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Anvisa descarta 
coronavírus em 
navio no Porto

Só Uber faz 
proposta para 
ciclofaixas

A Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária (Anvisa) descartou a pre-
sença de casos suspeitos de coro-
navírus no navio Kota Pemimpin, 
que atracou nesta segunda-feira 
no Porto de Santos. Alguns tripu-
lantes apresentavam sintomas da 
doença.                                 ESTADO/A3

A Uber foi a única companhia a 
apresentar uma proposta para ad-
ministrar as ciclofaixas especiais 
de domingos e feriados em SP. Os 
envelopes com as propostas fo-
ram abertos nesta segunda. Ago-
ra, o projeto precisa passar por 
avaliação.                            CAPITAL/A6

Ilhabela gasta R$ 2,4 
milhões com concurso 
de miss                 ESTADO/A3

Policial dani� ca carro 
de prefeita que estava 
em shopping      ESTADO/A3

CONTAS REPROVADASINTERIOR DE SP

Prefeitura de SP lança 
editais para laudos de 
103 pontes e viadutos

 ALaudos foram contratados após um viaduto na Marginal 
Pinheiros ceder 2 metros no dia 15 de novembro de 2018

A Secretaria Municipal de Infraes-
trutura Urbana e Obras (Siurb) de 
São Paulo lançou nesta segunda 
os quatro últimos editais de lici-
tação para contratação dos lau-

dos estruturais de 103 estruturas 
de pontes e viadutos. Com isso, a 
secretaria completa a licitação dos 
laudos de 126 Obras de Arte Espe-
ciais. Um viaduto na Marginal Pi-

nheiros cedeu 2 metros no dia 15 
de novembro de 2018, o que ini-
ciou um debate sobre a importân-
cia de atestar a segurança das es-
truturas na cidade.             CAPITAL/A6

THIAGO NEME/GAZETA DE S.PAULO Embu das Artes comemora 
61 anos nesta terça-feira
O município de Embu das Ar-
tes, na região sudoeste da Gran-
de São Paulo, comemora nesta 
terça-feira, dia 18 de fevereiro, 61 
anos de emancipação política-
-administrativa. Com uma po-
pulação estimada em 273 mil e 
distribuída em uma área de 70,4 
km², segundo o último censo do 
Instituto Brasileiro de Geogra-
� a e Estatística (IBGE), a cidade 

considerada jovem enfrenta di� -
culdades de grandes metrópoles. 
O município faz divisa com a Ca-
pital, Taboão da Serra, Cotia e 
Itapecerica da Serra e apesar do 
crescimento nos últimos anos 
ainda conserva características 
de cidades do interior paulista, 
como parques e áreas verdes, 
além de um conservado centro 
histórico.  GRANDE SP/A5

Caminhoneiros 
marcam greve 
para amanhã
Uma nova greve dos caminhonei-
ros está marcada para a próxima 
quarta-feira. A paralisação, que 
deve ocorrer em todo o Brasil, será 
das 6h às 18h. A informação é do 
presidente da Associação Brasilei-
ra dos Condutores de Veículos Au-
tomotores (Abrava), Walace Lan-
dim. De acordo com o sindicalista, 
os motoristas estão sendo orien-
tados a não criarem bloqueios nas 
rodovias.                               BRASIL/A7

Fim de semana 
Pré-Carnaval 

registra 413 
detenções 

em blocos da 
Capital

O primeiro � m de se-
mana do Carnaval de 

rua o� cial de São Paulo 
terminou com 413 pes-

soas detidas, com 265 
detenções por furtos 
e roubos durante os 

festejos entre o sábado 
(15) e o domingo (16). 

As detenções também 
atingiram outras 127 

pessoas que eram pro-
curadas pela Justiça e 
mais 21 adolescentes 
¦ agrados em crimes. 

Segundo a prefeitura, 
em 2020, São Paulo 

realiza o maior Carnaval 
de sua história com 678 

des� les o� ciais, 38,5% 
a mais do que em 2019, 
quando ocorreram 490 

des� les. No próximo 
� m de semana eles esta-
rão distribuídos em 468 

pontos e devem atrair 
15 milhões de pessoas 

em 2020, superando os 
14 milhões do ano ante-

rior. CAPITAL/A6

 NELSON ANTOINE/UOL/FOLHAPRESS
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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

A imparcialidade no jornalismo é um mito do 
qual muita gente sequer desconfia. Como 
seres humanos, cada um de nós tem pon-
tos de vista, valores e interesses distintos. A 
imprensa se comporta da mesma maneira. 

Quem não tiver isso muito claro, corre o risco de achar 
que uma cobertura em cima do muro estaria sendo 
isenta ou imparcial.   

Veículos de todos os portes tem linhas editoriais 
que funcionam como filtro apontado para os leitores, 
equalizando interesses de anunciantes, patrocinadores 
e acionistas. Quando um jornalista decide qual fonte 
entrevistar; quando um editor decide qual matéria 
apurar ou qual será o tema da capa e qual terá menos 
destaque, ele já está sendo parcial. Todo mundo tem 
lado, inclusive a imprensa. 

 No entanto, não podemos ser simplistas e ignorar 
que a maioria dos veículos 
da “grande imprensa” sequer 
assume o seu posicionamen-
to, transferindo para o leitor/
espectador a tarefa de iden-
tifica-lo em suas entrelinhas. 
Isso porque na maioria das 
vezes estes interesses são 
conflitantes com os interesses 
do público. Um bom exemplo 
tem sido a cobertura da greve 
dos petroleiros, deflagrada 
após uma demissão em massa 
no início do ano no Paraná. 

 De tema local a greve ganhou importância nacional 
quando trabalhadores incluíram em suas reivindica-
ções a defesa da Petrobrás como empresa estatal em 
benefício da coletividade. A paralisação ganhou corpo e 
vem se transformando em um marco na nossa história, 
a favor do Brasil e dos brasileiros. Na grande imprensa, 
no entanto, nem uma linha, já que a greve contraria os 
interesses de grandes empresas e do capital que susten-
tam estes veículos.

 Por isso é importante destacar que hoje a busca 
pela imparcialidade deve estar ligada à capacidade 
do leitor/espectador confrontar narrativas entre as 
mais diversas fontes e formas de acesso e não apenas 
na ação editorial dos grandes jornais. Faz-se urgente, 
portanto, fortalecer uma mídia alternativa e lutar pelas 
garantias de liberdade de imprensa. Só assim iremos 
combater esse viés anti-povo que tomou conta de par-
te da grande imprensa. 

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

ARTIGO

Nilto Tatto
COLABORADOR 

Mídia 
anti-povo

Ribeirão 
Preto Campinas

Ubatuba

São Paulo

Registro

Piracicaba

Presidente 
Prudente

Araçatuba

HOJE: AMANHÃ:
HOJE: AMANHÃ:

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

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

3 e 4 5 e 6QUINTA:

23° 33°
21° 32°

22° 35°

22° 30°

22° 33°

21° 33°

23° 33°

22° 33°
Sol Poucas nuvens Nublado Chuva rápida Chuva

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

Sol com algumas 
nuvens. Chove 
rápido durante o dia 
e à noite.

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

22º 30° 21º 28° 21º 27°

O  Círculo de Lei-
tura está com 
inscrições aber-
tas para os en-
contros que co-

meçam em 3 de março. Nas 
atividades, os participantes 
vão debater o livro “A Morte 
de Ivan Ilitch” (1886), de Liev 
Nikoláievich Tolstói, e o fil-
me “Dançando no Escuro” 
(2000), de Lars Von Trier.

Serão cinco encontros, 
sempre às terças, às 16h, na 
Secretaria da Fazenda e Pla-
nejamento do Estado de São 
Paulo, na região central da 
capital. O Círculo de leitura 
é uma iniciativa que nasceu 
na Secretaria da Fazenda e 
Planejamento com o intuito 
de subsidiar projetos de Ges-
tão do Conhecimento e Ino-
vação a partir da discussão 
de obras clássicas da Litera-

 D As inscrições devem ser feitas site: circulo.fazenda.sp.gov.br; 
encontros vão acontecer a partir do dia 3 de março em São Paulo

REPRODUÇÃO 

Projeto que promove 
leitura abre inscrições 

CÍRCULO DE LEITURA . Serão cinco encontros, sempre às terças, às 16h, na Secretaria 
da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo, na região central da Capital

tura e do Cinema.
O objetivo é estimular 

a subjetividade, a empatia, 
e os afetos, nos encontros 
que realizamos no Labora-
tório de Inovação da Escola 

de Governo. A participação 
é gratuita. As inscrições de-
vem ser feitas site: circulo.fa-
zenda.sp.gov.br. Dúvidas po-
dem ser encaminhadas para 
o e-mail: circulo@fazenda.

sp.gov.br.

PROGRAMAÇÃO: 
Livro: “A Morte de Ivan Ilit-
ch” (1886), de Liev Nikoláie-
vich Tolstói
Filme: “Dançando no Es-
curo” (2000), de Lars Von 
Trier. 

3/3 – Introdução às obras e 
acolhimento do grupo
10/3 – Exibição do filme
17/3 – Discussão
24/3 – Discussão
31/3 – Debate com Aurora 
Bernardini e Eda Nagayama
Aurora Bernardini é profes-
sora de pós-graduação em 
Literatura Russa e Teoria 
Literária e Literatura Com-
parada da USP. Eda Nagaya-
ma é escritora, mestre em 
Cinema e doutoranda em 
Literatura (USP). (GSP)

 D O veículo oferece exames de mamografi a de segunda a sexta-feira, das 9h à 18h, e aos sábados, das 9h às 13h, exceto feriados

EDSON LOPES JR/A2AD

As carretas do programa “Mulhe-
res de Peito”, da Secretaria de 
Estado da Saúde, estarão nos 
municípios de Pindamonhan-
gaba, Guarulhos, Serrana, La-

goinha, Jaú, Ribeira, Ribeirão Bonito e Mo-
coca. O serviço-móvel oferece mamografias 
gratuitamente, sem necessidade de pedido 
médico para mulheres entre 50 e 69 anos 
de idade. As carretas ficam em cinco cida-
des até este sábado (22). Em Pindamonhan-
gaba, Guarulhos e Jaú as unidades ficam 
até dia 29. As senhas para atendimento são 
distribuídas por ordem de chegada.

O atendimento é destinado ao públi-
co geral com idades entre 50 e 69 anos.  O 
veículo oferece exames de mamografia de 
segunda a sexta-feira, das 9h à 18h, e aos 
sábados, das 9h às 13h, exceto feriados. O 
resultado sai em até 48 horas após a reali-
zação do procedimento.

PROGRAMAÇÃO ATÉ O DIA 22:
Serrana. 
local: rua Dr° Tancredo de Almeida Neves, 
176 – Jardim Boa Vista

Ribeira. 
local: Praça Major Agostinho Dias Batista, 
em frente à Igreja Matriz do Bom Jesus

Mococa. 
local: Palco da Cidadania, em frente à Etec 
João Baptista de Lima Figueiredo, na aveni-
da Américo Pereira Lima, s/n – Jardim 
Lavinia

A programação completa com todos os 
dias de atendimento, as cidades que rece-
bem o programa estadual e os endereços 
pode ser acessada no site do governo do 
Estado de São Paulo www.saopaulo.sp.gov.
br. (GSP)

Carretas da mamogra� a atendem 
11 municípios até o dia 29 deste mês

O serviço-
móvel oferece 
mamogra� as 
gratuitamente, 
sem necessidade 
de pedido médico 
para mulheres 
entre 50 e 69 anos 
de idade

Fique 
ligado  
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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
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GAZETA DE S. PAULO

A imparcialidade no jornalismo é um mito do 
qual muita gente sequer desconfia. Como 
seres humanos, cada um de nós tem pon-
tos de vista, valores e interesses distintos. A 
imprensa se comporta da mesma maneira. 

Quem não tiver isso muito claro, corre o risco de achar 
que uma cobertura em cima do muro estaria sendo 
isenta ou imparcial.   

Veículos de todos os portes tem linhas editoriais 
que funcionam como filtro apontado para os leitores, 
equalizando interesses de anunciantes, patrocinadores 
e acionistas. Quando um jornalista decide qual fonte 
entrevistar; quando um editor decide qual matéria 
apurar ou qual será o tema da capa e qual terá menos 
destaque, ele já está sendo parcial. Todo mundo tem 
lado, inclusive a imprensa. 

 No entanto, não podemos ser simplistas e ignorar 
que a maioria dos veículos 
da “grande imprensa” sequer 
assume o seu posicionamen-
to, transferindo para o leitor/
espectador a tarefa de iden-
tifica-lo em suas entrelinhas. 
Isso porque na maioria das 
vezes estes interesses são 
conflitantes com os interesses 
do público. Um bom exemplo 
tem sido a cobertura da greve 
dos petroleiros, deflagrada 
após uma demissão em massa 
no início do ano no Paraná. 

 De tema local a greve ganhou importância nacional 
quando trabalhadores incluíram em suas reivindica-
ções a defesa da Petrobrás como empresa estatal em 
benefício da coletividade. A paralisação ganhou corpo e 
vem se transformando em um marco na nossa história, 
a favor do Brasil e dos brasileiros. Na grande imprensa, 
no entanto, nem uma linha, já que a greve contraria os 
interesses de grandes empresas e do capital que susten-
tam estes veículos.

 Por isso é importante destacar que hoje a busca 
pela imparcialidade deve estar ligada à capacidade 
do leitor/espectador confrontar narrativas entre as 
mais diversas fontes e formas de acesso e não apenas 
na ação editorial dos grandes jornais. Faz-se urgente, 
portanto, fortalecer uma mídia alternativa e lutar pelas 
garantias de liberdade de imprensa. Só assim iremos 
combater esse viés anti-povo que tomou conta de par-
te da grande imprensa. 

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

ARTIGO

Nilto Tatto
COLABORADOR 

Mídia 
anti-povo

Ribeirão 
Preto Campinas

Ubatuba

São Paulo

Registro

Piracicaba

Presidente 
Prudente

Araçatuba

HOJE: AMANHÃ:
HOJE: AMANHÃ:

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

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

3 e 4 5 e 6QUINTA:

23° 33°
21° 32°

22° 35°

22° 30°

22° 33°

21° 33°

23° 33°

22° 33°
Sol Poucas nuvens Nublado Chuva rápida Chuva

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

Sol com algumas 
nuvens. Chove 
rápido durante o dia 
e à noite.

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

22º 30° 21º 28° 21º 27°

O  Círculo de Lei-
tura está com 
inscrições aber-
tas para os en-
contros que co-

meçam em 3 de março. Nas 
atividades, os participantes 
vão debater o livro “A Morte 
de Ivan Ilitch” (1886), de Liev 
Nikoláievich Tolstói, e o fil-
me “Dançando no Escuro” 
(2000), de Lars Von Trier.

Serão cinco encontros, 
sempre às terças, às 16h, na 
Secretaria da Fazenda e Pla-
nejamento do Estado de São 
Paulo, na região central da 
capital. O Círculo de leitura 
é uma iniciativa que nasceu 
na Secretaria da Fazenda e 
Planejamento com o intuito 
de subsidiar projetos de Ges-
tão do Conhecimento e Ino-
vação a partir da discussão 
de obras clássicas da Litera-

 D As inscrições devem ser feitas site: circulo.fazenda.sp.gov.br; 
encontros vão acontecer a partir do dia 3 de março em São Paulo

REPRODUÇÃO 

Projeto que promove 
leitura abre inscrições 

CÍRCULO DE LEITURA . Serão cinco encontros, sempre às terças, às 16h, na Secretaria 
da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo, na região central da Capital

tura e do Cinema.
O objetivo é estimular 

a subjetividade, a empatia, 
e os afetos, nos encontros 
que realizamos no Labora-
tório de Inovação da Escola 

de Governo. A participação 
é gratuita. As inscrições de-
vem ser feitas site: circulo.fa-
zenda.sp.gov.br. Dúvidas po-
dem ser encaminhadas para 
o e-mail: circulo@fazenda.

sp.gov.br.

PROGRAMAÇÃO: 
Livro: “A Morte de Ivan Ilit-
ch” (1886), de Liev Nikoláie-
vich Tolstói
Filme: “Dançando no Es-
curo” (2000), de Lars Von 
Trier. 

3/3 – Introdução às obras e 
acolhimento do grupo
10/3 – Exibição do filme
17/3 – Discussão
24/3 – Discussão
31/3 – Debate com Aurora 
Bernardini e Eda Nagayama
Aurora Bernardini é profes-
sora de pós-graduação em 
Literatura Russa e Teoria 
Literária e Literatura Com-
parada da USP. Eda Nagaya-
ma é escritora, mestre em 
Cinema e doutoranda em 
Literatura (USP). (GSP)

 D O veículo oferece exames de mamografi a de segunda a sexta-feira, das 9h à 18h, e aos sábados, das 9h às 13h, exceto feriados

EDSON LOPES JR/A2AD

As carretas do programa “Mulhe-
res de Peito”, da Secretaria de 
Estado da Saúde, estarão nos 
municípios de Pindamonhan-
gaba, Guarulhos, Serrana, La-

goinha, Jaú, Ribeira, Ribeirão Bonito e Mo-
coca. O serviço-móvel oferece mamografias 
gratuitamente, sem necessidade de pedido 
médico para mulheres entre 50 e 69 anos 
de idade. As carretas ficam em cinco cida-
des até este sábado (22). Em Pindamonhan-
gaba, Guarulhos e Jaú as unidades ficam 
até dia 29. As senhas para atendimento são 
distribuídas por ordem de chegada.

O atendimento é destinado ao públi-
co geral com idades entre 50 e 69 anos.  O 
veículo oferece exames de mamografia de 
segunda a sexta-feira, das 9h à 18h, e aos 
sábados, das 9h às 13h, exceto feriados. O 
resultado sai em até 48 horas após a reali-
zação do procedimento.

PROGRAMAÇÃO ATÉ O DIA 22:
Serrana. 
local: rua Dr° Tancredo de Almeida Neves, 
176 – Jardim Boa Vista

Ribeira. 
local: Praça Major Agostinho Dias Batista, 
em frente à Igreja Matriz do Bom Jesus

Mococa. 
local: Palco da Cidadania, em frente à Etec 
João Baptista de Lima Figueiredo, na aveni-
da Américo Pereira Lima, s/n – Jardim 
Lavinia

A programação completa com todos os 
dias de atendimento, as cidades que rece-
bem o programa estadual e os endereços 
pode ser acessada no site do governo do 
Estado de São Paulo www.saopaulo.sp.gov.
br. (GSP)

Carretas da mamogra� a atendem 
11 municípios até o dia 29 deste mês

O serviço-
móvel oferece 
mamogra� as 
gratuitamente, 
sem necessidade 
de pedido médico 
para mulheres 
entre 50 e 69 anos 
de idade

Fique 
ligado  
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 A Um policial civil foi preso 
após danificar a placa do car-
ro oficial da prefeita de Vera 
Cruz (SP), Renata Zompero 
Devito (PSDB). O policial fla-
grou a prefeita em um sho-
pping outlet às margens da 
rodovia Castello Branco (SP-
280), em São Roque, no inte-
rior paulista. De acordo com 
Renata, ela estava voltando 
de um compromisso na ca-
pital com sua equipe, quan-
do parou para comer e foi 
abordada.  

Um vídeo que circula nas 
redes sociais mostra o mo-
mento em que o policial en-
contra o carro oficial estacio-
nado. Ele a registrar a placa e 
mostra a prefeita ao volante. 
O homem ainda diz ‘aqui é 
polícia. Se sair eu atiro’ e de-
pois danifica a placa do veícu-
lo. No vídeo não é possível ver 
sacolas de compras no carro.  

Policial civil danifica carro 
oficial de prefeita e é preso

O policial flagrou a prefeita em um shopping outlet às margens 
da rodovia Castello Branco (SP-280), em São Roque, no interior

ARQUIVO PESSOAL

O policial, que também 
teria agredido um membro 
da equipe da prefeita, foi au-
tuado por dano ao patrimô-
nio público e lesão corporal. 
Após pagamento de fiança, 

foi liberado. A Prefeitura de 
Vera Cruz afirma, em nota, 
que acionou a polícia e regis-
trou boletim de ocorrência e 
que está tomando as medidas 
judiciais. (GSP)

Anvisa 
descarta 
coronavírus 

 A A Agência Nacional de Vi-
gilância Sanitária (Anvisa) 
descartou a presença de ca-
sos suspeitos de coronavírus 
no navio Kota Pemimpin, que 
deveria atracar nesta segunda 
no Porto de Santos. Na últi-
ma sexta-feira, a embarcação, 
de bandeira chinesa, encami-
nhou o livro médico de bordo. 
Entre os registros, há o de dois 
tripulantes que tiveram sinto-
mas gripais durante a viagem, 
com tosse e dor de garganta. A 
agência informou, no entanto, 
que, “até o momento, não há 
nenhum motivo para preocu-
pação”. Apesar de os casos não 
serem tratados como suspei-
tos da doença, será feita uma 
avaliação no navio por uma 
equipe da Anvisa, do Minis-
tério da Saúde e da vigilância 
epidemiológica do estado de 
São Paulo e do município de 
Santos. (AB)

 A Os vereadores da cidade 
de Paulínia, no interior pau-
lista, aprovaram uma projeto 
de lei (PL) que proíbe a quei-
ma de fogos de artifício baru-
lhentos na região. O projeto é 
de autoria de Antônio Miguel 
Ferrari, mas ainda precisa de 
sanção do prefeito

De acordo com o PL, quem 
manusear, usar, queimar e 
soltar artefatos pirotécnicos 
barulhentos pode sofrer uma 
multa de R$ 1 mil. Se a pessoa 
voltar a cometer a infração 
em menos de um mês, o valor 
será dobrado. A medida vale 
tanto para eventos públicos 
quanto privados. O objetivo 
é preservar a saúde de quem 
sofre com os elevados ruídos.

Em dezembro de 2018, a 
prefeitura do Rio de Janeiro 
proibiu a queima de fogos de 
artifício com som acima de 
85 decibéis. Em São Paulo, no 
réveillon do mesmo ano, a Câ-

Vereadores de Paulínia 
proíbem fogos 

mara Municipal proibiu fogos 
com barulho pela primeira 
vez. No entanto, a lei ainda é 
alvo de contestação judicial.

