam negociar com Luciana. 
Ramiro pede para matarem 
todos os jovens sequestradores. 
Fernanda procura por Luciana, 
mas não tem notícias da menina. 
Bernardo chega e avisa que 
precisou matar a menina em 
legítima defesa. Tobias encontra 
a irmã dormindo no sofá com o 
namorado. Ele manda o rapaz ir 
embora e o ameaça falando sobre 
a morte de Luciana. Fernanda se 
levanta e pergunta se foi mesmo 
o irmão quem mandou matar a 
menina.

AS AVENTURAS DE POLIANA
20h30, no SBT

Roger faz uma live para lançar 
o mais novo produto da O11O, o 
“Espelho Amigo”. Falcão e Zóio en-
tram na casa de Arlete e ameaçam 
Mosquito. Marcelo assiste a live e vai 
tirar satisfação com Débora. A sus-
posta Dark Lady sequestra chuvisco 
e diz que só irá devolve-lo se Raquel 
topar se encontrar com ela. Filipa e 
Paola disputam a atenção de Eric. 
Jeª  tem uma ideia para desmasca-
rar de vez a falsa Dark Lady. Marcelo 
diz a Débora que irá processa-la por 
calúnia e difamação.

AMOR DE MÃE
21h15, na Globo

Elias observa Magno. Matias pede 
que Durval termine o relacionamen-
to com Tracy em seu lugar. Thelma 
torce para reaver seu restaurante e 
trabalhar com Danilo. Nuno decide 
desfazer seu negócio com Álvaro. 
Tales se sente humilhado por Lídia. 
Magno confronta Penha. Sandro 
avisa a Marconi a localização do 
quadro que o bandido planeja 
roubar. Tracy não aceita que Durval 
termine seu relacionamento com 
Matias. Elias inventa para Magno 
que foi adotado. Miranda confunde 
Daniel com Matias. Marconi furta 
o quadro de Lídia. Belizário agride 
Estela. Lurdes acredita que Elias é 
Domênico.

Anuncie: 
11. 3729-6600 
publicidade@gazetasp.com.br

A leitura 
na medida 
certa.
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EDITAL DE CITAÇÃO Processo Digital nº: 1015363-73.2018.8.26.0068 Classe: Assunto: Busca e Apreensão Em
Alienação Fiduciária - Propriedade Fiduciária Requerente: AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
S/A Requerido: Adenildo Francisco Juvino Pereira EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1015363-
73.2018.8.26.0068 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 5ª Vara Cível, do Foro de Barueri, Estado de São Paulo, Dr(a).
ANELISE SOARES, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) ADENILDO FRANCISCO JUVINO PEREIRA, Brasileiro,
Solteiro, Aposentado, RG 551.285.14X, CPF 294.638.234-68, com endereço à Rua Guimarães Rosa, 352, casa 02,
Jardim Tupan, CEP 06435-000, Barueri - SP, que lhe foi proposta uma ação de Busca e Apreensão Em Alienação
Fiduciária por parte de AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A, alegando em síntese: as partes
celebraram contrato de financiamento n° 20026849874 com garantia de títulos e alienação fiduciária na importância
de R$ 71.352,48 para aquisição do veículo de marca Hyundai – modelo HB20S Confort 1.6 FL – ano 2014/2015,
placa FVS5259. 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. INTIMAÇÃO acerca da Busca e Apreensão do veículo HYUNDAI, modelo: HB20S CONFORT
1.6, Ano:2014/2015, de placas FVS 5259. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei.
NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Barueri, aos 19 de dezembro de 2019.
.

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1031838-45.2017.8.26.0002. O(A) 
MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro Regional II - Santo Amaro, Estado de São Paulo, 
Dr(a). Caio Moscariello Rodrigues, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) NATALIA BARBOSA DE 
OLIVEIRA, CPF 366.983.658-66, que lhe foi proposta uma ação de Procedimento Comum Cível por 
parte de Banco Bradesco Cartões S.A. para declarar rescindido o contrato de empréstimo pactuado 
Cartão de crédito/compra (contrato n.º 4066559929589545; da bandeira: VISA, do produto VISA 
PLATINUM CONVENCIONAL), pelo inadimplemento da demandada, bem como condená-la ao 
pagamento da quantia R$ 58.806,53(25/04/2017), atualização da última fatura, reconhecendo a 
aplicação de multa 2%, já aplicada nos extratos, juros de 1% ao mês e correção monetária segundo 
índices oficiais (INPC). 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 Paulo, aos 09 de dezembro de 2019. 

 
GAZETA DE SÃO PAULO - 10 E 11/02/2020 
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1054779-91.2014.8.26.0002. O(A) 
MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro Regional II - Santo Amaro, Estado de São Paulo, 
Dr(a). Caio Moscariello Rodrigues, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) ALL VANT COMERCIO E 
SERVICOS DE PRODUTOS, CNPJ 05.785.486/0001-34, que lhe foi proposta uma ação de 
Procedimento Comum Cível por parte de Banco Bradesco Cartões S.A. para declarar rescindido o 
contrato de empréstimo pactuado Cartão de crédito/compra (contrato n.º 4551870500958351; da 
bandeira: VISA), pelo inadimplemento da demandada, bem como condená-la ao pagamento da 
quantia R$ 165.575,24(05/10/2014), atualização da última fatura, reconhecendo a aplicação de 
multa 2%, já aplicada nos extratos, juros de 1% ao mês e correção monetária segundo índices 
oficiais (INPC). 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 Paulo, aos 08 de janeiro de 2020.  

 
GAZETA DE SÃO PAULO - 10 E 11/02/2020 

 
 

1ª VRP – Capital. EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos autos da Ação de 
Usucapião, PROCESSO Nº 1056738-60.2015.8.26.0100 (USUC 692) A Doutora Ana Claudia Dabus 
Guimarães e Souza de Miguel, 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(o)(s) Espólio de Giuseppe Maria Imperiale, representado pela inventariante Angela 
Imperiale Ferreira; Sylvio Eduardo Gonçalves Serra, José Eladio Ruiz, réus ausentes, incertos, 
desconhecidos, eventuais interessados, bem como seus cônjuges, se casados forem, herdeiros e/ou 
sucessores, que Mario de Almeida e Fabiana Guerino Santos de Almeida ajuizaram ação de 
USUCAPIÃO, visando a declaração de domínio sobre o imóvel localizado na Rua Sabino, nº 51 21º 
Subdistrito Saúde - São Paulo SP, com área de 244,79 m², contribuinte nº 042.113.0028-8, 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, 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. 

 
 

10ª VC- Foro de Guarulhos. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 
1015251-92.2016.8.26.0224. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 10ª Vara Cível, do Foro de Guarulhos, 
Estado de São Paulo, Dr(a). JAIME HENRIQUES DA COSTA, na forma da Lei, etc. FAZ SABER 
a(o) WANIA GISELA LAURA CONDO, CPF 415.577.308-22, que lhe foi proposta uma ação de 
Monitória por parte de AMC Serviços Educacionais LTDA, objetivando o recebimento de 
R$12.656,93 (Março/2016), oriundos das mensalidades vencidas entre 08/05 á 08/10/2011 do 
Contrato de Prestação de Serviços Educacionais firmado entre as partes. Estando a requerida em 
lugar ignorado, CITADA fica para que no prazo de 15 dias, a fluir após o prazo supra, pague o débito 
atualizado, ou embargue a ação, ficando isenta de custas e honorários em caso de pagamento, sob 
pena de constituir-se de pleno direito o título executivo judicial, sendo advertida de que será 
nomeado curador especial em caso de revelia (art. 257, IV do CPC). Será o presente edital, por 
extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de 
Guarulhos, aos 10 de janeiro de 2020. 

 

 

 

 
 
 
26ª VC – Capital. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1065496-86.2019. 
8.26.0100. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 26ª Vara Cível, do Foro Central da Capital, Estado de São 
Paulo, Dr(a). Carlos Eduardo Borges Fantacini, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a ROZANGELA 
MARIA RIBEIRO, CPF 471.904.261-91, que Colégio São Judas Tadeu LTDA, lhe ajuizou uma 
Ação Monitória, objetivando o recebimento de R$ 18.766,91 (Maio/2019), oriundos das 
mensalidades vencidas no ano de 2017, do Contrato de Prestação de Serviços Educacionais, 
firmado entre as partes. Estando a requerida em lugar ignorado, CITADA fica para que no prazo de 
15 dias, a fluir após o prazo supra, pague o débito, ou embargue a ação, ficando isenta de custas e 
honorários em caso de pagamento, sob pena de constituir-se de pleno direito o título executivo 
judicial, sendo advertida de que será nomeado curador especial em caso de revelia (art. 257, IV do 
CPC). Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e 
passado nesta cidade de São Paulo, aos 05 de dezembro de 2019. 

 
 

 
 
3ª VC – Capital. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1018482-48.2015. 
8.26.0100. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 3ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São 
Paulo, Dr(a). Christopher Alexander Roisin, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) corré BEST 
COMERCIAL E FERRAMENTAS LTDA, CNPJ 13.060.559/0001-59, na pessoa de seu 
representante legal, que lhe foi proposta uma ação de Procedimento Comum Cível, também 
contra a R.T. Express Serviços de Entregas e Coletas de Documentos Sociedade LTDA-ME e 
Outros, por parte de PAULO CESAR MODESTO PEREIRA e OUTRO, objetivando a condenação 
das rés ao pagamento de indenização pelos danos materiais causados no valor de R$ 95.047,62 e 
pelos danos morais causados no valor de R$ 10.000,00, ambos devidamente corrigidos até o efetivo 
pagamento, e ainda, a condenação das rés ao pagamento de custas processuais, honorários 
advocatícios e demais cominações legais. Encontrando-se a corré em lugar ignorado, foi 
determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para que, no 
prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, apresente resposta. Não 
sendo contestada a ação, a corré será considerada revel, caso em que será nomeado curador 
especial e dado regular andamento 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 07 de janeiro de 2020. 
 
 
 
 
 
 
 

Edital de Citação. Prazo: 20 dias. Processo nº 1001767-05.2018.8.26.0009. A Dra. Fabiana Pereira Ragazzi, Juíza
de Direito da 1ª Vara Cível do Foro Regional de Vila Prudente/SP, Faz Saber a Mayara Ramos da Silva (CPF.
398.209.798-38), que Instituto Mauá de Tecnologia - IMT lhe ajuizou ação de Cobrança, de Procedimento Comum,
objetivando a quantia de R$ 28.728,54 (fevereiro de 2018), decorrente do Contrato Particular de Prestação de
Serviços Educacionais, por meio do Quadro Complementar ao Contrato de Prestação de Serviços Educacionais,
referente ao ano letivo de 2015. Estando a requerida em lugar ignorado, foi deferida a citação por edital, para que
em 15 dias, a fluir dos 20 dias supra, ofereça contestação, sob pena de presumirem-se como verdadeiros os fatos
alegados. Não sendo contestada a ação, a requerida será considerada revel, caso em que será nomeado curador
especial. Será o presente, afixado e publicado na forma da lei. SP, 18/12/2019.

EDITAL DE INTIMAÇÃO Processo Digital nº: 1040410-71.2019.8.26.0114 Classe: Assunto: Cumprimento 
de Sentença - Valor da Execução / Cálculo / Atualização Exequente: Viação Mimo Ltda Executado: 
Lygiana de Carvalho Alves EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1040410-
71.2019.8.26.0114 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 3ª Vara Cível, do Foro de Campinas, Estado de São 
Paulo, Dr(a). Renata Manzini, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) LYGIANA DE CARVALHO ALVES, 
Brasileiro, Solteira, Comerciária, RG 482653188, CPF 393.075.438-01, que lhe foi proposta uma ação de 
Cumprimento de Sentença por parte de Viação Mimo Ltda. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não 
sabido, foi determinada a sua INTIMAÇÃO, por EDITAL, para que efetue o pagamento do valor da 
condenação no valor de R$ 11.240,83 (onze mil, duzentos e quarenta reais e oitenta e três centavos) 
devidamente atualizado até a data de 15/10/2019, no prazo de 15 dias, sob pena de multa de 10% nos 
termos do artigo 523 § 1º do Código de Processo Civil. Fica também intimada a devedora que, decorrido o 
prazo para pagamento, inicia-se o prazo para impugnação ao cumprimento de sentença, nos termos do 
artigo 525 do mesmo diploma legal. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. 
NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Campinas, aos 08 de janeiro de 2020. 

GILKA INVESTIMENTOS S.A. - CNPJ/MF Nº 28.629.751/0001-90 NIRE Nº 35.300.508.483 - ATA DE AGOE REALIZADA EM 12 DE SETEMBRO DE 
2019 - Aos 12/09/2019, 10h30, Avenida das Nações Unidas, 12.495, 15º andar, São Paulo/SP. Convocação e Presença: Dispensada, totalidade dos acio-
nistas. Publicações: demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31/12/2018 publicadas no Diário Oficial Empresarial e Jornal 
Gazeta de São Paulo, nas edições de 03.09.2019. Mesa: Presidente: Guilherme Farias Basso e Secretária: Geisa Moraes Bueno Gonçalves. Ordem do Dia 
e Deliberações: Em AGO: aprovar as contas dos administradores e as demonstrações financeiras relativas ao exercício social findo em 31/12/2018, bem 
como a destinação do seu resultado. Em AGE: i) aumento do capital social da Companhia em R$ 1.116.139,86, com a emissão de 1.116.139 novas ações or-
dinárias, sem valor nominal, subscritas e integralizadas por sua única acionista, assim como a integralização do capital social, no valor de R$ 3.999.500,00, 
mediante a capitalização de AFAC. iii) em função da deliberação constante no item ii) acima, a alteração do Artigo 6º do Estatuto Social da Companhia, 
que passará a vigorar, a partir da presente data, com a seguinte nova redação: “Artigo 6º O capital social subscrito e integralizado é de R$ 5.116.139,86, 
representado por 5.116.139 ações ordinárias, sem valor nominal”. iv) lavratura desta ata em forma de sumário.Encerramento: Nada mais. São Paulo, 
12/09/2019. Mesa: Guilherme Farias Basso - Presidente e Geisa Moraes Bueno Gonçalves - Secretária. Registro JUCESP 610.449/19-6 em 28/11/2019.

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1003206-60.2018.8.26.0006. O(A) MM. Juiz(a) de Direito
da 3ª Vara Cível, do Foro Regional VI - Penha de França, Estado de São Paulo, Dr(a). Adaisa Bernardi Isaac Halpern,
na forma da Lei, etc. Faz Saber a Leonardo Elisei (CPF. 362.487.768-22), que Estabelecimentos Brasileiros de
Educação Ltda lhe ajuizou ação de Cobrança, de Procedimento Comum, objetivando a quantia de R$ 10.035,76
(março de 2018), decorrente do Contrato de Prestação de Serviços Educacionais, referente ao segundo semestre
de 2014, primeiro e segundo semestre de 2015. Estando o requerido em lugar ignorado, foi deferida a citação por
edital, para que em 15 dias, a fluir dos 20 dias supra, ofereça contestação, sob pena de presumirem-se como
verdadeiros os fatos alegados. Não sendo contestada a ação, o requerido será considerado revel, caso em que será
nomeado curador especial. Será o presente, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta
cidade de São Paulo, aos 21 de outubro de 2019.

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1003892-62.2013.8.26.0609. O MM. Juiz de Direito da
1ª Vara Cível, do Foro de Taboão da Serra, Estado de São Paulo, Dr. RAFAEL RAUCH, na forma da Lei, etc. FAZ
SABER ao FABIO SILVA BORGES, Brasileiro, CPF 307.306.878-30, que lhe foi proposta uma ação de Execução de
Título Extrajudicial por parte de SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA BEBIDAS S/A, objetivando a quantia de R$ 58.450,56
(outubro de 2016), representada pelas Notas Fiscais n°s 887.974-19, 951.752-19, 961.752-19 e 037.125-20.
Encontrando-se o executado em lugar incerto e não sabido, foi determinada a(s) sua(s) CITAÇÃO e INTIMAÇÃO, por
EDITAL, para, no prazo de 3 (três) dias a fluir após o decurso do prazo de 20 (vinte) dias supra, efetuar o pagamento
do valor apontado, devidamente corrigida. Fica o executado advertido que nos termos do art. 827, §1º do NCPC,
em caso de pagamento no prazo estipulado, o valor dos honorários será reduzido pela metade; faculta-se a oposição
de embargos pelo executado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contados após o prazo deste edital. No prazo para
embargos, reconhecendo o crédito do exequente e comprovando o depósito de 30% (trinta por cento) do valor em
execução, acrescido de custas e de honorários de advogado, o executado poderá requerer que lhe seja permitido
pagar o restante em até 6 (seis) parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e de juros de um por cento ao
mês. Fica o executado advertido que a rejeição dos embargos, ou, ainda, inadimplemento das parcelas poderão
acarretar na elevação dos honorários advocatícios, multa em favor da parte, além de outras penalidades previstas
em lei. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei.

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1009478-64.2018.8.26.0008. O MM. Juiz de Direito da
3ª Vara Cível, do Foro Regional VIII - Tatuapé, Estado de São Paulo, Dr. Luciano Gonçalves Paes Leme, na forma
da Lei, etc. FAZ SABER a Ricardo Magalhães Lissoni (CPF. 380.058.988-51), que Instituto Educacional Oswaldo
Quirino Ltda lhe ajuizou ação de Execução, objetivando a quantia de R$ 16.577,88 (julho de 2018), representada
pelo Instrumento Particular de Confissão de Dívida n° 193474, oriundo do Contrato de Prestação de Serviços
Educacionais. Estando o executado em lugar ignorado, expede-se edital, para que em 03 dias, a fluir dos 20 dias
supra, pague o débito atualizado, ocasião em que a verba honorária será reduzida pela metade, ou em 15 dias,
embargue ou reconheça o crédito do exequente, comprovando o depósito de 30% do valor da execução, inclusive
custas e honorários, podendo requerer que o pagamento restante seja feito em 6 parcelas mensais, acrescidas de
correção monetária e juros de 1% (um por cento) ao mês, sob pena de penhora de bens e sua avaliação. Decorridos
os prazos supra, no silêncio, será nomeado curador especial e dado regular prosseguimento ao feito. Será o presente,
afixado e publicado. São Paulo, aos 27 de janeiro de 2020.

EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0005988-70.2019.8.26.0152 O MM. Juiz de Direito da 2ª Vara 
Cível, do Foro de Cotia, Estado de São Paulo, Dr. Diogenes Luiz de Almeida Fontoura Rodrigues, na forma da Lei, etc. FAZ 
SABER a WOLFGANG VON PUTTKAMMER NETO, CPF 112.221.878-84, que APB Park Estacionamento – ME requereu o 
cumprimento da sentença proferida, para receber a quantia de R$ 53.061,17 (jun/2019). 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 em 15 dias, a 
fluir do prazo supra, pague o débito, atualizado e acrescido das importâncias de direito e demais cominações legais, sob pena 
de multa e honorários advocatícios de 10%, sobre o valor total da dívida (art. 523, § 1º do CPC), iniciando-se o prazo de 15 dias 
para que, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente impugnação (art. 525 do CPC). Será o edital, afixado e 
publicado na forma da Lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Cotia, aos 02 de dezembro de 2019.                    [11,12] 

RB Capital Commercial Properties S.A.
CNPJ/MF nº 09.272.156/0001-04  - NIRE 35.300.349.555

Extrato da Ata da Reunião do Conselho de Administração
Hora, Data, Local: 09.01.2020 às 09h, na sede social, Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 4.440, 11º andar, parte, São 
Paulo/SP. Presença: totalidade dos membros do Conselho de Administração. Mesa: Presidente, Marcelo Michaluá; 
Secretário, Alexandre Rhinow. Deliberações Aprovadas: a eleição dos Diretores da Companhia, quais sejam, o Sr. 
Marcelo Michaluá, brasileiro, casado, administrador de empresas, RG 16.323.178 SSP/SP e CPF/MF 127.314.838-06; a 
Sra. Denise Yuri Santana Kaziura, brasileira, solteira, advogada, RG 27.838.476-6 (SSP/SP), CPF/MF 303.075.738-26; 
e o Sr. Renato Bugana Peres, brasileiro, casado, contador, RG 26809196 (SSP-SP) e CPF/ME 312.799.418-47 todos 
residentes em São Paulo/SP, conforme declaração de desimpedimento. Os Diretores ora eleitos tomam posse na presente 
data. A Diretoria terá mandato unifi cado de 3 anos, encerrando-se, portanto, em 09.01.2023. Encerramento: Nada mais. 
São Paulo, 09.01.2020. Conselheiros: Adalbero de Araujo Cavalcanti, Marcelo Michaluá e Alexandre Rhinow. Alexandre 
Rhinow - Secretário da Mesa. JUCESP 72.799/20-1 em 04.02.2020. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral

Empro Tecnologia e Informação
Extrato – Aviso de Licitação – Pregão Eletrônico nº 003/2020

Acha-se publicado no portal de compras da Empro Tecnologia E Informação, https://compras.empro.com.br, o Pregão 
Eletrônico Empro nº 003/2020, Processo nº 786/2020 objetivando a contratação de empresa especializada na Expansão 
da solução de Data Discovery/Business Discovery – QLIK SENSE, com o intuito de disponibilizar informações estatísticas/
analíticas e apoiar a tomada de decisão, 100% in memory e análise associativa, que permita extração, transformação 
e carga de dados, bem como a geração de gráficos analíticos, painéis (dashboard) e relatórios para suporte à tomada 
de decisão, contemplando a aquisição de licenças perpétuas de software, serviços de suporte técnico e atualização de 
versão, conforme especificações técnicas e condições de execução contidas no anexo I, deste Edital. O recebimento das 
propostas dar-se-á até dia 21/02/2020, as 9h30 e abertura a partir das 9h32. O edital na íntegra e demais informações 
encontram-se à disposição dos interessados no Portal de Compras. 
 São José do Rio Preto/SP, 11 de fevereiro de 2020.  Fernando Geromel Prette – Pregoeiro
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1ª VARA CÍVEL - FORO DE CAMPINAS
EDITAL DE HASTA PÚBLICA (1ª e 2ª praça) dos bens imóveis abaixo descritos, para conhecimento de eventuais interessados e para inti-
mação dos executados: ANDRÉ RIBEIRO NUNES (CPF Nº 161.697.308-03) seu cônjuge DENISE CRISTINA QUADRELLI RIBEIRO (CPF 
Nº 304.640.778-50);  CARLOS ALEXANDRE DA SILVA (CPF Nº 283.078.388-35) seu cônjuge RENATA CERQUEIRA DA SILVA (CPF Nº 
290.821.128-92); bem como seus credores: PRIMEIRA LINHA FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA (CNPJº 02.315.442/0001-52); 

MEINBERG FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL (CNPJ Nº 12.910.431/0001-74). 
 O MM. Juiz de Direito Dr. Fabrício Reali Zia, da 1ª Vara Cível - Foro de Campinas, 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 Carta Precatória, ajuizada por PRUDENT INVESTIMENTOS 
LTDA (CNPJ/MF Nº 19.169.828/0001-04), em face de ANDRÉ RIBEIRO NUNES (CPF Nº 161.697.308-03), CARLOS ALEXANDRE DA SILVA (CPF Nº 
283.078.388-35) nos autos do Processo nº 1041664-79.2019.8.26.0114, e tem como processo principal a Ação de Execução de Título Extrajudicial (Pro-
cesso nº 1007662-78.2015.8.26.0161) e foi designada a venda dos bens descritos abaixo, nos termos do Prov. CSM n° 1625/2009 que disciplina o Leilão 
Eletrônico, assim como os artigos 879, II, 886 e 887 do CPC, e de acordo com as regras expostas a seguir: 
01- IMÓVEIS
Lote 01:  Lote de terreno nº 08 da quadra D, do loteamento denominado “JARDIM LISA” 1ª Parte, medindo; 11ms de frente para a Rua 07, 11ms nos fundos, 
por 23ms da frente aos fundos de ambos os lados, com a área de 253m², confrontando com os lotes 07, 09 e 17, onde existe viela sanitária. 

Dados do Imóvel
Contribuinte Municipal n° 3343.44.05.0079.00000
Matrícula Imobiliária n° 91.174 03º Cartório de Registro de Imóveis de Campinas

Ônus
Registro Data Ato Processo/Origem Benefi ciário / Observações

Av. 05 18/03/16 Ajuizada Execução Proc. nº 1007662-78.2015.8.26.0161 Prudent Investimentos Ltda
Av. 06 22/03/16 Penhora Exequenda Proc. nº 1007662-78.2015.8.26.0161 Prudent Investimentos Ltda

Av. 07 27/09/18 Arresto Proc. nº 1005333-59.2016.8.26.0161 Meinberg Fundo de Investimento em Direitos Credi-
tórios Multissetorial

Valor de Avaliação do imóvel: R$ 112.552,11 (dez/2019).
Valor de avaliação atualizado: R$ 113.925,24 (jan/2020).  O valor de avaliação será atualizado à época das praças.
OBS 01: De acordo com o Laudo de avaliação, o referido lote está de frente para a Rua General Luiz Felipe da Silva Weildeman e possui área total de 
253,00m.
Débitos Tributários: R$ 2.852,47 (Jan/2020), sendo R$ 499,26 referente ao débito de IPTU não inscrito na Dívida Ativa, em relação ao exercício de 2020; 
R$ 1.699,18 referente aos débitos de IPTU inscritos na Dívida Ativa Extra Judicial em relação aos exercícios de 2017 a 2019; R$ 654,03 referente aos 
débitos de IPTU inscritos na Dívida Ativa Ajuizada em relação ao exercício de 2016. Os débitos tributários são sub-rogados no valor da arrematação (artigo 
130, Código Tributário Nacional).
Lote 02: Lote de terreno nº 02 da quadra D do loteamento denominado “JARDIM LISAS” 1ª Parte, medindo: 11ms de frente para a Rua 07, 11ms nos fundos, 
onde existe viela sanitária, por 23ms da frente aos fundos de ambos os lados, com a área de 253 m², confrontando com os lotes 01,03 e 23.