No Supremo Tribunal Fe-
deral (STF) o assunto foi abor-
dado pelo ministro Alexandre 
de Moraes. Em junho de 2019, 
o integrante do STF revogou a 
própria decisão na qual sus-
pendeu a eficácia de uma lei 
da capital paulista que veta 
fogos de artifício ruidosos

Alguns casos de danos à 
saúde de pets e humanos por 
causa dos estampidos de ro-
jões e outros tipos de fogos de 
artifício chamam atenção. Em 
janeiro do ano passado, uma 
cadela morreu após queima 
de fogos de artifício no Rio 
de Janeiro. Segundo a tuto-
ra, o animal não tinha pro-
blemas de saúde, mas teve 
um enfarte na madruga-
da do primeiro dia de 2019.  
(EC)

 A A SPA (autoridade portuá-
ria de Santos, antiga Codesp) 
divulgou nesta segunda-fei-
ra  o plano de zoneamento 
que deverá nortear o cresci-
mento do Porto de Santos, 
o maior do país, pelos próxi-
mos 20 anos.

O chamado PDZ (Plano de 
Desenvolvimento e Zonea-
mento) prevê aumento da par-
ticipação do modal ferroviário 
no transporte, além de reor-
ganização espacial dos termi-
nais, com agrupamentos por 
tipo de carga.

O plano prevê a expansão 
da capacidade operacional do 
porto em 49% até 2040, dos 
atuais 161,9 milhões de tone-
ladas para 240,6 milhões.

A proporção de cargas que 
chegam aos terminais por vias 
férreas saltaria dos atuais 33% 
para 40% nos próximos 20 
anos. O plano enfrenta resis-
tência do Sindicam (Sindicato 
dos Trabalhadores Rodoviá-
rios Autônomos), que realizou 
manifestações na região por-
tuária nesta segunda. O sindi- A SPA divulgou plano de zoneamento que deverá nortear o crescimento do Porto de Santos

 DIVULGACAO PORTAL BRASIL

Porto de Santos quer expandir 
participação de ferrovias 

CARGAS. O chamado PDZ  prevê aumento da participação do modal ferroviário no transporte de cargas

cato afirma que o PDZ deverá 
causar demissões, o que é ne-
gado pela autoridade portuá-
ria. “Não faz sentido [a posição 
do sindicato], porque o plano 
prevê aumento de demanda, 
de capacidade e maior eficiên-
cia. Isso gera empregos, e não 
o contrário”, afirma o presi-
dente da SPA, Casemiro Tércio 
Carvalho. 

A SPA conseguiu no últi-
mo domingo (16) que a Justiça 
proibisse, em decisão liminar, 
que os manifestantes blo-
queassem acessos ao porto.

A decisão, proferida pelo 
juiz Roberto da Silva Olivei-
ra, estipulou multa diária de  
R$ 200 mil caso o Sindicam 
paralise o porto.

Entre as principais mudan-
ças no porto previstas pelo 
plano está a reorganização do 
espaço dos terminais por tipo 
de carga, o que segundo a SPA 
traria ganhos de escala e efi-
ciência no uso dos berços de 
atracação.

Para fazer a mudança, a 
autoridade portuária não vai 

renovar contratos com ter-
minais menores que estão 
prestes a vencer.

“Os terminais pequenos 
não capacitados para atendi-
mento ferroviário saem, tere-
mos a consolidação de termi-
nais”, diz Tércio.  Segundo ele, 
o PDZ também pretende di-
minuir a quantidade de ma-
nobras desnecessárias de na-
vios em Santos. “São mais de 
12 mil movimentos por ano 
para 4700 navios. Isso quer 
dizer que tem embarcação 
que faz três movimentos no 
porto, isso é ineficiência. Ocu-
po horas de canal com mano-
bras desnecessárias”. Com a 
reorganização, o transporte de 
contêineres, por exemplo, que 
demandam mais transporte 
rodoviário, ficaria concentra-
do nas regiões Morro da Pe-
nha, Saboó e Valongo, consi-
deradas o “fundo do porto”, o 
que reduziria o trânsito de ca-
minhões dentro do perímetro 
urbano. O transporte de celu-
lose, por outro lado, que utili-
za de maneira mais intensiva 
o modal ferroviário, seria con-
centrado na ponta da praia.

CAMINHONEIROS.
Caminhoneiros protestaram 
na entrada do Porto de San-
tos, desde a madrugada desta 
segunda-feira, em um protes-
to pelo piso mínimo de frete, 
pela retirada do Imposto sobre 
Circulação de Mercadorias e 
Serviços (ICMS) dos combus-
tíveis e contra a perda de tra-
balho no porto. (FP e EC)

 A Em 2017, a prefeitura de 
Ilhabela, no litoral norte, or-
ganizou um concurso para es-
colher a Miss Brasil, em even-
to que contou com chef de 
cozinha, buffet gourmet para 
candidatas, show de cantoras, 
serviço de carregadores, loca-
ção de veículos, som, espaço 
para meeting point e paga-
mento de hospedagem para 
o prefeito na capital, durante 
a assinatura do contrato. A fes-
ta custou R$ 2,4 milhões, qua-
se 10 vezes o investimento da 
cidade naquele ano em sanea-
mento básico.

Esse foi um dos motivos 
que levaram o Tribunal de 

Ilhabela gasta mais com Miss 
Brasil do que em Educação

Festa de Miss Brasil custou R$ 2,4 milhões, quase 10 vezes o 
investimento da cidade naquele ano em saneamento básico

REPRODUÇÃO FACEBOOK

Contas do Estado (TCE) a desa-
provar as contas da prefeitura 
de Ilhabela naquele exercício. 
O parecer do TCE, se acata-
do pela Câmara, resultaria na 
cassação do mandato do pre-
feito Márcio Tenório (MDB). 
Isso não vai acontecer porque 
Tenório já foi cassado pelos 
vereadores, em maio de 2019, 
sob a acusação de pagar com 
dinheiro público um show 
que não existiu. Ele já estava 
afastado do cargo pela Justi-
ça, após ser alvo de uma ope-
ração da Polícia Federal que 
investiga contratos superfatu-
rados na prefeitura como cai-
xa 2 de sua campanha eleito-

Ilhabela é um dos 163 municípios paulistas que tiveram suas 
contas relativas ao exercício de 2017 desaprovadas pelo TCE

ral em 2016. Ilhabela é um dos 
163 municípios paulistas que 
tiveram suas contas relativas 
ao exercício de 2017 reprova-
das pelo tribunal paulista. O 
TCE fez auditoria nas contas de 
644 cidades - todas, à exceção 
da capital - e achou irregulari-
dades graves em uma de cada 
quatro prefeituras. O resulta-
do se refere ao primeiro ano 
da gestão dos atuais prefeitos 
- muitos deles são candidatos 
à reeleição. O principal motivo 
para a rejeição das contas foi 
o desequilíbrio entre receitas 
e despesas, registrado em 82 
cidades (49%). Em 67 municí-
pios, a reprovação se deu por 

tricionista. Por outro lado, a 
prefeitura aumentou de 130 
para 401 os cargos em comis-
são. O TCE constatou um ex-
cedente de 699 funcionários 
“que não estão lotados na pre-
feitura, número desarrazoado 
diante da inexistência de pró-
prios públicos para abrigar to-
dos os servidores”. Assinalou 
ainda que Ilhabela se beneficia 
de valores crescentes de arre-
cadação de royalties do petró-
leo, “nada menos que 42,7% to-
tal destinado aos municípios 
do Estado”, mas não tinha se-
quer, em 2017, um único fiscal 
de tributos. Apontou também 
falta de efetividade na gestão 
dos recursos. “Dos R$ 25 mi-
lhões reservados para obras 
de saneamento básico, foram 
realmente aplicados apenas 
R$ 214 mil.” 

Mais de uma centena de ci-
dades de São Paulo passaram 
por dificuldades geradas pela 
crise financeira do país e mui-
tas enfrentaram também cri-
ses políticas nestes anos. (EC)

excesso de gasto com pessoal.
No caso de Ilhabela, o rela-

tor Sidney Beraldo destacou 
que a prefeitura gastou R$ 27,6 
milhões em eventos, mas in-
vestiu apenas R$ 16 milhões 
em educação. Conforme des-
creveu, a fiscalização encon-

trou em “condições deplorá-
veis o abrigo Casa Lar Feliz, 
destinado a crianças em si-
tuação de vulnerabilidade”, 
com banheiro interditado, e 
34 das 37 unidades escolares 
precisando de reparos, além 
de contarem com uma só nu-
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Ci tação .  P raz o  20  d ias .  P roc .  n º  1019088 -
14.2017.8.26.0001. A Dra. Ariane de Fátima Alves Dias 
Paukoski Simoni, Juíza de Direito da 1ª Vara Cível Regional 
de Santana, FAZ SABER a José Denilson Matos Moreira, 
CPF/MF 101.853.768-60 e Denise Helena Alves, CPF/MF 
105.038.008-80, que Associação Residencial Jardim 
Itatinga lhes ajuizou ação de Procedimento Comum, para 
cobrança de R$ 6.765,37, a título de despesas condominiais 
do Lote 029 Quadra D, na Rua Maestro Otto Wey, 1/51 - Vila 
Santos. Estando os réus em lugar ignorado, foi determinada 
a citação por edital, para que em 15 dias úteis, após os 20 
dias supra, contestem o feito, sob pena de presumirem-se 
verdadeiros os fatos alegados e a condenação nas 
cominações pedidas. Em caso de revelia será nomeado 
curador especial. São Paulo, 07 de janeiro de 2020.

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº05/2020 (SRP) - PROCESSO Nº 14/2020

Acha-se aberto na Prefeitura Municipal de Corumbataí-SP, PREGÃO 
PRESENCIAL- Nº 05/2020 (SRP), do tipo menor preço, por empreitada de menor 
preço unitário, visando o Registro de preço para eventual e futura aquisição de gás 
de cozinha (GLP) para os diversos setores da Prefeitura, a serem entregues de forma 
parcelada, de acordo com as necessidades do município, em cada setor solicitante, 
mediante autorizações de fornecimento expedidas pelo departamento de compras da 
Prefeitura, pelo período de 12 (doze) meses, com encerramento para credenciamento 
às 09h00min do dia 03/03/2020. Valor do Edital: Gratuito. O Edital e seus Anexos 
estarão disponíveis para retirada no horário comercial na Prefeitura Municipal de 
Corumbataí, sita à Rua 4, nº 147, Centro, Corumbataí-SP, mediante a apresentação 
de um Pen Drive, de boa qualidade, para gravação do respectivo edital, através do 
e-mail licitacao@corumbatai.sp.gov.br, devendo a empresa solicitante enviar os dados 
cadastrais, CNPJ, Inscrição Estadual, endereço completo, telefone e e-mail ou pelo 
site www.corumbatai.sp.gov.br com o respectivo preenchimento do comprovante 
de retirada do edital pelo site, visando a eventual e futura comunicação entre esta 
prefeitura e empresa. Corumbataí, 17/02/2020. Pregoeiro (Portaria 7290/2020).

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBATAÍ

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIRADOURO
AVISO DE SUSPENSÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 014/2020
A Divisão Municipal de Licitações da Prefeitura do Município de Viradouro comunica 
aos interessados que o Pregão Presencial nº 004/2020, Processo Administrativo nº 
014/2020, tendo como objeto: contratação de pessoa jurídica para prestação de 
serviços médicos especializado para atender as necessidades dos atendimentos à 
saúde dos munícipes, está suspenso por decisão do TCE/SP publicada em 15/02/2020 
no Diário Ofi cial do Estado de São Paulo. Nova data para abertura da sessão será fi xada 
oportunamente. Informações: Divisão de Licitações, na Praça Major Manoel Joaquim 
nº 349 - Viradouro/SP - CEP 14.740-000, no horário das 08h00min às 11h00min e das 
13h00min às 17h00min de segunda à sexta-feira, telefone: (17) 3392-8800 ou pelo e-mail: 
pregão.viradouro@gmail.com.

Viradouro, 17 de fevereiro de 2020. 
Daniela de Souza Lima

Diretora da Divisão Municipal de Licitações, Compras e Almoxarifado

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIRADOURO
AVISO DE LICITAÇÃO - EDITAL RESUMIDO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 043/2020 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2020
Início: 17/02/2020 - Encerramento: 04/03/2020 - Horário: 08h00min. Abertura dos 
Envelopes: 04/03/2020 - Horário: 08h00min. Tipo: Menor Valor Unitário. Objeto: Aquisição 
de gás liquefeito de petróleo acondicionado em cilíndros com 13 kg (P-13) e 45 kg (P-45) 
composto por propano e butano, infl amável, de acordo com as legislações vigentes da ANP 
e itens correlatos. Processo Licitatório de Acordo com a Lei Complementar 123/2006. 
A Divisão de Licitações da Prefeitura Municipal de Viradouro torna público aos licitantes 
interessados, abertura de certame, com objeto acima especifi cado, cujo encerramento 
e abertura dar-se-ão nas datas e horários acima aprazados. A Divisão de Licitações da 
Prefeitura Municipal de Viradouro fornecerá cópia digital do Edital e seu(s) Anexo(s), devendo 
os mesmos, serem retirados na Divisão de Licitações, sito à Praça Major Manoel Joaquim, nº 
349, Centro, Viradouro/SP, mediante apresentação de mídia para gravação, das 07h00min 
às 11h00min e das 13h00min às 17h00min de segunda-feira à sexta-feira ou através do 
site http://www.viradouro.sp.gov.br/. Demais publicações referentes ao certame estarão 
disponíveis através do site: www.viradouro.dioe.com.br.

Viradouro/SP, 17 de fevereiro de 2020. Daniela de Souza Lima - Presidente da CPL

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO
PROCESSO Nº 045/2020 – MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL 018/2020

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM IMPLANTAÇÃO, 
GESTÃO E SUPORTE DE SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DE DADOS 
(INTERNET) VIA FIBRA ÓPTICA, DE PROPRIEDADE E USO EXCLUSIVO DA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA. RETIRADA DO EDITAL: WWW.
ITAPORANGA.SP.GOV.BR. INFORMAÇÕES: PREFEITURA MUNICIPAL DE 
ITAPORANGA SP – RUA BOM JESUS, 738 – SEGUNDA A SEXTA (08H ATÉ 
11H30MIN E 13H ATÉ 15H), FONE: (15) 3565-1397 OP. 3. RECEBIMENTO DA 
DOCUMENTAÇÃO E PROPOSTAS: 04/03/2020 ATÉ ÀS 09H.

MUNICÍPIO DE ITAPORANGA

RETIFICAÇÃO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO
MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº 020/2020

OBJETO: CONCESSÃO DO DIREITO DE EXPLORAÇÃO DO EVENTO 
DENOMINADO FESTA DO PEÃO DO MUNICIPIO DE ITAPORANGA, COM 
FORNECIMENTO DE ESTRUTURA, EQUIPAMENTOS, MÃO DE OBRA E 
OUTROS, OBSERVADAS AS ESPECIFICAÇÕES TECNICAS, DADOS, ELE- 
MENTOS QUANTITATIVOS E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES CONSTANTES  NO 
EDITAL E SEUS ANEXOS. FICA RETIFICADA A DATA DE RECEBIMENTO DA 
DOCUMENTAÇÃO E PROPOSTAS PARA: 04 /03/2020 ATÉ ÀS 14:00H. RETIRADA 
DO EDITAL: WWW.ITAPORANGA.SP.GOV.BR. INFORMAÇÕES: PREFEITURA 
MUNICIPAL DE ITAPORANGA SP – RUA BOM JESUS, 738 – SEGUNDA A SEXTA 
(08H ATÉ 11H30MIN E 13H ATÉ 15H30MIN), FONE: (15) 3565-1397 OP. 3.

MUNICÍPIO DE ITAPORANGA

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO
MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2020 

REGISTRO DE PREÇO Nº 014/2020
OBJETO: AQUISIÇÃO DE PROTETORES, CÂMARAS DE AR, PNEUS DIVERSOS 
E OUTROS PRODUTOS, PARA ATENDIMENTO DA FROTA MUNICIPAL, DOS 
DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. RETIRADA DO EDITAL: 
WWW.ITAPORANGA.SP.GOV.BR. INFORMAÇÕES: PREFEITURA MUNICIPAL 
DE ITAPORANGA SP – RUA BOM JESUS, 738 – SEGUNDA A SEXTA (08H ATÉ 
11H30MIN E 13H ATÉ 15H30MIN), FONE: (15) 3565-1397 OP. 3. RECEBIMENTO DA 
DOCUMENTAÇÃO E PROPOSTAS: 05/03/2020 ATÉ ÀS 09:00H.

MUNICÍPIO DE ITAPORANGA

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO
MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2020 – REGISTRO DE PREÇO 
Nº 015/2020 – OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PRA 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HORA/MÁQUINA, LOCAÇÃO DE CAMINHÃO 
CAÇAMBA, CAMINHÃO PIPA E CAMINHÃO COLETOR, PARA ATENDER AS 
NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS GERAIS. RETIRADA 
DO EDITAL: WWW.ITAPORANGA.SP.GOV.BR. INFORMAÇÕES: PREFEITURA 
MUNICIPAL DE ITAPORANGA SP – RUA BOM JESUS, 738 – SEGUNDA A SEXTA (08H 
ATÉ 11H30MIN E 13H ATÉ 15H30MIN), FONE: (15) 3565-1397 OP. 3. RECEBIMENTO 
DA DOCUMENTAÇÃO E PROPOSTAS: 05/03/2020 ATÉ ÀS 13:30:00H.

MUNICÍPIO DE ITAPORANGA

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO
MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/2020 

REGISTRO DE PREÇO Nº 016/2020
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA JORNALISTICA OU AGENCIA DE 
PUBLICIDADE, PARA PUBLICAÇÃO DOS EXTRATOS DE EDITAIS ATOS 
PUBLICOS EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO. RETIRADA DO EDITAL: 
WWW.ITAPORANGA.SP.GOV.BR. INFORMAÇÕES: PREFEITURA MUNICIPAL 
DE ITAPORANGA SP – RUA BOM JESUS, 738 – SEGUNDA A SEXTA (08H ATÉ 
11H30MIN E 13H ATÉ 15H30MIN), FONE: (15) 3565-1397 OP. 3. RECEBIMENTO DA 
DOCUMENTAÇÃO E PROPOSTAS: 09/03/2020 ATÉ ÀS 14:00H.

MUNICÍPIO DE ITAPORANGA

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO
MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS 002/2020.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO 
DE MATERIAL DE MÃO DE OBRA PARA EXECUÇÃO DE GALERIAS DE ÁGUAS 
PLUVIAIS NA RUA EDUARDO ALEXANDRE MONTEIRO. RETIRADA DO EDITAL: 
WWW.ITAPORANGA.SP.GOV.BR. INFORMAÇÕES: PREFEITURA MUNICIPAL 
DE ITAPORANGA SP – RUA BOM JESUS, 738 – SEGUNDA A SEXTA (08H ATÉ 
11H30MIN E 13H ATÉ 15H30MIN), FONE: (15) 3565-1397 OP. 3. VISTORIA: DE 
22/01/2020  ATÉ 05/03/2020. EMISSÃO DE CADASTRO: ATÉ O DIA 02/03/2020. 
RECEBIMENTO DA DOCUMENTAÇÃO E PROPOSTAS: 09/03/2020 ATÉ ÀS 09:00H.

MUNICÍPIO DE ITAPORANGA

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO
MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS 003/2020.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO 
DE REFORMA DO PSF CAMPO BELO SITUADO NO BAIRRO SANTO ANTONIO. 
RETIRADA DO EDITAL: WWW.ITAPORANGA.SP.GOV.BR. INFORMAÇÕES: 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA SP – RUA BOM JESUS, 738 – 
SEGUNDA A SEXTA (08H ATÉ 11H30MIN E 13H ATÉ 15H30MIN), FONE: (15) 
3565-1397 OP. 3. VISTORIA: DE 22/01/2020  ATÉ 09/03/2020. EMISSÃO DE 
CADASTRO: ATÉ O DIA 03/03/2020. RECEBIMENTO DA DOCUMENTAÇÃO E 
PROPOSTAS: 10/03/2020 ATÉ ÀS 14:00H.

MUNICÍPIO DE ITAPORANGA

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO
MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS 004/2020.

OBJETO:CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO 
DE QUADRA POLIESPORTIVA NA ESCOLA MUNICIPAL “ PROFESSOR JULIO 
GONÇALVES DE OLIVEIRA”. RETIRADA DO EDITAL: WWW.ITAPORANGA.
SP.GOV.BR. INFORMAÇÕES: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA 
SP – RUA BOM JESUS, 738 – SEGUNDA A SEXTA (08H ATÉ 11H30MIN E 13H 
ATÉ 15H30MIN), FONE: (15) 3565-1397 OP. 3. VISTORIA: DE 22/01/2020  ATÉ 
09/03/2020. EMISSÃO DE CADASTRO: ATÉ O DIA 03/03/2020. RECEBIMENTO 
DA DOCUMENTAÇÃO E PROPOSTAS: 10/03/2020 ATÉ ÀS 09:00H

MUNICÍPIO DE ITAPORANGA

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO
MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS 005/2020

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LICEN- 
CIAMENTO DO ATERRO DE RESIDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL; 
LICENCIAMENTO DE ATERRO DE RESIDUOS DOMICILIARES; ELABORAÇÃO 
DO PLANO MUNICIPAL DE RESIDUOS SÓLIDOS DO MUNICIPIO DE 
ITAPORANGA. RETIRADA DO EDITAL: WWW.ITAPORANGA.SP.GOV.BR. 
INFORMAÇÕES: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA SP – RUA BOM 
JESUS, 738 – SEGUNDA A SEXTA (08H ATÉ 11H30MIN E 13H ATÉ 15H30MIN), 
FONE: (15) 3565-1397 OP. 3. VISTORIA: DE 22/01/2020  ATÉ 10/03/2020. 
EMISSÃO DE CADASTRO: ATÉ O DIA 05/03/2020. RECEBIMENTO DA 
DOCUMENTAÇÃO E PROPOSTAS: 11/03/2020 ATÉ ÀS 09:00H.

MUNICÍPIO DE ITAPORANGA

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 (vinte) DIAS. 
PROCESSO Nº 1041157-97.2018.8.26.0100 O MM. Juiz 
de Direito da 34ª Vara Cível do Foro Central Estado de 
São Paulo, Dr. Adilson Aparecido Rodrigues Cruz, na 
forma da lei, etc. Faz Saber a(o) Noschese Teixeira 
Ltda., CNPJ 64.019.110/0001-88, que também adota 
razão social de S/C Noschese Teixeira Ltda. que lhe foi 
proposta uma ação de Execução, por parte de 
Condominio Edificio Terraços dos Maracás, para a 
cobrança de R$ 11.450,66, relativa as taxas condominais 
da unidade autonoma nº 141 e 231, do condominio autor, 
que se acham em atrasos, referente aos meses: 
02/02/2018 à 02/04/2018, Encontrando-se o réu em lugar 
incerto e não sabido foi determinada a sua citação por 
edital, para no prazo de 03 dias pague o débito 
atualizado, ocasião em que a verba honoraria será 
reduzida, bem como independentemente de penhora , 
poderá apresentar embargos no prazo de 15 dias,que 
fluirá após os 20 dias supra, prazo em que também 
poderá comprovando o depósito de 30% do valor da 
execução, acrescida de correção monetária e juros de 
mora de 1% ao mês ou oponha embargos no prazo de 15 
dias, prazo esse que fluirá após o prazo de 20 dias, sob 
pena de penhora e avaliação.Será o presente edital, por 
extrato, afixado e publicado na forma da lei.