Dados do Imóvel
Contribuinte Municipal n° 3343.44.05.0013.00000
Matrícula Imobiliária n° 91.168 03º Cartório de Registro de Imóveis de Campinas

Ônus
Registro Data Ato Processo/Origem Benefi ciário / Observações

Av. 05 18/03/16 Ajuizada Execução Proc. nº 1007662-78.2015.8.26.0161 Prudent Investimentos Ltda
Av. 06 22/03/16 Penhora Exequenda Proc. nº 1007662-78.2015.8.26.0161 Prudent Investimentos Ltda
Av. 07 04/04/16 Ajuizada Execução Proc. nº 1111979-19.2015.8.26.0100 Primeira Linha Factoring Fomento Mercantil Ltda
Av. 08 08/08/17 Penhora Proc. nº 1111979-19.2015.8.26.0100 Primeira Linha Factoring Fomento Mercantil Ltda

Valor de Avaliação do imóvel: R$ 112.552,11 (dez/2019).
Valor de avaliação atualizado: R$ 113.925,24 (jan/2020).  O valor de avaliação será atualizado à época das praças.
OBS 02: De acordo com o Laudo de avaliação, o referido lote está de frente para a Rua General Luiz Felipe da Silva Weildeman e possui área total de 
253,00m.
Débitos Tributários: R$ 3.807,60  (Jan/2020), sendo R$ 499,26 referente ao débito de IPTU não inscrito na Dívida Ativa, em relação ao exercício de 
2020; R$ 1.699,18 referente aos débitos de IPTU inscritos na Dívida Ativa Extra Judicial em relação aos exercícios de 2017 a 2019; R$ 1.609,16 referente 
aos débitos de IPTU inscritos na Dívida Ativa Ajuizada em relação aos exercícios de 2014 a 2016. Os débitos tributários são sub-rogados no valor dab 
arrematação (artigo 130, Código Tributário Nacional).
OBS 03: Por se tratar de penhora de bens indivisível, e por ter ocorrido a avaliação da integralidade dos bens (fl s. 41/49), será realizado o leilão da inte-
gralidade dos imóveis e o equivalente à quota-parte do coproprietário ou do cônjuge alheio à execução recairá sobre o produto da alienação do bem (Art. 
843, CPC).
Débito Exequendo: R$ 55.851,19 (Jul/2015 – Ref. Fls. 13 processo principal)
03 - A 1ª praça terá início em 13 de março de 2020, às 16 horas, e se encerrará no dia 16 de março de 2020 às 16 horas. Não havendo lances iguais 
ou superiores ao valor de avaliação de cada lote nos 3 (três) dias subsequentes ao início da 1ª Praça, a 2ª Praça seguir-se-á sem interrupção, inician-
do-se em 16 de março de 2020 às 16 horas, e se encerrará em 07 de abril de 2020, às 16 horas. Será considerado arrematante de cada lote aquele 
que der lance igual ou superior a 60% do valor da avaliação de cada lote. 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, mediante correção mensal pelo índice do E. TJ/SP, prevalecendo a de maior valor, que estarão sujeitas a 
apreciação pelo MM. Juízo da causa (Art. 891, parágrafo único, Art. 895, §§ 1º ao 8º do CPC).
04 - O leilão será realizado pela plataforma Alfa Leilões - Especialista em Imóveis (www.alfaleiloes.com), conduzido pelo Leiloeiro Público Ofi cial, Davi 
Borges de Aquino, matriculado na Junta Comercial de São Paulo sob n° 1.070. Todas as regras e condições aplicáveis estão disponíveis no Portal http://
www.alfaleiloes.com. (art. 12 e 13 da Resolução n° 236/2016, CNJ).
05 – Havendo mais de um pretendente e em igualdade de oferta, o devedor ou respectivo cônjuge, companheiro, dependentes, descendente ou ascendente 
do exe cutado e coproprietários, terão preferência na aquisição dos bens, nessa ordem (Art. 892, § 2º, CPC).
06 - Tratando-se de penhora de bem indivisível, o equivalente à quota-parte do coproprietário ou do cônjuge alheio à execução recairá sobre o produto da 
alienação do bem (Art. 843, CPC).
07 - O preço do bem arrematado deverá ser depositado através de guia de depósito judicial do Banco do Brasil gerada no https://portaldecustas.tjsp.jus.br/
portaltjsp/login.jsp, respectivamente, no prazo de até 24 horas da realização do leilão. Em até 3 horas após o encerramento do Leilão, cada arrematante 
receberá um e-mail com instruções para depósito (Art. 884, IV e art. 892 do CPC). 
08 – O arrematante deverá pagar a título de comissão, o valor correspondente a 5% (cinco por cento) sobre o preço de arrematação do bem. Tal valor será 
devido pelo arrematante ainda que haja a desistência da arrematação, assim como será devido pelo exequente nos casos de adjudicação do bem e pelo 
executado nos casos de acordo e remição, conforme Condições de Venda e Pagamento do leilão, e deverá ser paga mediante DOC, TED ou depósito em 
dinheiro, no prazo de até 01 (um) dia útil a contar do encerramento do leilão na conta bancária do Leiloeiro Ofi cial: Davi Borges de Aquino Leiloeiro, CNPJ 
n° 30.753.419/0001-85, Banco Itaú, Agência 9114, C/C 39905-9 (Art. 884, parágrafo único do CPC e Art. 24, parágrafo único do Decreto nº 21.981/32).
09 - Em hipótese alguma será permitida a desistência da arrematação. No caso de não pagamento do valor do bem arrematado, e da comissão devida à 
do leiloeiro no prazo estipulado, pode confi gurar fraude em leilão (Art. 358 do Código Penal). Neste caso, o participante responderá civil e criminalmente, 
fi cando ainda obrigado a pagar a comissão de 5% (cinco por cento) do lance ofertado em favor do leiloeiro ofi cial, a título de multa. Fica nesta hipótese 
autorizado o leiloeiro a receber e aprovar os lanços imediatamente anteriores, desde que obedecidos os limites e regras estabelecidas no presente edital.
10 - O bem será vendido no estado de conservação em que se encontra, sem garantia, constituindo ônus do interessado verifi car suas condições, antes 
das datas designadas para as alienações judiciais eletrônicas (Art. 18 da Resolução n° 236/2016, CNJ). 
11 - O arrematante arcará com eventuais débitos pendentes que recaiam sobre o bem, exceto os decorrentes de débitos fi scais e tributários conforme o 
artigo 130, parágrafo único, do Código Tributário Nacional, os quais fi cam sub-rogados no preço da arrematação. 
11 - Havendo pluralidade de credores ou exequentes, os créditos que recaem sobre o bem, inclusive os de natureza propter rem, sub-rogam-se sobre o 
respectivo preço (artigo 908, §1°, do CPC)
12 - A alienação será formalizada por termo nos autos, com a assinatura do juiz, do exequente, do adquirente e, se estiver presente, do executado, ocasião 
em que a será expedida a carta de alienação e o mandado de imissão na posse, quando se tratar de bem imóvel e a ordem de entrega ao adquirente, 
quando se tratar de bem móvel (art. 880 - CPC). Os referidos documentos serão expedidos depois de efetuado o depósito ou prestadas as garantias pelo 
arrematante, bem como realizado o pagamento da comissão do leiloeiro e das demais despesas da execução (art. 901, § 1º - CPC)
13 - Por uma questão de a celeridade, a economia e a efetividade processual, restando negativo o leilão, já fi ca o mesmo Leiloeiro autorizado a prosseguir 
com a venda por intermédio de Alienação Particular (Provimento CSM n° 1496/2008), estabelecendo-se um prazo de 90 dias. Nesta ocasião, havendo 
propostas de compras à vista, ou parceladas do correspondente ativo, estas serão levará à apreciação e aprovação deste MM Juízo.
14 - DÚVIDAS E ESCLARECIMENTOS: Pessoalmente perante o Ofi cio onde estiver tramitando a ação, ou no escritório do leiloeiro, localizado na Aveni-
da Paulista, n° 2421, 1° Andar - Bela Vista - CEP 01.311-300 - São Paulo - SP, endereço eletrônico contato@alfaleiloes.com , telefone (11) 3230-1126 e 
Celular/WhatsApp (11) 98513-2959. A participação neste Leilão Eletrônico deve ser feita pelo sítio eletrônico da Alfa Leilões, no seguinte endereço: www.
alfaleiloes.com.
15 - A publicação deste edital supre eventual insucesso nas notifi cações pessoais e dos respectivos patronos (Art. 889, Parágrafo Único - CPC). Dos autos 
não consta recursos ou causa pendente de julgamento. Será o presente edital, afi xado e publicado na forma da lei.
São Paulo, 06 de fevereiro de 2020.
Eu, escrevente, digitei.
Eu, Escrivão(ã) - Diretor(a), subscrevi. 

DR. FABRÍCIO REALI ZIA
JUIZ DE DIREITO

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMUNICADO DE ADIAMENTO DE LICITAÇÃO

De 10/02/2020
NO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 84/2019 - PROCESSO ALESP DIGITAL 
Nº 623/2019, o qual tem por objeto prestação de serviços de vigilância e 
segurança patrimonial desarmada, pelo regime de empreitada por preço 
global, fica adiada a data da sessão para o dia 20 de fevereiro de 2020, 
às 11 horas e 15 minutos na Bolsa Eletrônica de Compras do Estado 
de São Paulo (http://www.bec.sp.gov.br), mantidas todas as demais 
especificações do edital e seus anexos.
Local: Bolsa Eletrônica de Compras do Estado de São Paulo (http://www.
bec.sp.gov.br)
Oferta de Compra nº: 010101000012020OC00015.
(Republicado por ter saído com incorreções)

As instituições financeiras 
consultadas pelo Banco Cen-
tral (BC) reduziram a estima-
tiva para a inflação este ano, 
pela sexta vez seguida. Desta 
vez, a projeção para o Índice 
Nacional de Preços ao Con-
sumidor Amplo (IPCA – a in-
flação oficial do país – caiu de 
3,40% para 3,25%. A informa-
ção consta do boletim Focus, 
pesquisa semanal do BC, que 
traz as projeções de institui-
ções para os principais indi-
cadores econômicos.

Para 2021, a estimativa de 
inflação se mantém em 3,75%. 
A previsão para os anos se-
guintes também não teve 
alterações: 3,50% em 2022 e 
2023.

A projeção para 2020 está 
abaixo do centro da meta de 
inflação que deve ser perse-
guida pelo BC. A meta, defini-
da pelo Conselho Monetário 
Nacional, é 4% em 2020. Para 
2021, a meta é 3,75% e para 
2022, 3,50%. O intervalo de 
tolerância para cada ano é 1,5 
ponto percentual para cima 
ou para baixo, ou seja, em 
2020, por exemplo, o limite 
mínimo da meta de inflação 
é 2,5% e o máximo, 5,5%.

Selic
Para alcançar a meta de 

inflação, o Banco Central usa 
como principal instrumento 
a taxa básica de juros, a Se-
lic, atualmente em 4,25% ao 
ano. Na semana passada, o 
Comitê de Política Monetá-
ria (Copom) reduziu a Selic, 
pela quinta vez seguida, com 

Mercado � nanceiro reduz 
estimativa de in� ação 
para 3,25% este ano

corte de 0,25 ponto percen-
tual. Para o mercado financei-
ro a Selic deve ser mantida no 
atual patamar até o final do 
ano. Em 2021, a expectativa 
é de aumento da taxa básica, 
encerrando o período em 6% 
ao ano. Para o final de 2022 e 
2023, a previsão é 6,5% ao ano.

Quando o Copom reduz a 
Selic, a tendência é que o cré-
dito fique mais barato, com 
incentivo à produção e ao 
consumo, reduzindo o con-
trole da inflação e estimulan-
do a atividade econômica.

Quando o Copom aumen-
ta a taxa básica de juros, o 
objetivo é conter a demanda 
aquecida, e isso causa reflexos 
nos preços porque os juros 
mais altos encarecem o cré-
dito e estimulam a poupan-
ça. Já a manutenção da Selic 
indica que o Copom conside-
ra as alterações anteriores su-
ficientes para chegar à meta 
de inflação.

Atividade econômica
A projeção para a expan-

são do Produto Interno Bru-
to (PIB) – a soma de todos 
os bens e serviços produzi-
dos no país – foi mantida em 
2,30% em 2020. As estima-
tivas das instituições finan-
ceiras para os anos seguintes 
- 2021, 2022 e 2023 – perma-
necem 2,50%.

A previsão do mercado fi-
nanceiro para a cotação do 
dólar está em R$ 4,10 para o 
fim deste ano e subiu de R$ 
4,05 para R$ 4,10, ao final de 
2021. (AB)
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE BIRIGUI

EDITAL Nº 018/2020
PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2020

Objeto: Registro de preços objetivando a aqui-
sição de hortifrutigranjeiros para o Restaurante 
Popular de Birigui - Secretaria de Desenvol-
vimento Econômico, Ciência, Tecnologia e 
Inovação, pelo período de 12 (doze) meses, 
conforme especifi cações do anexo I. Data da 
abertura: 27/02/2020, às 08:00 horas. Melho-
res informações poderão ser obtidas junto a 
Seção de Licitações na Rua Santos Dumont nº 
28, Centro, ou pelo telefone (18)3643-6123. O 
Edital poderá ser lido naquela seção e retira-
do gratuitamente no site www.birigui.sp.gov.br, 
Cristiano Salmeirão, Prefeito Municipal, Birigui, 
10/02/2020.
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COMARCA DE ITAPEVI - 2ª VARA CÍVEL - Rua Vereador Dr. Cid Manoel de
Oliveira, 405 - Jardim Santa Rita - CEP06660-280 - Fone: 4141.4678 e 4142 -
Itapevi-SP - E-mail:itapevi2cv@tjsp.jus.br - EDITAL de CITAÇÃO - Prazo de 20
dias - Processo nº 0000698-08.2019.8.26.0271. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da
2ª Vara Cível, do Foro de Itapevi, Estado de São Paulo, Dr(a). MÁRCIA BLANES,
na forma da Lei, etc. FAZ SABER a EDSON HIDEYUKI TAKAMATSU (RG 6.252.598
SSP/SP; CPF/MF702.979.328-53), atualmente em lugar incerto e não sabido,
que pelo presente, expedido nos autos de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA movi-
do por ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO VILA VERDE , fica INTIMADO, para, no
prazo de15 dias, a fluir após os 20 dias supra, PAGAR o DÉBITO de R$87.263,34,
a ser atualizado e acrescido das cominações legais, SOB PENA de ACRÉSCIMO
de MULTA de 10% e de HONORÁRIOS de 10% (art. 523, § 1º do CPC/2015), os quais
incidirão sobre o restante, caso pague parcialmente, prosseguindo-se o feito com a
penhora de bens e avaliação; e CIENTE que não pagando e independentemente de
penhora ou nova intimação deverá apresentar a IMPUGNAÇÃO. 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 20 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 Itapevi, aos 21 de janeiro de 2020.

COMARCA DE TABOÃO DA SERRA - 1ª VARA CÍVEL - Rua Mário Latorre, nº 96 -
Parque Pinheiros - CEP 06767-230 - Fone: 4787-3004 - Taboão da Serra-SP - E-
mail: taboao1cv@tjsp.jus.br - EDITAL de CITAÇÃO - Prazo de 20 dias - Proces-
so nº 1000827-88.2015.8.26.0609 - O MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível, do
Foro de Taboão da Serra, Estado de São Paulo, Dr. RAFAEL RAUCH, na forma da
Lei, etc. FAZ SABER a DANIELA CRISTIAN RIBEIRO DOS SANTOS, brasileira,
so l te i ra ,  CPF 293.219.948-07,  que lhe fo i  proposta uma ação de BUSCA E
APREENSÃO  por par te de BANCO ITAUCARD S/A,  tendo por objeto o veículo
Chevrolet Classic LS, ano/modelo 2011/2011, cor preta, placa EVS 0486, chassi
9BGSU19F0BB309039, Renavam 0324931328, com a consolidação da proprie-
dade plena do bem no patr imônio do autor,  o qual  fo i  adquir ido pela ré com
alienação alienação fiduciária em garantia (contrato nº 30410-798418265, de 02/
05/2011), face ao não pagamento das parcelas. Encontrando-se o réu em lugar
incer to e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO por EDITAL para os atos e
termos da ação proposta e para que, no prazo de 05 dias,  que f luirá após o
decurso do prazo do presente edital, PAGUE a INTEGRALIDADE da DÍVIDA ou
CONTESTE o feito no prazo de 15 dias. Não sendo contestada a ação, o réu
será considerado revel, caso em que será nomeado CURADOR ESPECIAL. Será
o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. Nada mais.
Dado e passado nesta cidade de Taboão da Serra, aos 09 de janeiro de 2020.

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 30 DIAS. PROCESSO Nº 1001885-62.2015.8.26.0695. O MM.
Juiz de Direito da Vara Única, do Foro Distrital de Nazaré Paulista, Comarca de Atibaia, Estado de
São Paulo, Dr. Leonardo Manso Vicentin, na forma da Lei, etc. FAZ SABER ao Espólio de João
Garcia de Medeiros, representado por seus herdeiros Cibele e Márcio, que lhe foi proposta uma
ação de Busca e Apreensão Em Alienação Fiduciária, por parte de Banco Itaucard S.A, relativa ao
veículo marca Fiat, modelo Pálio Fire (FL), cor azul, ano 2008, placa EBH1139, chassi
9BD17106G95326064, apreendido em 17/02/2016, haja vista o inadimplemento do contrato de
financiamento nº 769672056. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada
a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para, no prazo de 05 dias, pagar a integralidade da dívida pendente,
podendo, no prazo de 15 dias, oferecer resposta, ambos a fluir após o decurso do prazo de 30
dias 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, publicado na forma da lei. NADA
MAIS. Dado e passado nesta cidade de Nazaré Paulista, aos 23 de janeiro de 2020.

COMARCA DE SÃO BERNARDO DO CAMPO -  6ª VARA CÍVEL - Rua Vinte e Três
de Maio, 107 - Vila Tereza - CEP 09606-000 - Fone: (11) 4330-1011 - São
Bernardo do Campo-SP - E-mail:saobernardo6cv@tjsp.jus.br - EDITAL de CITA-
ÇÃO - Prazo de 30 dias - Processo nº 1008874-55.2016.8.26.0564 - Ordem 640/
2016. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 6ª Vara Cível, do Foro de São Bernardo do
Campo, Estado de São Paulo, Dr(a). GUSTAVO KAEDEI,  na forma da Lei, etc. FAZ
SABER a(o) ANTONIO FRANCISCO CAMPOS SANTANA, brasileiro, CPF 205.054.426-
04, que lhe foi proposta uma ação de PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL  por parte de
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A.,  alegando
em síntese: visando a condenação no pagamento de R$ 39.473,80 (no ajuizamento)
a ser atualizado e acrescido juros, custas, honorários e demais cominações legais,
decorrente de fornecimento de energia elétrica ao réu (instalação: 202383361 -
registro:0013940250) . Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi
determinada a sua CITAÇÃO por EDITAL para os atos e termos da ação propos-
ta e para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do prazo do
presente edital, apresente RESPOSTA. Não sendo contestada a ação, o réu
será considerado revel, caso em que será nomeado CURADOR ESPECIAL. Será o
presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. Nada mais. Dado e
passado nesta cidade de São Bernardo do Campo, aos 03 de fevereiro de 2020.

10ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE GUARULHOS – SP 
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1024974-04.2017.8.26.0224 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 
10ª Vara Cível, do Foro de Guarulhos, Estado de São Paulo, Dr(a). JAIME HENRIQUES DA COSTA, na forma da Lei, etc. 
FAZ SABER a THIAGO SIEBRA VILA NOVA (MAGIC PISOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA EIRELI), CNPJ. 
14.794.522/0001-17, na pessoa de seu representante legal, que COMERCIAL LAVOREE LTDA, lhes ajuizou uma ação de 
Execução de Título Extrajudicial, para cobrança de R$ 9.270,78 (julho/2017), referente a as notas fiscais e respectivos 
instrumentos de protestos. E, estando à executada em local ignorado, foi deferida sua citação por edital, para que no prazo 
de 03 dias, pague o débito, ocasião em que a verba honorária será reduzida pela metade, ou reconheçam o crédito, depo-
sitando 30% do valor em execução, podendo ainda, opor embargos, em 15 dias, prazos estes que fluirão após os 20 dias 
supra, sob pena de penhora e avaliação de tantos bens quantos bastem para garantia da dívida. Não sendo contestada a 
ação, a ré será considerada revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado 
e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Guarulhos, aos 29 de janeiro de 2020. 

9º OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS DA COMARCA DE SÃO PAULO - FRANCISCO RAYMUN-
DO - E D I T A L - FAZ SABER a todos quantos este Edital virem ou dele conhecimento tiverem, 
que, nos termos do artigo 26, § 4º, da Lei 9.514/97, e por solicitação do credor fiduciário: CAIXA 
ECONÔMICA FEDERAL, CNPJ n° 00.360.305/0001-04, com sede no Setor Bancário Sul, Quadra 
4, lotes 3/4 Brasília/DF, INTIMA os devedores fiduciantes: EDNY SASHA SANTOS SILVA, CPF/
MF Nº 463.700.418-74 e ALAN DOS SANTOS GUERRA, CPF/MF Nº 410.913.938-42, ambos na 
qualidade de herdeiros de  MARIA CÍCERA DOS SANTOS, RG N° 22.271.131-0-SSP/SP, CPF/MF Nº 
289.989.718-79, para que no prazo de 15 dias, contados a partir da data da última publicação, efetue 
neste Registro de Imóveis, situado na Rua Augusta, nº 1058 - Cerqueira César-SP, a purgação da 
mora no valor de R$ 157.450,56, acrescida dos juros e encargos que vencerem até a data do efetivo 
pagamento. O não pagamento da quantia reclamada garante o direito de consolidação da proprieda-
de do imóvel matriculado sob nº 239.862 deste Oficio, em favor da credora fiduciária. São Paulo, 05 
de fevereiro de 2020.  (Protocolo 548.803)

9º OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS DA COMARCA DE SÃO PAULO - FRANCISCO RAYMUN-
DO - E D I T A L - FAZ SABER a todos quantos este Edital virem ou dele conhecimento tiverem, 
que, nos termos do artigo 26, § 4º, da Lei 9.514/97, e por solicitação do credor fiduciário: CAIXA 
ECONÔMICA FEDERAL, CNPJ n° 00.360.305/0001-04, com sede na, Setor Bancário Sul, Quadra 4, 
lotes 3/4 Brasília-DF, INTIMA os devedores fiduciantes: THIAGO BASACCO, brasileiro, administra-
dor, casado, RG N° 23.946.977-4-SSP/SP, CPF/MF Nº 319.399.448-05 e DÉBORA NEO BASACCO, 
brasileira, do lar, RG N° 43.985.022-8 CPF/MF N° 359.772.618-61, para que no prazo de 15 dias, con-
tados a partir da data da última publicação, efetue neste Registro de Imóveis, situado na Rua Augusta, 
nº 1058 - Cerqueira César-SP, a purgação da mora no valor de R$ 46.237,02, acrescida dos juros e 
encargos que vencerem até a data do efetivo pagamento. O não pagamento da quantia reclamada 
garante o direito de consolidação da propriedade do imóvel matriculado sob nº 243.598 deste Oficio, 
em favor da credora fiduciária. São Paulo, 05 de fevereiro 2020. (Protocolo 600.150).

EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO No 0024623-19.2019.8.26.0405 
O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 5a Vara Cível, do Foro de Osasco, Estado de São Paulo, Dr(a). 
Carlos Eduardo D’Elia Salvatori, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) SMT TEXTIL LTDA., CNPJ 
13.656.740/0001-22, com endereço desconhecido que por este Juízo, tramita de uma ação de Cum-
primento de Sentença, movida por LOJÃO OSASCO COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA. En-
contrando-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$ 2.236,85, devidamente atualizada, 
sob pena de multa de 10% sobre o valor do débito e honorários advocatícios de 10% (artigo 523 e pa-
rágrafos, 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 publica-
do na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Osasco, aos 07 de janeiro de 2020.

EDITAL 
PAULO ADEMIR MONTEIRO, Oficial Substituto do Décimo Quinto Registro de Imóveis de São Paulo – Capital, segundo 
as atribuições conferidas pelo artigo 213, Inciso II, §§ 2º e 3º, da Lei 6.015/73, com redação dada pela Lei nº 10.931/2004 
pelo presente Edital, NOTIFICA: a) AMÉRICO TEIXEIRA PEREIRA, proprietário do imóvel situado na Rua Borges Ladá-
rio nº 59, objeto da Transcrição nº 63.346, deste Registro; b) eventuais ocupantes do imóvel situado na Avenida General 
Ataliba Leonel nºs 3.734 e 3.738, todos nesta Capital, de que foi apresentado e protocolado sob nº 854.825 em data de 
22 de abril de 2019, o requerimento e demais documentos para retificação de área do imóvel da Matrícula nº 137.045, 
deste Registro, que corresponde a um prédio e seu respectivo terreno situados à Avenida General Ataliba Leonel nº 
3.726, no 22º Subdistrito-Tucuruvi, pelo atual titular de domínio: INSTITUTO PAULISTA DE HIGIENE MEDICINA FO-
RENSE E DO TRABALHO LTDA, CNPJ nº 59.568.519/0001-13, com sede nesta Capital, na Rua Doutor Cesar nº 530, 9º 
andar, Bairro Santana, anteriormente em titularidade de JOÃO BAPTISTA OPITZ JUNIOR, brasileiro, médico, RG nº 
7.355.900-SSP/SP, CPF/MF nº 004.051.068-90, e sua mulher MARTA BARONIAN OPITZ, brasileira, dentista, RG nº 
9.806.785-SSP/SP, CPF/MF nº 088.604.948-26, casados pelo regime da comunhão parcial de bens, na vigência da Lei 
6.515/77, residentes e domiciliados nesta Capital, na Rua Pascoal Afonso nº 88, onde os imóveis mencionados nos itens 
“a” e “b”, acima foram indicados como confrontantes. Em conformidade com a legislação pertinente, notifico-os para que 
apresentem, caso haja interesse, manifestação por escrito em quinze (15) dias, contados da primeira publicação deste 
Edital a este Registro de Imóveis, localizado na Rua Conselheiro Crispiniano nº 29, 3º andar, com horário de funciona-
mento das 9h às 16h, de segunda à sexta-feira. Cientifico-os que a não apresentação da manifestação no prazo estipula-
do, conforme §4º, inciso II, do mencionado art. 213 da Lei 6.015/73, presumir-se-ão suas anuências com relação ao que 
foi requerido. Dado e passado nesta Cidade de São Paulo, aos dez(10) dias do mês de fevereiro de dois mi l e vinte. O 
Oficial Substituto. 
 

EDITAL 
PAULO ADEMIR MONTEIRO, Oficial Substituto do Décimo Quinto Registro de Imóveis de São Paulo – Capital, segundo 
as atribuições conferidas pelo artigo 216-A, § 4º, da Lei 6.015/73, com redação dada pela Lei nº 13.105/2015, e artigos 
11 e 16 do Provimento 65 do  Conselho Nacional de Justiça, pelo presente Edital, NOTIFICA: a) AMALETO CERRI e 
ANTONIA APPARECIDA PINHEIRO CERRI, eventuais herdeiros ou sucessores, titulares de domínio do imóvel usucapi-
endo situado na Rua Luísa Scarpini nº 187,  no 22º Subdistrito Tucuruvi, objeto da matrícula nº 156.882, deste Registro; 
b) terceiros eventualmente interessados, que foi apresentado e protocolado sob nº 861.871 em data de 18 setembro de 
2019, o requerimento e demais documentos, pelos quais: ROSEVANI LEITE DE MORAES BORALI, brasileira, técnica de 
segurança trabalho, RG nº 6.789.377-6-SSP/SP, CPF/MF nº 114.449.608-06, e seu marido MÁRIO BORALI, brasileiro, 
funcionário Público Federal, aposentando, RG nº 3.289.999-6-SSP/SP, CPF/MF nº 444.276.898-68, casados pelo regime 
da comunhão universal de bens, anteriormente à vigência da Lei 6.515/77, residentes e domiciliados na Rua Ladário nº 
143, Parada Inglesa, nesta Capital; e  ROSALI LEITE DE MORAES, brasileira, solteira, funcionária Pública Federal, apo-
sentada, RG nº 6.789.378-8-SSP/SP, CPF/MF nº 012.126.408-45, residente e domiciliada na Rua Augusto Tortorelo de 
Araujo nº 137, Jardim São Paulo, nesta Capital, com fundamento no artigo 1.238 do Código Civil, requereram a declara-
ção de domínio, por usucapião, alegando que exercem a posse mansa, pacífica e sem contestação pelo prazo legal, por 
si e seu antecessores, do seguinte imóvel, constituído de Um prédio e seu respectivo terreno situado na Rua Luísa Scar-
pini nº 187, com área superficial de 300,00 metros quadrados, cadastro municipal nº 068.434.0002-7, objeto da Matrícula 
nº 156.882, deste Registro, no 22º Subdistrito-Tucuruvi. O referido imóvel tem como titulares de domínio: AMALETO 
CERRI e ANTONIA APPARECIDA PINHEIRO CERRI; e como confrontantes tabulares e ocupantes: JULIANA TIBÉRIO 
CALDEIRA; VILMA DOS SANTOS SEIVA ou VILMA GONÇALVES DOS SANTOS SEIVA; ELVIO SEIVA; VANESSA 
SILVA SOUZA e CAROLINA SILVA SOUZA. Fica advertido que a não apresentação de impugnação, neste Registro, lo-
calizado na Rua Conselheiro Crispiniano nº 29, 3º andar, com horário de funcionamento das 9h às 16h, de segunda a 
sexta-feira, no prazo de quinze (15) dias, contado da data da primeira publicação deste Edital, nos termos do artigo 257, 
III do CPC, implicará na anuência ao pedido de reconhecimento extrajudicial da usucapião, cujo registro será efetuado na 
forma da Lei. Dado e passado nesta Cidade de São Paulo, aos sete (07) dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte. O 
Oficial Substituto. 

EDITAL 
PAULO ADEMIR MONTEIRO, Oficial Substituto do Décimo Quinto Registro de Imóveis de São Paulo – Capital, segundo 
as atribuições conferidas pelo artigo 216-A, § 4º, da Lei 6.015/73, com redação dada pela Lei nº 13.105/2015, e artigos 
11 e 16 do Provimento 65 do  Conselho Nacional de Justiça, pelo presente Edital, NOTIFICA: a) MARIA PIEDADE, even-
tuais herdeiros ou sucessores, titular de domínio do imóvel usucapiendo situado na  Rua Geolândia nº 978, esquina com 
a Rua Olegário Piedade, bairro de Vila Medeiros; b) JOÃO TRINDADE CAXIADO, eventuais herdeiros ou sucessores 
proprietários do imóvel confrontante situado na Rua Olegário Piedade nº 185, Vila Medeiros, objeto da transcrição nº 
53.857, deste Registro; c) Eventuais ocupantes do imóvel situado Rua Olegário Piedade nº 185, Vila Medeiros; d) Tercei-
ros eventualmente interessados, que foi apresentado e protocolado sob nº 864.223 em data de 15 de agosto de 2019, o 
requerimento e demais documentos, pelo qual o casal  ANTENOR PARAISO ARAUJO, brasileiro, funcionário público, RG 
nº 5.587.984-6-SSP/SP, CPF/MF nº 476.247.108-97 e sua mulher ROSELI RIBEIRO ARAUJO, brasileira, funcionária pú-
blica, RG nº 7.825.939-3-SSP/SP, CPF/MF nº 818.721.438-49, casados pelo regime da comunhão de bens, ambos resi-
dentes e domiciliados na Rua Geolândia nº 978, Vila Medeiros, com fundamento no artigo nº 1.242 do Código Civil, re-
quereram a declaração de domínio, por Usucapião Extrajudicial, em conformidade com artigo 216 – A - §6º, da Lei nº 
6.515/77, com redação da Lei nº 13.105/2015, provimento nº 65/2017 do CNJ, e itens 425 a 434, Seção XII, do Capítulo 
XX, das Normas Serviço da Corregedoria da Justiça, alegando que exerce a posse mansa, pacífica, exclusiva e contínua 
pelo prazo legal, por si e seus antecessores, do imóvel constituído, situado na Rua Geolândia nº 978, esquina com a Rua 
Olegário Piedade, bairro de Vila Medeiros, no 22º Subdistrito-Tucuruvi, com área superficial de 100,00 metros quadrados, 
cadastro municipal nº 066.344.0171-3, remanescente de área maior, objeto da transcrição nº 34.810, deste Registro. O 
referido imóvel tem como titular de domínio: MARIA PIEDADE e como confrontantes tabulares e ocupantes: JOÃO 
TRINDADE CAXIADO, ANTENOR ARAUJO, e sua mulher ROSELI RIBEIRO ARAUJO; ARIOVALDO PARAÍSO ARAÚ-
JO. Fica advertido que a não apresentação de impugnação, neste Registro, localizado na Rua Conselheiro Crispiniano nº 
29, 4º andar, com horário de funcionamento das 9h às 16h, de segunda a sexta-feira, no prazo de quinze (15) dias, con-
tado da data da primeira publicação deste Edital, nos termos do artigo 257, III do CPC, implicará na anuência ao pedido 
de reconhecimento extrajudicial da usucapião, cujo registro será efetuado na forma da Lei. Dado e passado nesta Cidade 
de São Paulo, aos sete (07) dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte. O Oficial Substituto. 

 
 
 
1ª VC – Foro de Cotia. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 30 DIAS. PROCESSO Nº 1004311 
90.2016.8.26.0152. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara Cível do Foro de Cotia, Estado de São 
Paulo, Dr(a). Seung Chul Kim, na forma da lei, etc. FAZ SABER a RODRIGO NASCIMENTO 
RAMOS (CPF. 363.285.198-06), que AMC Serviços Educacionais LTDA, lhe ajuizou uma ação 
Monitória, para o recebimento de R$ 10.581,49 (Jun/2016), referente ás mensalidades não pagas, 
no ano de 2011, oriundas do Contrato de Prestação de Serviços Educacionais, firmado entre as 
partes. Estando o requerido em lugar incerto e não sabido, CITADO fica, para que, em 15 dias, a 
fluir do prazo supra, pague o débito atualizado (ficando isento de custas e honorários) ou embargue 
a ação, sob pena de constituir-se de pleno direito, o título executivo judicial, nomeando-se curador(a) 
especial. Será este edital afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. 

 
 
 
 
 

 
 
 

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

10 e 11/02
2 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 0077578-32.2012.
valor total: R$ 20,00




  

                




               K-

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

08 e 11/02
3 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 0006719-13.2019.
valor total: R$ 30,00


  

        

            





 K-08e11/02

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

08 e 11/02
2 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 0058187-31.2019.
valor total: R$ 20,00


 
   
      
               
      
                 


       K-08e11/02

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

08 e 11/02
2 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 1030616-94.2017.
valor total: R$ 20,00


                   

               


                


            K-08e11/02

08 e 11/02
3 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 1021998-08.2017.
valor total: R$ 30,00



             
              
                

   



  

    
   K-08e11/02

08 e 11/02
2 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 1019753-19.2019.
valor total: R$ 20,00


 

  

   

   

  
                 K-08e11/02

08 e 11/02
2 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 0000346-65.1989.
valor total: R$ 20,00

                 




               

 
    K-08e11/02

08 e 11/02
3 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 1006373-07.2017.
valor total: R$ 30,00

                 

   
               
  
              
   
  

               
               
              

                  

     K-08e11/02

08 e 11/02
2 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 0002611-85.2012.
valor total: R$ 20,00





   
              


               
            K-08e11/02

08 e 11/02
3 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 0042977-37.2019.
valor total: R$ 30,00

 


              
             
  
   
  
   
                
  
   K-08e11/02

08 e 11/02
2 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 0029834-22.2008.
valor total: R$ 20,00



 

               

 
 
  
   
                 K-08e11/02

08 e 11/02
2 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 1033067-12.2019.
valor total: R$ 20,00


                   
                



  

    K-08e11/02

08 e 11/02
3 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 0045302-89.2009.
valor total: R$ 30,00

 



  

              
                  
 
                

                  


   K-08e11/02

08 e 11/02
3 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 0007848-44.2019.
valor total: R$ 30,00



               





                 
                   

                 


     K-08e11/02

08 e 11/02
2 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 1025444-25.2017.
valor total: R$ 20,00


   

  
                  
                    
                


             K-08e11/02

08 e 11/02
2 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 0030056-46.2018.
valor total: R$ 20,00




             
                
               




  K-08e11/02

08 e 11/02
2 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 0005784-64.2008.
valor total: R$ 20,00





                 
                

         K-08e11/02

08 e 11/02
2 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 1019668-25.2019.
valor total: R$ 20,00




              


               
                 
          K-08e11/02

08 e 11/02
4 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 1000911-37.2018.
valor total: R$ 40,00


  
                


   
   
 


                
     

 


                




                 K-08e11/02

08 e 11/02
2 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 1039752-06.2017.
valor total: R$ 20,00



              
 



                       


             K-08e11/02

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1094956-55.2018.8.26.0100. O(A) MM. Juiz(a) de Direito
da 21ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Márcio Teixeira Laranjo, na forma da Lei, etc.
FAZ SABER a(o) JOSÉ BOLUARTE ALARCON, Peruano, Separado judicialmente, Comerciante, RG Y000763-9, CPF
127.045.688-12, com endereço à Rua do Caju, 478, Jardim das Cerejeiras, CEP 06724-015, Cotia - SP, que lhe foi
proposta uma ação de Despejo Por Falta de Pagamento por parte de ALICE DE PAULA JIMENES DIAS, objetivando
a restituição do imóvel situado nesta Capital na Rua Professor Oliveira Fausto, nº 216/222 Casa 02 - Alto da Mooca,
CEP 03184-050, devidamente locado ao requerido conforme Contrato de Locação por escrito, ante ao longo
inadimplemento existente. Estando o requerido em lugar ignorado, foi deferida a citação por edital, para que em 15
dias, a fluir dos 20 dias supra, ofereça contestação, sob pena de presumirem-se como verdadeiros os fatos alegados..
Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o
presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São
Paulo, aos 10 de dezembro de 2019.

 
 

3ª VC – Regional Lapa. EDITAL DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO- PRAZO DE 30 DIAS. PROCESSO 
Nº 1010056-10.2016.8.26.0004. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 3ª Vara Cível, do Foro Regional IV - 
Lapa, Estado de São Paulo, Dr(a). Sidney Tadeu Cardeal Banti, na forma da Lei, etc. FAZ SABER 
a(o) VALERIA COSTA MURARI, Brasileira, RG 25982761, CPF 161.020.658-40, que lhe foi 
proposta uma ação de Execução de Título Extrajudicial por parte de MD Educacional LTDA, para 
a cobrança do valor R$35.941,40 (Ago/2016), corrigidos e acrescidos de encargos legais, 
decorrentes do Instrumento Particular de Confissão e Novação de Dívida, firmado entre as partes 
em 28/01/2015. Estando a executada em lugar incerto e não sabido, foi determinado a sua 
CITAÇÃO, por EDITAL, com fundamento no Art. 256, inciso II do CPC, para que no prazo de 3 (três) 
dias, a fluir os 30 dias supra, fluindo da data da publicação única ou, havendo mais de um, da 
primeira (Art. 257, inciso III do CPC), pague o débito, devendo o mesmo ser atualizado e acrescido 
das custas e honorários na época do pagamento com a advertência de que esta verba será reduzida 
pela metade na hipótese de integral (art. 827, § 1º, do CPC) ou ofereça embargos no prazo de 15 
(quinze) dias (art. 231, do CPC), podendo ainda depositar 30% do valor em execução (incluindo 
custas e honorários de advogado), no prazo para oferta dos embargos, permitirá ao executado 
requerer seja admitido o pagamento do saldo remanescente em até 6 (seis) parcelas mensais, 
acrescidas de correção monetária e juros de 1% (um por cento) ao mês, bem como sua 
INTIMAÇÃO, por edital, do bloqueio realizado através do sistema BACENJUD que recaiu sobre o 
valor de R$386,79. Não efetuado o pagamento procederá a penhora e avaliação de tantos bens 
quantos bastem para a satisfação da dívida, ficando advertido que será nomeado curador especial 
em caso de revelia. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA 
MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 05 de fevereiro de 2020. 

 
 
 
 
 

 
 
 

30ª VC - Capital. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1029218-86.2019. 
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 ADRIANA ODA (CPF. 
127.401.518-96) que VSTP EDUCAÇÃO LTDA, lhe ajuizou uma ação de Execução para o 
recebimento de R$12.206,96 (Abril/2019), referente às parcelas vencidas entre 15/03/2017 á 
15/01/2018, oriundas do Contrato de Prestação de Serviços Educacionais firmado entre as partes. 
Estando a executada em lugar ignorado, foi deferida a sua CITAÇÃO por EDITAL, para que em 03 
dias, pague o débito atualizado ou em 15 dias embargue, ou reconheça o crédito da exequente, 
comprovando o depósito de 30% do valor da execução, inclusive custas e honorários, podendo 
requerer que o pagamento restante seja feito em 6 parcelas mensais atualizadas, prazos estes que 
começarão a fluir após os 20 dias supra, sob pena de penhora e avaliação, ficando advertida que 
será nomeado curador especial em caso de revelia (art. 257, IV, do CPC). Será o presente edital, 
por extrato, afixado e publicado na forma da lei. 

 
 
 

 
 

4ª VC – Regional Tatuapé. EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 
0006702-74.2019.8.26.0008 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 4ª Vara Cível, do Foro Regional VIII - 
Tatuapé, Estado de São Paulo, Dr(a). Rubens Pedreiro Lopes, na forma da Lei, etc. FAZ SABER 
a(o) BRUNO ROCCO BRETAS, Brasileiro, RG 460160230, CPF 371.372.418-08, que por este 
Juízo, tramita de uma ação de Cumprimento de Sentença, movida por AMC - Serviços 
Educacionais 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$10.966,64, em 23/08/2019, 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 18 de dezembro de 2019. 

 

42ª VC – Capital. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1096770-39.2017. 
8.26.0100. O MM. Juiz de Direito da 42ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr. 
Marcello do Amaral Perino, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a ROBERTA MATOS DA CUNHA, 
CPF 479.992.762-00, que lhe foi proposta uma ação de Procedimento Comum por parte de 
INSTITUIÇÃO PAULISTA ADVENTISTA DE EDUCAÇÃO E ASSIST. SOCIAL – Região Adm. 
Paulistana, objetivando a cobrança de R$ 12.677,47 (Ago/2017), oriundos do contrato de prestação 
de serviços educacionais, firmado entre as partes referente ÀS mensalidades de Fevereiro a 
Dezembro de 2016, vencidas e não pagas. Encontrando-se a requerida em lugar ignorado, foi 
determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para que, no 
prazo de 15 dias úteis, a fluir após os 20 dias supra, conteste o feito, sob pena de confissão e 
revelia, ficando advertida, nesta última hipótese, da nomeação de 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 14 de junho de 2019. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
        
 
 
 
 

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1027074-50.2016.8.26.0002 
O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro Regional II - Santo Amaro, Estado de 
São Paulo, Dr(a). Caio Moscariello Rodrigues, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) 
SÉRGIO FREIRE DE SOUZA, CPF 170.844.168-97, que lhe foi proposta uma ação de 
Execução de Título Extrajudicial por parte de Banco Bradesco S/A para cobrança da 
quantia de R$ 72.978,66 (março/2019 - fls. 87), dívida esta oriunda do Instrumento 
Particular de Confissão de Dívidas e Outras Avenças - nº 444/9.986.692, firmado em 
27/08/2015. 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 03 
dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, pague o débito atualizado, sob 
pena de penhora em tantos de seus bens quantos bastem à garantia da execução. Em caso 
de pagamento dentro do tríduo a verba honorária será reduzida pela metade. No prazo 
para embargos, reconhecendo o crédito do exeqüente e depositando 30% do valor em 
execução, incluindo custas e honorários advocatícios, poderá o executado requerer o 
pagamento do restante em 06 parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e juros 
de 1% ao mês. Não sendo efetuado o pagamento, fluirá o prazo de 15 (quinze) dias para 
apresentação de embargos à execução. Em 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 09 de janeiro de 2020.

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1037192-85.2016.8.26.0002 
O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro Regional II - Santo Amaro, Estado de São 
Paulo, Dr(a). Caio Moscariello Rodrigues, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) RESULTA 
INTELIGENCIA DE NEGOCIOS LTDA, CNPJ 13.196.515/0001-50, RODRIGO ALCANTARA 
LISBOA FERREIRA, CPF 025.888.907-17, que lhe foi proposta uma ação de Execução de 
Título Extrajudicial por parte de Banco Bradesco S/A, para cobrança da quantia de R$ 
38.315,67, dívida esta oriunda da Cédula de Crédito Bancário Empréstimo - Capital de Giro, 
sob n° 385/9.942.913, firmada em 01/02/2016. 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 03 dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, pague o 
débito atualizado, sob pena de penhora em tantos de seus bens quantos bastem à garantia da 
execução. Em caso de pagamento dentro do tríduo a verba honorária será reduzida pela 
metade. No prazo para embargos, reconhecendo o crédito do exeqüente e depositando 30% 
do valor em execução, incluindo custas e honorários advocatícios, poderá o executado 
requerer o pagamento do restante em 06 parcelas mensais, acrescidas de correção 
monetária e juros de 1% ao mês. Não sendo efetuado o pagamento, fluirá o prazo de 15 
(quinze) dias para apresentação de embargos à execução. Em 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 04 de dezembro de 2019.


             

                     
               
 

                    

                  



                   

               
             


 
    

  
                  




 

Processo 0020201-43.2018.8.26.0564 (processo principal 1008311-95.2015.8.26.0564) - Cumprimento de sentença - Contratos
Bancários - IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINACEIROS S.A. - Marcio Eder Morais - EDITAL DE
INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0020201-43.2018.8.26.0564. - 681/2015. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara
Cível, do Foro de São Bernardo do Campo, Estado de São Paulo, Dr(a). Mauricio Tini Garcia, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o)
MARCIO EDER MORAIS, CPF 747.816.936-87, que por este Juízo, tramita de uma ação de Cumprimento de Sentença, movida
por IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS 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$ 106.202,55 (cento e seis mil, duzentos
e dois reais e cinquenta e cinco 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 São Bernardo
do Campo, aos 16 de agosto de 2018.

EDITAIS. PRIMEIRA VARA CÍVEL DO FORO REGIONAL “V” - SÃO MIGUEL PAULISTA - 1º OFÍCIO CÍVEL RESPEC-
TIVO. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1014391-98.2018.8.26.0005. O(A) MM. Juiz(a) de
Direito da 1ª Vara Cível, do Foro Regional V - São Miguel Paulista, Estado de São Paulo, Dr(a). Vanessa Carolina
Fernandes Ferrari, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) FABIANO BERTO DOS SANTOS, Brasileiro, RG 46.973.402-
4, CPF 379.239.538-05, com endereço à Rua Santa Barbara do Sul, 16 A, Jardim Senice, CEP 08141-093, São Paulo
- SP, que lhe foi proposta uma ação de Execução de Título Extrajudicial por parte de Estabelecimentos Brasileiros de
Educação Ltda, alegando em síntese: Cobrança da quantia de R$ 13.786,08 representada pelo Instrumento
Particular de Confissão de Dívida nº 198489 . Encontrando-se o executado em lugar incerto e não sabido foi
determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para o pagamento integral do
débito no prazo de 03 dias ou no prazo de 15 dias oferecer embargos à execução podendo no mesmo prazo firmar
pedido de parcelamento do débito mediante reconhecimento da dívida e depósito judicial de 30% do valor da
execução, incidente também sobre custas e honorários e pagamento do saldo de 70% em seis parcelas mensais,
corrigidas monetariamente e acrescida de juros de mora de 1% ao mês (art. 916, CPC). Não havendo manifestação
nos autos , o executado será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital,
por extrato, publicado na forma da lei.

EDITAL DE CITAÇÃO. Processo Digital nº: 1022774-03.2019.8.26.0564. Classe: Assunto: Reintegração / Manutenção
de Posse - Esbulho / Turbação / Ameaça. Requerente: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E
URBANO DO ESTADO DE SÃO PAULO - CDHU. Requerido: Antonia Cleide Fernandes da Silva e outro. EDITAL DE
CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1022774-03.2019.8.26.0564. O MM. Juiz de Direito da 8ª Vara Cível,
do Foro de São Bernardo do Campo, Estado de São Paulo, Dr. Gustavo Dall’Olio, na forma da Lei, etc. Faz Saber
a Antonia Cleide Fernandes da Silva (CPF. 291.350.848-04) e Márcio Yassui (RG. 132884999), que Companhia de
Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo - CDHU lhes ajuizou ação de Rescisão de Contrato
de Cessão de Posse e Promessa de Compra e Venda de Imóvel e outras avenças cumulada com Reintegração de
Posse, objetivando a procedência da ação, com a rescisão do Contrato de Cessão de Posse e Promessa de Compra
e Venda de Imóvel e Outras Avenças e a consequente reintegração da autora na posse do imóvel sito à Rua Eiji Kikut,
s/nº - C: U1, B:E, Apto 41, Cep: 09852-040, no Município de São Bernardo do Campo/SP, condenando os requeridos
ao perdimento dos valores despendidos a título de amortização do financiamento, a título de indenização pela fruição
indevida do bem ou, se assim não entender o Juízo, que seja arbitrado valor mensal pela ocupação do imóvel, a ser
compensado com os valores desembolsados pelos requeridos, além do perdimento das eventuais benfeitorias introduzidas
no imóvel, bem como que os valores desembolsados pelos requeridos também deduzidos os montantes correspondentes
a eventuais débitos de IPTU, água e condomínio incidentes sobre o imóvel no período de sua ocupação, condenando-
os, ainda, ao pagamento das verbas sucumbenciais. Estando os requeridos em lugar ignorado, foi deferida a citação
por edital, para que em 15 dias, a fluir dos 20 dias supra, ofereçam contestação, sob pena de presumirem-se como
verdadeiros os fatos alegados. Não sendo contestada a ação, os requeridos serão considerados revéis, caso em que
será nomeado curador especial. Será o presente, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado
nesta cidade de São Bernardo do Campo, aos 31 de janeiro de 2020.
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COMARCA DE ITAPEVI - 2ª VARA CÍVEL - Rua Vereador Dr. Cid Manoel de
Oliveira, 405 - Jardim Santa Rita - CEP06660-280 - Fone: 4141.4678 e 4142 -
Itapevi-SP - E-mail:itapevi2cv@tjsp.jus.br - EDITAL de CITAÇÃO - Prazo de 20
dias - Processo nº 0000698-08.2019.8.26.0271. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da
2ª Vara Cível, do Foro de Itapevi, Estado de São Paulo, Dr(a). MÁRCIA BLANES,
na forma da Lei, etc. FAZ SABER a EDSON HIDEYUKI TAKAMATSU (RG 6.252.598
SSP/SP; CPF/MF702.979.328-53), atualmente em lugar incerto e não sabido,
que pelo presente, expedido nos autos de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA movi-
do por ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO VILA VERDE , fica INTIMADO, para, no
prazo de15 dias, a fluir após os 20 dias supra, PAGAR o DÉBITO de R$87.263,34,
a ser atualizado e acrescido das cominações legais, SOB PENA de ACRÉSCIMO
de MULTA de 10% e de HONORÁRIOS de 10% (art. 523, § 1º do CPC/2015), os quais
incidirão sobre o restante, caso pague parcialmente, prosseguindo-se o feito com a
penhora de bens e avaliação; e CIENTE que não pagando e independentemente de
penhora ou nova intimação deverá apresentar a IMPUGNAÇÃO. 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 20 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 Itapevi, aos 21 de janeiro de 2020.

COMARCA DE TABOÃO DA SERRA - 1ª VARA CÍVEL - Rua Mário Latorre, nº 96 -
Parque Pinheiros - CEP 06767-230 - Fone: 4787-3004 - Taboão da Serra-SP - E-
mail: taboao1cv@tjsp.jus.br - EDITAL de CITAÇÃO - Prazo de 20 dias - Proces-
so nº 1000827-88.2015.8.26.0609 - O MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível, do
Foro de Taboão da Serra, Estado de São Paulo, Dr. RAFAEL RAUCH, na forma da
Lei, etc. FAZ SABER a DANIELA CRISTIAN RIBEIRO DOS SANTOS, brasileira,
so l te i ra ,  CPF 293.219.948-07,  que lhe fo i  proposta uma ação de BUSCA E
APREENSÃO  por par te de BANCO ITAUCARD S/A,  tendo por objeto o veículo
Chevrolet Classic LS, ano/modelo 2011/2011, cor preta, placa EVS 0486, chassi
9BGSU19F0BB309039, Renavam 0324931328, com a consolidação da proprie-
dade plena do bem no patr imônio do autor,  o qual  fo i  adquir ido pela ré com
alienação alienação fiduciária em garantia (contrato nº 30410-798418265, de 02/
05/2011), face ao não pagamento das parcelas. Encontrando-se o réu em lugar
incer to e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO por EDITAL para os atos e
termos da ação proposta e para que, no prazo de 05 dias,  que f luirá após o
decurso do prazo do presente edital, PAGUE a INTEGRALIDADE da DÍVIDA ou
CONTESTE o feito no prazo de 15 dias. Não sendo contestada a ação, o réu
será considerado revel, caso em que será nomeado CURADOR ESPECIAL. Será
o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. Nada mais.
Dado e passado nesta cidade de Taboão da Serra, aos 09 de janeiro de 2020.

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 30 DIAS. PROCESSO Nº 1001885-62.2015.8.26.0695. O MM.
Juiz de Direito da Vara Única, do Foro Distrital de Nazaré Paulista, Comarca de Atibaia, Estado de
São Paulo, Dr. Leonardo Manso Vicentin, na forma da Lei, etc. FAZ SABER ao Espólio de João
Garcia de Medeiros, representado por seus herdeiros Cibele e Márcio, que lhe foi proposta uma
ação de Busca e Apreensão Em Alienação Fiduciária, por parte de Banco Itaucard S.A, relativa ao
veículo marca Fiat, modelo Pálio Fire (FL), cor azul, ano 2008, placa EBH1139, chassi
9BD17106G95326064, apreendido em 17/02/2016, haja vista o inadimplemento do contrato de
financiamento nº 769672056. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada
a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para, no prazo de 05 dias, pagar a integralidade da dívida pendente,
podendo, no prazo de 15 dias, oferecer resposta, ambos a fluir após o decurso do prazo de 30
dias 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, publicado na forma da lei. NADA
MAIS. Dado e passado nesta cidade de Nazaré Paulista, aos 23 de janeiro de 2020.