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA
AVISO DE LICITAÇÃO

A Prefeitura Municipal de Louveira informa que realizará o Pregão Presencial nº 007/2020, 
objetivando a aquisição de kit percussão infantil, no dia 03 de março de 2020, às 09:30 horas. 
Interessado: Secretaria Municipal de Educação. 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, 17 de fevereiro de 2020. RODRIGO RIBEIRO - Secretário de Administração.

MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DO ARACANGUÁ/SP
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N° 011/2020 (REGISTRO DE PREÇOS)

Tipo: Menor preço por item
OBJETO: Aquisição de materiais de limpeza e higiene.
Informações pelo fone: (18)3639 9029, site: http://www.saaracangua.sp.gov.br/licitacoes-editais-
concursos
DATA DA REALIZAÇÃO: 05/03/2020 – HORÁRIO: a partir das 09h00.

Rodrigo Aparecido Santana Rodrigues - Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAMBARI
PREGÃO PRESENCIAL 27/2019

PROC. ADM. 54/2019
Torna-se público para conhecimento dos interessados o Pregão Presencial 27/2019 – cujo objeto é 
a escolha da proposta mais vantajosa para o REGISTRO DE PREÇOS para aquisições futuras de 
material odontológico, em atendimento às necessidades da Prefeitura Municipal de Alambari-SP. O 
Edital poderá ser adquirido no Paço Municipal à Rua Dahyr Rachid, 1245 Centro ou no site www.
alambari.sp.gov.br. Data da abertura dos envelopes dia 04.03.2020 às 09:30 hrs.

Alambari, 17 de fevereiro de 2020
Hudson José Gomes – Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAMBARI
TOMADA DE PREÇOS 02/2020

PROC. ADM. 07/2020
Torna público para o conhecimento dos interessados a Tomada de Preços 02/2020 – Cujo objeto é a 
Contratação de empresa especializada para execução de serviços de Recapeamento asfáltico da rua 
Itapetininga e Pavimentação e Recapeamento asfáltico da rua Rio Claro, incluindo o fornecimento de 
material, equipamentos e mão de obra. O Edital poderá ser adquirido no Paço Municipal à Rua Dahyr 
Rachid, 1245 Centro ou no site www.alambari.sp.gov.br. Abertura dos envelopes dia 05.03.2020 às 
14:00 hrs, sendo que as licitantes interessadas deverão possuir Cadastro de Registro Cadastral 
(CRC) junto a Prefeitura de Alambari/SP emitido até o dia 02 de março de 2020, terceiro dia anterior 
à data do recebimento das propostas.

Alambari, 17 de fevereiro de 2020
Hudson José Gomes - Prefeito.

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA EUROPA
COMUNICADO Nº 26/2020 - TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2020 - EDITAL Nº 11/2020

A Comissão Permanente de Licitações da Prefeitura Municipal de Nova Europa, Estado de São Paulo, 
COMUNICA que, acha-se aberta nesta Prefeitura a Tomada de Preços nº 02/2020, instalada pelo 
Edital nº 11/2020 de 17 de Fevereiro de 2020, cujo objeto é a AQUISIÇÃO DE HIDRÔMETROS CON-
FORME CONTRATO FEHIDRO Nº 387.2019, com encerramento previsto para as 09 horas de 05 de 
Março de 2020. O instrumento convocatório e seus anexos poderão ser retirados ou consultados no 
Paço Municipal, no endereço acima mencionado, de segunda à sexta-feira das 08h00min às 11h00min 
e das 13h00min às 16h00min. Informações podem ser obtidas através do telefone (16) 3387-9411 ou 
através do e-mail: licitacoes@novaeuropa.sp.gov.br. 

Nova Europa, aos 17 de Fevereiro de 2020.
GILNEI DE FREITAS - Presidente Comissão Permanente de Licitações

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA EUROPA
COMUNICADO Nº 27/2020 - PREGAO PRESENCIAL Nº 09/2020 - EDITAL Nº 12/2020

O MUNICÍPIO DE NOVA EUROPA, Estado de São Paulo, torna público para o conhecimento de quem 
possa interessar, que no dia 04 de março de 2020, às 09h00min, na sala de Licitações da Prefeitura 
Municipal, sita à Rua 15 de novembro, nº 75, Centro, será realizada licitação aberta através do Edital 
nº 12/2020 na modalidade Pregão Presencial do tipo MENOR PREÇO UNITÁRIO, tendo como obje-
to a AQUISIÇÃO DE VEÍCULO DE PASSEIO ZERO QUILOMETRO PARA ESTRUTURAÇÃO DOS 
SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME PROPOSTA Nº 12033.258000/1190-01 DO 
MINISTÉRIO DA SAÚDE, conforme especificações técnicas contidas no Termo de Referência – Anexo 
I. O instrumento convocatório e seus anexos poderão ser retirados ou consultados no Paço Municipal, 
à Rua 15 de Novembro, 75, Centro, de segunda à sexta-feira das 08:00 às 11:00 e das 13:00 às 16:00 
horas ou no site oficial da Prefeitura Municipal de Nova Europa – www.novaeuropa.sp.gov.br. Informa-
ções podem ser obtidas através do telefone (16) 3387-9411 ou ainda através do e-mail: licitacoes@
novaeuropa.sp.gov.br. 

Nova Europa/SP, aos 17 de fevereiro de 2020. LUIZ CARLOS DOS SANTOS - Prefeito Municipal

Avisos de Licitações
Tomada de Preços nº 03/20

Processo nº 1404/20
Objeto: Contratação de empresa especializada para 
realização de obras de infraestrutura urbana em diver-
sas ruas do Centro
Recebimento e abertura dos envelopes dia 09/03/20 
às 09:00 horas.

Tomada de Preços nº 04/20
Processo nº 1410/20

Objeto: Contratação de empresa especializada para 
realização de obras de infraestrutura urbana em diver-
sas ruas do Jardim Novo Horizonte, Centro e Parque 
jandaia
Recebimento e abertura dos envelopes dia 10/03/20 
às 09:00 horas.

Tomada de Preços nº 05/20
Processo nº 134068/19

Objeto: Contratação de empresa especializada para 
realização de obras de infraestrutura urbana em diver-
sas ruas do Parque jandaia 2
Recebimento e abertura dos envelopes dia 11/03/20 
às 09:00 horas.

Tomada de Preços nº 06/20
Processo nº 13540/19

Objeto: Contratação de empresa especializada para 
realização de obras de infraestrutura urbana em diver-
sas ruas do Parque jandaia 3
Recebimento e abertura dos envelopes dia 11/03/20 
às 14:30 horas.

Tomada de Preços nº 07/20
Processo nº 133488/19

Objeto: Contratação de empresa especializada para 
realização de obras de infraestrutura urbana em diver-
sas ruas do Centro e do Jardim Carapicuíba
Recebimento e abertura dos envelopes dia 12/03/20 
às 09:00 horas.
Editais disponíveis 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 regravá-
vel. Informações: (11) 4164-5500 ramal 5442. 

Carapicuíba, 17 de fevereiro de 2020.
Marco Aurélio dos Santos Neves 

Prefeito

Prefeitura Municipal 
de Carapicuíba

AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão Eletrônico nº 3/2020

Processo de Compras nº 3/2020

OBJETO: Registro de preços para aquisição de material de enfermagem, conforme edital e anexos.

LICITAÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DE MICROEMPRESAS, EMPRESAS DE 
PEQUENO PORTE E MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL, CONFORME LEI 
COMPLEMENTAR Nº 123, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2006, COM AS ALTERAÇÕES 
INTRODUZIDAS PELA LEI Nº 147/2014.

Valor Estimativo: R$ 65.512,70 (sessenta e cinco mil, quinhentos e doze reais e setenta centavos).

RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: até às 8 horas 30 minutos do dia 5 de março de 2020.
ABERTURA DAS PROPOSTAS: Dia 5 de março de 2020 às 8 horas 30 minutos.
INÍCIO DA DISPUTA DE PREÇOS: Dia 5 de março de 2020 a partir das 9 horas.

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

Ribeirão Preto, 17 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 ABERTURA DE LICITAÇÃO, PREGÃO ELETRÔNICO Nº PR-152/0003/20 E PROCESSO Nº 2020152008.
Encontra-se aberto, no Departamento de Suporte Administrativo do Comando Geral (UGE 180.152), a oferta de compra 180152000012020OC00011, refe-
rente ao Pregão Eletrônico Nº DSACG-152/0003/20, Processo nº 2020152008, empreitada por preço unitário, destinado à contratação de serviços contínuos 
de limpeza, asseio e conservação predial, para o Complexo do Quartel do Comando Geral, conforme especificações técnicas contidas no projeto básico, que 
integra o anexo I, do edital. O início do recebimento das propostas dar-se-á em 19/02/2020 e a realização da sessão será às 09h00min, do dia 09/03/2020, 
no endereço eletrônico www.bec.sp.gov.br (Bolsa Eletrônica de Compras), no qual o edital da licitação também se encontra disponível, na íntegra.

POLICIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO 
DEPARTAMENTO DE SUPORTE ADMINISTRATIVO DO COMANDO GERAL

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DE ASSOCIADOS 
Senhores(as) Associados(as). Os membros do Conselho Fiscal, em conjunto com a maioria a dire-
toria composta pelo Secretário Geral e pelo Secretário de Finanças do SINDICATO DOS MOTORIS-
TAS E TRABALHADORES DO RAMO DE TRANSPORTES DE EMPRESAS DE CARGAS SECAS E 
MOLHADAS, E MOTORISTAS EMPREGADOS DO COMÉRCIO, E MOTORISTAS EMPREGADOS 
INDÚSTRIA, GÁS (SOMENTE MORISTA), E MOTORISTAS EMPREGADOS DE ESTABELECIMEN-
TOS BANCÁRIOS E FINANCEIROS DE EMBU DAS ARTES, COTIA, TABOÃO DA SERRA E RE-
GIÃO - SIMTECER, no uso de suas atribuições dispostas nos artigo 25 “d” e 29, Parágrafo único do 
Estatuto Social, convocamos todos os associados em dia com suas contribuições, para Assembleia 
Geral Extraordinária a realizar-se em 22 de fevereiro de 2020 (sábado), na Avenida Roque Celestino 
Pires, 427, casa 3, Bairro Caucaia do Alto, Município de Cotia/SP, CEP: 06727-185, iniciando os 
trabalhos as 17h30, em primeira convocação e às 18h00 em segunda convocação com o número 
de associados presentes, para discussão e deliberação da seguinte ordem do dia: 1) Que o senhor 
presidente do SIMTECER, Sr. João Batista Alves da Silva, preste esclarecimentos acerca da arbitra-
riedade praticada dentro da entidade em não acatar as deliberações da maioria da diretoria aprovadas 
nas reuniões da diretoria, tampouco participar destas, informando, o Sr. Presidente, verbalmente que 
não acatou e nem acatará as deliberações da diretoria, pois se julga superior aos demais membros 
da direção unicamente por ocupar o cargo de presidente, em total desrespeito aos artigos 41, 42 e 
43 do Estatuto Social; 2) que o Sr. Presidente preste esclarecimentos sobre supostas irregularidades 
financeiras que estariam ocorrendo no Caixa do sindicato, a exemplo da contratação em nome da 
entidade sindical de convênio médico NOTRE DAME INTERMÉDICA - CONTRATO Nº 186612, ex-
clusivamente para o presidente, sua esposa Ana Ferreira de Carvalho e seu filho Diony Carvalho da 
Silva, cujo montante atinge mais de R$ 2.200,00 (dois mil e duzentos reais) mensais, haja vista o fato 
que outros diretores não disporem de tal benefício; 3) que o Sr. Presidente esclareça aos associados 
sobre o pagamento de aluguel de um apartamento em Teresina, estado do Piauí, em nome do pre-
sidente, cujo valor é de mais de R$ 1.100,00 (um mil e cem reais) pagos para a imobiliária Rocha & 
Rocha, inscrita no CNPJ nº 21.509.129/0001-08; 4) esclareça sobre o pagamento de GPS, em nome 
do sr. presidente, Sr. João Batista Alves da Silva, referente a fazenda Mocó, localizada no município 
de Itaueira - estado do Piauí; 5) Das retiradas praticadas pelo presidente no Caixa da entidade, em 
seu favor, de valores que ultrapassam cinco pisos dos trabalhadores da categoria e da base territorial 
a título de Ajuda de Custo, sem o conhecimento da diretoria e sem qualquer deliberação por parte 
desta em assembleia; 6) Da retirada de valores do caixa da entidade praticada pelo sr. Presidente 
sem a participação do secretário de finanças e sem descrição de fornecedor para o qual o pagamento 
seria realizado; 7) Do descumprimento do disposto nos artigos 72 e 77 do Estatuto Social, que tratam, 
respectivamente, da Previsão Orçamentária e da demonstração das peças contábeis; 8) Discussão, 
Deliberação e Votação sobre a possibilidade de destituição do Presidente, nos termos do disposto pa-
rágrafo único do artigo 59, alíneas “d” e “e” do Estatuto Social. Embu das Artes/SP, 13 de fevereiro de 
2020 - Raimundo Jose Alves De Sousa - Presidente do Conselho Fiscal; Renilson Alves Dos Santos 
- 2º Conselho Fiscal; Cleilton de Freitas Lucio - 3º Conselho Fiscal; Paulo Sousa Da Paz - Secretário 
Geral e Claudio Marcimiano - Secretário De Finanças.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARIRI
DECRETO Nº.  1.647/20, DE 13 DE FEVEREIRO  DE 2020. 

DISPÕE SOBRE A PERMISSÃO DE USO DE UMA ÁREA DE TERRAS COM 876,58 M², 
SITUADA NA RUA  UM ( 01)- SISTEMA DE LAZER- LOTEAMENTO JARDIM BOM RETIRO, 
BAIRRO NOVA ITARIRI,  NESTE MUNICÍPIO  PARA INSTALAÇÃO DE RESERVATÓRIO DE 

ÁGUA TRATADA – JARDIM  BOM RETIRO E  DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

DINAMERICO GONÇALVES PERONI, Prefeito Municipal de Itariri, Estado de São Paulo, usando 
das atribuições que lhe são conferidas por Lei:

RESOLVE:

Art. 1º-  Fica autorizada a permissão de uso de uma área de terras com 876,58 m², situada na 
Rua Um ( 01) sistema de lazer- Loteamento Jardim Bom Retiro, Bairro Nova Itariri, neste muni-
cípio de Itariri, que se encontra devidamente registrada na matrícula nº 32.412 (área maior) à  
COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO - SABESP, consti-
tuída pela lei Estadual nº 119, de 29 de junho de 1973, exercendo funções delegadas de Poder 
Público, com sede na Capital do Estado de São Paulo, à Rua Costa Carvalho nº 300, Pinheiros, 
CEP-05429-000, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 43.776.517/0001-80, cujos atos constitutivos fo-
ram arquivados na JUCESP sob nº 522.697/73, na data de 02/10/1973.  

Art. 2º-  A referida área  será destinada para a instalação do RESERVATÓRIO DE ÁGUA POTÁ-
VEL para atender o Bairro  Nova Itariri,   que assim se descreve:

Mede  37,05 metros de frente para a Rua Um ( 01); Mede 23,13 metros em curva nas con-
fluências da Rua Um com a Rua Quatro ( 04); Mede 26,00 metros confrontando com a Rua 
Quatro ( 04); 
Mede 37,04 metros, confrontando com Sistema de Lazer, perfazendo uma área de 
876,58m².”

Art. 3º.- A PERMITENTE - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITARIRI, confere à PERMISSIO-
NÁRIA - SABESP, a título precário, gratuito e por prazo indeterminado o uso da faixa de terreno 
acima descrita e caracterizada, mediante as seguintes condições: 

a) A PERMISSIONÁRIA se obriga a utilizar a área cedida exclusivamente para implantação do 
Reservatório de Água tratada para atender ao Bairro Nova Itariri, integrante do Sistema de Abas-
tecimento de Água  do Município de Itariri. 

b) A não utilização da mencionada área para os fins constantes desta cláusula, letra “a”, importará 
na automática revogação, pela PERMITENTE, da permissão de uso ora instituído. 

c) É de inteira responsabilidade da PERMISSIONÁRIA a correta e adequada execução das obras 
de implantação do Reservatório, bem como a sua manutenção.

d) Constituirá infração, ensejadora de revogação da presente permissão, a cessão ou transfe-
rência pela PERMISSIONÁRIA, a título oneroso ou gratuito, dos direitos decorrentes desta Per-
missão.

e) A presente PERMISSÃO não induz em reconhecimento de qualquer direito de posse ou servi-
dão à PERMISSIONÁRIA.

f) Ocorrendo a revogação desta Permissão, a área permitida retornará ao uso do Município, sem 
gerar direitos à PERMISSIONÁRIA e nem ônus de qualquer espécie para a PERMITENTE, fican-
do, entretanto, ressalvado à PERMISSIONÁRIA o direito de retirar as instalações consideradas 
removíveis a ela pertencentes.

Art. 4º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em 
contrario.

Itariri, 13 de fevereiro de 2020. 
DINAMERICO GONÇALVES PERONI

PREFEITO MUNICIPAL

Edital de Citação e Intimação - Prazo de 20 (vinte) dias. 
Processo nº 0203027-81.2012.8.26.0100  A MM. Juíza de 
Direito da 40ª Vara Cível do Foro Central Cível, Estado 
de São Paulo, Dra. Paula Velloso Rodrigues Ferreri, na 
forma da Lei, etc. Faz saber a Doof Roldings 
P a r t i c i p a ç õ e s  e  R e s t a u r a n t e  L t d a ,  ( C N P J : 
11.488.420/0001-85) na pessoa do seu representante 
legal; e Marcelo Negrão (CPF: 064.293.568-84), que 
Adam Administração de Bens Ltda., ajuizou Ação de 
Execução de Título Extrajudicial  para cobrança de R$ 
695.577,73 (Nov/2019) referente ao instrumento de 
c o n fi s s ã o  e  r e n e g o c i a ç ã o  d e  d í v i d a  n º 
0033341330000000700, firmado em 27.07.2011 e não 
honrado pelos executados, ocasião em que foi arrestado 
para garantia da dívida o veículo Renault Scenic RXE 2.0, 
placa DCV 3975. Estando os executados em lugar 
ignorado, foi deferida sua citação por edital, para que em 03 
dias, pague o débito corrigido ou, em 15 dias embargue ou 
reconheça o crédito cobrado, nos termos da lei, sob pena 
de conversão do arresto em penhora, ficando ainda no 
mesmo ato, intimados da penhora do veículo e das cotas 
sociais da Empresa MEA Holdings S.A, de titularidade do 
executado Marcelo Negrão, também penhorada nos autos, 
para que no prazo legal de 15 dias a fluir após o prazo de 20 
dias, ofereçam impugnação, sob as penas da lei. Sendo 
revel, será nomeado curador. Será o presente edital, por 
ex t ra to ,  afixado e  pub l i cado na fo rma da le i .

Edital de Citação - Prazo de 15 dias, expedido nos autos 
da Ação de Usucapião, Processo nº 1024318-
18.2015.8.26.0224  A MM. Juíza de Direito da 4ª Vara Cível 
do Foro de Guarulhos, Estado de São Paulo, Dra. 
Beatriz de Souza Cabezas, na forma da Lei, etc. Faz saber 
a Armando Victorio Bei ou Armando Vitório Bei, Fábio 
Salvador Bei ou Fábio Bei, Ede Mazzei Bei, Guilherme 
Cimieri, Catarina Mafalda Bei Cimieri, Bei S/A 
Comércio, Indústria e Representações, Licínio 
Barbosa, Alberto Rocha da Si lva,  Comércio 
Representações Latina S/A, Marcos Prado Mendes, 
J o ã o  N a s c i m e n t o ,  r é u s  a u s e n t e s ,  i n c e r t o s , 
desconhecidos, eventuais interessados, bem como seus 
cônjuges e/ou sucessores, que José Carlos Silva e Lúcia 
Barbara da Silva ajuizaram Ação de Usucapião, 
objetivando a declaração de domínio sobre o imóvel sito à 
Av. Marcos Paulo Gonçalves nº 901 (antigo nº 563), Vila 
Nova Bonsucesso, Guarulhos/SP, lote 16, quadra 70, com 
área de terreno de 345,85m², e área construída de 
281,99m² - I.C: 064.80.19.0215.00.000, e Transcrição º 
9.668 do 12º C.R.I da Capital/SP (área maior), alegando 
posse mansa, pacífica e ininterrupta, por mais de 19 anos 
(posse somada). Estando em termos, expede-se o 
presente edital para citação do supramencionados para 
que, no prazo de 15 dias (úteis), a fluir após o prazo de 
20 dias (úteis), contestem o feito, sob pena de revelia, 
ocasião em que será nomeado curador especial. Será o 
presente edital, afixado e publicado na forma da lei. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABREÚVA

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 07/2020
EXCLUSIVA MICROEMPRESAS, EMPRESAS DE PEQUENO PORTE E MICROEMPRE-
ENDEDORES INDIVIDUAIS

OBJETO: FORNECIMENTO DE UNIFORMES DO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCO-
LAR.
CADASTRO DE PROPOSTAS INICIAIS ATÉ: 06/03/2020 ÀS 08h59
ABERTURA DE PROPOSTAS INICIAIS E INÍCIO DE SESSÃO PÚBLICA: 06/03/2020 AS 
09:00 HORAS

Os interessados poderão adquiri-lo junto ao Setor de Suprimentos, em CD-ROM a ser retira-
do no seguinte endereço: sito à Rua Floriano Peixoto, nº 158 – Centro, Prefeitura Municipal 
de Cabreúva, mediante entrega, de mídia virgem, ou na forma impressa mediante o paga-
mento de R$ 10,00 (dez reais), a ser efetuado no Setor de Arrecadação, no mesmo endereço 
ou ainda, gratuitamente, através de “download” junto a “home page” desta Prefeitura, na 
Internet, no endereço de acesso http://www.cabreuva.sp.gov.br ou www.bbmnetlicitacoes.
com.br. 