COMARCA DE SÃO BERNARDO DO CAMPO -  6ª VARA CÍVEL - Rua Vinte e Três
de Maio, 107 - Vila Tereza - CEP 09606-000 - Fone: (11) 4330-1011 - São
Bernardo do Campo-SP - E-mail:saobernardo6cv@tjsp.jus.br - EDITAL de CITA-
ÇÃO - Prazo de 30 dias - Processo nº 1008874-55.2016.8.26.0564 - Ordem 640/
2016. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 6ª Vara Cível, do Foro de São Bernardo do
Campo, Estado de São Paulo, Dr(a). GUSTAVO KAEDEI,  na forma da Lei, etc. FAZ
SABER a(o) ANTONIO FRANCISCO CAMPOS SANTANA, brasileiro, CPF 205.054.426-
04, que lhe foi proposta uma ação de PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL  por parte de
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A.,  alegando
em síntese: visando a condenação no pagamento de R$ 39.473,80 (no ajuizamento)
a ser atualizado e acrescido juros, custas, honorários e demais cominações legais,
decorrente de fornecimento de energia elétrica ao réu (instalação: 202383361 -
registro:0013940250) . Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi
determinada a sua CITAÇÃO por EDITAL para os atos e termos da ação propos-
ta e para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do prazo do
presente edital, apresente RESPOSTA. Não sendo contestada a ação, o réu
será considerado revel, caso em que será nomeado CURADOR ESPECIAL. Será o
presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. Nada mais. Dado e
passado nesta cidade de São Bernardo do Campo, aos 03 de fevereiro de 2020.

10ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE GUARULHOS – SP 
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1024974-04.2017.8.26.0224 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 
10ª Vara Cível, do Foro de Guarulhos, Estado de São Paulo, Dr(a). JAIME HENRIQUES DA COSTA, na forma da Lei, etc. 
FAZ SABER a THIAGO SIEBRA VILA NOVA (MAGIC PISOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA EIRELI), CNPJ. 
14.794.522/0001-17, na pessoa de seu representante legal, que COMERCIAL LAVOREE LTDA, lhes ajuizou uma ação de 
Execução de Título Extrajudicial, para cobrança de R$ 9.270,78 (julho/2017), referente a as notas fiscais e respectivos 
instrumentos de protestos. E, estando à executada em local ignorado, foi deferida sua citação por edital, para que no prazo 
de 03 dias, pague o débito, ocasião em que a verba honorária será reduzida pela metade, ou reconheçam o crédito, depo-
sitando 30% do valor em execução, podendo ainda, opor embargos, em 15 dias, prazos estes que fluirão após os 20 dias 
supra, sob pena de penhora e avaliação de tantos bens quantos bastem para garantia da dívida. Não sendo contestada a 
ação, a ré será considerada revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado 
e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Guarulhos, aos 29 de janeiro de 2020. 

9º OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS DA COMARCA DE SÃO PAULO - FRANCISCO RAYMUN-
DO - E D I T A L - FAZ SABER a todos quantos este Edital virem ou dele conhecimento tiverem, 
que, nos termos do artigo 26, § 4º, da Lei 9.514/97, e por solicitação do credor fiduciário: CAIXA 
ECONÔMICA FEDERAL, CNPJ n° 00.360.305/0001-04, com sede no Setor Bancário Sul, Quadra 
4, lotes 3/4 Brasília/DF, INTIMA os devedores fiduciantes: EDNY SASHA SANTOS SILVA, CPF/
MF Nº 463.700.418-74 e ALAN DOS SANTOS GUERRA, CPF/MF Nº 410.913.938-42, ambos na 
qualidade de herdeiros de  MARIA CÍCERA DOS SANTOS, RG N° 22.271.131-0-SSP/SP, CPF/MF Nº 
289.989.718-79, para que no prazo de 15 dias, contados a partir da data da última publicação, efetue 
neste Registro de Imóveis, situado na Rua Augusta, nº 1058 - Cerqueira César-SP, a purgação da 
mora no valor de R$ 157.450,56, acrescida dos juros e encargos que vencerem até a data do efetivo 
pagamento. O não pagamento da quantia reclamada garante o direito de consolidação da proprieda-
de do imóvel matriculado sob nº 239.862 deste Oficio, em favor da credora fiduciária. São Paulo, 05 
de fevereiro de 2020.  (Protocolo 548.803)

9º OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS DA COMARCA DE SÃO PAULO - FRANCISCO RAYMUN-
DO - E D I T A L - FAZ SABER a todos quantos este Edital virem ou dele conhecimento tiverem, 
que, nos termos do artigo 26, § 4º, da Lei 9.514/97, e por solicitação do credor fiduciário: CAIXA 
ECONÔMICA FEDERAL, CNPJ n° 00.360.305/0001-04, com sede na, Setor Bancário Sul, Quadra 4, 
lotes 3/4 Brasília-DF, INTIMA os devedores fiduciantes: THIAGO BASACCO, brasileiro, administra-
dor, casado, RG N° 23.946.977-4-SSP/SP, CPF/MF Nº 319.399.448-05 e DÉBORA NEO BASACCO, 
brasileira, do lar, RG N° 43.985.022-8 CPF/MF N° 359.772.618-61, para que no prazo de 15 dias, con-
tados a partir da data da última publicação, efetue neste Registro de Imóveis, situado na Rua Augusta, 
nº 1058 - Cerqueira César-SP, a purgação da mora no valor de R$ 46.237,02, acrescida dos juros e 
encargos que vencerem até a data do efetivo pagamento. O não pagamento da quantia reclamada 
garante o direito de consolidação da propriedade do imóvel matriculado sob nº 243.598 deste Oficio, 
em favor da credora fiduciária. São Paulo, 05 de fevereiro 2020. (Protocolo 600.150).

EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO No 0024623-19.2019.8.26.0405 
O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 5a Vara Cível, do Foro de Osasco, Estado de São Paulo, Dr(a). 
Carlos Eduardo D’Elia Salvatori, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) SMT TEXTIL LTDA., CNPJ 
13.656.740/0001-22, com endereço desconhecido que por este Juízo, tramita de uma ação de Cum-
primento de Sentença, movida por LOJÃO OSASCO COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA. En-
contrando-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$ 2.236,85, devidamente atualizada, 
sob pena de multa de 10% sobre o valor do débito e honorários advocatícios de 10% (artigo 523 e pa-
rágrafos, 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 publica-
do na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Osasco, aos 07 de janeiro de 2020.

EDITAL 
PAULO ADEMIR MONTEIRO, Oficial Substituto do Décimo Quinto Registro de Imóveis de São Paulo – Capital, segundo 
as atribuições conferidas pelo artigo 213, Inciso II, §§ 2º e 3º, da Lei 6.015/73, com redação dada pela Lei nº 10.931/2004 
pelo presente Edital, NOTIFICA: a) AMÉRICO TEIXEIRA PEREIRA, proprietário do imóvel situado na Rua Borges Ladá-
rio nº 59, objeto da Transcrição nº 63.346, deste Registro; b) eventuais ocupantes do imóvel situado na Avenida General 
Ataliba Leonel nºs 3.734 e 3.738, todos nesta Capital, de que foi apresentado e protocolado sob nº 854.825 em data de 
22 de abril de 2019, o requerimento e demais documentos para retificação de área do imóvel da Matrícula nº 137.045, 
deste Registro, que corresponde a um prédio e seu respectivo terreno situados à Avenida General Ataliba Leonel nº 
3.726, no 22º Subdistrito-Tucuruvi, pelo atual titular de domínio: INSTITUTO PAULISTA DE HIGIENE MEDICINA FO-
RENSE E DO TRABALHO LTDA, CNPJ nº 59.568.519/0001-13, com sede nesta Capital, na Rua Doutor Cesar nº 530, 9º 
andar, Bairro Santana, anteriormente em titularidade de JOÃO BAPTISTA OPITZ JUNIOR, brasileiro, médico, RG nº 
7.355.900-SSP/SP, CPF/MF nº 004.051.068-90, e sua mulher MARTA BARONIAN OPITZ, brasileira, dentista, RG nº 
9.806.785-SSP/SP, CPF/MF nº 088.604.948-26, casados pelo regime da comunhão parcial de bens, na vigência da Lei 
6.515/77, residentes e domiciliados nesta Capital, na Rua Pascoal Afonso nº 88, onde os imóveis mencionados nos itens 
“a” e “b”, acima foram indicados como confrontantes. Em conformidade com a legislação pertinente, notifico-os para que 
apresentem, caso haja interesse, manifestação por escrito em quinze (15) dias, contados da primeira publicação deste 
Edital a este Registro de Imóveis, localizado na Rua Conselheiro Crispiniano nº 29, 3º andar, com horário de funciona-
mento das 9h às 16h, de segunda à sexta-feira. Cientifico-os que a não apresentação da manifestação no prazo estipula-
do, conforme §4º, inciso II, do mencionado art. 213 da Lei 6.015/73, presumir-se-ão suas anuências com relação ao que 
foi requerido. Dado e passado nesta Cidade de São Paulo, aos dez(10) dias do mês de fevereiro de dois mi l e vinte. O 
Oficial Substituto. 
 

EDITAL 
PAULO ADEMIR MONTEIRO, Oficial Substituto do Décimo Quinto Registro de Imóveis de São Paulo – Capital, segundo 
as atribuições conferidas pelo artigo 216-A, § 4º, da Lei 6.015/73, com redação dada pela Lei nº 13.105/2015, e artigos 
11 e 16 do Provimento 65 do  Conselho Nacional de Justiça, pelo presente Edital, NOTIFICA: a) AMALETO CERRI e 
ANTONIA APPARECIDA PINHEIRO CERRI, eventuais herdeiros ou sucessores, titulares de domínio do imóvel usucapi-
endo situado na Rua Luísa Scarpini nº 187,  no 22º Subdistrito Tucuruvi, objeto da matrícula nº 156.882, deste Registro; 
b) terceiros eventualmente interessados, que foi apresentado e protocolado sob nº 861.871 em data de 18 setembro de 
2019, o requerimento e demais documentos, pelos quais: ROSEVANI LEITE DE MORAES BORALI, brasileira, técnica de 
segurança trabalho, RG nº 6.789.377-6-SSP/SP, CPF/MF nº 114.449.608-06, e seu marido MÁRIO BORALI, brasileiro, 
funcionário Público Federal, aposentando, RG nº 3.289.999-6-SSP/SP, CPF/MF nº 444.276.898-68, casados pelo regime 
da comunhão universal de bens, anteriormente à vigência da Lei 6.515/77, residentes e domiciliados na Rua Ladário nº 
143, Parada Inglesa, nesta Capital; e  ROSALI LEITE DE MORAES, brasileira, solteira, funcionária Pública Federal, apo-
sentada, RG nº 6.789.378-8-SSP/SP, CPF/MF nº 012.126.408-45, residente e domiciliada na Rua Augusto Tortorelo de 
Araujo nº 137, Jardim São Paulo, nesta Capital, com fundamento no artigo 1.238 do Código Civil, requereram a declara-
ção de domínio, por usucapião, alegando que exercem a posse mansa, pacífica e sem contestação pelo prazo legal, por 
si e seu antecessores, do seguinte imóvel, constituído de Um prédio e seu respectivo terreno situado na Rua Luísa Scar-
pini nº 187, com área superficial de 300,00 metros quadrados, cadastro municipal nº 068.434.0002-7, objeto da Matrícula 
nº 156.882, deste Registro, no 22º Subdistrito-Tucuruvi. O referido imóvel tem como titulares de domínio: AMALETO 
CERRI e ANTONIA APPARECIDA PINHEIRO CERRI; e como confrontantes tabulares e ocupantes: JULIANA TIBÉRIO 
CALDEIRA; VILMA DOS SANTOS SEIVA ou VILMA GONÇALVES DOS SANTOS SEIVA; ELVIO SEIVA; VANESSA 
SILVA SOUZA e CAROLINA SILVA SOUZA. Fica advertido que a não apresentação de impugnação, neste Registro, lo-
calizado na Rua Conselheiro Crispiniano nº 29, 3º andar, com horário de funcionamento das 9h às 16h, de segunda a 
sexta-feira, no prazo de quinze (15) dias, contado da data da primeira publicação deste Edital, nos termos do artigo 257, 
III do CPC, implicará na anuência ao pedido de reconhecimento extrajudicial da usucapião, cujo registro será efetuado na 
forma da Lei. Dado e passado nesta Cidade de São Paulo, aos sete (07) dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte. O 
Oficial Substituto. 

EDITAL 
PAULO ADEMIR MONTEIRO, Oficial Substituto do Décimo Quinto Registro de Imóveis de São Paulo – Capital, segundo 
as atribuições conferidas pelo artigo 216-A, § 4º, da Lei 6.015/73, com redação dada pela Lei nº 13.105/2015, e artigos 
11 e 16 do Provimento 65 do  Conselho Nacional de Justiça, pelo presente Edital, NOTIFICA: a) MARIA PIEDADE, even-
tuais herdeiros ou sucessores, titular de domínio do imóvel usucapiendo situado na  Rua Geolândia nº 978, esquina com 
a Rua Olegário Piedade, bairro de Vila Medeiros; b) JOÃO TRINDADE CAXIADO, eventuais herdeiros ou sucessores 
proprietários do imóvel confrontante situado na Rua Olegário Piedade nº 185, Vila Medeiros, objeto da transcrição nº 
53.857, deste Registro; c) Eventuais ocupantes do imóvel situado Rua Olegário Piedade nº 185, Vila Medeiros; d) Tercei-
ros eventualmente interessados, que foi apresentado e protocolado sob nº 864.223 em data de 15 de agosto de 2019, o 
requerimento e demais documentos, pelo qual o casal  ANTENOR PARAISO ARAUJO, brasileiro, funcionário público, RG 
nº 5.587.984-6-SSP/SP, CPF/MF nº 476.247.108-97 e sua mulher ROSELI RIBEIRO ARAUJO, brasileira, funcionária pú-
blica, RG nº 7.825.939-3-SSP/SP, CPF/MF nº 818.721.438-49, casados pelo regime da comunhão de bens, ambos resi-
dentes e domiciliados na Rua Geolândia nº 978, Vila Medeiros, com fundamento no artigo nº 1.242 do Código Civil, re-
quereram a declaração de domínio, por Usucapião Extrajudicial, em conformidade com artigo 216 – A - §6º, da Lei nº 
6.515/77, com redação da Lei nº 13.105/2015, provimento nº 65/2017 do CNJ, e itens 425 a 434, Seção XII, do Capítulo 
XX, das Normas Serviço da Corregedoria da Justiça, alegando que exerce a posse mansa, pacífica, exclusiva e contínua 
pelo prazo legal, por si e seus antecessores, do imóvel constituído, situado na Rua Geolândia nº 978, esquina com a Rua 
Olegário Piedade, bairro de Vila Medeiros, no 22º Subdistrito-Tucuruvi, com área superficial de 100,00 metros quadrados, 
cadastro municipal nº 066.344.0171-3, remanescente de área maior, objeto da transcrição nº 34.810, deste Registro. O 
referido imóvel tem como titular de domínio: MARIA PIEDADE e como confrontantes tabulares e ocupantes: JOÃO 
TRINDADE CAXIADO, ANTENOR ARAUJO, e sua mulher ROSELI RIBEIRO ARAUJO; ARIOVALDO PARAÍSO ARAÚ-
JO. Fica advertido que a não apresentação de impugnação, neste Registro, localizado na Rua Conselheiro Crispiniano nº 
29, 4º andar, com horário de funcionamento das 9h às 16h, de segunda a sexta-feira, no prazo de quinze (15) dias, con-
tado da data da primeira publicação deste Edital, nos termos do artigo 257, III do CPC, implicará na anuência ao pedido 
de reconhecimento extrajudicial da usucapião, cujo registro será efetuado na forma da Lei. Dado e passado nesta Cidade 
de São Paulo, aos sete (07) dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte. O Oficial Substituto. 

 
 
 
1ª VC – Foro de Cotia. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 30 DIAS. PROCESSO Nº 1004311 
90.2016.8.26.0152. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara Cível do Foro de Cotia, Estado de São 
Paulo, Dr(a). Seung Chul Kim, na forma da lei, etc. FAZ SABER a RODRIGO NASCIMENTO 
RAMOS (CPF. 363.285.198-06), que AMC Serviços Educacionais LTDA, lhe ajuizou uma ação 
Monitória, para o recebimento de R$ 10.581,49 (Jun/2016), referente ás mensalidades não pagas, 
no ano de 2011, oriundas do Contrato de Prestação de Serviços Educacionais, firmado entre as 
partes. Estando o requerido em lugar incerto e não sabido, CITADO fica, para que, em 15 dias, a 
fluir do prazo supra, pague o débito atualizado (ficando isento de custas e honorários) ou embargue 
a ação, sob pena de constituir-se de pleno direito, o título executivo judicial, nomeando-se curador(a) 
especial. Será este edital afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. 
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EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1094956-55.2018.8.26.0100. O(A) MM. Juiz(a) de Direito
da 21ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Márcio Teixeira Laranjo, na forma da Lei, etc.
FAZ SABER a(o) JOSÉ BOLUARTE ALARCON, Peruano, Separado judicialmente, Comerciante, RG Y000763-9, CPF
127.045.688-12, com endereço à Rua do Caju, 478, Jardim das Cerejeiras, CEP 06724-015, Cotia - SP, que lhe foi
proposta uma ação de Despejo Por Falta de Pagamento por parte de ALICE DE PAULA JIMENES DIAS, objetivando
a restituição do imóvel situado nesta Capital na Rua Professor Oliveira Fausto, nº 216/222 Casa 02 - Alto da Mooca,
CEP 03184-050, devidamente locado ao requerido conforme Contrato de Locação por escrito, ante ao longo
inadimplemento existente. Estando o requerido em lugar ignorado, foi deferida a citação por edital, para que em 15
dias, a fluir dos 20 dias supra, ofereça contestação, sob pena de presumirem-se como verdadeiros os fatos alegados..
Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o
presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São
Paulo, aos 10 de dezembro de 2019.

 
 

3ª VC – Regional Lapa. EDITAL DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO- PRAZO DE 30 DIAS. PROCESSO 
Nº 1010056-10.2016.8.26.0004. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 3ª Vara Cível, do Foro Regional IV - 
Lapa, Estado de São Paulo, Dr(a). Sidney Tadeu Cardeal Banti, na forma da Lei, etc. FAZ SABER 
a(o) VALERIA COSTA MURARI, Brasileira, RG 25982761, CPF 161.020.658-40, que lhe foi 
proposta uma ação de Execução de Título Extrajudicial por parte de MD Educacional LTDA, para 
a cobrança do valor R$35.941,40 (Ago/2016), corrigidos e acrescidos de encargos legais, 
decorrentes do Instrumento Particular de Confissão e Novação de Dívida, firmado entre as partes 
em 28/01/2015. Estando a executada em lugar incerto e não sabido, foi determinado a sua 
CITAÇÃO, por EDITAL, com fundamento no Art. 256, inciso II do CPC, para que no prazo de 3 (três) 
dias, a fluir os 30 dias supra, fluindo da data da publicação única ou, havendo mais de um, da 
primeira (Art. 257, inciso III do CPC), pague o débito, devendo o mesmo ser atualizado e acrescido 
das custas e honorários na época do pagamento com a advertência de que esta verba será reduzida 
pela metade na hipótese de integral (art. 827, § 1º, do CPC) ou ofereça embargos no prazo de 15 
(quinze) dias (art. 231, do CPC), podendo ainda depositar 30% do valor em execução (incluindo 
custas e honorários de advogado), no prazo para oferta dos embargos, permitirá ao executado 
requerer seja admitido o pagamento do saldo remanescente em até 6 (seis) parcelas mensais, 
acrescidas de correção monetária e juros de 1% (um por cento) ao mês, bem como sua 
INTIMAÇÃO, por edital, do bloqueio realizado através do sistema BACENJUD que recaiu sobre o 
valor de R$386,79. Não efetuado o pagamento procederá a penhora e avaliação de tantos bens 
quantos bastem para a satisfação da dívida, ficando advertido que será nomeado curador especial 
em caso de revelia. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA 
MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 05 de fevereiro de 2020. 

 
 
 
 
 

 
 
 

30ª VC - Capital. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1029218-86.2019. 
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 ADRIANA ODA (CPF. 
127.401.518-96) que VSTP EDUCAÇÃO LTDA, lhe ajuizou uma ação de Execução para o 
recebimento de R$12.206,96 (Abril/2019), referente às parcelas vencidas entre 15/03/2017 á 
15/01/2018, oriundas do Contrato de Prestação de Serviços Educacionais firmado entre as partes. 
Estando a executada em lugar ignorado, foi deferida a sua CITAÇÃO por EDITAL, para que em 03 
dias, pague o débito atualizado ou em 15 dias embargue, ou reconheça o crédito da exequente, 
comprovando o depósito de 30% do valor da execução, inclusive custas e honorários, podendo 
requerer que o pagamento restante seja feito em 6 parcelas mensais atualizadas, prazos estes que 
começarão a fluir após os 20 dias supra, sob pena de penhora e avaliação, ficando advertida que 
será nomeado curador especial em caso de revelia (art. 257, IV, do CPC). Será o presente edital, 
por extrato, afixado e publicado na forma da lei. 

 
 
 

 
 

4ª VC – Regional Tatuapé. EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 
0006702-74.2019.8.26.0008 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 4ª Vara Cível, do Foro Regional VIII - 
Tatuapé, Estado de São Paulo, Dr(a). Rubens Pedreiro Lopes, na forma da Lei, etc. FAZ SABER 
a(o) BRUNO ROCCO BRETAS, Brasileiro, RG 460160230, CPF 371.372.418-08, que por este 
Juízo, tramita de uma ação de Cumprimento de Sentença, movida por AMC - Serviços 
Educacionais 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$10.966,64, em 23/08/2019, 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 18 de dezembro de 2019. 

 

42ª VC – Capital. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1096770-39.2017. 
8.26.0100. O MM. Juiz de Direito da 42ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr. 
Marcello do Amaral Perino, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a ROBERTA MATOS DA CUNHA, 
CPF 479.992.762-00, que lhe foi proposta uma ação de Procedimento Comum por parte de 
INSTITUIÇÃO PAULISTA ADVENTISTA DE EDUCAÇÃO E ASSIST. SOCIAL – Região Adm. 
Paulistana, objetivando a cobrança de R$ 12.677,47 (Ago/2017), oriundos do contrato de prestação 
de serviços educacionais, firmado entre as partes referente ÀS mensalidades de Fevereiro a 
Dezembro de 2016, vencidas e não pagas. Encontrando-se a requerida em lugar ignorado, foi 
determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para que, no 
prazo de 15 dias úteis, a fluir após os 20 dias supra, conteste o feito, sob pena de confissão e 
revelia, ficando advertida, nesta última hipótese, da nomeação de 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 14 de junho de 2019. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
        
 
 
 
 

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1027074-50.2016.8.26.0002 
O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro Regional II - Santo Amaro, Estado de 
São Paulo, Dr(a). Caio Moscariello Rodrigues, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) 
SÉRGIO FREIRE DE SOUZA, CPF 170.844.168-97, que lhe foi proposta uma ação de 
Execução de Título Extrajudicial por parte de Banco Bradesco S/A para cobrança da 
quantia de R$ 72.978,66 (março/2019 - fls. 87), dívida esta oriunda do Instrumento 
Particular de Confissão de Dívidas e Outras Avenças - nº 444/9.986.692, firmado em 
27/08/2015. 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 03 
dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, pague o débito atualizado, sob 
pena de penhora em tantos de seus bens quantos bastem à garantia da execução. Em caso 
de pagamento dentro do tríduo a verba honorária será reduzida pela metade. No prazo 
para embargos, reconhecendo o crédito do exeqüente e depositando 30% do valor em 
execução, incluindo custas e honorários advocatícios, poderá o executado requerer o 
pagamento do restante em 06 parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e juros 
de 1% ao mês. Não sendo efetuado o pagamento, fluirá o prazo de 15 (quinze) dias para 
apresentação de embargos à execução. Em 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 09 de janeiro de 2020.

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1037192-85.2016.8.26.0002 
O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro Regional II - Santo Amaro, Estado de São 
Paulo, Dr(a). Caio Moscariello Rodrigues, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) RESULTA 
INTELIGENCIA DE NEGOCIOS LTDA, CNPJ 13.196.515/0001-50, RODRIGO ALCANTARA 
LISBOA FERREIRA, CPF 025.888.907-17, que lhe foi proposta uma ação de Execução de 
Título Extrajudicial por parte de Banco Bradesco S/A, para cobrança da quantia de R$ 
38.315,67, dívida esta oriunda da Cédula de Crédito Bancário Empréstimo - Capital de Giro, 
sob n° 385/9.942.913, firmada em 01/02/2016. 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 03 dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, pague o 
débito atualizado, sob pena de penhora em tantos de seus bens quantos bastem à garantia da 
execução. Em caso de pagamento dentro do tríduo a verba honorária será reduzida pela 
metade. No prazo para embargos, reconhecendo o crédito do exeqüente e depositando 30% 
do valor em execução, incluindo custas e honorários advocatícios, poderá o executado 
requerer o pagamento do restante em 06 parcelas mensais, acrescidas de correção 
monetária e juros de 1% ao mês. Não sendo efetuado o pagamento, fluirá o prazo de 15 
(quinze) dias para apresentação de embargos à execução. Em 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 04 de dezembro de 2019.


             

                     
               
 

                    

                  



                   

               
             


 
    

  
                  




 

Processo 0020201-43.2018.8.26.0564 (processo principal 1008311-95.2015.8.26.0564) - Cumprimento de sentença - Contratos
Bancários - IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINACEIROS S.A. - Marcio Eder Morais - EDITAL DE
INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0020201-43.2018.8.26.0564. - 681/2015. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara
Cível, do Foro de São Bernardo do Campo, Estado de São Paulo, Dr(a). Mauricio Tini Garcia, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o)
MARCIO EDER MORAIS, CPF 747.816.936-87, que por este Juízo, tramita de uma ação de Cumprimento de Sentença, movida
por IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS 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$ 106.202,55 (cento e seis mil, duzentos
e dois reais e cinquenta e cinco 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 São Bernardo
do Campo, aos 16 de agosto de 2018.

EDITAIS. PRIMEIRA VARA CÍVEL DO FORO REGIONAL “V” - SÃO MIGUEL PAULISTA - 1º OFÍCIO CÍVEL RESPEC-
TIVO. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1014391-98.2018.8.26.0005. O(A) MM. Juiz(a) de
Direito da 1ª Vara Cível, do Foro Regional V - São Miguel Paulista, Estado de São Paulo, Dr(a). Vanessa Carolina
Fernandes Ferrari, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) FABIANO BERTO DOS SANTOS, Brasileiro, RG 46.973.402-
4, CPF 379.239.538-05, com endereço à Rua Santa Barbara do Sul, 16 A, Jardim Senice, CEP 08141-093, São Paulo
- SP, que lhe foi proposta uma ação de Execução de Título Extrajudicial por parte de Estabelecimentos Brasileiros de
Educação Ltda, alegando em síntese: Cobrança da quantia de R$ 13.786,08 representada pelo Instrumento
Particular de Confissão de Dívida nº 198489 . Encontrando-se o executado em lugar incerto e não sabido foi
determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para o pagamento integral do
débito no prazo de 03 dias ou no prazo de 15 dias oferecer embargos à execução podendo no mesmo prazo firmar
pedido de parcelamento do débito mediante reconhecimento da dívida e depósito judicial de 30% do valor da
execução, incidente também sobre custas e honorários e pagamento do saldo de 70% em seis parcelas mensais,
corrigidas monetariamente e acrescida de juros de mora de 1% ao mês (art. 916, CPC). Não havendo manifestação
nos autos , o executado será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital,
por extrato, publicado na forma da lei.

EDITAL DE CITAÇÃO. Processo Digital nº: 1022774-03.2019.8.26.0564. Classe: Assunto: Reintegração / Manutenção
de Posse - Esbulho / Turbação / Ameaça. Requerente: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E
URBANO DO ESTADO DE SÃO PAULO - CDHU. Requerido: Antonia Cleide Fernandes da Silva e outro. EDITAL DE
CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1022774-03.2019.8.26.0564. O MM. Juiz de Direito da 8ª Vara Cível,
do Foro de São Bernardo do Campo, Estado de São Paulo, Dr. Gustavo Dall’Olio, na forma da Lei, etc. Faz Saber
a Antonia Cleide Fernandes da Silva (CPF. 291.350.848-04) e Márcio Yassui (RG. 132884999), que Companhia de
Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo - CDHU lhes ajuizou ação de Rescisão de Contrato
de Cessão de Posse e Promessa de Compra e Venda de Imóvel e outras avenças cumulada com Reintegração de
Posse, objetivando a procedência da ação, com a rescisão do Contrato de Cessão de Posse e Promessa de Compra
e Venda de Imóvel e Outras Avenças e a consequente reintegração da autora na posse do imóvel sito à Rua Eiji Kikut,
s/nº - C: U1, B:E, Apto 41, Cep: 09852-040, no Município de São Bernardo do Campo/SP, condenando os requeridos
ao perdimento dos valores despendidos a título de amortização do financiamento, a título de indenização pela fruição
indevida do bem ou, se assim não entender o Juízo, que seja arbitrado valor mensal pela ocupação do imóvel, a ser
compensado com os valores desembolsados pelos requeridos, além do perdimento das eventuais benfeitorias introduzidas
no imóvel, bem como que os valores desembolsados pelos requeridos também deduzidos os montantes correspondentes
a eventuais débitos de IPTU, água e condomínio incidentes sobre o imóvel no período de sua ocupação, condenando-
os, ainda, ao pagamento das verbas sucumbenciais. Estando os requeridos em lugar ignorado, foi deferida a citação
por edital, para que em 15 dias, a fluir dos 20 dias supra, ofereçam contestação, sob pena de presumirem-se como
verdadeiros os fatos alegados. Não sendo contestada a ação, os requeridos serão considerados revéis, caso em que
será nomeado curador especial. Será o presente, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado
nesta cidade de São Bernardo do Campo, aos 31 de janeiro de 2020.

B5gazetasp.com.br
Terça-feira, 11 De fevereiro De 2020 Economia
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11 e 12/02
3 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 0048929-47.2012.
valor total: R$ 30,00
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11 e 12/02
2 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 1020805-92.2016.
valor total: R$ 20,00



 

  

 
                   

          K-11e12/02

11 e 12/02
2 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 1037046-10.2017.
valor total: R$ 20,00



  


         



           K-11e12/02

11 e 12/02
4 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 1011955-06.2017.
valor total: R$ 40,00




                   

     
                 
   


  
 
 
                
 
                   

   K-11e12/02

11 e 12/02
2 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 1008314-55.2018.
valor total: R$ 20,00
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11 e 12/02
3 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 1005061-25.2019.
valor total: R$ 30,00




                


  
                



       K-11e12/02

11 e 12/02
2 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 0001242-24.2019.
valor total: R$ 20,00



                 

 
                


  K-11e12/02

11 e 12/02
2 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 0003994-66.2019.
valor total: R$ 20,00
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11 e 12/02
4 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
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valor total: R$ 40,00
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11 e 12/02
3 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 1014376-43.2015.
valor total: R$ 30,00

                 


   

               



        
                  
      K-11e12/02

11 e 12/02
2 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 0000298-94.2018.
valor total: R$ 20,00
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11 e 12/02
2 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 0043246-04.2011.
valor total: R$ 20,00

  
                
 


                 
                 
                   
                   

         K-11e12/02

11 e 12/02
2 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 0014314-84.2013.
valor total: R$ 20,00




               
               
              

         


       K-11e12/02

11 e 12/02
2 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 1014616-86.2016.
valor total: R$ 20,00

  
                    




    

                

    K-11e12/02

11 e 12/02
4 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 1027358-90.2018.
valor total: R$ 40,00
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AGÊNCIA DESTAK DE PUBLICIDADE LTDA ME.
Editais, Atas, Balanços, Avisos, Declarações, Comunicados.

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

11 e 12/02
3 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 0043113-89.2019.
valor total: R$ 30,00
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11 e 12/02
3 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 101017996.2019.
valor total: R$ 30,00




    



 




                

    K-11e12/02

11 e 12/02
3 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 1008084-39.2014.
valor total: R$ 30,00



              


     
 
                

                



 
   K-11e12/02

11 e 12/02
3 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 1024390-77.2018.
valor total: R$ 30,00



            


       
  


                  
                

   
      K-11e12/02

11 e 12/02
3 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 1015693-64.2018.
valor total: R$ 30,00



               

              




                  
               
  
  
      K-11e12/02

11 e 12/02
2 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 1004788-63.2019.
valor total: R$ 20,00



              


     

                  


     K-11e12/02

11 e 12/02
3 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 1005442-56.2016.
valor total: R$ 30,00




  
     
                 




 
               
   

 

  K-11e12/02

11 e 12/02
3 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 0006980-75.2019.
valor total: R$ 30,00
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11 e 12/02
2 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 1099265-90.2016.
valor total: R$ 20,00









  K-11e12/02

11 e 12/02
3 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
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valor total: R$ 30,00



                
                
              
               

                    
 
               

                
         K-11e12/02

11 e 12/02
2 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 1012656-57.2019.
valor total: R$ 20,00
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Autorização de Publicação

11/02
3 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 1000689-20.2016
valor total: R$ 15,00
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11/02
3 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 1015781-04.2017.
valor total: R$ 15,00
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11/02
3 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 1043924-66.2018.
valor total: R$ 15,00



              


               


                  
                   

  



             K-11/02

11/02
3 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 1003612-07.2013.
valor total: R$ 15,00




             

  


                



     K-11/02

Processo 0038510-56.2008.8.26.0114 (114.01.2008.038510) - Execução de Título Extrajudicial - Espécies de
Contratos - Banco Bradesco S/A - Hemocat Hemodinamica e Cateterismo - Edson Ademir Bocchi - Maeve de Barros
Correia - EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0038510-56.2008.8.26.0114. O(A) MM. Juiz(a)
de Direito da 5ª Vara Cível, do Foro de Campinas, Estado de São Paulo, Dr(a). Renata Manzini, na forma da Lei, etc.
FAZ SABER a HEMOCAT HEMODINAMICA E CATETERISMO, CNPJ 68.005.032/0001-13, e MAEVE DE BARROS
CORREIA, CPF 083.970.824-68, que lhes foi proposta uma ação de Execução de Título Extrajudicial por parte de
Banco Bradesco S/A, alegando em síntese que os executados celebraram em 21/01/2008, Contrato de Cédula de
Crédito Bancário Conta Garantida no valor de R$ 40.000,00 a ser pago em 90 dias. O pactuado não foi cumprido
pelos executados. Requer a citação dos executados, a penhora de tantos bens quantos bastem; se sobre bens
imóveis, que proceda inscrição no Registro de Imóveis; expedição de ofício ao Banco Central para penhora de ativos
financeiros, inclusive a indisponibilidade até o valor do crédito. Encontrando-se o executado 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 03 dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, efetue o pagamento da dívida, sob pena de
penhora, podendo opor embargos à execução, no prazo de 15 dias, nos termos da lei. Será o presente edital, por
extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Campinas, aos 28 de
novembro de 2019.

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1000081-89.2016.8.26.0609. O(A) MM. Juiz(a) de Direito
da 2ª Vara Cível, do Foro de Taboão da Serra, Estado de São Paulo, Dr(a). Ruslaine Romano, na forma da Lei, FAZ
SABER a ANTONIO BARBOZA DOS SANTOS que lhe foi proposta uma ação de Procedimento Comum Cível por parte
de Isashi Morimoto, objetivando a quantia de R$ 14.564,03 (janeiro de 2016), decorrente do Contrato de Locação
do imóvel para uso residencial situado na Avenida Paulo Ayres n° 75, apartamento 16, bloco 18, Parque Pinheiros,
Taboão da Serra/SP. 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 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.

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1011434-03.2016.8.26.0068. 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) ISRAEL MESSIAS DOS SANTOS, Brasileiro, RG 599129129, CPF 001.019.736-24, que lhe
foi proposta uma ação de Execução de Título Extrajudicial por parte de BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A, CNPJ
90.400.888/0001-42, alegando, em síntese, inadimplemento. 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 07 de janeiro de 2020.




       
    



 

                 
   
  



 
 
 



             
                
               

                    
   



                  





 

 

Solaris Equipamentos e Serviços S.A.
CNPJ/MF nº 01.633.840/0001-54 - NIRE 35.300.183.070

Ata de Assembleia Geral Extraordinária realizada em 30 de Janeiro de 2020
(Lavrada sob a forma de sumário de acordo com a autorização contida no parágrafo 1º do artigo 130 da Lei nº 6.404/76)

1. Data, hora e local: Aos 30 dias do mês de janeiro de 2020, às 10:00h, na sede social da Solaris Equipamentos e 
Serviços S.A. (“Companhia”), localizada na Cidade de Osasco, Estado de São Paulo, na Avenida Lourenço Belloli, nº 1050 
e 1250 parte, Parque Industrial Mazzei, CEP 06268-110. 2. Convocação e presença: Dispensadas as formalidades de 
convocação, nos termos do artigo 124, §4º, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei das S.A.”), 
tendo em vista a presença de acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia. 3. Mesa: Presidente: 
James Oliver Guerreiro Carneiro; e Secretária: Camila Delfi ni dos Santos Conrado. 4. Ordem do dia: Deliberar sobre: (i) a 
redução do capital social da Companhia, por julgá-lo excessivo; (ii) a alteração do caput do artigo 5º do estatuto social da 
Companhia; e (iii) autorização à diretoria para a prática de atos necessários à implementação das deliberações aprovadas. 
5. Deliberações: Após análise da matéria da ordem do dia, os acionistas da Companhia, por unanimidade de votos e sem 
reservas, deliberaram o quanto segue:  (i) Aprovar a redução do capital social da Companhia no valor de R$ 2.347.127,55 
(dois milhões, trezentos e quarenta e sete mil, cento e vinte e sete reais e cinquenta e cinco centavos), passando o capital 
social dos atuais R$ 238.843.826,93 (duzentos e trinta e oito milhões, oitocentos e quarenta e três mil, oitocentos e vinte 
e seis reais e noventa e três centavos) para R$ 236.496.699,38 (duzentos e trinta e seis milhões, quatrocentos e noventa e 
seis mil, seiscentos e noventa e nove reais e trinta e oito centavos), sem cancelamento de ações, mantendo-se inalterado 
a participação da Mills Estruturas e Serviços de Engenharia S.A. (“Mills”) no capital social da Companhia, com restituição, 
mediante a entrega dos equipamentos listados no Anexo I, devidamente arquivado na sede da Companhia, considerando 
que o capital social se tornou excessivo para o normal desenvolvimento dos negócios da Companhia e para a consecução 
do seu objeto social, nos termos do caput do artigo 173 da Lei das S.A. A redução de capital em questão somente se tornará 
efetiva e a entrega dos equipamentos será efetivada após o cumprimento das seguintes condições, cumulativamente: (i) 
decurso do prazo de 60 (sessenta) dias após a publicação desta ata para oposição de credores quirografários, sem que 
tenha sido apresentada pelos credores quirografários oposição a essa deliberação ou, se tiver havido oposição, mediante a 
prova do pagamento ou depósito judicial dos valores devidos a tais credores, nos termos do artigo 174 da Lei das S.A.; e (ii) 
anuência dos debenturistas da Companhia. (ii) Aprovar a alteração, em face das deliberações acima, do caput do artigo 5º 
do estatuto social da Companhia, o qual passará a vigorar com a seguinte redação: “Artigo 5º – O Capital Social é de R$ 
236.496.699,38 (duzentos e trinta e seis milhões, quatrocentos e noventa e seis mil, seiscentos e noventa e nove reais e trinta 
e oito centavos), dividido em 154.346.537 (cento e cinquenta e quatro milhões, trezentas e quarenta e seis mil, quinhentas 
e trinta e sete) ações ordinárias, todas nominativas e sem valor nominal, já totalmente subscritas e integralizadas pelos 
acionistas em moeda corrente nacional.” (iii) Ficam os Diretores da Companhia autorizados a praticar todos e quaisquer atos 
necessários à formalização da redução de capital social ora aprovado. 6. Encerramento: Nada mais havendo a ser tratado, 
foi oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso e, como ninguém se manifestou, foram declarados encerrados os 
trabalhos, com a lavratura desta ata, a qual foi lida, aprovada e assinada por todos os presentes. 7. Assinaturas: Presidente: 
James Oliver Guerreiro Carneiro; e Secretária: Camila Delfi ni dos Santos Conrado. Acionistas: Mills Estruturas e Serviços de 
Engenharia S.A. e Sérgio Kariya. A presente é cópia fi el da ata lavrada no livro próprio. São Paulo, 30 de janeiro de 2020. 
James Oliver Guerreiro Carneiro - Presidente, Camila Delfi ni dos Santos Conrado - Secretária.

EDITAL DE CITAÇÃO – PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos autos da Ação de Usucapião, Processo nº 1037946-58.2015.8.26.0100 
(USUC 455) A Doutora Ana Claudia Dabus Guimarães e Souza de Miguel, MM. Juiza de Direito da 1ª Vara de Registros Públicos do Foro 
Central/SP, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a José Jacques de Jesus, Maria Cecilia Padrão de Jesus, réus ausentes, incertos, 
desconhecidos, eventuais interessados, bem como seus cônjuges, se casados forem, herdeiros e/ou sucessores, que Derby Lopes 
Rodrigues e Claudia Amaral Rodrigues ajuizaram ação de USUCAPIÃO, visando a declaração de domínio sobre a unidade autônoma 
consistente no apartamento 83, localizado no 8º andar ou 9º pavimento do Edifício Carla, e box simples nº 77, no 1º pavimento ou andar 
térreo do mesmo edifício, para estacionamento de um carro médio, situados na Rua Itacema, nºs 221 e 239 28º Subdistrito Jardim 
Paulista/SP, apartamento nº 83 com a área útil de 103,00 m², área de 9,3510 m² nas partes de uso comum, somando a área total de 
112,3510 m², com uma quota parte ideal no terreno correspondente a 0,009094 do seu todo; e box nº 77 - com área de 26,00 m², 
correspondendo-lhe uma quota ideal no terreno de 0,002002 de seu todo, contribuinte n° 016.065.0571-8 e 016.065.1107-6, 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 dias úteis, a fluir após o prazo de 20 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. São Paulo, 31 de janeiro de 2020. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. Processo nº 1001564-80.2017.8.26.0008. O MMº Juíz de Direito da 1ª Vara Cível do Foro 
Regional VIII – Tatuapé/SP, Dr. Paulo Guilherme Amaral Toledo, na forma da Lei, etc. Faz Saber a Amanda Guedes Mazza, RG. 
47.860.522-5 e CPF. 395.297.618.05, que FEBASP - ASSOCIAÇÃO CIVIL, MANTENEDORA DO CENTRO UNIVERSITÁRIO BELAS 
ARTES DE SÃO PAULO - SP, ajuizou ação Monitória para cobrança de R$ 13.173,33 (Fevereiro/2017), relativos ao Contrato de Prestação 
de Serviços Educacionais firmado entre as partes em meados de 2011, no curso de Publicidade e Propaganda oferecido pela Autora, onde a 
ré deixou de pagar as mensalidades vencidas nos meses de: Fevereiro, Março, Abril, Maio e Junho de 2012. Estando a ré em lugar 
ignorado, expede-se o edital, para que em 15 dias, a fluir dos 20 dias supra, pague o débito (ficando isenta de custas processuais), acrescido 
de honorários advocatícios equivalentes a 5% do valor do débito (artigo 700, 701 e 702 do NCPC), ou ofereça embargos, sob pena de 
converter-se o mandado inicial em mandado executivo. No caso de revelia, será nomeado curador especial. Será o presente edital, afixado e 
publicado na forma da Lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 22 de janeiro de 2020. 
 
Edital de Citação com Prazo de 20 dias. Processo nº 1009403-90.2016.8.26.0009. O Dr. Luiz Fernando Pinto Arcuri, MMº Juíz de Direito 
da 1ª Vara Cível do Foro Regional IX – Vila Prudente/SP, Faz Saber a ADÉCIO BARRIOS, CPF. 021.840.598-70, que ALEXSANDRA 
CRISTIANE DA SILVA, ajuizou ação Monitória para cobrança de R$ 20.296,19 (Agosto/2015), referente à Transação Comercial havida 
entre as partes em Julho de 2015, onde o réu emitiu (10) cheques do Banco Itaú - Agência: 0287 - C/C: 24608-6, a favor do Autor, dos quais 
oito foram devolvidos por insuficiência de fundos, conforme documentos descritos e anexados aos autos. Estando o réu em lugar ignorado, 
expede-se o edital, para que em 15 dias, a fluir dos 20 dias supra, pague o débito (ficando isento de custas processuais), acrescido de 
honorários advocatícios equivalentes a 5% do valor do débito (artigo 700, 701 e 702 do NCPC), ou ofereça embargos, sob pena de 
converter-se o mandado inicial em mandado executivo. No caso de revelia, será nomeado curador especial. Será o presente edital, afixado e 
publicado na forma da Lei. São Paulo, aos 03 de dezembro de 2019. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 30 DIAS. Processo nº 1008668-45.2014.8.26.0068. O MMº Juíz de Direito da 3ª Vara Cível do Foro 
de Barueri/SP, Dr. Raul de Aguiar Ribeiro Filho, na forma da Lei, etc. Faz Saber a Alexandre Rodrigues Gonçalves Neto, RG. 37.463.135-9 e 
CPF. 229.487.558-32, Solange Gonçalves Junqueira Franco, RG. 16.540.540-5 e CPF. 127.398.268-18, por si e na qualidade de 
Representantes Legais de Misael Paulo Gonçalves, RG 2.304.959, CPF 006.670.058-20 (Espólio) que lhe foi proposta ação de 
Procedimento Comum, por parte de J. Morais Imóveis e Administração S/C Ltda., alegando que intermediou a venda do imóvel localizado no 
Município de Santana de Parnaíba, Comarca de Barueri, Loteamento Alphaville Residencial 10, com área de 717,147,m², Matricula 91.122 
do Registro de Imóveis de Barueri/SP, e os réus não pagaram a comissão devida e que fora pactuado, conforme documentos descritos e 
anexados aos autos. Diante dos fatos, requer o Autor seja reconhecido por sentença a comissão de 6% sobre o valor da venda, no valor de 
R$ 60.000,00, corrigidos e acrescido de juros de 1% ao mês, bem como no valor de R$ 2.786,45, relativo às perdas (dano material despesas 
com as notificações, e danos morais correspondentes a 30 salários e juros de mora de 1% ao mês. Dá-se a causa o valor de R$ 70.000,00 
(Junho/2014). Estando os réus em lugar ignorado, foi determinada a CITAÇÃO por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para 
que, o 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, afixado e publicado na forma da Lei. Barueri, 13 de 
janeiro de 2020. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. Processo nº 0003612-98.2019.8.26.0609. O MMº Juíz de Direito da 3ª Vara Cível do 
Foro de Taboão da Serra/SP, Dr. NELSON RICARDO CASALLEIRO, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a COMERCIO INDUSTRIA 
MULTIFORMAS LTDA, CNPJ 61.966.131/0001-12, que por este Juízo, tramita de ação de Cumprimento de Sentença, movida por 
COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO, CNPJ 47.508.411/0001-56. Estando o réu em lugar ignorado, nos termos do artigo 513, 
§2º, IV do CPC, foi determinada a 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$ 17.695,21, devidamente atualizada (maio/2019), 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 Taboão da Serra, aos 29 de 
novembro de 2019. 
 
Edital de Citação com Prazo de 30 dias. Processo nº 0016411-68.1999.8.26.0224. A Dra. Beatriz de Souza Cabezas, MMª Juíza de Direito 
da 4ª Vara Cível da Comarca de Guarulhos/SP. Faz Saber a José Brasil de Oliveira, RG. 7.335.142 e CPF. 933.832.908-91, que 
PLASINCO LTDA, CNPJ. 50.296.896/0001-76, ajuizou ação de Execução para cobrança de R$ 42.823,19 (Maio/1999), referente a 
Diversas Duplicatas sacadas pela Indústria de Condutores Elétricos Brascobre Ltda e avalizadas pelo réu, que deixou de efetuar os devidos 
pagamentos, conforme documentos descritos e anexados aos autos. Estando o réu em lugar ignorado, expede-se edital, para que em 3 
dias, pague a dívida, custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios, fixados em 10% a contar da citação. (Em caso de 
pagamento integral no prazo declinado, os honorários advocatícios poderão ser reduzidos pela metade) ou querendo, ofereça Embargos à 
Execução, em 15 dias, a fluir após o prazo supra, sendo nomeado curador especial em caso de revelia (Art. 257 inciso IV do NCPC), 
presumindo-se verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor (Art. 344 do NCPC). Será o presente edital, afixado e publicado na 
forma da Lei. Dado e passado nesta cidade de Guarulhos, aos 29 de janeiro de 2020. 
 
Edital de Citação com Prazo de 20 dias. Processo nº 1043990-88.2018.8.26.0100. A Dra. Paula Velloso Rodrigues Ferreri, MMª Juíza de 
Direito da 28ª Vara Cível do Foro Central/SP, Faz Saber a Weliton Ubiratan da Silva, RG. 56.730.297-0 e CPF. 022.379.801-01, que M-FIR-
H EMPREENDIMENTOS LTDA, ajuizou ação Monitória para cobrança de R$ 59.967,64 (Abril/2018), onde o réu deixou de pagar (19) 
parcelas dos aluguéis vencidos e não pagos, do imóvel locado pelo Autor, situado na Rua Diana, nº 103 – Perdizes – SP, conforme 
documentos descritos e anexados aos autos. Estando o réu em lugar ignorado, expede-se o edital, para que em 15 dias, a fluir dos 20 dias 
supra, pague o débito (ficando isento de custas processuais), acrescido de honorários advocatícios equivalentes a 5% do valor do débito 
(artigo 700, 701, 702 do NCPC), ou ofereça embargos, sob pena de converter-se o mandado inicial em mandado executivo. No caso de 
revelia, será nomeado curador especial. Será o presente edital, afixado e publicado na forma da Lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta 
cidade de São Paulo, aos 23 de janeiro de 2020. 
 

Mineração Buritirama S.A.
CNPJ/MF nº 27.121.672/0001-01 – NIRE 35.300.139.836

Extrato da Ata da Assembleia Geral Extraordinária em 10 de julho de 2019
Aos 10/07/2019, às 10hs, em São Paulo/SP. Convocação: Dispensada. Presença: Totalidade. Mesa: João José Oliveira 
de Araújo, Presidente; Endrigo de Pieri Perfetti, Secretário. Deliberações por Unanimidade: (i) Alterada a Denominação 
Social prevista no Artigo 1º do seu Estatuto Social, o qual passa a vigorar com a seguinte redação: “Artigo 1º. A companhia 
denomina-se Buritirama Manganês S.A.. (ii) Aprovada a alteração do artigo 2º, do Estatuto Social da Companhia: “Artigo 
2º. A companhia tem a sua sede localizada na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 4.300, 15º andar, São Paulo/SP (Matriz 01), 
e 06 filiais, sendo: 02 filiais instaladas em Marabá/PA, uma na Estrada do Rio Preto, s/n, no km 135, Zona Rural (Filial 02) 
e a outra na Rodovia Transamazônica, s/n, km 08, Cidade Nova (Filial 03); Filial em Barcarena/PA, na Rodovia PA 483, s/n, 
km 18, Distrito de Vila do Conde (Filial 04), Filial em Nova Ipixuna/PA, na Estrada Vicinal Encantado, s/n, km 10, Zona Rural 
(Filial 05); Filial em Cumarú do Norte/PA, na Rua Santa Catarina, s/n, Centro (Filial 06), Filial em Palmas/TO, na Avenida 
B, Quadra 30, Lote 2, s/n, Altos, Aureny IV (Filial 07), podendo instalar outras filiais em qualquer localidade do território 
nacional ou do exterior.” (iii) Alterado o objeto social da Filial 06, CNPJ 27.121.672/0006-16 e NIRE 15900441821, com 
endereço alterado para a Rua Santa Catarina, s/n, Cumarú do Norte/PA, que, a partir da presente data, passará a exercer 
as atividades com a seguinte redação: “Artigo 4º. A companhia objetiva desenvolver as seguintes atividades: (a) realizar 
o aproveitamento de minas e jazidas minerais no território nacional e no exterior, através da pesquisa, exploração, benefi-
ciamento, industrialização, transporte, embarque e comércio de bens minerais e seus produtos derivados; (b) a aplicação 
industrial, em todas as suas formas, de minerais, metais, minérios e dos produtos resultantes da industrialização de 
minerais e seus produtos derivados; (c) o comércio, armazenagem, distribuição, movimentação e o transporte de minérios 
e produtos minerais, podendo importar máquinas, equipamentos e materiais necessários às suas atividades, assim como 
se empenhar em qualquer atividade acessória ou relacionada com seus fins principais; (d) a importação e exportação de 
produtos minerais e seus derivados; (e) a plantação e a comercialização de produtos agropecuários, florestais, minérios 
e produtos minerais, granéis, cargas gerais ou unitizadas, podendo, inclusive, proceder à importação e exportação des-
ses produtos; (f) pesquisar, desenvolver, implantar, produzir e comercializar produção florestal e de seus derivados em 
florestas plantadas ou manejadas, principalmente com o cultivo de eucalipto e produção de carvão vegetal; (g) exercer, 
no País ou no exterior, outras atividades que possam interessar, direta ou indiretamente, à realização do objeto social, 
inclusive pesquisa, industrialização, compra e venda, importação e exportação, bem como a exploração, industrialização 
e comercialização de recursos florestais e minerais dos produtos deles gerados e a prestação de serviços de qualquer 
natureza; (h) prestar serviços de logística integrada de transporte de cargas, compreendendo a captação, armazenagem, 
transbordo, distribuição e entrega no contexto de um sistema multimodal de transporte; (i) desenvolver atividades como 
armazéns gerais, bem como depósitos fechados; (j) produzir, beneficiar, transportar, industrializar e comercializar toda e 
qualquer fonte e forma de energia, podendo, ainda, atuar na produção, geração, transmissão, distribuição e comercialização 
de seus produtos, derivados e subprodutos; (k) participar em outras sociedades, como sócia ou acionista; e (l) construir 
e operar terminais marítimos e fluviais próprios ou de terceiros, bem como explorar as atividades de navegação e apoio 
portuário. (iv) Alterada a redação do Artigo 11 que passam a vigorar com a seguinte redação: “Artigo 11. A companhia 
será administrada por uma Diretoria composta de 03 a 07 Diretores Executivos, que atuarão com as funções e designações 
que lhes atribuir o Conselho de Administração, sendo eleitos por um período de até 03 anos, podendo ser reeleitos. § 1º: 
A Diretoria Executiva será composta por 1 Diretor Presidente, 1 Diretor Vice-Presidente, 1 Diretor Financeiro, 1 Diretor 
Jurídico, 1 Diretor de Operações e Processos, 1 Diretor Comercial e de Logística e 1 Diretor sem designação específica. 
§ 2º: A Diretoria tem os poderes e atribuições que a lei e o Conselho de Administração lhes conferir para assegurar o 
funcionamento da companhia e a consecução de seus objetivos. § 3º: A representação da companhia, ressalvadas as 
das matérias destacadas nos demais §§ deste artigo, que se subordinam às condições ali dispostas, formalizar-se-á 
mediante: (a) a assinatura do Diretor Presidente, isoladamente; (b) a assinatura de 02 Diretores Executivos, em conjunto; 
(c) a assinatura de qualquer Diretor Executivo, em conjunto com 1 Procurador; ou (d) a assinatura de 02 procuradores, 
em conjunto. § 4º: Nos atos decorrentes de outorga de poderes consistentes na cláusula “ad judicia”, exclusivamente, 
as procurações poderão ser outorgadas isoladamente por 1 único Diretor Executivo e poderão ter prazo indeterminado. § 
5º: Nas operações que envolvam individualmente ou sucessivamente, desde que com o mesmo propósito: (I) a alienação, 
oneração ou aquisição de bens e direitos da companhia, em valor superior a R$100.000,00, (II) a celebração de contratos 
de venda de minério, em valor superior a R$1.000.000,00; (III) a contratação de empréstimos, assunção de quaisquer 
outras obrigações pela companhia, inclusive prestação de garantias, com qualquer prazo, ou contratos de comercialização 
de longo prazo, período superior a 180 dias, ou em valor superior a R$1.000.000,00; e (IV) a realização de empréstimos a 
terceiros ou adiantamentos pela companhia em valor superior a R$200.000,00, no dia da realização da operação, deverão 
contar, para a sua formalização, com a assinatura: (a) do Diretor Presidente, isoladamente; (b) de quaisquer 02 Diretores, 
mediante autorização, por escrito, concedida pelo Diretor Presidente; (c) de Procurador nomeado pelo Diretor Presidente, 
acompanhado, obrigatoriamente, de qualquer outro Diretor; por meios remotos, como e-mail e similares. § 7º: Excetuada 
a regra prevista no § 4º, os procuradores serão nomeados para fins específicos e com prazo certo e determinado, por: (a) 
Diretor Presidente, isoladamente; (b) Diretor Financeiro, desde que este esteja acompanhado por qualquer dos demais 
Diretores; ou (c) 02 Diretores Executivos, em conjunto, apenas nas operações que envolvam valores inferiores aos des-
critos no § 5º. § 8º: No caso de vaga na Diretoria, caberá ao Conselho de Administração o preenchimento do cargo vago. 
§ 9º: Ao Diretor Vice-Presidente, compete colaborar com o Diretor Presidente, cumprir e fazer cumprir as deliberações 
da Diretoria, e substituir o Presidente em sua falta, nos casos de ausência, licença ou renúncia. Entretanto, não poderá 
o Diretor Vice-Presidente realizar ou deliberar sobre atos privativos do Presidente, salvo se lhe for outorgada procuração 
com poderes específicos para tanto. Na falta, ou nos casos de licença, ausência ou renúncia do Diretor Vice-Presidente, 
caberá aos demais Diretores Executivos as incumbências dispostas neste parágrafo. § 10: Os Diretores, findo o prazo de 
gestão, permanecerão no exercício dos respectivos cargos, até a eleição e posse da nova Diretoria, exceto se de outra 
forma for deliberado pela Assembleia Geral.” Encerramento: Nada mais. JUCESP nº 512.236/19-7 em 25/09/2019.