Cabreúva, 17 de fevereiro de 2020.
HENRIQUE MARTIN

PREFEITO

AVISO DE LICITAÇÃO

Prefeitura Municipal de Campo Limpo Paulista
Diretoria de Administração

PREGÃO PRESENCIAL N.º 007/20 – RETIFICAÇÃO - Objeto: Aquisição de equi-
pamentos de informática, através de Microempresa (ME), Empresa de Pequeno Por-
te (EPP) ou  equiparada, destinados à Secretaria de Finanças, conforme descritivo 
constante do anexo I deste edital, do tipo MENOR PREÇO UNITÁRIO DO ITEM. 
Despacho da Diretoria de Administração informando que, por equívoco de digitação 
na publicação veiculada em 12/02/2020, a data para a abertura da sessão constou 
como 21.02.2020 em vez de 27.02.2020. Sendo assim, onde se lê “...O encerramento 
dar-se-á em 21 de fevereiro de 2020, às 09 horas” , deve-se ler “...O encerramento 
dar-se-á em 27 de fevereiro de 2020, às 09 horas”. O edital na íntegra permanece 
inalterado e está disponível, sem custos, no site www.campolimpopaulista.sp.gov.br.

MARIA APARECIDA ADOMAITIS
DIRETORA DE ADMINISTRAÇÃO

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

PIRACICABA
PREFEITURA DO MUNÍCIPIO

AVISO DE LICITAÇÃO

Comunicamos que está aberta a Licitação relaciona-
da abaixo:

Modalidade: Pregão Presencial nº 28/2020
Objeto: Prestação de serviços especializados de 
atendimento médico.
Início da Sessão Pública: 03/03/2020 às 14h30.

O Edital completo encontra-se a disposição para 
download no site http://www.piracicaba.sp.gov.br. 
Maiores informações poderão ser obtidas pelo e-mail 
compras@piracicaba.sp.gov.br ou pelo telefone (19) 
3403-1020. 

Piracicaba, 17 de fevereiro de 2020.
Maíra Martins de Oliveira Pessini

Chefe da Divisão de Compras

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 30 DIAS. PROCESSO Nº 0011352-45.2014.8.26.0072 O MM. Juiz 
de Direito da 2ª Vara, do Foro de Bebedouro, Estado de São Paulo, Dr. Luiz Fernando Silva Oliveira, na 
forma da Lei, etc. FAZ SABER aos requeridos, BEER FAST SERV FESTA LTDA ME., CNPJ: 
11.590.263/0001-14; DAYANA DIAS SORIA FERREIRA, CPF: 344.350.288-16 e FRANCISCO CARLOS 
FERREIRA, CPF: 557.850.185-0, que o BANCO DO BRASIL S/A. ajuizou Ação Monitória objetivando a 
cobrança da quantia de R$ 206.560,22 (duzentos e seis mil e quinhentos e sessenta reais e vinte e dois 
centavos), referente ao contrato bancário. Estando os réus em local ignorado, foi expedido o presente 
edital, para que em 15 dias, a fluir após os 30 dias supra, paguem o "quantum" reclamado ou ofereçam 
embargos, sob pena de não o fazendo, constituir-se em título executivo judicial a inicial pretendida. 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 Bebedouro, aos 07 de fevereiro de 2020. 

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

que o edital de Pregão Eletrônico n.º 13/PE/2019, do tipo menor preço por 
item, que trata do registro de preços para futuras e eventuais aquisições de 
material hospitalar e curativos para a Atenção Básica com cota reservada 
para microempresa, empresa de pequeno porte e microempreendedor 
individual, sofreu alteração nos itens 01 e 02 do Anexo I e Anexo II.
A sessão pública de processamento do pregão eletrônico fica prorrogada 
para o dia 03 de março de 2020, às 10h:00min.
O Edital em inteiro teor, com as alterações introduzidas, estará à disposição 
dos interessados, no seguinte link de acesso: http://www.novaodessa.
sp.gov.br/Licitacoes.aspx, ou www.bbmnetlicitacoes.com.br.

Nova Odessa, 17 de fevereiro de 2020.
Diretoria de Suprimentos

MUNICÍPIO DE NOVA ODESSA

DocuSign Envelope ID: 9A3C6F1F-C203-4245-9C05-6DF34B221BC4



A4gazetasp.com.br
TERÇA-FEIRA, 18 DE FEVEREIRO DE 2020 

Ci tação .  P razo  20  d ias .  P roc .  n º  1019088 -
14.2017.8.26.0001. A Dra. Ariane de Fátima Alves Dias 
Paukoski Simoni, Juíza de Direito da 1ª Vara Cível Regional 
de Santana, FAZ SABER a José Denilson Matos Moreira, 
CPF/MF 101.853.768-60 e Denise Helena Alves, CPF/MF 
105.038.008-80, que Associação Residencial Jardim 
Itatinga lhes ajuizou ação de Procedimento Comum, para 
cobrança de R$ 6.765,37, a título de despesas condominiais 
do Lote 029 Quadra D, na Rua Maestro Otto Wey, 1/51 - Vila 
Santos. Estando os réus em lugar ignorado, foi determinada 
a citação por edital, para que em 15 dias úteis, após os 20 
dias supra, contestem o feito, sob pena de presumirem-se 
verdadeiros os fatos alegados e a condenação nas 
cominações pedidas. Em caso de revelia será nomeado 
curador especial. São Paulo, 07 de janeiro de 2020.

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº05/2020 (SRP) - PROCESSO Nº 14/2020

Acha-se aberto na Prefeitura Municipal de Corumbataí-SP, PREGÃO 
PRESENCIAL- Nº 05/2020 (SRP), do tipo menor preço, por empreitada de menor 
preço unitário, visando o Registro de preço para eventual e futura aquisição de gás 
de cozinha (GLP) para os diversos setores da Prefeitura, a serem entregues de forma 
parcelada, de acordo com as necessidades do município, em cada setor solicitante, 
mediante autorizações de fornecimento expedidas pelo departamento de compras da 
Prefeitura, pelo período de 12 (doze) meses, com encerramento para credenciamento 
às 09h00min do dia 03/03/2020. Valor do Edital: Gratuito. O Edital e seus Anexos 
estarão disponíveis para retirada no horário comercial na Prefeitura Municipal de 
Corumbataí, sita à Rua 4, nº 147, Centro, Corumbataí-SP, mediante a apresentação 
de um Pen Drive, de boa qualidade, para gravação do respectivo edital, através do 
e-mail licitacao@corumbatai.sp.gov.br, devendo a empresa solicitante enviar os dados 
cadastrais, CNPJ, Inscrição Estadual, endereço completo, telefone e e-mail ou pelo 
site www.corumbatai.sp.gov.br com o respectivo preenchimento do comprovante 
de retirada do edital pelo site, visando a eventual e futura comunicação entre esta 
prefeitura e empresa. Corumbataí, 17/02/2020. Pregoeiro (Portaria 7290/2020).

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBATAÍ

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIRADOURO
AVISO DE SUSPENSÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 014/2020
A Divisão Municipal de Licitações da Prefeitura do Município de Viradouro comunica 
aos interessados que o Pregão Presencial nº 004/2020, Processo Administrativo nº 
014/2020, tendo como objeto: contratação de pessoa jurídica para prestação de 
serviços médicos especializado para atender as necessidades dos atendimentos à 
saúde dos munícipes, está suspenso por decisão do TCE/SP publicada em 15/02/2020 
no Diário Ofi cial do Estado de São Paulo. Nova data para abertura da sessão será fi xada 
oportunamente. Informações: Divisão de Licitações, na Praça Major Manoel Joaquim 
nº 349 - Viradouro/SP - CEP 14.740-000, no horário das 08h00min às 11h00min e das 
13h00min às 17h00min de segunda à sexta-feira, telefone: (17) 3392-8800 ou pelo e-mail: 
pregão.viradouro@gmail.com.

Viradouro, 17 de fevereiro de 2020. 
Daniela de Souza Lima

Diretora da Divisão Municipal de Licitações, Compras e Almoxarifado

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIRADOURO
AVISO DE LICITAÇÃO - EDITAL RESUMIDO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 043/2020 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2020
Início: 17/02/2020 - Encerramento: 04/03/2020 - Horário: 08h00min. Abertura dos 
Envelopes: 04/03/2020 - Horário: 08h00min. Tipo: Menor Valor Unitário. Objeto: Aquisição 
de gás liquefeito de petróleo acondicionado em cilíndros com 13 kg (P-13) e 45 kg (P-45) 
composto por propano e butano, infl amável, de acordo com as legislações vigentes da ANP 
e itens correlatos. Processo Licitatório de Acordo com a Lei Complementar 123/2006. 
A Divisão de Licitações da Prefeitura Municipal de Viradouro torna público aos licitantes 
interessados, abertura de certame, com objeto acima especifi cado, cujo encerramento 
e abertura dar-se-ão nas datas e horários acima aprazados. A Divisão de Licitações da 
Prefeitura Municipal de Viradouro fornecerá cópia digital do Edital e seu(s) Anexo(s), devendo 
os mesmos, serem retirados na Divisão de Licitações, sito à Praça Major Manoel Joaquim, nº 
349, Centro, Viradouro/SP, mediante apresentação de mídia para gravação, das 07h00min 
às 11h00min e das 13h00min às 17h00min de segunda-feira à sexta-feira ou através do 
site http://www.viradouro.sp.gov.br/. Demais publicações referentes ao certame estarão 
disponíveis através do site: www.viradouro.dioe.com.br.

Viradouro/SP, 17 de fevereiro de 2020. Daniela de Souza Lima - Presidente da CPL

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO
PROCESSO Nº 045/2020 – MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL 018/2020

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM IMPLANTAÇÃO, 
GESTÃO E SUPORTE DE SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DE DADOS 
(INTERNET) VIA FIBRA ÓPTICA, DE PROPRIEDADE E USO EXCLUSIVO DA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA. RETIRADA DO EDITAL: WWW.
ITAPORANGA.SP.GOV.BR. INFORMAÇÕES: PREFEITURA MUNICIPAL DE 
ITAPORANGA SP – RUA BOM JESUS, 738 – SEGUNDA A SEXTA (08H ATÉ 
11H30MIN E 13H ATÉ 15H), FONE: (15) 3565-1397 OP. 3. RECEBIMENTO DA 
DOCUMENTAÇÃO E PROPOSTAS: 04/03/2020 ATÉ ÀS 09H.

MUNICÍPIO DE ITAPORANGA

RETIFICAÇÃO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO
MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº 020/2020

OBJETO: CONCESSÃO DO DIREITO DE EXPLORAÇÃO DO EVENTO 
DENOMINADO FESTA DO PEÃO DO MUNICIPIO DE ITAPORANGA, COM 
FORNECIMENTO DE ESTRUTURA, EQUIPAMENTOS, MÃO DE OBRA E 
OUTROS, OBSERVADAS AS ESPECIFICAÇÕES TECNICAS, DADOS, ELE- 
MENTOS QUANTITATIVOS E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES CONSTANTES  NO 
EDITAL E SEUS ANEXOS. FICA RETIFICADA A DATA DE RECEBIMENTO DA 
DOCUMENTAÇÃO E PROPOSTAS PARA: 04 /03/2020 ATÉ ÀS 14:00H. RETIRADA 
DO EDITAL: WWW.ITAPORANGA.SP.GOV.BR. INFORMAÇÕES: PREFEITURA 
MUNICIPAL DE ITAPORANGA SP – RUA BOM JESUS, 738 – SEGUNDA A SEXTA 
(08H ATÉ 11H30MIN E 13H ATÉ 15H30MIN), FONE: (15) 3565-1397 OP. 3.

MUNICÍPIO DE ITAPORANGA

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO
MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2020 

REGISTRO DE PREÇO Nº 014/2020
OBJETO: AQUISIÇÃO DE PROTETORES, CÂMARAS DE AR, PNEUS DIVERSOS 
E OUTROS PRODUTOS, PARA ATENDIMENTO DA FROTA MUNICIPAL, DOS 
DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. RETIRADA DO EDITAL: 
WWW.ITAPORANGA.SP.GOV.BR. INFORMAÇÕES: PREFEITURA MUNICIPAL 
DE ITAPORANGA SP – RUA BOM JESUS, 738 – SEGUNDA A SEXTA (08H ATÉ 
11H30MIN E 13H ATÉ 15H30MIN), FONE: (15) 3565-1397 OP. 3. RECEBIMENTO DA 
DOCUMENTAÇÃO E PROPOSTAS: 05/03/2020 ATÉ ÀS 09:00H.

MUNICÍPIO DE ITAPORANGA

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO
MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2020 – REGISTRO DE PREÇO 
Nº 015/2020 – OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PRA 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HORA/MÁQUINA, LOCAÇÃO DE CAMINHÃO 
CAÇAMBA, CAMINHÃO PIPA E CAMINHÃO COLETOR, PARA ATENDER AS 
NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS GERAIS. RETIRADA 
DO EDITAL: WWW.ITAPORANGA.SP.GOV.BR. INFORMAÇÕES: PREFEITURA 
MUNICIPAL DE ITAPORANGA SP – RUA BOM JESUS, 738 – SEGUNDA A SEXTA (08H 
ATÉ 11H30MIN E 13H ATÉ 15H30MIN), FONE: (15) 3565-1397 OP. 3. RECEBIMENTO 
DA DOCUMENTAÇÃO E PROPOSTAS: 05/03/2020 ATÉ ÀS 13:30:00H.

MUNICÍPIO DE ITAPORANGA

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO
MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/2020 

REGISTRO DE PREÇO Nº 016/2020
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA JORNALISTICA OU AGENCIA DE 
PUBLICIDADE, PARA PUBLICAÇÃO DOS EXTRATOS DE EDITAIS ATOS 
PUBLICOS EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO. RETIRADA DO EDITAL: 
WWW.ITAPORANGA.SP.GOV.BR. INFORMAÇÕES: PREFEITURA MUNICIPAL 
DE ITAPORANGA SP – RUA BOM JESUS, 738 – SEGUNDA A SEXTA (08H ATÉ 
11H30MIN E 13H ATÉ 15H30MIN), FONE: (15) 3565-1397 OP. 3. RECEBIMENTO DA 
DOCUMENTAÇÃO E PROPOSTAS: 09/03/2020 ATÉ ÀS 14:00H.

MUNICÍPIO DE ITAPORANGA

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO
MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS 002/2020.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO 
DE MATERIAL DE MÃO DE OBRA PARA EXECUÇÃO DE GALERIAS DE ÁGUAS 
PLUVIAIS NA RUA EDUARDO ALEXANDRE MONTEIRO. RETIRADA DO EDITAL: 
WWW.ITAPORANGA.SP.GOV.BR. INFORMAÇÕES: PREFEITURA MUNICIPAL 
DE ITAPORANGA SP – RUA BOM JESUS, 738 – SEGUNDA A SEXTA (08H ATÉ 
11H30MIN E 13H ATÉ 15H30MIN), FONE: (15) 3565-1397 OP. 3. VISTORIA: DE 
22/01/2020  ATÉ 05/03/2020. EMISSÃO DE CADASTRO: ATÉ O DIA 02/03/2020. 
RECEBIMENTO DA DOCUMENTAÇÃO E PROPOSTAS: 09/03/2020 ATÉ ÀS 09:00H.

MUNICÍPIO DE ITAPORANGA

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO
MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS 003/2020.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO 
DE REFORMA DO PSF CAMPO BELO SITUADO NO BAIRRO SANTO ANTONIO. 
RETIRADA DO EDITAL: WWW.ITAPORANGA.SP.GOV.BR. INFORMAÇÕES: 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA SP – RUA BOM JESUS, 738 – 
SEGUNDA A SEXTA (08H ATÉ 11H30MIN E 13H ATÉ 15H30MIN), FONE: (15) 
3565-1397 OP. 3. VISTORIA: DE 22/01/2020  ATÉ 09/03/2020. EMISSÃO DE 
CADASTRO: ATÉ O DIA 03/03/2020. RECEBIMENTO DA DOCUMENTAÇÃO E 
PROPOSTAS: 10/03/2020 ATÉ ÀS 14:00H.

MUNICÍPIO DE ITAPORANGA

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO
MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS 004/2020.

OBJETO:CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO 
DE QUADRA POLIESPORTIVA NA ESCOLA MUNICIPAL “ PROFESSOR JULIO 
GONÇALVES DE OLIVEIRA”. RETIRADA DO EDITAL: WWW.ITAPORANGA.
SP.GOV.BR. INFORMAÇÕES: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA 
SP – RUA BOM JESUS, 738 – SEGUNDA A SEXTA (08H ATÉ 11H30MIN E 13H 
ATÉ 15H30MIN), FONE: (15) 3565-1397 OP. 3. VISTORIA: DE 22/01/2020  ATÉ 
09/03/2020. EMISSÃO DE CADASTRO: ATÉ O DIA 03/03/2020. RECEBIMENTO 
DA DOCUMENTAÇÃO E PROPOSTAS: 10/03/2020 ATÉ ÀS 09:00H

MUNICÍPIO DE ITAPORANGA

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO
MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS 005/2020

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LICEN- 
CIAMENTO DO ATERRO DE RESIDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL; 
LICENCIAMENTO DE ATERRO DE RESIDUOS DOMICILIARES; ELABORAÇÃO 
DO PLANO MUNICIPAL DE RESIDUOS SÓLIDOS DO MUNICIPIO DE 
ITAPORANGA. RETIRADA DO EDITAL: WWW.ITAPORANGA.SP.GOV.BR. 
INFORMAÇÕES: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA SP – RUA BOM 
JESUS, 738 – SEGUNDA A SEXTA (08H ATÉ 11H30MIN E 13H ATÉ 15H30MIN), 
FONE: (15) 3565-1397 OP. 3. VISTORIA: DE 22/01/2020  ATÉ 10/03/2020. 
EMISSÃO DE CADASTRO: ATÉ O DIA 05/03/2020. RECEBIMENTO DA 
DOCUMENTAÇÃO E PROPOSTAS: 11/03/2020 ATÉ ÀS 09:00H.

MUNICÍPIO DE ITAPORANGA

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 (vinte) DIAS. 
PROCESSO Nº 1041157-97.2018.8.26.0100 O MM. Juiz 
de Direito da 34ª Vara Cível do Foro Central Estado de 
São Paulo, Dr. Adilson Aparecido Rodrigues Cruz, na 
forma da lei, etc. Faz Saber a(o) Noschese Teixeira 
Ltda., CNPJ 64.019.110/0001-88, que também adota 
razão social de S/C Noschese Teixeira Ltda. que lhe foi 
proposta uma ação de Execução, por parte de 
Condominio Edificio Terraços dos Maracás, para a 
cobrança de R$ 11.450,66, relativa as taxas condominais 
da unidade autonoma nº 141 e 231, do condominio autor, 
que se acham em atrasos, referente aos meses: 
02/02/2018 à 02/04/2018, Encontrando-se o réu em lugar 
incerto e não sabido foi determinada a sua citação por 
edital, para no prazo de 03 dias pague o débito 
atualizado, ocasião em que a verba honoraria será 
reduzida, bem como independentemente de penhora , 
poderá apresentar embargos no prazo de 15 dias,que 
fluirá após os 20 dias supra, prazo em que também 
poderá comprovando o depósito de 30% do valor da 
execução, acrescida de correção monetária e juros de 
mora de 1% ao mês ou oponha embargos no prazo de 15 
dias, prazo esse que fluirá após o prazo de 20 dias, sob 
pena de penhora e avaliação.Será o presente edital, por 
extrato, afixado e publicado na forma da lei.

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA
AVISO DE LICITAÇÃO

A Prefeitura Municipal de Louveira informa que realizará o Pregão Presencial nº 007/2020, 
objetivando a aquisição de kit percussão infantil, no dia 03 de março de 2020, às 09:30 horas. 
Interessado: Secretaria Municipal de Educação. 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, 17 de fevereiro de 2020. RODRIGO RIBEIRO - Secretário de Administração.

MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DO ARACANGUÁ/SP
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N° 011/2020 (REGISTRO DE PREÇOS)

Tipo: Menor preço por item
OBJETO: Aquisição de materiais de limpeza e higiene.
Informações pelo fone: (18)3639 9029, site: http://www.saaracangua.sp.gov.br/licitacoes-editais-
concursos
DATA DA REALIZAÇÃO: 05/03/2020 – HORÁRIO: a partir das 09h00.

Rodrigo Aparecido Santana Rodrigues - Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAMBARI
PREGÃO PRESENCIAL 27/2019

PROC. ADM. 54/2019
Torna-se público para conhecimento dos interessados o Pregão Presencial 27/2019 – cujo objeto é 
a escolha da proposta mais vantajosa para o REGISTRO DE PREÇOS para aquisições futuras de 
material odontológico, em atendimento às necessidades da Prefeitura Municipal de Alambari-SP. O 
Edital poderá ser adquirido no Paço Municipal à Rua Dahyr Rachid, 1245 Centro ou no site www.
alambari.sp.gov.br. Data da abertura dos envelopes dia 04.03.2020 às 09:30 hrs.

Alambari, 17 de fevereiro de 2020
Hudson José Gomes – Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAMBARI
TOMADA DE PREÇOS 02/2020

PROC. ADM. 07/2020
Torna público para o conhecimento dos interessados a Tomada de Preços 02/2020 – Cujo objeto é a 
Contratação de empresa especializada para execução de serviços de Recapeamento asfáltico da rua 
Itapetininga e Pavimentação e Recapeamento asfáltico da rua Rio Claro, incluindo o fornecimento de 
material, equipamentos e mão de obra. O Edital poderá ser adquirido no Paço Municipal à Rua Dahyr 
Rachid, 1245 Centro ou no site www.alambari.sp.gov.br. Abertura dos envelopes dia 05.03.2020 às 
14:00 hrs, sendo que as licitantes interessadas deverão possuir Cadastro de Registro Cadastral 
(CRC) junto a Prefeitura de Alambari/SP emitido até o dia 02 de março de 2020, terceiro dia anterior 
à data do recebimento das propostas.

Alambari, 17 de fevereiro de 2020
Hudson José Gomes - Prefeito.

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA EUROPA
COMUNICADO Nº 26/2020 - TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2020 - EDITAL Nº 11/2020

A Comissão Permanente de Licitações da Prefeitura Municipal de Nova Europa, Estado de São Paulo, 
COMUNICA que, acha-se aberta nesta Prefeitura a Tomada de Preços nº 02/2020, instalada pelo 
Edital nº 11/2020 de 17 de Fevereiro de 2020, cujo objeto é a AQUISIÇÃO DE HIDRÔMETROS CON-
FORME CONTRATO FEHIDRO Nº 387.2019, com encerramento previsto para as 09 horas de 05 de 
Março de 2020. O instrumento convocatório e seus anexos poderão ser retirados ou consultados no 
Paço Municipal, no endereço acima mencionado, de segunda à sexta-feira das 08h00min às 11h00min 
e das 13h00min às 16h00min. Informações podem ser obtidas através do telefone (16) 3387-9411 ou 
através do e-mail: licitacoes@novaeuropa.sp.gov.br. 

Nova Europa, aos 17 de Fevereiro de 2020.
GILNEI DE FREITAS - Presidente Comissão Permanente de Licitações

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA EUROPA
COMUNICADO Nº 27/2020 - PREGAO PRESENCIAL Nº 09/2020 - EDITAL Nº 12/2020

O MUNICÍPIO DE NOVA EUROPA, Estado de São Paulo, torna público para o conhecimento de quem 
possa interessar, que no dia 04 de março de 2020, às 09h00min, na sala de Licitações da Prefeitura 
Municipal, sita à Rua 15 de novembro, nº 75, Centro, será realizada licitação aberta através do Edital 
nº 12/2020 na modalidade Pregão Presencial do tipo MENOR PREÇO UNITÁRIO, tendo como obje-
to a AQUISIÇÃO DE VEÍCULO DE PASSEIO ZERO QUILOMETRO PARA ESTRUTURAÇÃO DOS 
SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME PROPOSTA Nº 12033.258000/1190-01 DO 
MINISTÉRIO DA SAÚDE, conforme especificações técnicas contidas no Termo de Referência – Anexo 
I. O instrumento convocatório e seus anexos poderão ser retirados ou consultados no Paço Municipal, 
à Rua 15 de Novembro, 75, Centro, de segunda à sexta-feira das 08:00 às 11:00 e das 13:00 às 16:00 
horas ou no site oficial da Prefeitura Municipal de Nova Europa – www.novaeuropa.sp.gov.br. Informa-
ções podem ser obtidas através do telefone (16) 3387-9411 ou ainda através do e-mail: licitacoes@
novaeuropa.sp.gov.br. 

Nova Europa/SP, aos 17 de fevereiro de 2020. LUIZ CARLOS DOS SANTOS - Prefeito Municipal

Avisos de Licitações
Tomada de Preços nº 03/20

Processo nº 1404/20
Objeto: Contratação de empresa especializada para 
realização de obras de infraestrutura urbana em diver-
sas ruas do Centro
Recebimento e abertura dos envelopes dia 09/03/20 
às 09:00 horas.

Tomada de Preços nº 04/20
Processo nº 1410/20

Objeto: Contratação de empresa especializada para 
realização de obras de infraestrutura urbana em diver-
sas ruas do Jardim Novo Horizonte, Centro e Parque 
jandaia
Recebimento e abertura dos envelopes dia 10/03/20 
às 09:00 horas.

Tomada de Preços nº 05/20
Processo nº 134068/19

Objeto: Contratação de empresa especializada para 
realização de obras de infraestrutura urbana em diver-
sas ruas do Parque jandaia 2
Recebimento e abertura dos envelopes dia 11/03/20 
às 09:00 horas.

Tomada de Preços nº 06/20
Processo nº 13540/19

Objeto: Contratação de empresa especializada para 
realização de obras de infraestrutura urbana em diver-
sas ruas do Parque jandaia 3
Recebimento e abertura dos envelopes dia 11/03/20 
às 14:30 horas.

Tomada de Preços nº 07/20
Processo nº 133488/19

Objeto: Contratação de empresa especializada para 
realização de obras de infraestrutura urbana em diver-
sas ruas do Centro e do Jardim Carapicuíba
Recebimento e abertura dos envelopes dia 12/03/20 
às 09:00 horas.
Editais disponíveis 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 regravá-
vel. Informações: (11) 4164-5500 ramal 5442. 

Carapicuíba, 17 de fevereiro de 2020.
Marco Aurélio dos Santos Neves 

Prefeito

Prefeitura Municipal 
de Carapicuíba

AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão Eletrônico nº 3/2020

Processo de Compras nº 3/2020

OBJETO: Registro de preços para aquisição de material de enfermagem, conforme edital e anexos.

LICITAÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DE MICROEMPRESAS, EMPRESAS DE 
PEQUENO PORTE E MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL, CONFORME LEI 
COMPLEMENTAR Nº 123, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2006, COM AS ALTERAÇÕES 
INTRODUZIDAS PELA LEI Nº 147/2014.

Valor Estimativo: R$ 65.512,70 (sessenta e cinco mil, quinhentos e doze reais e setenta centavos).

RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: até às 8 horas 30 minutos do dia 5 de março de 2020.
ABERTURA DAS PROPOSTAS: Dia 5 de março de 2020 às 8 horas 30 minutos.
INÍCIO DA DISPUTA DE PREÇOS: Dia 5 de março de 2020 a partir das 9 horas.

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

Ribeirão Preto, 17 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 ABERTURA DE LICITAÇÃO, PREGÃO ELETRÔNICO Nº PR-152/0003/20 E PROCESSO Nº 2020152008.
Encontra-se aberto, no Departamento de Suporte Administrativo do Comando Geral (UGE 180.152), a oferta de compra 180152000012020OC00011, refe-
rente ao Pregão Eletrônico Nº DSACG-152/0003/20, Processo nº 2020152008, empreitada por preço unitário, destinado à contratação de serviços contínuos 
de limpeza, asseio e conservação predial, para o Complexo do Quartel do Comando Geral, conforme especificações técnicas contidas no projeto básico, que 
integra o anexo I, do edital. O início do recebimento das propostas dar-se-á em 19/02/2020 e a realização da sessão será às 09h00min, do dia 09/03/2020, 
no endereço eletrônico www.bec.sp.gov.br (Bolsa Eletrônica de Compras), no qual o edital da licitação também se encontra disponível, na íntegra.

POLICIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO 
DEPARTAMENTO DE SUPORTE ADMINISTRATIVO DO COMANDO GERAL

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DE ASSOCIADOS 
Senhores(as) Associados(as). Os membros do Conselho Fiscal, em conjunto com a maioria a dire-
toria composta pelo Secretário Geral e pelo Secretário de Finanças do SINDICATO DOS MOTORIS-
TAS E TRABALHADORES DO RAMO DE TRANSPORTES DE EMPRESAS DE CARGAS SECAS E 
MOLHADAS, E MOTORISTAS EMPREGADOS DO COMÉRCIO, E MOTORISTAS EMPREGADOS 
INDÚSTRIA, GÁS (SOMENTE MORISTA), E MOTORISTAS EMPREGADOS DE ESTABELECIMEN-
TOS BANCÁRIOS E FINANCEIROS DE EMBU DAS ARTES, COTIA, TABOÃO DA SERRA E RE-
GIÃO - SIMTECER, no uso de suas atribuições dispostas nos artigo 25 “d” e 29, Parágrafo único do 
Estatuto Social, convocamos todos os associados em dia com suas contribuições, para Assembleia 
Geral Extraordinária a realizar-se em 22 de fevereiro de 2020 (sábado), na Avenida Roque Celestino 
Pires, 427, casa 3, Bairro Caucaia do Alto, Município de Cotia/SP, CEP: 06727-185, iniciando os 
trabalhos as 17h30, em primeira convocação e às 18h00 em segunda convocação com o número 
de associados presentes, para discussão e deliberação da seguinte ordem do dia: 1) Que o senhor 
presidente do SIMTECER, Sr. João Batista Alves da Silva, preste esclarecimentos acerca da arbitra-
riedade praticada dentro da entidade em não acatar as deliberações da maioria da diretoria aprovadas 
nas reuniões da diretoria, tampouco participar destas, informando, o Sr. Presidente, verbalmente que 
não acatou e nem acatará as deliberações da diretoria, pois se julga superior aos demais membros 
da direção unicamente por ocupar o cargo de presidente, em total desrespeito aos artigos 41, 42 e 
43 do Estatuto Social; 2) que o Sr. Presidente preste esclarecimentos sobre supostas irregularidades 
financeiras que estariam ocorrendo no Caixa do sindicato, a exemplo da contratação em nome da 
entidade sindical de convênio médico NOTRE DAME INTERMÉDICA - CONTRATO Nº 186612, ex-
clusivamente para o presidente, sua esposa Ana Ferreira de Carvalho e seu filho Diony Carvalho da 
Silva, cujo montante atinge mais de R$ 2.200,00 (dois mil e duzentos reais) mensais, haja vista o fato 
que outros diretores não disporem de tal benefício; 3) que o Sr. Presidente esclareça aos associados 
sobre o pagamento de aluguel de um apartamento em Teresina, estado do Piauí, em nome do pre-
sidente, cujo valor é de mais de R$ 1.100,00 (um mil e cem reais) pagos para a imobiliária Rocha & 
Rocha, inscrita no CNPJ nº 21.509.129/0001-08; 4) esclareça sobre o pagamento de GPS, em nome 
do sr. presidente, Sr. João Batista Alves da Silva, referente a fazenda Mocó, localizada no município 
de Itaueira - estado do Piauí; 5) Das retiradas praticadas pelo presidente no Caixa da entidade, em 
seu favor, de valores que ultrapassam cinco pisos dos trabalhadores da categoria e da base territorial 
a título de Ajuda de Custo, sem o conhecimento da diretoria e sem qualquer deliberação por parte 
desta em assembleia; 6) Da retirada de valores do caixa da entidade praticada pelo sr. Presidente 
sem a participação do secretário de finanças e sem descrição de fornecedor para o qual o pagamento 
seria realizado; 7) Do descumprimento do disposto nos artigos 72 e 77 do Estatuto Social, que tratam, 
respectivamente, da Previsão Orçamentária e da demonstração das peças contábeis; 8) Discussão, 
Deliberação e Votação sobre a possibilidade de destituição do Presidente, nos termos do disposto pa-
rágrafo único do artigo 59, alíneas “d” e “e” do Estatuto Social. Embu das Artes/SP, 13 de fevereiro de 
2020 - Raimundo Jose Alves De Sousa - Presidente do Conselho Fiscal; Renilson Alves Dos Santos 
- 2º Conselho Fiscal; Cleilton de Freitas Lucio - 3º Conselho Fiscal; Paulo Sousa Da Paz - Secretário 
Geral e Claudio Marcimiano - Secretário De Finanças.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARIRI
DECRETO Nº.  1.647/20, DE 13 DE FEVEREIRO  DE 2020. 

DISPÕE SOBRE A PERMISSÃO DE USO DE UMA ÁREA DE TERRAS COM 876,58 M², 
SITUADA NA RUA  UM ( 01)- SISTEMA DE LAZER- LOTEAMENTO JARDIM BOM RETIRO, 
BAIRRO NOVA ITARIRI,  NESTE MUNICÍPIO  PARA INSTALAÇÃO DE RESERVATÓRIO DE 

ÁGUA TRATADA – JARDIM  BOM RETIRO E  DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

DINAMERICO GONÇALVES PERONI, Prefeito Municipal de Itariri, Estado de São Paulo, usando 
das atribuições que lhe são conferidas por Lei:

RESOLVE:

Art. 1º-  Fica autorizada a permissão de uso de uma área de terras com 876,58 m², situada na 
Rua Um ( 01) sistema de lazer- Loteamento Jardim Bom Retiro, Bairro Nova Itariri, neste muni-
cípio de Itariri, que se encontra devidamente registrada na matrícula nº 32.412 (área maior) à  
COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO - SABESP, consti-
tuída pela lei Estadual nº 119, de 29 de junho de 1973, exercendo funções delegadas de Poder 
Público, com sede na Capital do Estado de São Paulo, à Rua Costa Carvalho nº 300, Pinheiros, 
CEP-05429-000, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 43.776.517/0001-80, cujos atos constitutivos fo-
ram arquivados na JUCESP sob nº 522.697/73, na data de 02/10/1973.  

Art. 2º-  A referida área  será destinada para a instalação do RESERVATÓRIO DE ÁGUA POTÁ-
VEL para atender o Bairro  Nova Itariri,   que assim se descreve:

Mede  37,05 metros de frente para a Rua Um ( 01); Mede 23,13 metros em curva nas con-
fluências da Rua Um com a Rua Quatro ( 04); Mede 26,00 metros confrontando com a Rua 
Quatro ( 04); 
Mede 37,04 metros, confrontando com Sistema de Lazer, perfazendo uma área de 
876,58m².”

Art. 3º.- A PERMITENTE - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITARIRI, confere à PERMISSIO-
NÁRIA - SABESP, a título precário, gratuito e por prazo indeterminado o uso da faixa de terreno 
acima descrita e caracterizada, mediante as seguintes condições: 

a) A PERMISSIONÁRIA se obriga a utilizar a área cedida exclusivamente para implantação do 
Reservatório de Água tratada para atender ao Bairro Nova Itariri, integrante do Sistema de Abas-
tecimento de Água  do Município de Itariri. 

b) A não utilização da mencionada área para os fins constantes desta cláusula, letra “a”, importará 
na automática revogação, pela PERMITENTE, da permissão de uso ora instituído. 

c) É de inteira responsabilidade da PERMISSIONÁRIA a correta e adequada execução das obras 
de implantação do Reservatório, bem como a sua manutenção.

d) Constituirá infração, ensejadora de revogação da presente permissão, a cessão ou transfe-
rência pela PERMISSIONÁRIA, a título oneroso ou gratuito, dos direitos decorrentes desta Per-
missão.

e) A presente PERMISSÃO não induz em reconhecimento de qualquer direito de posse ou servi-
dão à PERMISSIONÁRIA.

f) Ocorrendo a revogação desta Permissão, a área permitida retornará ao uso do Município, sem 
gerar direitos à PERMISSIONÁRIA e nem ônus de qualquer espécie para a PERMITENTE, fican-
do, entretanto, ressalvado à PERMISSIONÁRIA o direito de retirar as instalações consideradas 
removíveis a ela pertencentes.

Art. 4º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em 
contrario.

Itariri, 13 de fevereiro de 2020. 
DINAMERICO GONÇALVES PERONI

PREFEITO MUNICIPAL

Edital de Citação e Intimação - Prazo de 20 (vinte) dias. 
Processo nº 0203027-81.2012.8.26.0100  A MM. Juíza de 
Direito da 40ª Vara Cível do Foro Central Cível, Estado 
de São Paulo, Dra. Paula Velloso Rodrigues Ferreri, na 
forma da Lei, etc. Faz saber a Doof Roldings 
P a r t i c i p a ç õ e s  e  R e s t a u r a n t e  L t d a ,  ( C N P J : 
11.488.420/0001-85) na pessoa do seu representante 
legal; e Marcelo Negrão (CPF: 064.293.568-84), que 
Adam Administração de Bens Ltda., ajuizou Ação de 
Execução de Título Extrajudicial  para cobrança de R$ 
695.577,73 (Nov/2019) referente ao instrumento de 
c o n fi s s ã o  e  r e n e g o c i a ç ã o  d e  d í v i d a  n º 
0033341330000000700, firmado em 27.07.2011 e não 
honrado pelos executados, ocasião em que foi arrestado 
para garantia da dívida o veículo Renault Scenic RXE 2.0, 
placa DCV 3975. Estando os executados em lugar 
ignorado, foi deferida sua citação por edital, para que em 03 
dias, pague o débito corrigido ou, em 15 dias embargue ou 
reconheça o crédito cobrado, nos termos da lei, sob pena 
de conversão do arresto em penhora, ficando ainda no 
mesmo ato, intimados da penhora do veículo e das cotas 
sociais da Empresa MEA Holdings S.A, de titularidade do 
executado Marcelo Negrão, também penhorada nos autos, 
para que no prazo legal de 15 dias a fluir após o prazo de 20 
dias, ofereçam impugnação, sob as penas da lei. Sendo 
revel, será nomeado curador. Será o presente edital, por 
ex t ra to ,  afixado e  pub l i cado na fo rma da le i .

Edital de Citação - Prazo de 15 dias, expedido nos autos 
da Ação de Usucapião, Processo nº 1024318-
18.2015.8.26.0224  A MM. Juíza de Direito da 4ª Vara Cível 
do Foro de Guarulhos, Estado de São Paulo, Dra. 
Beatriz de Souza Cabezas, na forma da Lei, etc. Faz saber 
a Armando Victorio Bei ou Armando Vitório Bei, Fábio 
Salvador Bei ou Fábio Bei, Ede Mazzei Bei, Guilherme 
Cimieri, Catarina Mafalda Bei Cimieri, Bei S/A 
Comércio, Indústria e Representações, Licínio 
Barbosa, Alberto Rocha da Si lva,  Comércio 
Representações Latina S/A, Marcos Prado Mendes, 
J o ã o  N a s c i m e n t o ,  r é u s  a u s e n t e s ,  i n c e r t o s , 
desconhecidos, eventuais interessados, bem como seus 
cônjuges e/ou sucessores, que José Carlos Silva e Lúcia 
Barbara da Silva ajuizaram Ação de Usucapião, 
objetivando a declaração de domínio sobre o imóvel sito à 
Av. Marcos Paulo Gonçalves nº 901 (antigo nº 563), Vila 
Nova Bonsucesso, Guarulhos/SP, lote 16, quadra 70, com 
área de terreno de 345,85m², e área construída de 
281,99m² - I.C: 064.80.19.0215.00.000, e Transcrição º 
9.668 do 12º C.R.I da Capital/SP (área maior), alegando 
posse mansa, pacífica e ininterrupta, por mais de 19 anos 
(posse somada). Estando em termos, expede-se o 
presente edital para citação do supramencionados para 
que, no prazo de 15 dias (úteis), a fluir após o prazo de 
20 dias (úteis), contestem o feito, sob pena de revelia, 
ocasião em que será nomeado curador especial. Será o 
presente edital, afixado e publicado na forma da lei. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABREÚVA

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 07/2020
EXCLUSIVA MICROEMPRESAS, EMPRESAS DE PEQUENO PORTE E MICROEMPRE-
ENDEDORES INDIVIDUAIS

OBJETO: FORNECIMENTO DE UNIFORMES DO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCO-
LAR.
CADASTRO DE PROPOSTAS INICIAIS ATÉ: 06/03/2020 ÀS 08h59
ABERTURA DE PROPOSTAS INICIAIS E INÍCIO DE SESSÃO PÚBLICA: 06/03/2020 AS 
09:00 HORAS

Os interessados poderão adquiri-lo junto ao Setor de Suprimentos, em CD-ROM a ser retira-
do no seguinte endereço: sito à Rua Floriano Peixoto, nº 158 – Centro, Prefeitura Municipal 
de Cabreúva, mediante entrega, de mídia virgem, ou na forma impressa mediante o paga-
mento de R$ 10,00 (dez reais), a ser efetuado no Setor de Arrecadação, no mesmo endereço 
ou ainda, gratuitamente, através de “download” junto a “home page” desta Prefeitura, na 
Internet, no endereço de acesso http://www.cabreuva.sp.gov.br ou www.bbmnetlicitacoes.
com.br. 

Cabreúva, 17 de fevereiro de 2020.
HENRIQUE MARTIN

PREFEITO

AVISO DE LICITAÇÃO

Prefeitura Municipal de Campo Limpo Paulista
Diretoria de Administração

PREGÃO PRESENCIAL N.º 007/20 – RETIFICAÇÃO - Objeto: Aquisição de equi-
pamentos de informática, através de Microempresa (ME), Empresa de Pequeno Por-
te (EPP) ou  equiparada, destinados à Secretaria de Finanças, conforme descritivo 
constante do anexo I deste edital, do tipo MENOR PREÇO UNITÁRIO DO ITEM. 
Despacho da Diretoria de Administração informando que, por equívoco de digitação 
na publicação veiculada em 12/02/2020, a data para a abertura da sessão constou 
como 21.02.2020 em vez de 27.02.2020. Sendo assim, onde se lê “...O encerramento 
dar-se-á em 21 de fevereiro de 2020, às 09 horas” , deve-se ler “...O encerramento 
dar-se-á em 27 de fevereiro de 2020, às 09 horas”. O edital na íntegra permanece 
inalterado e está disponível, sem custos, no site www.campolimpopaulista.sp.gov.br.

MARIA APARECIDA ADOMAITIS
DIRETORA DE ADMINISTRAÇÃO

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

PIRACICABA
PREFEITURA DO MUNÍCIPIO

AVISO DE LICITAÇÃO

Comunicamos que está aberta a Licitação relaciona-
da abaixo:

Modalidade: Pregão Presencial nº 28/2020
Objeto: Prestação de serviços especializados de 
atendimento médico.
Início da Sessão Pública: 03/03/2020 às 14h30.

O Edital completo encontra-se a disposição para 
download no site http://www.piracicaba.sp.gov.br. 
Maiores informações poderão ser obtidas pelo e-mail 
compras@piracicaba.sp.gov.br ou pelo telefone (19) 
3403-1020. 

Piracicaba, 17 de fevereiro de 2020.
Maíra Martins de Oliveira Pessini

Chefe da Divisão de Compras

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 30 DIAS. PROCESSO Nº 0011352-45.2014.8.26.0072 O MM. Juiz 
de Direito da 2ª Vara, do Foro de Bebedouro, Estado de São Paulo, Dr. Luiz Fernando Silva Oliveira, na 
forma da Lei, etc. FAZ SABER aos requeridos, BEER FAST SERV FESTA LTDA ME., CNPJ: 
11.590.263/0001-14; DAYANA DIAS SORIA FERREIRA, CPF: 344.350.288-16 e FRANCISCO CARLOS 
FERREIRA, CPF: 557.850.185-0, que o BANCO DO BRASIL S/A. ajuizou Ação Monitória objetivando a 
cobrança da quantia de R$ 206.560,22 (duzentos e seis mil e quinhentos e sessenta reais e vinte e dois 
centavos), referente ao contrato bancário. Estando os réus em local ignorado, foi expedido o presente 
edital, para que em 15 dias, a fluir após os 30 dias supra, paguem o "quantum" reclamado ou ofereçam 
embargos, sob pena de não o fazendo, constituir-se em título executivo judicial a inicial pretendida. 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 Bebedouro, aos 07 de fevereiro de 2020. 

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

que o edital de Pregão Eletrônico n.º 13/PE/2019, do tipo menor preço por 
item, que trata do registro de preços para futuras e eventuais aquisições de 
material hospitalar e curativos para a Atenção Básica com cota reservada 
para microempresa, empresa de pequeno porte e microempreendedor 
individual, sofreu alteração nos itens 01 e 02 do Anexo I e Anexo II.
A sessão pública de processamento do pregão eletrônico fica prorrogada 
para o dia 03 de março de 2020, às 10h:00min.
O Edital em inteiro teor, com as alterações introduzidas, estará à disposição 
dos interessados, no seguinte link de acesso: http://www.novaodessa.
sp.gov.br/Licitacoes.aspx, ou www.bbmnetlicitacoes.com.br.