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1004501-49.2015.8.26.0100. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 3ª Vara
Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Christopher Alexander Roisin, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o)
SILVANA JUZENAS, Brasileiro, Separada judicialmente, Consultora, RG 23.435.674-4, CPF 131.640.898-13, que lhe foi proposta
uma ação de Despejo Por Falta de Pagamento Cumulado Com Cobrança por parte de Maria Cristina Longo da S Braga E Silva
e outro, objetivando a quantia de R$ 16.982,71 (janeiro de 2015), representada pelo Instrumento Particular de Contrato de Locação
do imóvel residencial, localizado na Rua Jacutinga, n° 632, apartamento n° 143, Moema/SP. Encontrandose a ré 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. O(a)(s) locatário(a)(s) deverá(ão) responder aos
pedidos de rescisão do contrato de locação e de cobrança de aluguéis e acessórios vencidos e não pagos, e o(a)(s) fiador(a)(es),
somente ao pedido de cobrança retromencionado, nos termos em que dispõe o inciso I, do artigo 62, da Lei 8.245/91, com redação
dada pela Lei 12.112//2009. Fica(m) o(a)(s) locatário(a)(s) e o(a)(s) fiador(a)(es) advertido(a) (s) de que poderá(ão) evitar a rescisão
da locação, efetuando, no prazo de 15 (quinze) dias, contado da citação, o pagamento do débito atualizado, independentemente
de cálculo e mediante depósito judicial (art. 62, inciso II, da lei 8.245/91). Nos termos do artigo 344 do Código de Processo Civil, se
o réu não contestar a ação será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato, bem como 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 13 de janeiro de 2020.
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Extrato de Contrato
A Superintendência do Consórcio Inter-
municipal de Saúde do Vale do Ribei-
ra e Litoral Sul – CONSAÚDE- CNPJ 
57740490000180, torna público extrato de 
contrato do Processo nº 133/2019 – Pregão 
Presencial nº 043/2019 – Objeto: Aquisi-
ção de Equipamentos Médicos Hospitala-
res para o Hospital Regional “Dr.Leopoldo 
Bevilacqua, vigentes por 4 (quatro) meses 
a partir de 07.02.20, fi rmado com a Em-
presa conforme segue: Contrato Nº 03/20: 
PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA-C-
NPJ.58295213002111 – R$ 148.000,00.
Pariquera-Açú, em 08 de fevereiro de 2020

José Antonio Antosczezem
Diretor Superintendente.

CONSÓRCIO 
INTERMUNICIPAL DE 
SAÚDE DO VALE DO 

RIBEIRA E LITORAL SUL 

MUNICIPIO DE IGUAPE
DEPARTAMENTO DE ECONOMIA E FINANCAS
DIVISAO DE ORCAMENTO E CONTABILIDADE Usuário: osni
45.550.167/0001-64 Data: 10/02/2020 08:51:35
Demonstrativo das Receitas de Operações de Crédito e Despesas de Capital(2019) Sistema CECAM

Operações de Crédito Despesas de Capital
Orgão Previsão Atualizada Realizadas Dotação Atualizada Realizadas

Fonte de Recursos Internas Externas A.R.O. Total Empenhadas Liquidadas Pagas

ANO DE REFERÊNCIA:2019

1 - MUNICIPIO DE IGUAPE
01 - TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.732.526,08 3.916.756,29 3.642.407,66 3.635.207,66
02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAI ... 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.648.600,00 2.532.419,53 697.597,33 697.597,33
05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS ... 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 524.202,92 492.720,13 209.874,31 209.874,31
08 - EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 755.901,15 226.900,00 136.900,00 136.900,00

TOTAL DO ORGÃO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.661.230,15 7.168.795,95 4.686.779,30 4.679.579,30

2 - CAMARA MUNICIPAL
01 - TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 140.000,00 57.966,44 57.966,44 57.966,44

TOTAL DO ORGÃO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 140.000,00 57.966,44 57.966,44 57.966,44

TOTAIS: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.801.230,15 7.226.762,39 4.744.745,74 4.737.545,74

IGUAPE, 31 de Dezembro de 2019

WILSON ALMEIDA LIMA SANDRA ELISA DA SILVA LIMA MATERA
CPF. 043.596.232-91 RG: 13.767.632-3

PREFEITO CONTROLE INTERNO

(Página: 1 / 1)

CONCURSO PÚBLICO N° 001/2019
EDITAL DE DIVULGAÇÃO
GABARITO DAS PROVAS 

OBJETIVAS
A PREFEITURA MUNICIPAL DA ES-
TÂNCIA DE CANANÉIA TORNA PÚ-
BLICO o gabarito
das provas objetivas aplicadas no úl-
timo dia 09 de fevereiro de 2020, sob 
organização e
aplicação da Fundação para o Vestibu-
lar da Universidade Estadual Paulista 
“Júlio de
Mesquita Filho” – Fundação VUNESP.
O Edital, na íntegra, está disponível no 
site www.vunesp.com.br e www.cana-
neia.sp.gov.br.

Prefeitura Municipal da Estância de 
Cananéia, 10 de fevereiro de 2020.

GABRIEL DOS SANTOS OLIVEIRA 
ROSA

Prefeito Municipal
Comissão do Concurso 

ESTADO DE SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE CANANÉIA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL

COM RESERVA DE COTA DE ATÉ 25% PARA 
ME /EPP

Encontra-se aberto na Prefeitura Municipal de 
Iguape, situada na  Avenida Adhemar de Barros, 
n.º 1.070, Bairro Porto do Ribeira, Iguape/SP, 
CEP 11.920-000 ,o PREGÃO PRESENCIAL  nº. 
005/2020, do tipo MENOR PREÇO POR ITEM  
conforme especifi cações detalhadas no Edital.
OBJETO:AQUISIÇÕES FUTURAS E PARCELA-
DAS DE ÓLEOS LUBRIFICANTES, GRAXAS  E 
OUTROS DERIVADOS A SEREM USADOS NA 
MANUTENÇÃO DE TODOS OS VEÍCULOS DA 
FROTA MUNICIPAL , DESTE MUNICÍPIO  DE 
IGUAPE/SP.
LEGISLAÇÃO: Lei Federal n.º 8.666/93, de 21 de 
junho de 1993, Lei Federal n.º 10.520 de 17 de 
julho de 2002, Decreto nº 7.892 de 23/01/2013,Lei 
Complementar n.º 123 de 14 de dezembro de 
2006 e Lei Complementar n.º 147 de 07 de agosto 
de 2014.
DATA PARA A ENTREGA DO(S) DOCUMEN-
TO(S) PARA CREDENCIAMENTO, DA DECLA-
RAÇÃO DE QUE A PROPONENTE CUMPRE OS 
REQUISITOS DE HABILITAÇÃO, DE DECLARA-
ÇÃO DE MICROEMPRESA/EMPRESA DE PE-
QUENO PORTE QUANDO FOR O CASO E DOS 
ENVELOPES PROPOSTA E DOCUMENTOS DE 
HABILITAÇÃO ATÉ: 28 DE FEVEREIRO  DE 2020, 
AS 9h30m HORAS (HORÁRIO DE BRASILIA) NO 
SETOR DE PROTOCOLO DA PREFEITURA .
LOCAL E HORÁRIO DA REALIZAÇÃO DA SES-
SÃO PÚBLICA DO PREGÃO: Auditório da Pre-
feitura Municipal de Iguape, situada na Avenida 
Adhemar de Barros n.º 1.070, Bairro Porto do Ri-
beira, Iguape/SP, CEP 11.920-00, no DIA  28 DE 
FEVEREIRO DE 2020, AS 10h00 m .
O edital em inteiro teor estará à disposição dos in-
teressados no site: www.iguape.sp.gov.br ou de 2ª 
a 6ª feira, das 08:00 às 11:30 e das 13:00 às 17:30 
horas, na Avenida Adhemar de Barros, nº 1.070 
– Bairro Porto do Ribeira – Iguape – SP – CEP 
11.920-000. Quaisquer informações poderão ser 
obtidas no endereço acima, pelo e-mail licitacao@
iguape.sp.gov.br ou telefone 0(13) 3848-6836, 
Prefeitura Municipal de Iguape.

Wilson Almeida Lima
Prefeito.

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE IGUAPE
Estância Balneária

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE
DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS. PROCESSO Nº. 026/2020 – PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 001/2020. EDITAL Nº 013/2020. MENOR 
PREÇO DO ITEM. OBJETO – Aquisição de 01 (UM) VEÍCULO, 05 LUGARES, 0 (ZERO) KM, primeiro emplacamento, a ser utilizado pela 
Unidade Gestora de Trânsito de Novo Horizonte/SP, conforme especificações constantes do Termo de Referência – Anexo I. Início do 
Recebimento das Propostas: dia 12 de fevereiro de 2020 às 08h00. Abertura e Exame das Propostas: dia 28 de fevereiro de 2020, às 
08h00 Início da sessão de Lances: dia 28 de fevereiro de 2020, às 10h00. 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 17h00 horas - Novo Horizonte, 10 de fevereiro de 2020 – Dr. Toshio Toyota - Prefeito Municipal.

EDITAL Nº 014/2020. PROCESSO Nº 027/2020 – PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2020. TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL. OBJETO: 
Contratação de empresa especializada para FORNECIMENTO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO – GLP – P13 e P45, para atender 
as necessidades exclusivamente da Secretaria Municipal de Educação, Centro Municipal de Alimentação Escolar e suas respectivas 
unidades, para abastecer os botijões para os serviços de copa/cozinha na realização da alimentação dos alunos e cafés para os servidores 
pelo prazo de 12 (doze) meses, conforme disposto no Termo de referência – Anexo I. Data da realização da sessão pública do Pregão: 
Dia 27 de fevereiro de 2020, às 09h00 horas – 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 11h00 e das 12h30m às 17h00 horas - Novo Horizonte, 10 de fevereiro de 2020 – Toshio Toyota - Prefeito Municipal.

EDITAL Nº 008/2020. PROCESSO Nº 014/2020 – PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2020. TIPO: MENOR PREÇO MENSAL. OBJETO: 
Contratação de serviços continuados para MANUTENÇÃO, ADUBAÇÃO, CONSERVAÇÃO, CONTROLE DE PRAGA E LIMPEZA DO GRAMADO; 
CONSERVAÇÃO, LIMPEZA E DEMAIS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO ESTADIO JOSUÉ QUIRINO DE MORAES “QUIRINÃO”, durante o 
período de 12 (doze) meses, prorrogáveis por igual período até 60 (sessenta) meses, conforme especificações constantes do Anexo I. 
Data da realização da sessão pública do Pregão: Dia 02 de março de 2020, às 09h00 horas – 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 11h00 e das 12h30m às 17h00 horas - Novo Horizonte, 10 de fevereiro de 
2020 – Toshio Toyota - Prefeito Municipal.

EDITAL Nº 006/2020. PROCESSO Nº 009/2020. PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2020. TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL. OBJETO: Contratação 
de empresa para AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA ELETRONICA, com fornecimento de equipamentos 
e serviços para instalação e configuração do sistema de alarme e câmeras, nas dependências das unidades prediais das escolas 
municipais: EMEB PROF. HEBE DE ALMEIDA LEITE CARDOSO, EMEF PROF. NILVA DALBELLO DE LIMA, CMEI PROF MARIA VIRGINIA CORREA 
DE GODOI e CME PROF SALETE APARECIDA LAUDE, conforme descrição e quantidades constantes do Anexo I – Termo de Referência. 
Fica SUSPENSA a data de abertura dos envelopes, bem como a retirada do referido Edital, tendo em vista necessidade de readequação 
do termo de referência à vista dos questionamentos feitos por interessados, que será objeto de estudo e de readequação das exigências 
por parte da autoridade subscritora do edital. Eventuais novos prazos “sine die” para fornecimento do edital e abertura dos envelopes 
serão publicados futuramente. Novo Horizonte, 10 de fevereiro de 2020 – Antonio Brito Mantovani – Chefe da Divisão de Licitações.

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE PIRASSUNUNGA

Edital: 15/20. Processo Administrativo: 486/20. 
Pregão Presencial: 08/20. Objeto: Registro de 
Preços de cestas básicas para distribuição a 
famílias carentes assistidas pelo Fundo Muni-
cipal de Assistência Social. O Edital será dis-
ponibilizado no site http://www.pirassununga.
sp.gov.br, a partir do dia 11 de fevereiro de 
2020. Os envelopes deverão ser entregues às 
08:30 horas do dia 27 de fevereiro de 2020, 
na Seção de Licitações. Pirassununga, 10 de 
fevereiro de 2020. Sandra R. Fadini Carbona-
ro – Chefe da Seção de Licitação.

Resumo de Edital
Pregão 01/20: contratação de uma empre-
sa especializada na cremação de 7.800 
quilos de animais mortos de pequeno porte, 
abertura: 09/03/20, às 9h. Edital comple-
to: Rua Dr. José Foz, 126, (18)3226-0055. 
Pres. Prudente/SP, 07.02.20, Jorge Alberto 
Guazzi da Silva -Diretor Presidente.

PRUDENCO COMPANHIA PRUDENTINA 
DE DESENVOLVIMENTO
CNPJ (M.F.) nº 48.812.648/0001-99

UNIVERSIDADE MUNICIPAL
DE SÃO CAETANO DO SUL

AVISO DE CONSULTA PÚBLICA
A UNIVERSIDADE MUNICIPAL DE SÃO 
CAETANO DO SUL – USCS, no uso de 
suas atribuições, comunica a todos os inte-
ressados que realizará CONSULTA PÚBLI-
CA, em atendimento ao disposto no artigo 
10, inciso VI, da Lei Federal nº 11.079/2004 
e  Lei Municipal nº  5.290, art. 7, § 4º, acer-
ca das minutas de edital, de contrato, e de 
seus respectivos anexos, relativos à con-
corrência nacional visando à contratação de 
concessão administrativa pelo prazo de 20 
(vinte) anos, para a prestação dos serviços 
de operação, conservação e manutenção 
das áreas, infraestruturas e edifi cações dos 
campi Centro e Barcelona da USCS, ex-
cluído todo e qualquer serviço de natureza 
educacional e/ou pedagógica, e incluindo a 
execução das obras de readequação, cons-
trução do edifício novo, e a realização dos 
demais investimentos e obrigações contidos 
no edital e contrato.
Justifi cativa:  se da pela necessidade da 
construção de um novo prédio para o cam-
pus Barcelona destinado aos cursos de 
Pós-Graduação Lato e Stricto Sensu com 
capacidade para até 1.400 (hum mil e qua-
trocentos) alunos, bem como para abrigar os 
setores do INPES – Instituto de Pesquisas 
e CAIP – Coordenadoria de Apoio a Insti-
tuições Públicas e ainda um auditório com 
capacidade mínima de 400 (quatrocentos) 
assentos, assim como a manutenção e ope-
ração dos edifícios já existentes neste e nos 
outros campus.  Valor estimado do contra-
to R$ 251.378.870,00 (duzentos e cinquenta 
e um milhões trezentos e setenta e oito mil 
oitocentos e setenta reais).
As minutas dos documentos objeto desta 
Consulta Pública estarão à disposição dos 
interessados no seguinte endereço eletrôni-
co: http://licitacao.uscs.edu.br/web/. Suges-
tões poderão ser encaminhadas, conforme 
formulário disponibilizado no site, ao e-mail 
ppp@uscs.edu.br, até às 17h30 do dia 
13/03/2020.

Prof. Dr. Marcos Sidnei Bassi – Reitor 

UNIVERSIDADE MUNICIPAL
DE SÃO CAETANO DO SUL

RESUMO DE ATA DE REGISTRO DE 
PREÇOS

Processo de Compras nº 1138/2019 – Pregão 
Presencial nº 38/2019 – Objeto Registro de 
Preços para aquisição de materiais elétricos 
- Ata de Registro de Preços nº 01/2020 - 
LOTE 01: Valor total de R$ 185.000,00; 
LOTE 02: Valor total de R$ 113.999,99; 
LOTE 03: Valor total de R$ 34.870,00; LOTE 
05: Valor total de R$ 68.299,98. Detentora: 
ALLIMAC Comércio de Materiais em Geral 
Eireli – Representante: Matheus Parisi. Ata 
de Registro de Preços nº 02/2020 – LOTE 
04: Valor total R$ 40.297,50. Detentora: 
A&J Empreendimentos Comerciais Ltda. 
Representante: Arimar Sousa Alves. - 
Validade das Atas: 12 meses, contados de 
11/02/2020. Fundamento legal: Lei Federal 
8.666/1993, Lei Federal 10.520/2002, Lei 
Municipal nº 3.399/1995 e os Decretos 
Municipais números 7.350/1995, 9.459/2006 
e 10.019/2010.  A íntegra das atas de 
Registros de Preços estará disponível para 
consulta de quaisquer interessados no link 
http://licitacao.uscs.edu.br/web
Signatário pelo Órgão Gerenciador: Prof. 
Ms. Paulo Sérgio Lopes Ruiz
São Caetano do Sul, 10 de fevereiro de 2020.

Prof. Dr. Marcos Sidnei Bassi – Reitor  

UNIVERSIDADE MUNICIPAL
DE SÃO CAETANO DO SUL

AVISO DE CONSULTA PÚBLICA
A UNIVERSIDADE MUNICIPAL DE SÃO 
CAETANO DO SUL – USCS, no uso de 
suas atribuições, comunica a todos os inte-
ressados que realizará CONSULTA PÚBLI-
CA, em atendimento ao disposto no artigo 
10, inciso VI, da Lei Federal nº 11.079/2004 
e  Lei Municipal nº  5.290, art. 7, § 4º, acer-
ca das minutas de edital, de contrato, e de 
seus respectivos anexos, relativos à con-
corrência nacional visando à contratação de 
concessão administrativa pelo prazo de 20 
(vinte) anos, para a prestação dos serviços 
de operação, conservação e manutenção 
das áreas, infraestruturas e edifi cações dos 
campi Centro e Barcelona da USCS, ex-
cluído todo e qualquer serviço de natureza 
educacional e/ou pedagógica, e incluindo a 
execução das obras de readequação, cons-
trução do edifício novo, e a realização dos 
demais investimentos e obrigações contidos 
no edital e contrato.
Justifi cativa:  se da pela necessidade da 
construção de um novo prédio para o cam-
pus Barcelona destinado aos cursos de 
Pós-Graduação Lato e Stricto Sensu com 
capacidade para até 1.400 (hum mil e qua-
trocentos) alunos, bem como para abrigar os 
setores do INPES – Instituto de Pesquisas 
e CAIP – Coordenadoria de Apoio a Insti-
tuições Públicas e ainda um auditório com 
capacidade mínima de 400 (quatrocentos) 
assentos, assim como a manutenção e ope-
ração dos edifícios já existentes neste e nos 
outros campus.  Valor estimado do contra-
to R$ 251.378.870,00 (duzentos e cinquenta 
e um milhões trezentos e setenta e oito mil 
oitocentos e setenta reais).
As minutas dos documentos objeto desta 
Consulta Pública estarão à disposição dos 
interessados no seguinte endereço eletrôni-
co: http://licitacao.uscs.edu.br/web/. Suges-
tões poderão ser encaminhadas, conforme 
formulário disponibilizado no site, ao e-mail 
ppp@uscs.edu.br, até às 17h30 do dia 
13/03/2020.

Prof. Dr. Marcos Sidnei Bassi – Reitor 

UNIVERSIDADE MUNICIPAL
DE SÃO CAETANO DO SUL

RESUMO DE ATA DE REGISTRO DE 
PREÇOS

Processo de Compras nº 1138/2019 – Pregão 
Presencial nº 38/2019 – Objeto Registro de 
Preços para aquisição de materiais elétricos 
- Ata de Registro de Preços nº 01/2020 - 
LOTE 01: Valor total de R$ 185.000,00; 
LOTE 02: Valor total de R$ 113.999,99; 
LOTE 03: Valor total de R$ 34.870,00; LOTE 
05: Valor total de R$ 68.299,98. Detentora: 
ALLIMAC Comércio de Materiais em Geral 
Eireli – Representante: Matheus Parisi. Ata 
de Registro de Preços nº 02/2020 – LOTE 
04: Valor total R$ 40.297,50. Detentora: 
A&J Empreendimentos Comerciais Ltda. 
Representante: Arimar Sousa Alves. - 
Validade das Atas: 12 meses, contados de 
11/02/2020. Fundamento legal: Lei Federal 
8.666/1993, Lei Federal 10.520/2002, Lei 
Municipal nº 3.399/1995 e os Decretos 
Municipais números 7.350/1995, 9.459/2006 
e 10.019/2010.  A íntegra das atas de 
Registros de Preços estará disponível para 
consulta de quaisquer interessados no link 
http://licitacao.uscs.edu.br/web
Signatário pelo Órgão Gerenciador: Prof. 
Ms. Paulo Sérgio Lopes Ruiz
São Caetano do Sul, 10 de fevereiro de 2020.

Prof. Dr. Marcos Sidnei Bassi – Reitor  
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Extrato de Contrato
A Superintendência do Consórcio Inter-
municipal de Saúde do Vale do Ribei-
ra e Litoral Sul – CONSAÚDE- CNPJ 
57740490000180, torna público extrato de 
contrato do Processo nº 133/2019 – Pregão 
Presencial nº 043/2019 – Objeto: Aquisi-
ção de Equipamentos Médicos Hospitala-
res para o Hospital Regional “Dr.Leopoldo 
Bevilacqua, vigentes por 4 (quatro) meses 
a partir de 07.02.20, fi rmado com a Em-
presa conforme segue: Contrato Nº 03/20: 
PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA-C-
NPJ.58295213002111 – R$ 148.000,00.
Pariquera-Açú, em 08 de fevereiro de 2020

José Antonio Antosczezem
Diretor Superintendente.

CONSÓRCIO 
INTERMUNICIPAL DE 
SAÚDE DO VALE DO 

RIBEIRA E LITORAL SUL 

MUNICIPIO DE IGUAPE
DEPARTAMENTO DE ECONOMIA E FINANCAS
DIVISAO DE ORCAMENTO E CONTABILIDADE Usuário: osni
45.550.167/0001-64 Data: 10/02/2020 08:51:35
Demonstrativo das Receitas de Operações de Crédito e Despesas de Capital(2019) Sistema CECAM

Operações de Crédito Despesas de Capital
Orgão Previsão Atualizada Realizadas Dotação Atualizada Realizadas

Fonte de Recursos Internas Externas A.R.O. Total Empenhadas Liquidadas Pagas

ANO DE REFERÊNCIA:2019

1 - MUNICIPIO DE IGUAPE
01 - TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.732.526,08 3.916.756,29 3.642.407,66 3.635.207,66
02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAI ... 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.648.600,00 2.532.419,53 697.597,33 697.597,33
05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS ... 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 524.202,92 492.720,13 209.874,31 209.874,31
08 - EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 755.901,15 226.900,00 136.900,00 136.900,00

TOTAL DO ORGÃO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.661.230,15 7.168.795,95 4.686.779,30 4.679.579,30

2 - CAMARA MUNICIPAL
01 - TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 140.000,00 57.966,44 57.966,44 57.966,44

TOTAL DO ORGÃO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 140.000,00 57.966,44 57.966,44 57.966,44

TOTAIS: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.801.230,15 7.226.762,39 4.744.745,74 4.737.545,74

IGUAPE, 31 de Dezembro de 2019

WILSON ALMEIDA LIMA SANDRA ELISA DA SILVA LIMA MATERA
CPF. 043.596.232-91 RG: 13.767.632-3
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CONCURSO PÚBLICO N° 001/2019
EDITAL DE DIVULGAÇÃO
GABARITO DAS PROVAS 

OBJETIVAS
A PREFEITURA MUNICIPAL DA ES-
TÂNCIA DE CANANÉIA TORNA PÚ-
BLICO o gabarito
das provas objetivas aplicadas no úl-
timo dia 09 de fevereiro de 2020, sob 
organização e
aplicação da Fundação para o Vestibu-
lar da Universidade Estadual Paulista 
“Júlio de
Mesquita Filho” – Fundação VUNESP.
O Edital, na íntegra, está disponível no 
site www.vunesp.com.br e www.cana-
neia.sp.gov.br.