Nova Odessa, 17 de fevereiro de 2020.
Diretoria de Suprimentos

MUNICÍPIO DE NOVA ODESSA
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 A O município de Embu das 
Artes, na região sudoeste da 
Grande São Paulo, comemo-
ra hoje, dia 18 de fevereiro, 61 
anos de emancipação políti-
ca-administrativa. Com uma 
população estimada em 273 
mil e distribuída em uma área 
de 70,4 km², segundo o último 
censo do Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística (IBGE), a 
cidade considerada jovem en-
frenta dificuldades de grandes 
metrópoles.

O município faz divisa com 
a Capital, Taboão da Serra, Co-
tia e Itapecerica da Serra e, 
apesar do crescimento nos úl-
timos anos, ainda conserva ca-
racterísticas de cidades do inte-
rior paulista, como parques e 
áreas verdes, além de um con-
servado centro histórico.

E são justamente as feiras 
de arte e artesanato que são 
realizadas no Centro Histórico 
na cidade que atraem inúme-
ros turistas para o município. 
De acordo com a prefeitura, 
cerca de 100 mil turistas visi-
tam a cidade só aos finais de Feiras de arte e artesanato realizadas no Centro Histórico de Embu atraem turistas de todo o País

 GUEGO/PMETEA

Embu das Artes comemora 
61 anos de emancipação 

18 DE FEVEREIRO. Município conta com uma população estimada em 273 mil e distribuída em uma área de 70,4 km²

semana. Os principais pontos 
visitados são o Museu de Arte 
Sacra dos Jesuítas, no Largo 
dos Jesuítas, 67, a Capela de São 
Lázaro, na rua da Matriz, 111, e 
o Centro Cultural Mestre de 
Assis, no Largo 21 de Abril, 29, 
região central.

CRESCIMENTO. 
De 2010 para o ano passado, a 
população cresceu em Embu 
das Artes cerca de 13%. Há 19 
anos a população era de 240 
mil. Com uma alta populacio-
nal, problemas como falta de 
vaga em creche, lotação em 
postos de saúde, aumento nos 
casos de violência e constru-
ção de moradias em áreas de 

risco passaram a ser os desa-
fios dos prefeitos.

Além dos problemas so-
ciais, nos últimos anos o nome 
da cidade apareceu constante-
mente em casos policiais. Em 
boa parte, os processos apon-
tavam o nome do atual prefei-
to Ney Santos (Republicanos) 
em casos como fraude em li-
citações e desvio de dinheiro. 
Em dezembro do ano passado, 
o chefe do Executivo foi afas-
tado do cargo por lavagem de 
dinheiro.

De acordo com o processo 
da PF, Ney Santos teria registra-
do propriedades em nome de 
“laranjas” e tornar legal recur-
so ilícito (lavagem de dinhei-
ro), entre 2014 e 2017. Nos três 
primeiros anos, ele era ainda 
vereador.

Ainda no ano passado, 
Ney  Santos foi denunciado 
pelo Ministério Público Fede-
ral (MPF) por fraude em lici-
tações de compra de material 
escolar e recebimento de pro-
pina. O processo aponta uma 
fraude de R$ 12 milhões.

No ano de 2016, o prefeito 
foi alvo da Operação Xibalba, 
realizada pelo Ministério Pú-
blico (MP). Ele foi acusado pelo 
MP de envolvimento com lava-
gem de dinheiro em postos de 
gasolina e ligação com o crime 
organizado.

Em seu site oficial, a Prefei-
tura de Embu das Artes não di-
vulgou um cronograma com 
eventos em comemoração 
ao aniversário do município.  
(Matheus Herbert)

Apesar do 
crescimento 
nos últimos 
anos, Embu  
ainda conserva 
características de 
cidades do interior 

 A Na madrugada do últi-
mo domingo, um homem 
de 33 anos foi morto com 
uma facada no pescoço. O 
crime aconteceu no Jardim 
São Francisco, em Embu das 
Artes, e, de acordo com a po-
lícia, uma discussão teria mo-
tivado o crime.

O irmão da vítima infor-
mou aos policias que teste-
munhas disseram que Dejair 
Marciano da Silva teria sido 
golpeado pelo ex-cunhado 
após um desentendimento. 
Ele foi atingido na região do 
pescoço, não resistiu ao feri-
mento e morreu no local.

Agora, a Polícia Civil busca 
por pistas que comprovam a 

Homem é morto com facada no pescoço em Embu beça foi localizada no quintal, 
em estado de decomposição.

O crime bárbaro está sen-
do investigado em Embu- 
Guaçu. A PM foi até o lo-
cal depois que recebeu um 
chamado para atender uma 
ocorrência de homicídio. 
Uma testemunha disse aos 
policias que entrou na casa 
para ver se Reimberg esta-
va bem, pois o mesmo tinha 
problemas com alcoolismo e 
há alguns dias não via a víti-
ma. Ao entrar na residência 
encontrou os móveis revira-
dos, como se tivesse acon-
tecido uma briga no local, e 
logo viu o corpo. E no quintal 
estava a cabeça.

Quando a polícia chegou 
ao local, viu uma cachorra 
com dois filhotes; os animais 
estavam ao lado do corpo e 
da cabeça. 

A ocorrência foi registrada 
da Delegacia de Embu-Gua-
çu. A polícia não tem pista do 
assassino e nem sabe o que 
motivou o crime. (MH) A ocorrência foi registrada no 1º DP de Embu das Artes e segue em investigação; ninguém foi preso

THIAGO NEME/GAZETA DE S.PAULO

discussão e a autoria do cri-
me. Até a tarde desta segun-
da-feira, ninguém havia sido 
preso. 

A ocorrência foi registrada 
no 1º DP de Embu das Artes e 
segue em investigação.

OUTRO CASO. 
A Polícia Militar encontrou o 
corpo de um homem decapi-
tado na noite do último sába-
do, dia 15, no bairro Cipó, em 
Embu-Guaçu, também na re-
gião sudoeste da Grande São 
Paulo. A vítima, o pedreiro 
Rodrigo Aparecido Reimberg, 
de 42 anos, foi encontrado 
por um vizinho. O corpo esta-
va dentro da residência e a ca-

Caso aconteceu no Jd. São Francisco, em 
Embu das Artes, e, de acordo com a polícia, 
uma discussão teria motivado o crime

 A Um homem suspeito de 
atropelar um ajudante, de 29 
anos, em Mogi das Cruzes, foi 
preso neste domingo. Ele teria 
atingido a vítima de propósi-
to depois de um desentendi-
mento em uma lanchonete. A 
vítima foi lançada a uma dis-
tância de 4 metros e está em 
estado grave. As informações 
são do “G1”. 

A Secretaria Estadual de 
Segurança Pública (SSP) in-
formou que a equipe de in-
vestigação do 1º Distrito Po-
licial identificou o homem, 
de 34 anos. De acordo com a 
SSP, ele foi localizado e deti-
do por um mandado de prisão  
temporária.

O 1º Distrito Policial de 
Mogi das Cruzes instaurou in-
quérito policial para investiga-
ção. O caso foi registrado como 
tentativa de homicídio no 1º 
Distrito Policial. O jovem foi 
socorrido para o Hospital Lu-

Suspeito de tentativa 
de homicídio é preso

zia de Pinho Melo.

CASO. 
De acordo com o boletim, o tio 
do ajudante contou que eles es-
tavam no sábado em uma lan-
chonete, comemorando o ani-
versário de uma sobrinha. Por 
volta das 2h, ele disse que um 
rapaz mexeu com a filha dele 
e com a enteada. O sobrinho 
chamou a atenção do rapaz.

A família seguiu em direção 
à rua quando encontraram o 
rapaz que começou uma nova 
discussão com o ajudante. Se-
gundo o tio, eles começaram 
a trocar socos, mas foram se-
parados e cada um seguiu um 
caminho.

O tio afirmou que caminha-
vam pela rua quando o rapaz 
que discutiu com o sobrinho 
apareceu dirigindo um carro 
na rua e jogou o veículo, atro-
pelando o ajudante, e em se-
guida fugiu. (GSP)

 A A justiça de Embu-Guaçu 
decretou a prisão de um servi-
dor e o afastamento de um se-
cretário municipal e de uma 
servidora como parte da pri-
meira fase da Operação Píton, 
contra fraudes em licitações 
públicas, deflagrada na últi-
ma sexta-feira. Foram denun-
ciadas 25 pessoas por crimes 
de organização criminosa, pe-
culato, lavagem de capitais e 
falsidade documental.

A operação fecha cerco a 
uma organização crimino-
sa composta por secretários 
municipais e ocupantes de 
cargos de chefia e assesso-
ramento. Segundo o MP-SP 
(Ministério Público de São 
Paulo) os denunciados, jun-
to com empresários, direcio-
nam contratos administra-
tivos mediante fraudes em 
licitações.

Foram cumpridos manda-
dos de busca na prefeitura e 

Operação combate 
fraude em licitações 

na Câmara de Vereadores de 
Embu-Guaçu, sedes de em-
presas e escritórios de con-
tabilidade, além de imóveis 
residenciais nas cidades de 
São Paulo, Itapecerica da Ser-
ra, Embu-Guaçu, Embu das 
Artes e Capão Bonito. Além 
das medidas criminais, o MP- 
SP ajuizou ação cautelar de 
indisponibilidade de bens 
contra as pessoas jurídicas  
envolvidas. (GSP)

A justiça de Embu-
Guaçu decretou 
a prisão de um 
servidor e o 
afastamento de 
um secretário 
após operação 
contra fraudes em 
licitações públicas

Após obras, 
São Caetano 
reinaugura 
escola 
 A A Prefeitura de São Caetano 

do Sul reinaugurou na última 
quinta-feira a Escola Municipal 
Integrada (EMI) Alfredo Rodri-
gues, no Jardim São Caetano. 

Além de reparos gerais – 
da substituição de pisos e re-
vestimentos à manutenção da 
cobertura – a EMI Alfredo Ro-
drigues teve sua área amplia-
da com a implantação de um 
novo espaço multiuso para la-
boratório de artes, atividades 
lúdicas e tecnologia.

De acordo com a Admi-
nistração, “essa é a penúltima 
reforma de escola entregue, 
cumprindo o plano de revita-
lização de 20 unidades munici-
pais. A próxima será da creche 
Zilda Natel”. (MH)

ESCOLA INTEGRADA 

Criminosos 
roubam caixa 
eletrônico 
em Suzano 

 A Um caixa eletrônico foi 
furtado em Suzano, na tarde 
de domingo. O equipamento 
ficava dentro de um comércio 
no Parque Buenos Aires.

De acordo com a Polícia 
Militar, por volta das 23h, os 
criminosos usaram uma fu-
radeira para abrir a parede do 
comércio e também no caixa 
eletrônico.

Para chegar ao equipa-
mento os criminosos entra-
ram em uma loja de material 
de construção que fica ao lado 
do mercado.

Depois do furto, os ladrões 
fugiram. A PM informou on-
tem que ainda não sabe qual 
valor foi levado do caixa  
eletrônico. (MH)

DENTRO DE COMÉRCIO
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 A Maior da história

em 2020, São Paulo realiza 
o maior Carnaval de sua 
história. Serão 678 desfiles 
oficiais, 38,5% a mais do que 
em 2019, quando ocorreram 
490 desfiles. eles estarão 
distribuídos em 468 pontos 
e devem atrair 15 milhões de 
pessoas em 2020, supe-
rando os 14 milhões do ano 
anterior. No Sambódromo 
do anhembi, as escolas de 
samba paulistanas realizarão 
um dos maiores desfiles 
carnavalescos do Brasil.
Segundo o observatório 
do Turismo da prefeitura, a 
ocupação das ruas da maior 
cidade do País durante a ce-
lebração do Carnaval de rua 
2020, entre os dias 15 de fe-
vereiro e 1° de março, projeta 
um impacto econômico que 
deve ultrapassar os números 
do Carnaval de 2019, que 
movimentou r$ 2,3 bilhões, 
contando Carnaval de rua e 
Sambódromo. (GSP)

Carnaval de rua 
atrairá 15 milhões

 A O primeiro fim de sema-
na do Carnaval de rua oficial 
de São Paulo terminou com 
413 pessoas detidas, sendo 265 
detenções por furtos e roubos 
entre o sábado (15) e o domin-
go (16). A informação é da Se-
cretaria de Segurança Pública, 
gestão João Doria (PSDB).

As detenções também atin-
giram outras 127 pessoas que 
eram procuradas pela Justiça e 
mais 21 adolescentes flagrados 
em crimes.

Apesar de o número ex-
pressivo de prisões, as forças 
de segurança não conseguiram 
prender os suspeitos envolvi-
dos na ocorrência mais grave 
do fim de semana.

Um grupo tentou roubar 
um policial civil na avenida 
Luís Carlos Berrini, no Brooklin 
(zona sul), durante a passagem 
de blocos de rua no local na tar-
de de domingo.

O policial reagiu à aborda-
gem, e cinco pessoas acaba-
ram baleadas. O tiroteio gerou 
pânico e muita correria entre 
os foliões.

Os feridos foram levados 
para hospitais da região e não 
correm risco de morrer. As in-
vestigações estão sob a respon-
sabilidade do 27º DP (Campo 

Os crimes mais comuns no pré-Carnaval paulistano foram os ligados a furtos e roubos de celulares

DIVULGAÇÃO PMSP

Polícia prende 413 nos blocos de SP
NO FIM DE SEMANA. 265 das detenções no primeiro fim de semana do Carnaval de rua oficial da Capital foram por furtos e roubos

em Pinheiros (zona oeste).
A tecnologia de reconheci-

mento facial a partir de ima-
gens de câmeras da polícia 
também foi usada nos desfiles 
e ajudou a localizar e prender 
127 pessoas foragidas.

Os crimes mais comuns no 
pré-Carnaval paulistano foram 
os ligados a furtos e roubos de 
celulares.

Na avenida Brigadeiro Faria 
Lima, a polícia prendeu quatro 
colombianos -sendo três mu-
lheres -, com 48 celulares fur-
tados ou roubados.

Os suspeitos foram identi-
ficados e levados para o 14º DP 
(Pinheiros).

Ao todo, as forças de segu-
rança do estado abordaram 
64.847 pessoas. Também fo-
ram vistoriados 45.017 veícu-
los -destes, 69 carros foram re-
cuperados-, e apreendidas 24 
armas e quase 60 quilos de 
drogas.

Batizada de “Carnaval Mais 
Seguro”, a edição da operação 
deste ano conta com uma mé-
dia de 15 mil policiais civis e mi-
litares atuando na segurança 
dos foliões em todo o Estado. 
A estrutura das forças de segu-
rança ainda conta com 12 heli-
cópteros e 50 drones. (FP)

Belo).
Para deter os suspeitos em 

meio à multidão de foliões que 
tomaram ruas, praças e aveni-

das em todas as regiões da ci-
dade, as polícias Civil e Militar 
contaram com o apoio da tec-
nologia, como drones.

As imagens capturadas pe-
los equipamentos ajudaram a 
polícia a prender dois suspeitos 
que estavam roubando foliões 

 A A Secretaria Municipal de 
Infraestrutura Urbana e Obras 
(Siurb) de São Paulo lançou 
nesta segunda os quatro últi-
mos editais de licitação para 
contratação dos laudos es-
truturais de 103 estruturas de 
pontes e viadutos. Com isso, 
a secretaria completa a licita-
ção dos laudos de 126 Obras 
de Arte Especiais, como são 
chamadas as estruturas.

Um viaduto na Marginal 
Pinheiros cedeu 2 metros em 
15 de novembro de 2018, o 
que iniciou um debate sobre 
a importância de atestar a se-
gurança das estruturas na ci-
dade.

A abertura das propos-

Prefeitura lança editais para pontes e viadutos

OBRAS EMERGENCIAIS.
Estão em andamento obras 
emergenciais do viaduto Al-
cântara Machado, Ponte Cida-
de Jardim e pontilhão do Cór-
rego Três Pontes, que serão 
concluídas em março, abril e 
maio. Para o viaduto Pacaem-
bu está sendo desenvolvido 
o projeto executivo para re-
cuperação da passarela que 
fica entre os tabuleiros. Fo-
ram concluídas as interven-
ções emergenciais nas pontes 
do Jaguaré, Casa Verde, Fre-
guesia do Ó, Dutra, Ponte do 
Limão, Jânio Quadros, Ponti-
lhão Itaim, além do viaduto 
da Marginal de Pinheiros e 
Miguel Mofarrej. (GSP)Estão em andamento obras emergenciais em três pontes e viadutos, como da Ponte Cidade Jardim

DANILO VERPA/FOLHAPRESS

tas das quatro licitações está 
marcada para dias diferentes. 
Uma proposta com 13 ende-
reços será aberta 27 de mar-
ço; outros 12 locais no dia 30; 
mais 11 no dia 31; e, por último, 
16 locais no dia 1º de abril. 

O edital prevê que os lau-
dos devem ser entregues em 
até 150 dias.

No dia 27 de fevereiro se-
rão abertos três envelopes da 
concorrência lançada no dia 
28 de dezembro para contra-
tação de laudos estruturais de 
outras 55 pontes e viadutos. 
Estas licitações deveriam estar 
concluídas, mas foram adia-
das a pedido do Tribunal de 
Contas do Município (TCM).

Gestão Covas lança últimos 4 editais de 
licitação para contratação dos laudos 
estruturais de 103 estruturas na Capital

Com isso, a 
secretaria 
completa a 
licitação dos 
laudos de 126 
pontes e viadutos

 A A Uber foi a única compa-
nhia a apresentar uma pro-
posta para administrar as 
ciclofaixas especiais de do-
mingos e feriados em SP. Os 
envelopes com as propostas 
foram abertos nesta segun-
da. Agora, o projeto apresen-
tado pela companhia precisa 
passar por avaliação técnica 
da Secretaria Municipal de 
Transportes e da Comissão de 
Proteção à Paisagem Urbana.

O programa Ciclofaixa de 
Lazer foi criado em 2009 e re-
servava uma faixa do trânsito 
para bicicletas aos domingos 
e feriados em 117 km de vias. 
Desde 1º de setembro, porém, 
as ciclofaixas não são ativadas.

O patrocínio vinha da Bra-
desco Seguros, que bancava os 
custos da operação. Em 25 de 
agosto, a empresa interrompeu 
a parceria. A prefeitura abriu 
concorrência para operar de 

Só Uber apresenta proposta 
par operar ciclofaixas em SP

O patrocínio vinha da Bradesco Seguros, que bancava os custos 
da operação; em 25 de agosto, a empresa interrompeu a parceria
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forma emergencial o progra-
ma e anunciou que as faixas 
voltariam já em novembro, 
mas as empresas postulantes 
não se adequaram à proposta.

A prefeitura abriu novo cha-

mamento. A minuta do edital 
prevê a ativação das ciclofaixas 
por 62 dias no ano. O custo es-
timado é de R$ 22,2 milhões, 
R$ 360 mil por domingo ou 
feriado. (FP)

 A Começou nesta segunda-
-feira o credenciamento de 
malharias interessadas em 
fornecer uniformes para os 
cerca de 660 mil alunos das 
escolas municipais de São 
Paulo. Os pais dos alunos 
irão comprar por um apli-
cativo os uniformes fabrica-
dos pelas empresas escolhi-
das com uma verba de R$ 215 
fornecida pela Prefeitura de 
São Paulo.

Este ano a prefeitura tes-
tou a qualidade dos unifor-
mes antes de entregá-los aos 
alunos e as 20 empresas que 
participaram da concorrên-
cia pública foram reprovadas  
por falta de qualidade ou por-
que não atenderam alguma 
demanda do edital.

Os alunos voltaram às au-
las no último dia 5 sem uni-
forme escolar. Com isso, a 
gestão Covas (PSDB) decidiu 
repassar a cada estudante do 

Malharias já podem se 
credenciar na Capital

ensino infantil e fundamen-
tal da rede pública um cartão 
no valor de R$ 215 para a com-
pra por meio do aplicativo.

Segundo a prefeitura, as 
famílias poderão adquirir os 
uniformes nos primeiros dias 
de março, e a compra poderá 
ser feita até julho. (GSP)

Segundo a 
prefeitura, as 
famílias poderão 
adquirir os 
uniformes nos 
primeiros dias 
de março, e a 
compra poderá 
ser feita até 
junho

Pista expressa 
da Marginal é 
interditada

 A A pista expressa da Mar-
ginal do rio Pinheiros no 
sentido Castelo Branco está 
interditada desde esta segun-
da-feira até o próximo sábado 
(22), das 23h às 4h do dia se-
guinte, para continuidade das 
obras da Estação Morumbi Li-
nha 17-Ouro do Metrô.

Os usuários da pista ex-
pressa da Marginal Pinheiros 
(avenida das Nações Unidas) 
deverão utilizar a transposi-
ção da pista expressa para a 
local na altura da rua Enge-
nheiro Mesquita Sampaio e 
retornar à pista expressa atra-
vés da transposição da pista 
local para a expressa locali-
zada a 150 metros após a rua 
Flórida.

A Engenharia de Campo 
da Companhia de Engenharia 
de Tráfego (CET) vai monito-
rar e orientar o tráfego na re-
gião. (GSP)
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 A Maior da história

em 2020, São Paulo realiza 
o maior Carnaval de sua 
história. Serão 678 desfiles 
oficiais, 38,5% a mais do que 
em 2019, quando ocorreram 
490 desfiles. eles estarão 
distribuídos em 468 pontos 
e devem atrair 15 milhões de 
pessoas em 2020, supe-
rando os 14 milhões do ano 
anterior. No Sambódromo 
do anhembi, as escolas de 
samba paulistanas realizarão 
um dos maiores desfiles 
carnavalescos do Brasil.
Segundo o observatório 
do Turismo da prefeitura, a 
ocupação das ruas da maior 
cidade do País durante a ce-
lebração do Carnaval de rua 
2020, entre os dias 15 de fe-
vereiro e 1° de março, projeta 
um impacto econômico que 
deve ultrapassar os números 
do Carnaval de 2019, que 
movimentou r$ 2,3 bilhões, 
contando Carnaval de rua e 
Sambódromo. (GSP)

Carnaval de rua 
atrairá 15 milhões

 A O primeiro fim de sema-
na do Carnaval de rua oficial 
de São Paulo terminou com 
413 pessoas detidas, sendo 265 
detenções por furtos e roubos 
entre o sábado (15) e o domin-
go (16). A informação é da Se-
cretaria de Segurança Pública, 
gestão João Doria (PSDB).