Prefeitura Municipal da Estância de 
Cananéia, 10 de fevereiro de 2020.

GABRIEL DOS SANTOS OLIVEIRA 
ROSA

Prefeito Municipal
Comissão do Concurso 

ESTADO DE SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE CANANÉIA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL

COM RESERVA DE COTA DE ATÉ 25% PARA 
ME /EPP

Encontra-se aberto na Prefeitura Municipal de 
Iguape, situada na  Avenida Adhemar de Barros, 
n.º 1.070, Bairro Porto do Ribeira, Iguape/SP, 
CEP 11.920-000 ,o PREGÃO PRESENCIAL  nº. 
005/2020, do tipo MENOR PREÇO POR ITEM  
conforme especifi cações detalhadas no Edital.
OBJETO:AQUISIÇÕES FUTURAS E PARCELA-
DAS DE ÓLEOS LUBRIFICANTES, GRAXAS  E 
OUTROS DERIVADOS A SEREM USADOS NA 
MANUTENÇÃO DE TODOS OS VEÍCULOS DA 
FROTA MUNICIPAL , DESTE MUNICÍPIO  DE 
IGUAPE/SP.
LEGISLAÇÃO: Lei Federal n.º 8.666/93, de 21 de 
junho de 1993, Lei Federal n.º 10.520 de 17 de 
julho de 2002, Decreto nº 7.892 de 23/01/2013,Lei 
Complementar n.º 123 de 14 de dezembro de 
2006 e Lei Complementar n.º 147 de 07 de agosto 
de 2014.
DATA PARA A ENTREGA DO(S) DOCUMEN-
TO(S) PARA CREDENCIAMENTO, DA DECLA-
RAÇÃO DE QUE A PROPONENTE CUMPRE OS 
REQUISITOS DE HABILITAÇÃO, DE DECLARA-
ÇÃO DE MICROEMPRESA/EMPRESA DE PE-
QUENO PORTE QUANDO FOR O CASO E DOS 
ENVELOPES PROPOSTA E DOCUMENTOS DE 
HABILITAÇÃO ATÉ: 28 DE FEVEREIRO  DE 2020, 
AS 9h30m HORAS (HORÁRIO DE BRASILIA) NO 
SETOR DE PROTOCOLO DA PREFEITURA .
LOCAL E HORÁRIO DA REALIZAÇÃO DA SES-
SÃO PÚBLICA DO PREGÃO: Auditório da Pre-
feitura Municipal de Iguape, situada na Avenida 
Adhemar de Barros n.º 1.070, Bairro Porto do Ri-
beira, Iguape/SP, CEP 11.920-00, no DIA  28 DE 
FEVEREIRO DE 2020, AS 10h00 m .
O edital em inteiro teor estará à disposição dos in-
teressados no site: www.iguape.sp.gov.br ou de 2ª 
a 6ª feira, das 08:00 às 11:30 e das 13:00 às 17:30 
horas, na Avenida Adhemar de Barros, nº 1.070 
– Bairro Porto do Ribeira – Iguape – SP – CEP 
11.920-000. Quaisquer informações poderão ser 
obtidas no endereço acima, pelo e-mail licitacao@
iguape.sp.gov.br ou telefone 0(13) 3848-6836, 
Prefeitura Municipal de Iguape.

Wilson Almeida Lima
Prefeito.

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE IGUAPE
Estância Balneária

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE
DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS. PROCESSO Nº. 026/2020 – PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 001/2020. EDITAL Nº 013/2020. MENOR 
PREÇO DO ITEM. OBJETO – Aquisição de 01 (UM) VEÍCULO, 05 LUGARES, 0 (ZERO) KM, primeiro emplacamento, a ser utilizado pela 
Unidade Gestora de Trânsito de Novo Horizonte/SP, conforme especificações constantes do Termo de Referência – Anexo I. Início do 
Recebimento das Propostas: dia 12 de fevereiro de 2020 às 08h00. Abertura e Exame das Propostas: dia 28 de fevereiro de 2020, às 
08h00 Início da sessão de Lances: dia 28 de fevereiro de 2020, às 10h00. 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 17h00 horas - Novo Horizonte, 10 de fevereiro de 2020 – Dr. Toshio Toyota - Prefeito Municipal.

EDITAL Nº 014/2020. PROCESSO Nº 027/2020 – PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2020. TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL. OBJETO: 
Contratação de empresa especializada para FORNECIMENTO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO – GLP – P13 e P45, para atender 
as necessidades exclusivamente da Secretaria Municipal de Educação, Centro Municipal de Alimentação Escolar e suas respectivas 
unidades, para abastecer os botijões para os serviços de copa/cozinha na realização da alimentação dos alunos e cafés para os servidores 
pelo prazo de 12 (doze) meses, conforme disposto no Termo de referência – Anexo I. Data da realização da sessão pública do Pregão: 
Dia 27 de fevereiro de 2020, às 09h00 horas – 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 11h00 e das 12h30m às 17h00 horas - Novo Horizonte, 10 de fevereiro de 2020 – Toshio Toyota - Prefeito Municipal.

EDITAL Nº 008/2020. PROCESSO Nº 014/2020 – PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2020. TIPO: MENOR PREÇO MENSAL. OBJETO: 
Contratação de serviços continuados para MANUTENÇÃO, ADUBAÇÃO, CONSERVAÇÃO, CONTROLE DE PRAGA E LIMPEZA DO GRAMADO; 
CONSERVAÇÃO, LIMPEZA E DEMAIS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO ESTADIO JOSUÉ QUIRINO DE MORAES “QUIRINÃO”, durante o 
período de 12 (doze) meses, prorrogáveis por igual período até 60 (sessenta) meses, conforme especificações constantes do Anexo I. 
Data da realização da sessão pública do Pregão: Dia 02 de março de 2020, às 09h00 horas – 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 11h00 e das 12h30m às 17h00 horas - Novo Horizonte, 10 de fevereiro de 
2020 – Toshio Toyota - Prefeito Municipal.

EDITAL Nº 006/2020. PROCESSO Nº 009/2020. PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2020. TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL. OBJETO: Contratação 
de empresa para AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA ELETRONICA, com fornecimento de equipamentos 
e serviços para instalação e configuração do sistema de alarme e câmeras, nas dependências das unidades prediais das escolas 
municipais: EMEB PROF. HEBE DE ALMEIDA LEITE CARDOSO, EMEF PROF. NILVA DALBELLO DE LIMA, CMEI PROF MARIA VIRGINIA CORREA 
DE GODOI e CME PROF SALETE APARECIDA LAUDE, conforme descrição e quantidades constantes do Anexo I – Termo de Referência. 
Fica SUSPENSA a data de abertura dos envelopes, bem como a retirada do referido Edital, tendo em vista necessidade de readequação 
do termo de referência à vista dos questionamentos feitos por interessados, que será objeto de estudo e de readequação das exigências 
por parte da autoridade subscritora do edital. Eventuais novos prazos “sine die” para fornecimento do edital e abertura dos envelopes 
serão publicados futuramente. Novo Horizonte, 10 de fevereiro de 2020 – Antonio Brito Mantovani – Chefe da Divisão de Licitações.

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE PIRASSUNUNGA

Edital: 15/20. Processo Administrativo: 486/20. 
Pregão Presencial: 08/20. Objeto: Registro de 
Preços de cestas básicas para distribuição a 
famílias carentes assistidas pelo Fundo Muni-
cipal de Assistência Social. O Edital será dis-
ponibilizado no site http://www.pirassununga.
sp.gov.br, a partir do dia 11 de fevereiro de 
2020. Os envelopes deverão ser entregues às 
08:30 horas do dia 27 de fevereiro de 2020, 
na Seção de Licitações. Pirassununga, 10 de 
fevereiro de 2020. Sandra R. Fadini Carbona-
ro – Chefe da Seção de Licitação.

Resumo de Edital
Pregão 01/20: contratação de uma empre-
sa especializada na cremação de 7.800 
quilos de animais mortos de pequeno porte, 
abertura: 09/03/20, às 9h. Edital comple-
to: Rua Dr. José Foz, 126, (18)3226-0055. 
Pres. Prudente/SP, 07.02.20, Jorge Alberto 
Guazzi da Silva -Diretor Presidente.

PRUDENCO COMPANHIA PRUDENTINA 
DE DESENVOLVIMENTO
CNPJ (M.F.) nº 48.812.648/0001-99

UNIVERSIDADE MUNICIPAL
DE SÃO CAETANO DO SUL

AVISO DE CONSULTA PÚBLICA
A UNIVERSIDADE MUNICIPAL DE SÃO 
CAETANO DO SUL – USCS, no uso de 
suas atribuições, comunica a todos os inte-
ressados que realizará CONSULTA PÚBLI-
CA, em atendimento ao disposto no artigo 
10, inciso VI, da Lei Federal nº 11.079/2004 
e  Lei Municipal nº  5.290, art. 7, § 4º, acer-
ca das minutas de edital, de contrato, e de 
seus respectivos anexos, relativos à con-
corrência nacional visando à contratação de 
concessão administrativa pelo prazo de 20 
(vinte) anos, para a prestação dos serviços 
de operação, conservação e manutenção 
das áreas, infraestruturas e edifi cações dos 
campi Centro e Barcelona da USCS, ex-
cluído todo e qualquer serviço de natureza 
educacional e/ou pedagógica, e incluindo a 
execução das obras de readequação, cons-
trução do edifício novo, e a realização dos 
demais investimentos e obrigações contidos 
no edital e contrato.
Justifi cativa:  se da pela necessidade da 
construção de um novo prédio para o cam-
pus Barcelona destinado aos cursos de 
Pós-Graduação Lato e Stricto Sensu com 
capacidade para até 1.400 (hum mil e qua-
trocentos) alunos, bem como para abrigar os 
setores do INPES – Instituto de Pesquisas 
e CAIP – Coordenadoria de Apoio a Insti-
tuições Públicas e ainda um auditório com 
capacidade mínima de 400 (quatrocentos) 
assentos, assim como a manutenção e ope-
ração dos edifícios já existentes neste e nos 
outros campus.  Valor estimado do contra-
to R$ 251.378.870,00 (duzentos e cinquenta 
e um milhões trezentos e setenta e oito mil 
oitocentos e setenta reais).
As minutas dos documentos objeto desta 
Consulta Pública estarão à disposição dos 
interessados no seguinte endereço eletrôni-
co: http://licitacao.uscs.edu.br/web/. Suges-
tões poderão ser encaminhadas, conforme 
formulário disponibilizado no site, ao e-mail 
ppp@uscs.edu.br, até às 17h30 do dia 
13/03/2020.

Prof. Dr. Marcos Sidnei Bassi – Reitor 

UNIVERSIDADE MUNICIPAL
DE SÃO CAETANO DO SUL

RESUMO DE ATA DE REGISTRO DE 
PREÇOS

Processo de Compras nº 1138/2019 – Pregão 
Presencial nº 38/2019 – Objeto Registro de 
Preços para aquisição de materiais elétricos 
- Ata de Registro de Preços nº 01/2020 - 
LOTE 01: Valor total de R$ 185.000,00; 
LOTE 02: Valor total de R$ 113.999,99; 
LOTE 03: Valor total de R$ 34.870,00; LOTE 
05: Valor total de R$ 68.299,98. Detentora: 
ALLIMAC Comércio de Materiais em Geral 
Eireli – Representante: Matheus Parisi. Ata 
de Registro de Preços nº 02/2020 – LOTE 
04: Valor total R$ 40.297,50. Detentora: 
A&J Empreendimentos Comerciais Ltda. 
Representante: Arimar Sousa Alves. - 
Validade das Atas: 12 meses, contados de 
11/02/2020. Fundamento legal: Lei Federal 
8.666/1993, Lei Federal 10.520/2002, Lei 
Municipal nº 3.399/1995 e os Decretos 
Municipais números 7.350/1995, 9.459/2006 
e 10.019/2010.  A íntegra das atas de 
Registros de Preços estará disponível para 
consulta de quaisquer interessados no link 
http://licitacao.uscs.edu.br/web
Signatário pelo Órgão Gerenciador: Prof. 
Ms. Paulo Sérgio Lopes Ruiz
São Caetano do Sul, 10 de fevereiro de 2020.

Prof. Dr. Marcos Sidnei Bassi – Reitor  
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Em época de  
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Informe-se através 
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independente e 
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luz para o que 
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INFORMAÇÃO  
É TUDO gazetasp.com.br

Ligue já: 
11. 3729-6600 

Publique em 
jornal de grande 
circulação.

B7gazetasp.com.br
TERÇA-FEIRA, 11 DE FEVEREIRO DE 2020 

CÂMARA MUNICIPAL DE 
SÃO CAETANO DO SUL

AVISO DE LICITAÇÃO
PROCESSO CM Nº 5560/2019

PREGÃO PRESENCIAL Nº 
02/2020

OBJETO: contratação de empresa especia-
lizada para o fornecimento de água mineral 
para atender a demanda de consumo desta 
edilidade, conforme especifi cações constan-
tes no termo de referência (anexo I) do edi-
tal, pelo período de 12 (doze) meses.
DATA DE ABERTURA:  27 de fevereiro de 
2020, às 10:00 horas, na Câmara Municipal 
de São Caetano do Sul, situada na Avenida 
Goiás, nº 600 – Centro – São Caetano do 
Sul – SP.
A retirada do Edital completo e demais in-
formações encontram-se no endereço ele-
trônico www.camarascs.sp.gov.br, podendo 
ainda, o Edital ser retirado no Setor de Pre-
gão da Câmara Municipal de São Caetano 
do Sul, no endereço supramencionado. Te-
lefones de contato: 4228-6006, 4228-6416 e 
e-mail: licitacao@camarascs.sp.gov.br. 
São Caetano do Sul, 10 de fevereiro de 2020.

ECLERSON PIO MIELO
Presidente 

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE CARAGUATATUBA

ESTADO DE SÃO PAULO

ABERTURA DE LICITAÇÃO
Pregão Presencial nº 07/2020

Processo nº 3797/2020
Objeto: Registro de Preços de forneci-
mento e instalação de abrigos em para-
das de ônibus.
Abertura: 21/02/2020 às 14h00min.
Edital, informações e local de realização: 
www.caraguatatuba.sp.gov.br/licitacoes/

FUNDAÇÃO DAS ARTES 
DE SÃO CAETANO DO SUL

NOTA
Informamos aos interessados 
que encontra-se disponível o 

resultado do Edital nº 08/2019 de Bolsa de 
Estudo – Munícipe – 1º semestre de 2020, 
no site, www.fascs.com.br e na sede da Fun-
dação das Artes de São Caetano do Sul.

ANA PAULA DEMAMBRO
Direção Geral da Fundação das Artes de

São Caetano do Sul

FUNDAÇÃO DAS ARTES 
DE SÃO CAETANO DO SUL

NOTA
Informamos aos interessados 
que encontra-se disponível o 

resultado do Edital nº 09/2019 de Bolsa de 
Estudo – Monitoria – 1º semestre de 2020, 
no site, www.fascs.com.br e na sede da Fun-
dação das Artes de São Caetano do Sul.

ANA PAULA DEMAMBRO
Direção Geral da Fundação das Artes de

São Caetano do Sul
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DE SÃO CAETANO DO SUL
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ANA PAULA DEMAMBRO
Direção Geral da Fundação das Artes de

São Caetano do Sul

FUNDAÇÃO DAS ARTES 
DE SÃO CAETANO DO SUL

NOTA
Informamos aos interessados 
que encontra-se disponível o 

resultado do Edital nº 09/2019 de Bolsa de 
Estudo – Monitoria – 1º semestre de 2020, 
no site, www.fascs.com.br e na sede da Fun-
dação das Artes de São Caetano do Sul.

ANA PAULA DEMAMBRO
Direção Geral da Fundação das Artes de

São Caetano do Sul

Processo SUPRI 878/19 
– PREGÃO PRESENCIAL nº 06/2020

Aquisição de materiais de construção e tintas des-
tinados à construção de cenário para encenação 
do drama paixão de cristo (Licitação destinada ex-
clusivamente a Micro – Empresas, Empresas de Pe-
queno Porte e Micro – Empreendedores Individuais, 
nos termos do Art. 48, I, da Lei Complementar nº 
123/2006). – Recebimento e abertura dos Envelopes 
às 09h00 do dia 04/03/2020. Local: Rua Agostinho Fer-
reira Campos, nº 675 – 2º andar – Vila Nova Itapevi – 
Itapevi/SP. – Retirar o edital mediante o pagamento de 
cópias ou gratuitamente na página da Internet http://
www.itapevi.sp.gov.br - Fone: (11) 4143-7600. E-mail: 
licitacoes@itapevi.sp.gov.br. Itapevi, 10/02/2020.

Departamento de Compras e Licitações.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO 
DE ITAPEVI

Processo SUPRI 961/19 
– PREGÃO PRESENCIAL nº 07/2020

Contratação de empresa especializada em lo-
cação de serviço de comunicação por voz em 
nuvem com minutagem telefônica ilimitada. – 
Recebimento e abertura dos Envelopes às 09h00 
do dia 02/03/2020. Local: Rua Agostinho Ferreira 
Campos, nº 675 – 2º andar – Vila Nova Itapevi 
– Itapevi/SP. – Retirar o edital mediante o paga-
mento de cópias ou gratuitamente na página da 
Internet http://www.itapevi.sp.gov.br - Fone: (11) 
4143-7600. E-mail: licitacoes@itapevi.sp.gov.br.

Itapevi, 10/02/2020.
Departamento de Compras e Licitações.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO 
DE ITAPEVI

AVISO DE SUSPENSÃO DE 
EDITAL DE LICITAÇÃO - EDITAL TOMADA 

DE PREÇOS N° 04/2020 PROCESSO Nº 30/2020 - 
READEQUAÇÃO DE EDITAL.

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIA-
LIZADA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO 
EM BLOQUETE SEXTAVADO E DRENAGEM DA 
AV. PRINCIPAL E RUA UM DA VILA BASTISTA 
CONFORME CONVENIO SDR 2029710/2019 DA 
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO REGIO-
NAL
Credenciamento, Recebimento dos envelopes Propos-
ta e Habilitação: 07/02/2020 às 09:30 horas.O Edital 
completo poderá ser adquirido no Depto. de Compras 
e Licitações, mediante pagamento de taxa, e ou pelo 
site www.pedrodetoledo.sp.gov.br e ou pelo e-mail: 
compras@pedrodetoledo.sp.gov.br, informações 
Fone:(13)3419-1599.
Pedro de Toledo, 10 de Fevereiro de 2020. Eleazar Mu-
niz Junior - Prefeito Municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE PEDRO DE TOLEDO/SP

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 

ADMINISTRATIVOS
AVISO DE LICITAÇÃO Nº 04/2020 

Acha-se aberto na Prefeitura Municipal da Estância 
Balneária de Peruíbe o Pregão Presencial nº 04/2020 
– Processo 6.550/2019.
OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE IN-
FORMÁTICA E OUTROS ELETRÔNICOS PARA BI-
BLIOTECA MUNICIPAL.
CREDENCIAMENTO E ENTREGA DOS ENVELO-
PES: das 09h30min até às 10h00min do dia 04 de 
Março de 2020.
SESSÃO DE ABERTURA: DIA 04 DE MARÇO DE 
2020, às 10h10min.
O Edital Completo e Anexos poderá ser disponibiliza-
do para consulta/aquisição gratuita no site da Prefei-
tura Municipal, www.peruibe.sp.gov.br, ou mediante 
apresentação de mídia gravável (cd-rom, pendrive, 
etc.) na Secretaria de Administração, a partir do dia 
08/11/2019, localizado à Rua Nilo Soares Ferreira nº 
50, Centro, Peruíbe/SP.

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA 
BALNEÁRIA DE PERUÍBE, 

EM 10 DE FEVEREIRO DE 2020.
LUIZ MAURICIO PASSOS DE CARVALHO PEREIRA

PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PERUÍBE

EDITAL DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL
 SEGUNDO PÚBLICO LEILÃO E INTIMAÇÃO

HELIO JOSE ABDOU, leiloeiro oficial estabelecido na 
Avenida Calim Eid, nº 2842, Sala 08, Vila Ré, São Paulo/
SP, FAZ SABER que, devidamente autorizado pelo Agente 
Fiduciário COMPANHIA HIPOTECARIA PIRATINI – CHP, 
Agente Fiduciário do SFH, venderá na forma da Lei (De-
creto-lei nº 70 de 21/11/66 e regulamentação complementar 
RC 58/67, RC 24/68, RD 08/70 e CFG 10/77) no dia, hora e 
local abaixo referido, o imóvel adiante descrito onde estará 
nominado os seus respectivos proprietários, para paga-
mento da dívida hipotecária em favor da EMPRESA GES-
TORA DE ATIVOS - EMGEA. A venda será feita pelo maior 
lance obtido. A venda a vista, com recursos próprios, será 
feita mediante pagamento integral no ato do leilão, podendo 
o arrematante pagar no ato, como sinal, 20% do preço da 
arrematação e o saldo restante no prazo impreterível de 08 
dias, sob pena de perda do sinal dado. Quando o recurso 
utilizado for o FGTS, o arrematante deverá apresentar no 
ato da compra a carta de habilitação do FGTS. A venda 
com financiamento, o arrematante deverá apresentar no 
ato da compra a Carta de Crédito, que poderá ser emitida 
por qualquer agência da CAIXA. As despesas relativas à 
comissão do leiloeiro, débitos fiscais, condominiais,  regis-
tro, impostos e taxas correrão por conta do arrematante. 
Caso o imóvel esteja ocupado, o arrematante fica ciente 
que será responsável pelas providências de desocupação 
do mesmo. Os devedores ficam, desde já, cientificados do 
dia, hora e local da realização do presente leilão. Em ob-
servação ao artigo 497 do NCC, é vedada a participação 
de cônjuges, parentes e afins do leiloeiro, ofertando lances 
no 1º e 2º leilões das execuções extrajudiciais. O leiloeiro 
acha-se habilitado a fornecer aos interessados informa-
ções pormenorizadas sobre os imóveis. INFORMAÇÕES: 
(11)97334-6595. E-mail: sp@afdsp.com.br.

DATA: 20/02/2020; HORÁRIO: DAS 12:30 AS 12:45h
LOCAL: RUA PAULO DO VALE, Nº 55, CENTRO, EMBU 

DAS ARTES/SP - COD. 1226-2  
Contrato: 8.1204.0010.540-8 - SED: 10336/2017 - CRE-
DOR: EMGEA - AGENTE: PIRATINI 
DEVEDOR(ES): ROSANGELA EMILIA ROSA, BRASILEI-
RA, SOLTEIRA, ATENDENTE, RG: 14.022.303-SP, CPF: 
049.437.618-01. Imóvel sito à: RUA SEIS, Nº 21 (ATUAL 
RUA JOSE BENJAMIN DE CASTRO, Nº 75 NAO OFICIAL), 
AP 13, LOCALIZADO NO 1º ANDAR, DO BLOCO C, IN-
TEGRANTE DO CONJUNTO RESIDENCIAL VITORIA, 
LOTES DE 1 A 20 DA QUADRA 32, DO LOTEAMENTO 
DENOMINADO JARDIM VITORIA, EMBU/SP. Com a área 
privativa de 52,705ms2, área comum de 32,600ms2, área 
total de 85,305ms2, e fração ideal de 0,47619%.A esse 
apartamento cabe o direito a uma vaga para guarda e es-
tacionamento de um veículo de pequeno porte, em área 
coberta ou descoberta no pavimento térreo, em lugar inde-
terminado e sujeito a manobrista.

São Paulo, 01/02/2020.
HELIO JOSE ABDOU - JUCESP 603.

Leiloeiro Oficial
01/02/2020 - 11/02/2020 - 20/02/2020.

EDITAL DE SEGUNDO E ÚLTIMO PÚBLICO LEILÃO E 
INTIMAÇÃO

SOROCABA-SP
Data do leilão: 21/2/2020 A partir das: 11:00
Local:CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA FER-
ROVIARIOS - AVENIDA SOUZA PEREIRA, Nº 238, CEN-
TRO, SOROCABA-SP
ARY ANDRÉ NETO, Leiloeiro Oficial matricula 428 esta-
belecido a RUA ARACI, 162,COLINAS DE INHANDJARA, 
ITUPEVA, SP, telefone 11932854559 faz saber que devi-
damente autorizado pelo Agente Fiduciário do EX_BNH, 
venderá na forma da lei Nº 8004, de 14/03/1990 e Decreto 
Lei Nº 70 de 21/11/66 e regulamentaçao complementar RC 
58/67, RD 08/70 e CFG 10/77, no dia e local acima referi-
dos, os imóveis adiante descritos para pagamento de dí-
vidas hipotecárias em favor de EMPRESA GESTORA DE 
ATIVOS - EMGEA.
A venda à vista será feita mediante pagamento à vista, po-
dendo o arrematante pagar, no ato, como sinal 20% (vinte 
por cento) do preço de arrematação e o saldo devidamente 
corrigido no prazo impreterível de 08(oito) dias, sob pena de 
perda do sinal dado.
A venda com financiamento da CAIXA ECONOMICA FEDE-
RAL será feita através de Carta de Crédito, que poderá ser 
obtida junto a qualquer Agencia especificada ao lado dos 
contratos, após análise cadastral e comprovação de renda.
Os interessados na obtenção de Carta de Crédito para aqui-
sição dos imóveis constantes deste edital e/ou utilização 
dos recursos do FGTS deverão procurar uma  Agencia da 
CAIXA ECONOMICA FEDERAL indicada com no mínimo 5 
(cinco) dias de antecedência com relação a data do leilão.
As vendas serão realizadas pelo maior lance.
É vedada a participação de empregados e dirigentes da 
CAIXA, seus companheiros ou conjuges, casados sob o 
regime de comunhao universal ou comunhao parcial de 
bens, ofertando lances no 1º e 2º  leilões das execuções 
extrajudiciais. 
As despesas relativas a comissão de leiloeiro, registro da 
carta, imposto e taxas, inclusive condominio são responsa-
bilidade do arrematante. Caso o imóvel esteja ocupado, o 
arrematante fica ciente que será o responsável pelas provi-
dências de desocupação do mesmo. 
O leiloeiro acha-se habilitado a fornecer aos interessados, 
informações pormenorizadas sobre os imóveis.
Ficam desde já intimados do presente leilão, os mutuários, 
caso não sejam localizados.
SED 1EE13 - CONTRATO 8035658263656- EMPRESA 
GESTORA DE ATIVOS - EMGEA - 0356 - SOROCABA
ROBERTO MACEDO SARDINHA, BRASILEIRO(A), BAN-
CARIO, CPF 00081614705, CI 236176560 SP, CASADO(A) 
COM, ALEXANDRA DOMINGOS SARDINHA, BRASILEI-
RO(A), BANCARIA , CPF 08322695810, CI 218265219 SP.
DESCRIÇÃO DO IMÓVEL: PREDIO, A RUA PROFESSO-
RA MARIA DOMINGAS TOTORA GOES, Nº 250, LOTE Nº 
46, QUADRA A, LOTEAMENTO JARDIM LOS ANGELES, 
EM SOROCABA, SP, COM A AREA TOTAL CONSTRUI-
DA DE 113,60M2, ENCERRANDO A AREA DE 125,00M2, 
COM TODAS AS SUAS INSTALACOES, BENFEITORIAS, 
PERTENCES, ACESSORIOS E GARAGEM SE HOUVER. 