As detenções também atin-
giram outras 127 pessoas que 
eram procuradas pela Justiça e 
mais 21 adolescentes flagrados 
em crimes.

Apesar de o número ex-
pressivo de prisões, as forças 
de segurança não conseguiram 
prender os suspeitos envolvi-
dos na ocorrência mais grave 
do fim de semana.

Um grupo tentou roubar 
um policial civil na avenida 
Luís Carlos Berrini, no Brooklin 
(zona sul), durante a passagem 
de blocos de rua no local na tar-
de de domingo.

O policial reagiu à aborda-
gem, e cinco pessoas acaba-
ram baleadas. O tiroteio gerou 
pânico e muita correria entre 
os foliões.

Os feridos foram levados 
para hospitais da região e não 
correm risco de morrer. As in-
vestigações estão sob a respon-
sabilidade do 27º DP (Campo 

Os crimes mais comuns no pré-Carnaval paulistano foram os ligados a furtos e roubos de celulares

DIVULGAÇÃO PMSP

Polícia prende 413 nos blocos de SP
NO FIM DE SEMANA. 265 das detenções no primeiro fim de semana do Carnaval de rua oficial da Capital foram por furtos e roubos

em Pinheiros (zona oeste).
A tecnologia de reconheci-

mento facial a partir de ima-
gens de câmeras da polícia 
também foi usada nos desfiles 
e ajudou a localizar e prender 
127 pessoas foragidas.

Os crimes mais comuns no 
pré-Carnaval paulistano foram 
os ligados a furtos e roubos de 
celulares.

Na avenida Brigadeiro Faria 
Lima, a polícia prendeu quatro 
colombianos -sendo três mu-
lheres -, com 48 celulares fur-
tados ou roubados.

Os suspeitos foram identi-
ficados e levados para o 14º DP 
(Pinheiros).

Ao todo, as forças de segu-
rança do estado abordaram 
64.847 pessoas. Também fo-
ram vistoriados 45.017 veícu-
los -destes, 69 carros foram re-
cuperados-, e apreendidas 24 
armas e quase 60 quilos de 
drogas.

Batizada de “Carnaval Mais 
Seguro”, a edição da operação 
deste ano conta com uma mé-
dia de 15 mil policiais civis e mi-
litares atuando na segurança 
dos foliões em todo o Estado. 
A estrutura das forças de segu-
rança ainda conta com 12 heli-
cópteros e 50 drones. (FP)

Belo).
Para deter os suspeitos em 

meio à multidão de foliões que 
tomaram ruas, praças e aveni-

das em todas as regiões da ci-
dade, as polícias Civil e Militar 
contaram com o apoio da tec-
nologia, como drones.

As imagens capturadas pe-
los equipamentos ajudaram a 
polícia a prender dois suspeitos 
que estavam roubando foliões 

 A A Secretaria Municipal de 
Infraestrutura Urbana e Obras 
(Siurb) de São Paulo lançou 
nesta segunda os quatro últi-
mos editais de licitação para 
contratação dos laudos es-
truturais de 103 estruturas de 
pontes e viadutos. Com isso, 
a secretaria completa a licita-
ção dos laudos de 126 Obras 
de Arte Especiais, como são 
chamadas as estruturas.

Um viaduto na Marginal 
Pinheiros cedeu 2 metros em 
15 de novembro de 2018, o 
que iniciou um debate sobre 
a importância de atestar a se-
gurança das estruturas na ci-
dade.

A abertura das propos-

Prefeitura lança editais para pontes e viadutos

OBRAS EMERGENCIAIS.
Estão em andamento obras 
emergenciais do viaduto Al-
cântara Machado, Ponte Cida-
de Jardim e pontilhão do Cór-
rego Três Pontes, que serão 
concluídas em março, abril e 
maio. Para o viaduto Pacaem-
bu está sendo desenvolvido 
o projeto executivo para re-
cuperação da passarela que 
fica entre os tabuleiros. Fo-
ram concluídas as interven-
ções emergenciais nas pontes 
do Jaguaré, Casa Verde, Fre-
guesia do Ó, Dutra, Ponte do 
Limão, Jânio Quadros, Ponti-
lhão Itaim, além do viaduto 
da Marginal de Pinheiros e 
Miguel Mofarrej. (GSP)Estão em andamento obras emergenciais em três pontes e viadutos, como da Ponte Cidade Jardim

DANILO VERPA/FOLHAPRESS

tas das quatro licitações está 
marcada para dias diferentes. 
Uma proposta com 13 ende-
reços será aberta 27 de mar-
ço; outros 12 locais no dia 30; 
mais 11 no dia 31; e, por último, 
16 locais no dia 1º de abril. 

O edital prevê que os lau-
dos devem ser entregues em 
até 150 dias.

No dia 27 de fevereiro se-
rão abertos três envelopes da 
concorrência lançada no dia 
28 de dezembro para contra-
tação de laudos estruturais de 
outras 55 pontes e viadutos. 
Estas licitações deveriam estar 
concluídas, mas foram adia-
das a pedido do Tribunal de 
Contas do Município (TCM).

Gestão Covas lança últimos 4 editais de 
licitação para contratação dos laudos 
estruturais de 103 estruturas na Capital

Com isso, a 
secretaria 
completa a 
licitação dos 
laudos de 126 
pontes e viadutos

 A A Uber foi a única compa-
nhia a apresentar uma pro-
posta para administrar as 
ciclofaixas especiais de do-
mingos e feriados em SP. Os 
envelopes com as propostas 
foram abertos nesta segun-
da. Agora, o projeto apresen-
tado pela companhia precisa 
passar por avaliação técnica 
da Secretaria Municipal de 
Transportes e da Comissão de 
Proteção à Paisagem Urbana.

O programa Ciclofaixa de 
Lazer foi criado em 2009 e re-
servava uma faixa do trânsito 
para bicicletas aos domingos 
e feriados em 117 km de vias. 
Desde 1º de setembro, porém, 
as ciclofaixas não são ativadas.

O patrocínio vinha da Bra-
desco Seguros, que bancava os 
custos da operação. Em 25 de 
agosto, a empresa interrompeu 
a parceria. A prefeitura abriu 
concorrência para operar de 

Só Uber apresenta proposta 
par operar ciclofaixas em SP

O patrocínio vinha da Bradesco Seguros, que bancava os custos 
da operação; em 25 de agosto, a empresa interrompeu a parceria

JOEL SILVA/FOLHAPRESS

forma emergencial o progra-
ma e anunciou que as faixas 
voltariam já em novembro, 
mas as empresas postulantes 
não se adequaram à proposta.

A prefeitura abriu novo cha-

mamento. A minuta do edital 
prevê a ativação das ciclofaixas 
por 62 dias no ano. O custo es-
timado é de R$ 22,2 milhões, 
R$ 360 mil por domingo ou 
feriado. (FP)

 A Começou nesta segunda-
-feira o credenciamento de 
malharias interessadas em 
fornecer uniformes para os 
cerca de 660 mil alunos das 
escolas municipais de São 
Paulo. Os pais dos alunos 
irão comprar por um apli-
cativo os uniformes fabrica-
dos pelas empresas escolhi-
das com uma verba de R$ 215 
fornecida pela Prefeitura de 
São Paulo.

Este ano a prefeitura tes-
tou a qualidade dos unifor-
mes antes de entregá-los aos 
alunos e as 20 empresas que 
participaram da concorrên-
cia pública foram reprovadas  
por falta de qualidade ou por-
que não atenderam alguma 
demanda do edital.

Os alunos voltaram às au-
las no último dia 5 sem uni-
forme escolar. Com isso, a 
gestão Covas (PSDB) decidiu 
repassar a cada estudante do 

Malharias já podem se 
credenciar na Capital

ensino infantil e fundamen-
tal da rede pública um cartão 
no valor de R$ 215 para a com-
pra por meio do aplicativo.

Segundo a prefeitura, as 
famílias poderão adquirir os 
uniformes nos primeiros dias 
de março, e a compra poderá 
ser feita até julho. (GSP)

Segundo a 
prefeitura, as 
famílias poderão 
adquirir os 
uniformes nos 
primeiros dias 
de março, e a 
compra poderá 
ser feita até 
junho

Pista expressa 
da Marginal é 
interditada

 A A pista expressa da Mar-
ginal do rio Pinheiros no 
sentido Castelo Branco está 
interditada desde esta segun-
da-feira até o próximo sábado 
(22), das 23h às 4h do dia se-
guinte, para continuidade das 
obras da Estação Morumbi Li-
nha 17-Ouro do Metrô.

Os usuários da pista ex-
pressa da Marginal Pinheiros 
(avenida das Nações Unidas) 
deverão utilizar a transposi-
ção da pista expressa para a 
local na altura da rua Enge-
nheiro Mesquita Sampaio e 
retornar à pista expressa atra-
vés da transposição da pista 
local para a expressa locali-
zada a 150 metros após a rua 
Flórida.

A Engenharia de Campo 
da Companhia de Engenharia 
de Tráfego (CET) vai monito-
rar e orientar o tráfego na re-
gião. (GSP)

A7gazetasp.com.br
Terça-feira, 18 De fevereiro De 2020 Brasil + Mundo

 A Uma das estátuas que 
compõe o monumento em 
homenagem ao Marechal 
Deodoro da Fonseca, no cen-
tro do Rio de Janeiro, foi fur-
tada neste domingo. A escul-
tura em bronze pesa cerca 
de 400 quilos, tem em tor-
no de dois metros de altu-
ra e representa a mãe do 
Marechal, dona Rosa Pauli-
na da Fonseca. Deodoro da 
Fonseca foi o primeiro presi-
dente do Brasil, entre 1889 e 
1891. As informações são da  
Agência Brasil.

A Polícia Civil informou 
que o registro do caso foi 
feito na 9ª DP (Catete), que 
abriu inquérito para apurar 
os fatos. “Foi realizada a perí-
cia no local. Diligências estão 
sendo feitas para identificar 
e prender os autores”, diz a 
nota da polícia.

Segundo a Gerência de 
Monumentos e Chafarizes, 
vinculada à Subsecretaria 
Municipal de Conservação, 

Polícia investiga furto de estátua de 400 kg no Rio

Uma das estátuas que compõe o monumento em homenagem ao 
Marechal Deodoro da Fonseca, no centro do Rio, foi furtada 

TÂNIA RÊGO/AGÊNCIA BRASIL

no caso de vandalismo ou 
furto de grandes peças, como 
a da mãe do Marechal, é ne-
cessário fazer um levanta-
mento orçamentário, depois 
uma licitação para que seja 
confeccionada uma nova es-
cultura e feita a reposição.

O restaurador e fundador 
do grupo SOS Patrimônio, 
Marconi Andrade, lamen-
ta que mais um monumen-
to da cidade seja danificado. 
Segundo ele, o monumento, 
que data de 1937 e abriga os 
restos mortais do marechal 
Deodoro e de sua esposa, 
é alvo de furtos frequentes 
de figuras históricas e pla-
cas informativas. O objetivo 
dos criminosos é derreter e 
vender o bronze das peças. 
Para Andrade, falta fiscaliza-
ção constante do patrimônio 
histórico e cultural.

A estátua em bronze em 
homenagem a Noel Rosa, em 
Vila Isabel, na zona norte, é 
outro monumento cujas pe-

monumentos (entre bustos, 
esculturas, estátuas, relógios 
e chafarizes). O órgão infor-
mou manter um contrato de 
manutenção de cerca de R$ 
900 mil. Os monumentos 
sob a tutela do município 
são vistoriados e os reparos 
necessários, como limpeza, 
conserto hidráulico, elétri-
co e reposição de pequenas 
peças são programados para 
que sejam executados ao 
longo do ano.

Um dos casos de maior re-
percussão no Rio foi o sumi-
ço de seis vigas retiradas do 
Elevado Perimetral, na zona 
portuária, que pesavam mais 
de 110 toneladas. A Perime-
tral foi demolida como par-
te do projeto de construção 
do projeto Porto Maravilha.

Os óculos da estátua do 
poeta Carlos Drummond 
de Andrade, na Praia de 
Copacabana, também são 
alvo constante de furto.  
(FP)

ças eram constantemente 
furtadas. Segundo a Subse-
cretaria Municipal de Con-
servação, o monumento foi 
retirado temporariamente e 
guardado no galpão da pre-

feitura para salvaguardar as 
peças que sofreram danos e 
que não foram furtadas.

Com um dos maiores 
acervos do país, a gerência 
cuida, atualmente, de 1.371 

Coronavírus 
mata 1.772  
na China 

 A A Organização Mundial 
da Saúde (OMS) atualizou o 
número de pessoas infecta-
das pelo coronavírus na Chi-
na para 70.635, incluindo 1.722 
mortes. Em entrevista coleti-
va em Genebra, na Suíça, re-
presentantes da entidade in-
formaram que, nas últimas 
24 horas, foram registrados 
2.051 novos casos da doença 
no país.

Segundo a organização, 
os dados mais recentes indi-
cam que há, nos últimos dias, 
uma queda no número de ca-
sos. “Essa tendência tem que 
ser interpretada com cautela. 
Tendências podem mudar à 
medida em que novas popu-
lações são afetadas. Ainda é 
cedo para dizer se essa dimi-
nuição vai continuar”, disse 
o diretor-geral do órgão, Te-
dros Adhanom Ghebreyesus.  
(EC)

 A Governadores de 20 es-
tados elaboraram uma carta 
“em defesa do pacto federati-
vo” na qual criticam declara-
ções de Jair Bolsonaro, feitas 
no último final de semana, 
sobre a morte do miliciano 
Adriano da Nóbrega, na Bah-
ia. Na nota, divulgada nes-
ta segunda-feira, os governa-
dores citam recentes falas de 
Bolsonaro “confrontando os 
governadores” e “se anteci-
pando a investigações poli-
ciais para atribuir graves fatos 
à conduta das polícias e seus  
governadores”.

A iniciativa de se posicio-
nar contra as falas de Bolso-

Em carta, 20 governadores 
criticam fala de Bolsonaro 
Governadores  elaboraram uma carta “em defesa do pacto 
federativo” e criticam fala de Bolsonaro sobre morte de miliciano

vernadores a reduzir impos-
tos vitais para a sobrevivên-
cia dos estados”.

A conduta, avaliam, não 
contribui “para a evolução da 
democracia no Brasil”. 

 “Trabalhando unidos 
conseguiremos contribuir 
para melhorar a qualidade 
de vida dos brasileiros, pela 
redução da desigualdade so-
cial e a busca pela prosperida-
de econômica. Juntos pode-
mos atuar pelo bem do Brasil 
e dos brasileiros”, continua a 
carta. Ao final, eles convidam 
Bolsonaro a participar de um 
encontro do fórum em 14 de 
abril. 

Assinam a nota gover-
nadores de 20 estados: São 
Paulo, Rio de Janeiro, Espíri-
to Santo, Rio Grande do Sul, 
Sergipe, Piauí, Rio Grande do 
Norte, Bahia, Paraíba, Dis-
trito Federal, Minas Gerais, 
Pará, Maranhão, Acre, Ama-
pá, Ceará, Pernambuco, Ala-
goas, Mato Grosso do Sul e 
Amazonas. (FP)

naro partiu do governador 
Wilson Witzel (PSC-RJ), en-
dossada em seguida por João 
Doria (PSDB-SP). Ambos são 
adversários políticos do pre-
sidente. Depois, outros gover-
nadores chancelaram a pro-
posta.  A carta, divulgada pelo 
Fórum dos Governadores, co-
meçou a ser gestada no final 
de semana, após Bolsonaro 
ter acusado a “PM da Bahia 
do PT” de uma “provável exe-
cução” de Adriano, ex-capitão 
da PM morto em operação 
policial no último dia 9. 

O presidente insinuou 
que pode ter havido quei-
ma de arquivo pela polícia 

da Bahia, o que foi rebatido 
pelo governador do estado, 
Rui Costa (PT).

Homenageado duas vezes 
na Assembleia Legislativa do 
Rio pelo hoje senador Flá-
vio Bolsonaro (sem partido), 
Adriano é citado na inves-
tigação que apura a prática 
de “rachadinha” (esquema de 
devolução de salários) no ga-
binete do então deputado es-
tadual. A carta também abor-
da declarações de Bolsonaro 
sobre a reforma tributária. 
Segundo eles, o presidente 
se referiu à reforma, “sem ex-
pressamente abordar o tema, 
mas apenas desafiando go-

 A Uma nova greve dos ca-
minhoneiros está marcada 
para esta quarta-feira (19), 
mas segundo sindicato não 
deve ter bloqueios nas rodo-
vias do País. A paralisação, 
que deve ocorrer em todo o 
Brasil, será das 6h às 18h. A 
informação é do presidente 
da Associação Brasileira dos 
Condutores de Veículos Au-
tomotores (Abrava), Walace 
Landim. De acordo com o 
sindicalista, conhecido pelo 
apelido de Chorão, os moto-
ristas estão sendo orientados 
a não criarem bloqueios nas 
rodovias.

A paralisação dos cami-
nhoneiros já estava marca-
da. A ideia inicial era permi-
tir que a categoria pudesse 
acompanhar a votação que 
ocorreria no Supremo Tri-

Caminheiros marcam 
greve para amanhã

bunal Federal (STF) sobre a 
constitucionalidade da tabe-
la do frete. Mas a votação foi 
suspensa a pedido da Advo-
cacia Geral da União (AGU).

Uma reunião de concilia-
ção foi agendada para o dia 
10 de março pelo Ministro do 
STF, Luiz Fux. O adiamento 
da votação desagradou os ca-
minhoneiros, que decidiram 
manter a paralisação em pro-
testo. “A categoria vai parar 
na quarta-feira em resposta 
ao descaso do ministro (Fux), 
afirma Chorão.

O sindicalista afirma 
que Fux não indicou quan-
do o assunto voltará à pau-
ta do Supremo. Trata- 
se do segundo pedido de 
adiamento de votação do 
tema feito pelo governo.  
(EC)

 A O presidente do Supremo 
Tribunal Federal (STF) e do 
Conselho Nacional de Justi-
ça (CNJ), ministro Dias Toffo-
li, lançou nesta segunda-feira 
em Goiás, o programa Destra-
va, voltado para a retomada 
de obras paralisadas em todo 
o País. O projeto piloto vai 
ser iniciado em Goiânia, com 
foco em creches. A solenida-
de contou com a presença do 
governador do Estado, Ronal-
do Caiado (DEM), e do procu-
rador geral da República, Au-
gusto Aras. 

Segundo Toffoli, o trabalho 
será realizado em duas fren-
tes. Uma nacional, com desta-
que para as grandes obras que 
não foram concluídas, e outra 
nos Estados, com foco em cre-
ches, por serem consideradas 
de baixo custo orçamentário, 

Toffoli lança 
projeto para 
destravar obras

INICIATIVA. Ministro lançou em Goiás o programa Destrava, 
voltado para a retomada de obras paralisadas em todo o País

O presidente do STF e do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), ministro Dias Toffoli

ALINE CAETANO

mas com alto impacto social. 
Será criado um comitê, se-

guido por um mapeamento 
detalhado para entender as 
dificuldades dos gestores lo-
cais e ajudá-los na retomada 
das obras. Dias Toffoli decla-
rou que uma das ideias é fazer 

com que os processos parem 
de “ficar passeando de um lo-
cal para o outro”, com soluções 
demoradas. 

De acordo com o Tribunal 
de Contas da União (TCU), cer-
ca de 14 mil obras estão para-
das no Brasil - um investimen-
to que ultrapassa a marca de 
R$ 144 bilhões. As principais 
razões para as interrupções 
dos empreendimentos são er-
ros de projeto, abandono pela 
empresa e questões técnicas 
- apenas 6% das causas estão 
relacionadas à atuação de Tri-
bunais de Contas, Ministério 
Público e Judiciário, de acordo 
com o CNJ.

“O que o Judiciário fará? 
Trará segurança jurídica e pre-
visibilidade”, disse Toffoli. “Te-
nho defendido a adoção de 
estratégias para destravar as 

obras públicas paradas, pro-
tegendo os recursos públi-
cos no exercício da atividade  
econômica.”

O procurador-geral da Re-
pública, Augusto Aras, pediu 
o envolvimento dos partici-
pantes do programa Destra-
ve. Ele se mostrou preocupa-
do quanto a consequência das 
obras paradas. “É preciso que 
o Destrava Brasil se efetive e 
retome desde as creches até 
grandes estruturas, como fer-

rovias, que possam promover 
o desenvolvimento regional”, 
disse. 

MOBILIZAÇÃO.
O objetivo do Destrava é mo-
bilizar diversos atores em cada 
região para identificar as obras 
paradas e os motivos das pa-
ralisações, viabilizando assim 
uma saída para superar o pro-
blema. “Essa rede de fiscali-
zação irá criar um espaço de 
diálogo e de soluções. A me-

todologia aplicada facilitará 
a obtenção de acordos, sem 
afastar as responsabilidades, 
que por fim poderão ser ho-
mologados pelo Poder Judi-
ciário, garantindo segurança 
jurídica ao gestor público e aos 
executores. Trata-se de uma 
ação integrada que tem como 
objetivo possibilitar o aten-
dimento adequado aos cida-
dãos brasileiros, em especial, 
às nossas crianças”, disse Tof-
foli a reportagem.  (EC)

O projeto piloto 
vai ser iniciado 
em Goiânia, com 
foco em creches; 
segundo Toffoli, 
o trabalho será 
realizado em 
duas frentes
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Drogaria Penamar Ltda, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 15.136.952/0002-95, Inscrição Estadual: 
145.855.910.118, sito à Rua Vieira de Morais, nº 1299, Campo Belo, CEP: 04617-014, São Paulo, SP. 
Comunicamos o extravio dos documentos fi scais das máquinas de (Uso ou Cessacão de Uso) de equi-
pamento ECF e solicitação da baixa dos (3 três equipamentos que consta com ativos), com as especifi -
cações abaixo descrita: a) 1ª via do Atestado de Intervenção em ECF, emitido no momento da deslacra-
ção do equipamento; b) A Leitura X, emitida antes da deslacração do equipamento e c) A última Redu-
ção Z emitida pelo equipamento. Equipamento (1 um), Fabricante/Modelo: BEMATECH / MP 4000 TH 
FI, Nº de Ordem: BE091210100011324024, Data da Lacração inicial: 04/02/2013 ECF/IF, Equipamen-
to (2 dois), Fabricante/Modelo: BEMATECH / MP 4000 TH FI, Nº de Ordem: BE091210100011324074, 
Data da Lacração inicial: 04/02/2013 ECF/IF, Equipamento (3 três), Fabricante/Modelo: BEMATECH / 
MP 4000 TH FI, Nº de Ordem: BE091210100011323975, Data da Lacração inicial: 04/02/2013 ECF/IF.