ITUPEVA,  5/2/2020
ARY ANDRÉ NETO

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE SÃO CAETANO DO SUL

SECRETARIA MUNICIPAL
DA FAZENDA

SECRETARIA MUNICIPAL DE 
SERVIÇOS URBANOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

RESUMO DE ATA DE REGISTRO DE PRE-
ÇOS Nº 104/2019 – PROC. Nº 300.127/2019 
– oriunda do proc.1761/2019 - DETENTO-
RA: NEW PLAYTHING COMÉRCIO E SER-
VIÇOS LTDA-ME - OBJETO: Ata de Registro 
de Preço para fornecimento de equipamen-
tos Eletro eletrônicos – DATA DA ASSINATU-
RA: 30/08/2019 – PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 
meses – PREÇOS REGISTRADOS: 

ITEM VALOR UNITÁRIO R$
47 3.770,00
48 3.770,00
49 1.948,00
50 1.948,00
69 4.380,00
70 4.380,00

GESTOR: Eduardo Ferreira Lopes. Secre-
tário Municipal da Fazenda-Jefferson Cirne 
da Costa. Secretário Municipal de Serviços 
Urbanos-Iliomar Darronqui. Resp./Exp. Da 
Secretaria de Educação-Fabricio Coutinho 
de Faria. Secretária Municipal de Saúde-Re-
gina Maura Zetone Grespan.

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE SÃO CAETANO DO SUL

DEPARTAMENTO DE 
LICITAÇÕES E CONTRATOS

“RESUMO: Processo 19166/2019 
- Modalidade Pregão Presencial nº 

07/2020 – Registro de Preços para Forne-
cimento de Luminária Modular para Ilumi-
nação Pública. DECISÃO DA PREGOEIRA: 
“Após a aprovação da documentação técni-
ca e amostras apresentadas pelas empresas 
detentoras das melhores ofertas, conforme 
parecer da área técnica de fl s. 2263/2265, a 
Sra. Pregoeira declarou vencedoras as em-
presas na seguinte conformidade: Empresa: 
Mirambue Comercial Ltda EPP - CNPJ sob 
o nº 20.936.045/0001-80 - Item 04 – Qtde. 
312 un. - Valor Unitário R$ 650,00 - Valor 
Total R$ 202.800,00; Item 05 – Qtde. 775 
un. - Valor Unitário R$ 940,00 - Valor Total 
R$ 728.500,00; Empresa: Trópico Equipa-
mentos e Iluminação Indústria e Comércio 
Ltda. - CNPJ sob o nº 54.447.438/0001-41 
- Item 05 – Qtde. 2.325 un. - Valor Unitário 
R$ 770,00 - Valor Total R$ 1.790.250,00; 
Empresa: Ledluz Indústria e Comércio Ltda. 
- CNPJ sob o nº 12.072.665/0001-90, para 
o Item 02 - Qtde. 812 un. - Valor Unitário R$ 
602,00 - Valor Total R$ 488.824,00; Item 08 
- Qtde. 475 un. - Valor Unitário R$ 975,00 - 
Valor Total R$ 463.125,00; Item 10 - Qtde. 
150 un. - Valor Unitário R$ 1.730,00 - Valor 
Total R$ 259.500,00; Item 12 - Qtde. 350 un. 
- Valor Unitário R$ 567,00 - Valor Total R$ 
198.450,00; Empresa: Unicoba Energia S.A. 
- CNPJ sob o nº 23.650.282/0001-78, para 
o Item 01 - Qtde. 2.438 un. - Valor Unitário 
R$ 602,00 - Valor Total R$ 1.467.676,00; 
Item 03 - Qtde. 938 un. - Valor Unitário R$ 
621,00 - Valor Total R$ 582.498,00; Item 07 
- Qtde. 1.425 un. - Valor Unitário R$ 950,00 - 
Valor Total R$ 1.353.750,00; Item 09 - Qtde. 
450 un. - Valor Unitário R$ 1.420,00 - Valor 
Total R$ 639.000,00; Item 11 - Qtde. 1.050 
un. - Valor Unitário R$ 488,00 - Valor Total 
R$ 512.400,00. Ficando assim, todos intima-
dos do prazo recursal de três dias úteis para 
apresentação das razões do recurso, e os 
demais licitantes desde logo intimados para 
apresentar contrarrazões em igual número 
de dias, que começarão a correr do término 
do prazo do recorrente, sendo-lhes assegu-
rada vista imediata dos autos, nos termos do 
inciso XVIII, do artigo 4º da Lei Federal n.º 
10520/2002.” Carolina Morales Bernardino – 
10/02/2020. São Caetano do Sul, 10 de feve-
reiro de 2020. Caio Lessio Previato-Diretor 
do Departamento de Licitações e Contratos.

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE SÃO CAETANO DO SUL
SECRETARIA MUNICIPAL DE 

OBRAS E HABITAÇÃO
“RESUMO: Republicação da 

suspensão “Sine Die” da Tomada de Preço 
nº 01/2020, do Processo nº 17.192/2019, 
publicado em 10/02/2020 no Jornal Gazeta 
de São Paulo e Diário Ofi cial Eletrônico, 
para constar: Onde se lê: Tomada de Preço 
nº 01/2019 - Leia-se: Tomada de Preço 
nº 01/2020”. São Caetano do Sul, 10 de 
fevereiro de 2020. Renato Rocha Ferreira-
Diretor do Departamento de Obras.

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE SÃO CAETANO DO SUL

SECRETARIA MUNICIPAL DE 
SERVIÇOS URBANOS
RESUMO DE ATA DE REGIS-

TRO DE PREÇOS Nº 165/2019 – PROC. 
Nº 300.196/2019, oriunda do proc. 
100.137/2019 – DETENTORA: MIGUI CEN-
TER MATERIAIS ELETRICOS EPP - OB-
JETO: Fica alterado o gestor contratual, 
que passa ser o SR OSWALDO MACIEL 
DE OLIVEIRA - DATA DA ASSINATURA: 
10/02/2020. ILIOMAR DARRONQUI Secre-
tário Municipal de Serviços Urbanos.

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE SÃO CAETANO DO SUL

DEPARTAMENTO DE 
LICITAÇÕES E CONTRATOS

 “RESUMO: Processo 705/2020 
- Modalidade Pregão Presencial nº 20/2020 
– Registro de Preços para Fornecimento de 
Insumos para Diabetes para Atendimento 
Ambulatorial, Hospitalar e de Mandado Judi-
cial, com Comodato de Glicosímetros. DATA 
DE ABERTURA: “Fica agendada a licitação 
em epígrafe para o dia 27 de fevereiro de 
2020 às 08 horas, no DEPARTAMENTO DE 
LICITAÇÕES E CONTRATOS - SEPLAG 4 
situado na Avenida Fernando Simonsen nº 
566 - Bairro Cerâmica, São Caetano do Sul/
SP. O edital, anexos e demais informações e 
esclarecimentos, poderão ser obtidos no en-
dereço eletrônico http://licitacao.saocaeta-
nodosul.sp.gov.br/web, ou no Departamento 
de Licitações e Contratos, e telefones para 
contato: 4233-7390.” Secretária de Governo: 
Marília Marton– 04/02/2020. São Caetano 
do Sul, 10 de fevereiro de 2020. Caio Lessio 
Previato-Diretor do Departamento de Licita-
ções e Contratos.

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE SÃO CAETANO DO SUL

DEPARTAMENTO DE 
LICITAÇÕES E CONTRATOS

 “RESUMO: Processo 1373/2020 
- Modalidade Pregão Presencial nº 21/2020 
– Contratação de Empresa para a Presta-
ção de Serviços de Manutenção Preventiva 
e Corretiva com Fornecimento de Peças e 
Suprimentos (exceto papel sulfi te) em Má-
quinas Copiadoras, Impressoras e Duplica-
doras. DATA DE ABERTURA: “Fica agenda-
da a licitação em epígrafe para o dia 28 de 
fevereiro de 2020 às 08 horas e 30 minutos, 
no DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E 
CONTRATOS - SEPLAG 4 situado na Ave-
nida Fernando Simonsen nº 566 - Bairro 
Cerâmica, São Caetano do Sul/SP. O edital, 
anexos e demais informações e esclareci-
mentos, poderão ser obtidos no endereço 
eletrônico http://licitacao.saocaetanodosul.
sp.gov.br/web, ou no Departamento de Lici-
tações e Contratos, e telefones para contato: 
4233-7390.” Secretária de Governo: Marília 
Marton– 06/02/2020. São Caetano do Sul, 
10 de fevereiro de 2020. Caio Lessio Previa-
to-Diretor do Departamento de Licitações e 
Contratos.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DO SUL
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS
Proc. nº 21489/18-VIII Vol. - CONCURSO PÚBLICO - 08ª Convocação – SEEDUC - Tornamos público a quem possa interessar, 
que os abaixo relacionados, não atenderam ao chamamento, desistiram e/ou foram excluídos(as), razão pela qual a Sra. Secretária 

Municipal de Planejamento e Gestão – SEPLAG, autorizou a exclusão do quadro de classifi cados e convocados: 
Nomes Classifi cação Função
Vera Lucia Piffer 205º Auxiliar de Primeira Infância
Jhonatan Uilly Gomes Ferreira 212º Auxiliar de Primeira Infância
Lilian Keiko Tamashiro 220º Auxiliar de Primeira Infância
Jamison Presley Aparecido Fernandes Rodrigues 221º Auxiliar de Primeira Infância
Fernanda Tonin Tienda 228º Auxiliar de Primeira Infância
Franciane Martins Rocha 231º Auxiliar de Primeira Infância
Patricia Francisca Nunes 233º Auxiliar de Primeira Infância
Jucimara Oliveira Franca Dos Santos 239º Auxiliar de Primeira Infância
Viviane Germano De Oliveira Rebello 243º Auxiliar de Primeira Infância
Adriana Lucatelli 247º Auxiliar de Primeira Infância
Monise Lima De Oliveira Braz 248º Auxiliar de Primeira Infância
Karina Dos Santos Barbosa 249º Auxiliar de Primeira Infância
Eula Dos Santos Reis 250º Auxiliar de Primeira Infância
Rodrigo Da Silva 257º Auxiliar de Primeira Infância
Jesse Vagner Da Silva 260º Auxiliar de Primeira Infância
Fernanda Maria Rodrigues Dos Santos Silva 065º Prof. Nível I – Educação Infantil
Adneide De Andrade Nunes 069º Prof. Nível I – Educação Infantil
Sabrina Maria Macario 073º Prof. Nível I – Educação Infantil
Guilherme Delfi no Pereira 057º Prof. Nível I – Ensino Fundamental (1º ao 5º ano)
Fabio Clemente Da Silva 059º Prof. Nível I – Ensino Fundamental (1º ao 5º ano)
Viviane Fernandes Tenorio 061º Prof. Nível I – Ensino Fundamental (1º ao 5º ano)
Andrea Beltran 005º Prof. Nível II - Informática

São Caetano do Sul, 10 de fevereiro de 2020.
SILVIA DE CAMPOS-Secretária Municipal de Planejamento e Gestão

Extrato Trimestral de Ata de Registro de Preços
O Consaúde Torna Público O Extratos Da Atas De  Registro De Preços, Conforme Segue: 
Processo Nº 130/2019 – Pregão Presencial Nº 041/2019 - Registro De Preços De Materiais 
De Ortopedia Em Consignação Ao Hrlb/Consaude, Assinada Em 13/01/2020, Prazo De Vali-
dade De 12 (doze) Meses, Com Seu 1º Trimestre De Vigência, Conforme Segue: (Detento-
ra Da Ata/Fornecedor, Descrição, Unidade De Medida, Preço Unitário Em Real), Comércio 
E Importação Erecta Ltda – Cnpj.43.420.629.0001-01, Lote 1, Parafuso Cortical 4,5mm Nº 
28, Und, 18,0600 - Parafuso Cortical 4,5mm Nº 30, Und, 18,0600 - Parafuso Cortical 4,5mm 
Nº 32, Und, 18,0600 - Parafuso Cortical 4,5mm Nº 34 - Parafuso Cortical Em Aco  Inoxidavel 
4,5 Mm Nº 34,  Und, 18,0600, Parafuso Cortical 4,5mm Nº 36, Und, 18,0600, Parafuso Cor-
tical 4,5mm Nº 38, Und, 18,0600, Parafuso Cortical 4,5mm Nº 40 - Parafuso Cortical Em Aco  
Inoxidavel 4,5 Mm Nº 40, Und, 18,0600, Parafuso Cortical 4,5mm Nº 42, Und, 18,0600, Pa-
rafuso Cortical 4,5mm Nº 44, Und, 18,0600, Parafuso Cortical 4,5mm Nº 46, Und, 18,0600 - 
Parafuso Cortical 4,5mm Nº 48, Und, 18,0600 - Parafuso Cortical 4,5mm Nº 50, Und, 18,0600 
- Parafuso Cortical 4,5mm Nº 52, Und, 18,0600 - Parafuso Cortical 4,5mm Nº 54, Und, 
18,0600 - Parafuso Esponjoso 6,5 Mm Rosca 16 Nº 40, Und, 27,7100 - Parafuso Esponjoso 
6,5 Mm Rosca 16 Nº  45, Und, 27,7100 - Parafuso Esponjoso 6,5 Mm Rosca 16 Nº  50, Und, 
27,7100 - Parafuso Esponjoso 6,5 Mm Rosca 16 Nº  55, Und, 27,7100 - Parafuso Esponjoso 
6,5 Mm Rosca 16 Nº  60, Und, 27,7100 - Parafuso Esponjoso 6,5 Mm Rosca 16 Nº  65, Und, 
27,7100 -  Parafuso Esponjoso 6,5 Mm Rosca 16 Nº  70, Und, 27,7100 - Parafuso Esponjoso 
6,5 Mm -PARAFUSO Esponjoso 6,5 Mm Rosca 32 Nº  45, Und, 27,7100 - Parafuso Espon-
joso 6,5 Mm Rosca 32 Nº 50, Und, 27,7100 - Parafuso Esponjoso 6,5 Mm Rosca 32 Nº  55, 
Und, 27,7100 - Parafuso Esponjoso 6,5 Mm Rosca 32 Nº  60, Und, 27,7100- Parafuso Es-
ponjoso 6,5 Mm Rosca 32 Nº 65, Und, 27,7100 - Parafuso Esponjoso 6,5 Mm Rosca 32 Nº  
70 - Parafuso Esponjoso Em Aco Inoxidavel 6,5, Und, 27,7100 - Parafuso Esponjoso 6,5 Mm 
Rosca 32 Nº  75  Inoxidavel 6,5, Und, 27,7100 -PARAFUSO Esponjoso 6,5 Mm Rosca 32 Nº  
80, Und, 27,7100 - Placa Tubo Dhs 150º 06 Furos (DHS), Und, 764,3400 - Placa Tubo Dhs 
150º 05 Furos (DHS), Und, 764,3400 - Placa Tubo Dhs 150º 04 Furos (DHS), Und, 764,3400 
- Placa Tubo Dhs 150º 03 Furos (DHS), Und, 764,3400 - Placa Tubo Dhs 150º 02 Furos 
(DHS), Und, 764,3400 - Placa Tubo Dhs 135º 05 Furos, Und, 764,3400 - Placa Tubo Dhs 
135º 06 Furos, Und, 764,3400 - Placa Tubo Dhs 135º 04 Furos, Und, 764,3400 - Placa Tubo 
Dhs 135º 02 Furos, Und, 764,3400 - Placa Tubo Dhs 135º 03 Furos, Und, 764,3400 - Placa 
Tubo Dhs 135º 08 Furos, Und, 764,3400 - Placa Tubo Dhs 135º 10 Furos, Und, 764,3400 - 
Placa Tubo Dcs 95º 04 Furos, Und, 686,8700 - Placa Tubo Dcs 95º 06 Furos, Und, 686,8700 
- Placa Tubo Dcs 95º 08 Furos, Und, 686,8700 - Placa Tubo Dcs 95º 10 Furos, Und, 686,8700 
- Placa Tubo Dcs 95º 12 Furos, Und, 686,8700 - Placa Tubo Dcs 95º 14 Furos, Und, 686,8700 
- Placa Tubo Dcs 95º 16 Furos, Und, 686,8700 - Placa Tubo Dcs 95º 18 Furos, Und, 686,8700 
- Placa Tubo Dcs 95º 05 Furos, Und, 686,8700, Und, 8,0500 - Placa Tubo Dcs 95° 22 Furos,  
Und, 686,8700 - Fio Guia Calibrado De Hebert 1,5 Mm Aco Inox, Und, 36,0000 - Lote 3 - 
Parafuso Canulado Diametro 7,00 X  50mm, Und, 99,3200 - Parafuso Canulado 3.5mm 
Rosca Parcial Nº 16, Und, 116,0200 - Parafuso Canulado 3.5mm Rosca Parcial Nº 18, Und 
- Parafuso Canulado 3.5mm Rosca Parcial Nº 20, Und - Parafuso Canulado 3.5mm Rosca 
Parcial Nº 22, Und, 116,0200 - Parafuso Canulado 3.5mm Rosca Parcial Nº 24 - Parafuso 
Canulado 3,5 Mm Rosca Parcial, Und, 116,0200 - Parafuso Canulado 3.5mm Rosca Parcial 
Nº 26, Und, 116,0200 - Parafuso Canulado 3.5mm Rosca Parcial Nº 28, Und, 116,0200 - Pa-
rafuso Canulado 3.5mm Rosca Parcial Nº 30, Und , 116,0200 - Parafuso Canulado 3.5mm 
Rosca Parcial Nº 35, Und, 116,0200 - Parafuso Canulado 3.5mm Rosca Parcial Nº 40, Und, 
116,0200 - Parafuso Canulado 3.5mm Rosca Parcial Nº 45, Und, 116,0200 - Arruela Para 
Parafuso Canulado 3,5mm Diametro 60 Mm, Und, 8,0400 - Fio Guia Calibrado De Hebert 1,5 
Mm Aco Inox, Und, 36,0000 - Lote 4 - Parafuso Canulado Diametro 7,00 X  35mm,  Und, 
90,2900 - Parafuso Canulado Diametro 7,00 X  40mm, Und, 90,2900 - Parafuso Canulado 
Diametro 7,00 X  45mm, Und, 90,2900 - Parafuso Canulado Diametro 7,00 X  50mm, Und, 
90,29 00 - Parafuso Canulado Diametro 7,00 X  55mm, Und, 90,2900 - Parafuso Canulado 
Diametro 7,00 X  60mm, Und, 90,2900 - Parafuso Canulado Diametro 7,00 X  65mm, Und, 
90,2900 - Parafuso Canulado Diametro 7,00 X  70mm, Und, 90,2900 - Parafuso Canulado 
Diametro 7,00 X  75mm, Und, 90,2900 - Parafuso Canulado Diametro 7,00 X  80mm, Und, 
90,2900 - Parafuso Canulado Diametro 7,00 X  85mm, Und, 90,2900 - Parafuso Canulado 
Diametro 7,00 X  90mm, Und, 90,2900 - Parafuso Canulado Diametro 7,00 X  95mm, Und, 
90,2900 - Parafuso Canulado Diametro 7,00 X 100mm, Und, 90,2900 - Parafuso Canulado 
Diametro 7,00 X 105mm, Und, 90,2900 - Parafuso Canulado Diametro 7,00 X 110mm, Und, 
90,2900 - Parafuso Canulado Diametro 7,00 X 115mm, Und, 90,2900 - Parafuso Canulado 
Diametro 7,00 X 120mm, Und, 90,2900 - Arruela Para Parafuso Canulado 7.0 Mm, Und, 
8,0500 - Fio Guia Calibrado De Hebert 1,5 Mm Aco Inox, Und, 36,0000 - Lote 5 - Placa 1/3 
Tubular Compressao Simples 3,5 Mm 10 Furos, Und, 148,4000 - Placa 1/3 Tubular Com-
pressao Simples 3,5 Mm 09 Furos, Tubular Compressao, Und, 148,4000 -PLACA 1/3 Tubu-
lar Compressao Simples 3,5 Mm 08 Furos, Und, 148,4000 - Placa 1/3 Tubular Compressao 
Simples 3,5 Mm 07 Furos,   Und, 148,4000 - Placa 1/3 Tubular Compressao Simples 3,5 Mm 
06 Furos,  Und, 148,4000 - Placa 1/3 Tubular Compressao Simples 3,5 Mm 05 Furos, 
Und, 148,4000 - Placa 1/3 Tubular Compressao Simples 3,5 Mm 04 Furos, Und, 148,4000 - 
Placa Reta Reconstrucao Acetabulo 12 Furos, Und, 299,9000 - Placa Reta Reconstrucao 
Acetabulo 10 Furos, Und, 299,9000 - Placa Reta Reconstrucao Acetabulo 08 Furos, Und, 
299,9000 - Placa Reta Reconstrucao Acetabulo 06 Furos, Und, 299,9000 - Placa Em T 4x6 
Furos 3,5mm, Und, 275,4800 - Placa Em T 4x4 Furos 3,5mm,  Und, 275,4800 - Placa Em T 
3x5 Furos 3,5mm - Placa Em “ T “ 3x5, Und, 275,4800 - Placa Em T 3x4 Furos 3,5mm, Und, 
275,4800 - Placa H De 08 Furos, Und, 215,0000 - Placa H De 11 Furos, Und, 215,0000 - 
Placa H De 14 Furos, Und, 218,0000 - Parafuso Cortical 3,5mm Nº 10, Und, 15,3400, Und, 
15,3400 - Parafuso Cortical 3,5mm Nº 14 , Und, 15,3400 - Parafuso Cortical 3,5mm Nº 16, 
Und, 15,3400 - Parafuso Cortical 3,5mm Nº 18, Und, 15,3400 - Parafuso Cortical 3,5mm Nº 
20, Und, 15,3400 - Parafuso Cortical 3,5mm Nº 22, Und, 15,3400 - Parafuso Cortical 3,5mm 
Nº 24, Und, 15,3400 - Parafuso Cortical 3,5mm Nº 26, Und, 15,3400 - Parafuso Cortical 
3,5mm Nº 28, Und, 15,3400 - Parafuso Cortical 3,5mm Nº 30, Und, 15,3400 - Parafuso Cor-
tical 3,5mm Nº 32, Und, 15,3400 - Parafuso Cortical 3,5mm Nº 34, Und, 15,3400 - Parafuso 
Cortical 3,5mm Nº 36, Und, 15,3400 - Parafuso Cortical 3,5mm Nº 38, Und, 15,3400 - Para-
fuso Cortical 3,5mm Nº 40, Und, 15,3400 - Parafuso Esponjoso 4.0 Mm Nº 10, Und, 27,7100 
- Parafuso Esponjoso 4.0 Mm Nº 12, Und, 27,7100 - Parafuso Esponjoso 4.0 Mm Nº 14, Und, 
27,7100 - Parafuso Esponjoso 4.0 Mm Nº 16, Und, 27,7100 - Parafuso Esponjoso 4.0 Mm Nº 
18, Und, 27,7100 - Parafuso Esponjoso 4.0 Mm Nº 20 - Parafuso Esponjoso Em Aco Inoxi-
davel 4.O Mm Nº 20, Und, 27,7100 - Parafuso Eponjoso 4.0mm Nº 22, Und, 27,7100 - Para-
fuso Esponjoso 4.0 Mm Nº 24 - Parafuso Esponjoso Em Aco Inoxidavel 4.O Mm Nº 24, Und, 
27,7100 - Parafuso Esponjoso 4.0 Mm Nº 26, Und, 27,7100 - Parafuso Esponjoso 4.0 Mm Nº 
28, Und, 27,7100 - Parafuso Esponjoso 4.0 Mm Nº 30, Und, 27,7100 - Parafuso Esponjoso 
4.0 Mm Nº 35, Und, 7,7100 - Parafuso Esponjoso 4.0 Mm Nº 40, Und, 27,7100 - Parafuso 
Esponjoso 4.0 Mm Nº 45, Und, 27,7100 - Parafuso Esponjoso 4.0 Mm Nº 50, Und, 27,7100 
- Arruela Para Parafuso Cortical 3,5mm, Und, 8,0500 - Placa Em T 3x3 Furos 3,5mm, Und, 
275,4800 - Placa Dcp 3.5, De 08 Furos, Und, 183,8100 - Placa Dcp 3.5mm 9 Furos, Und, 
183,8100 - Placa Dcp 3.5mm 06 Furos, Und, 183,8100 - Placa Dcp 3.5 05 Furos, Und, 
183,8100 - Placa De Calcaneo Hexagonal Direita  Aco Inox, Und, 320,6100 - Placa De Cal-
caenio Hexagonal Esquerda Aco Inox , Und, 320,6100 - Placa Oblíqua D 3 X 3 Aco Inox, 
Und, 275,4800 - Placa Obliqua D 3 X 4 Aco Inox, Und, 275,4800 - Placa Obliqua D 3 X 5 Aco 
Inox, Und, 275,4800 - Placa Dcp Em Aco Inox 10 Furos, Und, 183,8100 - Placa Dcp 3,5 Em 
Aco Inox 4 Furos, Und. 183,8100 - Placa H De 05 Furos, Und, 215,0000 - Placa Dcp 3,5mm 
7 Furos, Und, 183,8100 -  Lote 6 - Ancora Em Titanio Montada, Und, 1.477,6600 - Ancora 
Em Titanio Desmontavel, Und, 197,6000 - Lote 7 - Cimento Osseo Acrilico, Und, 136,2400 
- Protese Parcial De Quadril Tipo Bipolar Tam. 40, Und, 4.248,0000 - Protese Parcial De 
Quadril Tipo Bipolar Tam. 42, Und, 4.248,0000 - Protese Parcial De Quadril Tipo Bipolar Tam. 
44, Und, 4.248,0000 - Protese Parcial De Quadril Tipo Bipolar Tam. 46, Und, 4.248,0000 - 
Protese Parcial De Quadril Tipo Bipolar Tam. 48, Und, 4.248,0000 - Protese Parcial De Qua-
dril Tipo Bipolar Tam. 50, Und, 4.248,0000 - Protese Parcial De Quadril Tipo Bipolar Tam. 52, 
Und, 4.248,0000 - Protese Parcial De Quadril Tipo Bipolar Tam 54, Und, 4.248,0000 -  Pro-
tese Parcial De Quadril Tipo Bipolar Tam. 56, Und, 4.248,0000 - Protese Parcial De Quadril 
Tipo Bipolar Tam. 58, Und, 4.248,0100 - Ponta De Aspiracao Aco Inox, Und, 60,0000.

José Antonio Antosczezem
Diretor Superintendente
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