DECLARAÇÃO DE EXTRAVIO

International School Serviços de Ensino, Treinamento e Editoração Franqueadora S.A.
CNPJ/MF 18.082.788/0001-98 – NIRE 35.300.486.692

Edital de Convocação de Assembleia Geral Extraordinária
Ficam informados os Srs. Acionistas acerca da convocação para a AGE desta Companhia que ocorrerá no dia 03/03/2020, 
às 10:00 hs, na sede social, na Rua Dr Amâncio de Carvalho, nº 182, sala 411, São Paulo, cuja Ordem do Dia consiste em 
deliberar sobre a destituição dos Srs. Ari de Sá Cavalcante Neto e David Peixoto dos Santos dos cargos de membros do 
Conselho de Administração da Companhia e a eleição dos seus respectivos substitutos. A Companhia aguarda o recebimento 
de informações e/ou documentos dos substitutos para apreciação antes da data da Assembleia Geral Extraordinária. São 
Paulo, 13/02/2020. Ulisses Borges Cardinot – Presidente do Conselho de Administração. (14, 15 e 18/02/2020)

TERRA PRETA AGRONEGÓCIOS S.A.   I   CNPJ/MF Nº 23.851.818/0001-13 NIRE 35300486561   I   
ATA DE AGOE REALIZADA EM 25 DE SETEMBRO DE 2019   I   Data, Hora e Local: 25/09/2019, às 10h, na sede da Companhia.  Convocação 
e Presença: Dispensadas, totalidade dos acionistas da Companhia. Publicações: Demonstrações financeiras relativas ao exercício social 
encerrado em 31/12/2018 publicadas no Diário Oficial Empresarial e no Jornal Gazeta de São Paulo, nas edições de 20.09.2019. Mesa: Sérgio 
Afonso da Silva - Presidente e Lívia Maria Fescina Cariello Moraes - Secretária. Ordem do Dia e Deliberações: Deliberaram e aprovaram: 
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) Alteração dos itens (xvii) e (xviii) do §1º do Artigo 10º do Estatuto Social: “(xvii) alienação e/ou 
transferência a qualquer título de sociedades e/ou participação em sociedades, incluindo mas não se limitando a permutas e versão ao capital de 
outra sociedade, e aprovação de suas condições financeiras e contratuais; (xviii) alienação, transferência a qualquer título e/ou oneração de bens ou 
direitos em valor superior ou equivalente em moeda nacional a US$100.000,00 ao mês, calculado com base na taxa de câmbio para venda vigente 
em operações de comércio exterior na data da transação, ou, na hipótese de superveniente óbice legal ao emprego desse critério de equivalência, 
por valor superior a R$300.000,00 ao mês, corrigidos pelo IGP/DI da Fundação Getúlio Vargas a partir de 15/03/2016, exceto se para sociedade 
controladora da Sociedade ou por ela controlada;” ii) Aumento de capital no valor de R$ 4.068.163,09, com a emissão de 4.068.163 novas 
ações da Companhia, todas ordinárias, sem valor nominal, assim como a integralização de capital social em aberto da Companhia, no valor 
de R$ 110.000,33, ambos 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: “Artigo 6º O capital social subscrito e integralizado é de R$ 10.068.663,09 dividivo em 10.068.663 ações 
ordinárias, sem valor nominal. iv) Lavratura da ata em forma de sumário.  Encerramento: Nada mais. São Paulo, 25/09/2019. Mesa: Sérgio 
Afonso da Silva - Presidente e Lívia Maria Fescina Cariello Moraes - Secretária. JUCESP nº 543.908/19-7 em 14/10/2019.

 
 

1ª VC – Itaquera. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1011782-39.2018. 
8.26.0007. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara Cível, do Foro Regional VII - Itaquera, Estado de 
São Paulo, Dr(a). Luiz Renato Bariani Pérez, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) DENISE 
MATTOS DE OLIVEIRA, Brasileiro, Solteira, Assistente Administrativa, RG 36.038.823-1, CPF 
384.281.258-21, com endereço à Rua Antonio Soares Pais, 283, Vila Sao Geraldo, CEP 08460-500, 
São Paulo - SP, que lhe foi proposta uma ação de Procedimento Comum Cível por parte de AMC - 
Serviços Educacionais LTDA, alegando a inadimplência dos réus referente ao contrato de 
prestação de serviços educacionais firmado em 2013, gerando o montante de R$ 3.342,23 (três mil 
e trezentos e quarenta e dois reais e vinte e três centavos). 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 * 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 27 de janeiro de 2020. 

 
 

1ª VRP – Capital. EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos autos da Ação de 
Usucapião, PROCESSO Nº 0022270-63.2010.8.26.0100 (USUC 477) 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) Albino Antonio, 
Rosa Maximina Antonio, José Dias, Laurinda de Jesus Delgado, Herdeiros de Egydio Cavalari, a 
saber: Carlos Cavallari Netto, Vera Helena Cavallari, Yara Darcy Cavalari de Andrade; réus 
ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais interessados, bem como seus cônjuges, se casados 
forem, herdeiros e/ou sucessores, que Portucale Empreendimentos e Participações Ltda e 
Gonzalez Empreendimentos e Participações Ltda ajuizaram ação de USUCAPIÃO, visando a 
declaração de domínio sobre o imóvel localizado na Rua Soldado Benedito Patrício, nº 144/154 
Parque Novo Mundo, 36º Subdistrito Vila Maria - São Paulo SP, com área de 1.301,86 m², 
contribuinte nº 065.134.0024-4, 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. 

 
 

1ª VC - Vila Prudente. EDITAL DE CITAÇÃO. PRAZO: 20 DIAS. PROC. Nº 0006181-39.2013. 
8.26.0009. O MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível, do Foro Regional IX - Vila Prudente, Estado de 
São Paulo, Dr. Luiz Fernando Pinto Arcuri, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a AMANDA MAUTE 
BELINSKI, Brasileira, CPF 255.851.158-04, que lhe foi proposta uma ação de Monitória por parte 
de AMC - Serviços Educacionais LTDA, alegando em síntese: ser credora do réu do valor de R$ 
18.667,88 (Janeiro/2013), oriundos do Contrato de Prestação de Serviços Educacionais, firmado 
entre as partes, vencido e não pago. Estando a requerida em lugar ignorado, foi determinada a sua 
CITAÇÃO por EDITAL para que no prazo de 15 dias, a fluir após o prazo do Edital, pague o débito, 
ou embargue a ação, ficando isenta de custas e honorários em caso de pagamento, sob pena de 
conversão de mandado inicial em título executivo. Não sendo contestada a ação, a requerida 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 São Paulo, aos 
20 de agosto de 2019. 

 
 
 

11º OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS DA CAPITAL - EDITAL DE INTIMAÇÃO - Lei 9.514/97 - VICENTE 
DE AQUINO CALEMI, Oficial Substituto do 11º Oficial de Registro de Imóveis da Capital/SP, FAZ SABER a to-
dos quantos o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem que, perante esta Serventia, situada na Rua 
Nelson Gama de Oliveira, nº 235, Vila Andrade, foi prenotado sob o nº 1.221.969 o requerimento feito pela CAIXA 
ECONÔMICA FEDERAL - CEF, CNPJ/MF nº 00.360.305/0001-04, na qualidade de credora fiduciária, objetivando 
a intimação da devedora fiduciante, DENISE CLEMENTINA PAULUK PINTO RG nº 38.878.822-7-SSP/SP, CPF/
MF nº 016.993.749-61, brasileira, solteira, maior, comerciante, pela terceira garantidora e avalista ANA CRISTINA 
PAULUK, RG n° 4.417.551-7-SSP/PR, CPF/MF n° 616.496.609-44, brasileira, separada judicialmente, do lar, e 
pela emitente DENISE CLEMENTINA PAULUK ME, CNPJ n° 03.703.408/0001-18, as quais se encontram em local 
ignorado, incerto ou inacessível, conforme certidões expedidas pelos Oficiais de Registro de Títulos e Documentos 
e Civil de Pessoa Jurídica da Capital, de forma que, a teor do que dispõe o § 4º do artigo 26 da Lei 9.514/97, ficam 
intimadas a comparecer neste Serviço de Registro de Imóveis, de segunda a sexta-feira, no horário das 9:00 às 
16:00 horas, pessoalmente ou por meio de representante legal, devidamente qualificado, a fim de efetuarem o paga-
mento das prestações em atraso e demais encargos contratuais, totalizando o débito, em 17 de fevereiro de 2020, 
o valor de R$748.517,30 (Setecentos e quarenta e oito mil, quinhentos e dezessete reais e trinta centavos), 
em conformidade com a forma e condições estabelecidas no contrato particular, com força de escritura pública, re-
gistrado na matrícula nº 203.580, referente aos prédios nº 644, 648 e 652, situado na Rua Geraldo Fraga de Oliveira, 
Jardim São Luiz, 29º Subdistrito - Santo Amaro; -  sendo que o valor acima será acrescido das custas, emolumentos, 
despesas com as tentativas de intimação pessoal da fiducinte, terceira garantidora e emitente de todas as despesas 
com a publicação deste Edital. Ficam INTIMADAS ás mencionadas devedora fiduciante, terceira garantidora e 
emitente que, no dia imediatamente posterior ao da última publicação do presente edital, serão as mesmas consi-
deradas como intimadas e terão o prazo de quinze dias para adimplir o referido pagamento. Decorrido o prazo legal 
para a purgação da mora, à credora-fiduciária será facultado requerer a consolidação da propriedade fiduciária, 
conforme previsto no §7º do artigo 26 da Lei Federal nº 9.514/97. Para que surtam os efeitos legais da intimação, 
sem que possa alegar ignorância, o presente edital está sendo publicado por três dias em um dos jornais de maior 
circulação local. São Paulo, 17 de fevereiro de 2020. VICENTE DE AQUINO CALEMI - OFICIAL SUBSTITUTO.

11º OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS DA CAPITAL - EDITAL DE INTIMAÇÃO - Lei 9.514/97 - VICENTE 
DE AQUINO CALEMI, Oficial Substituto do 11º Oficial de Registro de Imóveis da Capital/SP, FAZ SABER a todos 
quantos o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem que, perante esta Serventia, situada na Rua Nelson 
Gama de Oliveira, nº 235, Vila Andrade, foi prenotado sob o nº 1.276.770 o requerimento feito pelo BANCO 
BRADESCO S/A, CNPJ/MF nº 60.746.948/0001-12, na qualidade de credor fiduciário, objetivando a intimação da 
devedora fiduciante, FERNANDA BUCHABQUI SAENGER RG nº 1003007604-SJS/RS, CPF/MF nº 423.935.310-
68, brasileira, solteira, maior, capaz, advogada, a qual se encontra em local incerto e não sabido, conforme cer-
tidões expedidas pelos Oficiais de Registro de Títulos e Documentos e Civil de Pessoa Jurídica da Capital, de 
forma que, a teor do que dispõe o § 4º do artigo 26 da Lei 9.514/97, fica intimada a comparecer neste Serviço 
de Registro de Imóveis, de segunda a sexta-feira, no horário das 9:00 às 16:00 horas, pessoalmente ou por meio 
de representante legal, devidamente qualificado, a fim de efetuar o pagamento das prestações em atraso e demais 
encargos contratuais, totalizando o débito, em 17 de fevereiro de 2020, o valor de R$37.636,35 (Trinta e sete 
mil, seiscentos e trinta e seis reais e trinta e cinco centavos), em conformidade com a forma e condições 
estabelecidas no contrato particular, com força de escritura pública, registrado na matrícula nº 373.259, referente 
ao Apartamento nº 51A, localizado no 5° pavimento do Bloco A, Edifício Verso, integrante do Condomínio Poema-
Granja Julieta, situado na Rua do Carreiro de Pedra, n 111, 29º Subdistrito - Santo Amaro; -  sendo que o valor 
acima será acrescido das custas, emolumentos, despesas com as tentativas de intimação pessoal da fiduciante e 
de todas as despesas com a publicação deste Edital. Fica INTIMADA à mencionada devedora fiduciante que, no 
dia imediatamente posterior ao da última publicação do presente edital, será a mesma considerada como intimada 
e terá o prazo de quinze dias para adimplir o referido pagamento. Decorrido o prazo legal para a purgação da 
mora, o credor-fiduciário será facultado requerer a consolidação da propriedade fiduciária, conforme previsto no 
§7º do artigo 26 da Lei Federal nº 9.514/97. Para que surtam os efeitos legais da intimação, sem que possa alegar 
ignorância, o presente edital está sendo publicado por três dias em um dos jornais de maior circulação local. São 
Paulo, 17 de fevereiro de 2020. VICENTE DE AQUINO CALEMI - OFICIAL SUBSTITUTO.

 
 

2ª VC – Jandira. EDITAL DE INTIMAÇÃO. PRAZO: 20 DIAS. PROCESSO: 0002699-76.2019. 
8.26.0299. A DRA. JULIANA MORAES CORREGIARI BEI, JUÍZA DE DIREITO DA 2ª VARA CÍVEL 
DA COMARCA DE JANDIRA/SP, forma da lei, etc. Faz saber ao executado, ANDERSON DE 
CAMARGO, brasileiro, CPF/MF: 333.132.908-84, que nos autos da ação de Cumprimento de 
Sentença, ajuizada por FIEO-Fundação Instituto de Ensino para Osasco, foi determinado, nos 
termos do art. 513, §2º, IV do CPC, sua INTIMAÇÃO por EDITAL, para que, no prazo de 15 dias 
úteis, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, pague a quantia de R$ 12.749,45, em 
14/08/2019, sob pena de multa de 10% sobre o valor do débito e honorários advocatícios de 10% 
(artigo 523 e parágrafos, do CPC), ficando ADVERTIDO, independentemente de nova intimação, 
que terá 15 dias úteis a fluir após os 20 dias supra, para oferecer sua impugnação. Será o presente 
edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade 
de Jandira, aos 06 de fevereiro de 2020. 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

2ª VRP – Capital. EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos autos da Ação de 
Usucapião, PROCESSO Nº 1068074-95.2014.8.26.0100. A MM. Juíza de Direito da 2ª Vara de 
Registros Públicos, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dra. Juliana Dias Almeida de 
Filippo, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) Giuseppe Flosi e Comercial Agrícola e Imobiliária 
Brasil Ltda, réus ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais interessados, bem como seus 
cônjuges e/ou sucessores, que Edio Zenezi e Aparecida Alyde Zenezi ajuizaram ação de 
USUCAPIÃO, visando a declaração de domínio do imóvel situado à Rua Basílio Alves Morango, nº 
644, parte do lote 1 da quadra 61, Jardim Brasil, São Paulo/SP, alegando posse mansa e pacífica no 
prazo legal. Estando em termos, expede-se o presente edital para citação dos supramencionados 
para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a fluir após o prazo de 20 (vinte) 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. 

 
 

2ª VRP – Capital. EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos autos da Ação de 
Usucapião, PROCESSO Nº 1050656-76.2016.8.26.0100. O MM. Juiz de Direito da 2ª Vara de 
Registros Públicos, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dra. Vivian Labruna Catapani, na 
forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) Klekim - Comercial, Agrícola, Imobiliária, Importadora e 
Exportadora S/A, Maria Lúcia Pinheiro, Ana Maria Manoel, Altino Pimentel, Laércio Nogueira 
Campos e Siam Rodrigues Ferreira réus ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais 
interessados, bem como seus cônjuges e/ou sucessores, que Francisco Alceni Barreto e Maria 
Socorro Pinheiro Barreto ajuizaram ação de USUCAPIÃO, visando a titularidade de domínio do 
imóvel localizado na Rua Flor do Lírio, 73/A, São Paulo- SP, alegando posse mansa e pacífica no 
prazo legal. Estando em termos, expede-se o presente edital para citação dos supramencionados 
para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a fluir após o prazo de 20 dias, apresentem 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. 

 
 
3ª VC – Capital. EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0046561-15.2019. 
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) ROSANA 
PEIXOTO DE MORAES, CPF 151.316.168-75, e PATRICIA GONÇALVES DE MORAIS, CPF 
321.492.608-08, que AMC Serviços Educacionais LTDA ajuizou-lhes uma ação Monitória, que 
foi julgada procedente, ora em fase de Cumprimento de Sentença, condenando-as ao 
pagamento de R$115.023,47 (atualizado até 30/06/2019). Estando as executadas em lugar 
ignorado, foi determinada a intimação por edital, para que em 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, 
efetue o pagamento do débito atualizado, sob pena de incidência de multa de 10%, e de honorários 
advocatícios de 10%, com expedição de mandado de penhora e avaliação, nos termos do art. 523 do 
CPC. ADVERTÊNCIA: Terão as executadas, independentemente de nova intimação, 15 dias a fluir após 
os 15 dias supra, para oferecerem 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 07 de janeiro de 2020. 

 
 
 
 

 
 

4ª VC – Mauá. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 30 DIAS. PROCESSO Nº 1000627-54.2016. 
8.26.0348 O MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível, do Foro de Mauá, Estado de São Paulo, Dr. 
CESAR AUGUSTO DE OLIVEIRA QUEIROZ ROSALINO, na forma da Lei, etc. FAZ SABER ao 
FRANCISCO PIRES VIEIRA, Brasileiro, RG 32329043, CPF 663.225.969-34, com endereço à 
Avenida Presidente Wilson, 486, Mooca, CEP 05804-900, São Paulo - SP, que lhe foi proposta uma 
ação de Monitória por parte de Carga Pesada Comércio e Locação de Veículos Ltda., alegando 
em síntese: “a empresa autora é credora do réu na importância de R$ 4.792,00, representada pelos 
4 cheques de números 000135, 000134, 000132 e 000131, no valor de R$ 1,198,00 cada um, 
emitidos em 21/03/2012 a 21/07/2012. Tais cheques referem-se a parte do pagamento do contrato 
de compra e venda de um caminhão marca VW, modelo 25370, tipo Trac C/Trator, ano/modelo: 
2008/2008, cor amarela, placas ECT-2066, Renavam: 976854023, vendido pela autora ao réu. 
Ocorre que, na medida em que os cheques eram depositados o banco os devolviam por insuficiência 
de fundos. Face ao não pagamento dos cheques, o autor, por diversas vezes, tentou uma 
composição amigável no intuito de receber seu crédito, culminando com os protestos dos referidos 
cheques junto 2º Tabelião de Notas e Protestos de Mauá. Assim, tendo se tornado infrutífera todas 
as tentativas amigáveis e os meios empregados pela autora para haver do réu o valor de seu 
crédito, recorre à constrição judicial como forma de fazer valer o seu direito.”. 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, efetue o pagamento da quantia especificada na inicial no valor de R$ 4.792,00, devidamente 
atualizada, hipótese em que ficará isento de custas e de honorários advocatícios ou apresente 
embargos. 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. 

5ª VC - Santo Amaro. EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0028182-
97.2017.8.26.0002. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 5ª Vara Cível, do Foro Regional II - Santo Amaro, 
Estado de São Paulo, Dr(a). Eurico Leonel Peixoto Filho, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) 
FONTAMAC COMERCIO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ 
43.109.396/0001-12, na pessoa de seu representante legal, que nos autos da ação de Cumprimento 
de Sentença ajuizada por JOAQUIM ASÉR DE SOUZA CAMPOS ADVOCACIA S/C, foi 
determinada, nos termos do art. 513, §2º, IV do CPC, sua INTIMAÇÃO por EDITAL, para que, no 
prazo de 15 dias úteis, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, pague a quantia de R$ 
396.267,36 (valor em Agosto/2017), sob pena de multa de 10% sobre o valor do débito e honorários 
advocatícios de 10% (art. 523 e parágrafos, do CPC), ficando ADVERTIDO, independentemente de 
nova intimação, que terá o prazo de 15 dias úteis a fluir após os 20 dias supra, para oferecer sua 
impugnação. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei.. NADA MAIS. 
Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 25 de outubro de 2019. 

 
 
 

6ª VC – Barueri. EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0014005-
56.2019.8.26.0068. A MM. Juíza de Direito da 6ª Vara Cível, do Foro de Barueri, Estado de São 
Paulo, Dra. MARIA ELIZABETH DE OLIVEIRA BORTOLOTO, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a 
FRANCINE NITSCHE PRESTES DE OLIVEIRA, CPF. 278.659.748-09, que nos autos da ação de 
Cumprimento de Sentença ajuizada por Instituto Presbiteriano Mackenzie, foi determinada nos 
termos do art. 513, §2º, IV do CPC, sua INTIMAÇÃO por EDITAL, para que, no prazo de 15 dias 
úteis, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, pague a quantia de R$ 42.776,71 (valor 
em 31/10/2019), sob pena de multa de 10% sobre o valor do débito e honorários advocatícios de 
10%. 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 Barueri, aos 20 de janeiro de 2020. 

 
 

 
 

7ª VC – Santana. EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0007322-
10.2019.8.26.0001 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 7ª Vara Cível, do Foro Regional I - Santana, 
Estado de São Paulo, Dr(a). José Carlos de França Carvalho Neto, na forma da Lei, etc. FAZ 
SABER a YANNICK BELLONI SEQUEIRA, CPF. 384.099.008-40 que AMC Serviços 
Educacionais LTDA lhe ajuizou Ação Monitória, ora em fase de Cumprimento de Sentença, 
para o recebimento de R$ 19.290,85 (atualizado até Abril/2019), no prazo de 15 dias, sob pena de 
multa de 10% sobre o valor do débito e honorários advocatícios de 10% (art. 523 e parágrafos, do 
CPC). Fica ainda ADVERTIDO que nos termos do art. 525 do CPC, transcorrido o período acima 
indicado sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 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. 

 
 
 
 
 

8ª VC – Capital. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1061939-
62.2017.8.26.0100. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 8ª Vara Cível, do Foro Central da Capital, Estado 
de São Paulo, Dr(a). Henrique Dada Paiva, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) FERNANDA 
APARECIDA NASCIMENTO MARTINS, CPF. 367.914.958-12, que RAJ FRANCHISING LTDA, lhe 
ajuizou, e também contra á Alexandre Silva dos Reis, uma ação de Execução de Título 
Extrajudicial, para o recebimento de R$108.377,77 (Jun/2017), oriundos do Instrumento Particular 
de Confissão e Outras Avenças, firmado entre as partes em 06/04/2017 vencido e não pago. 
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). S Será o presente edital, 
por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. 

 
 
 

43ª VC - Capital. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1044200-76.2017. 
8.26.0100. O MM. Juiz de Direito da 43ª Vara CÍvel, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr. 
Rodolfo César Milano, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a PAULA HASSTENTEUFEL DE 
OLIVEIRA (CPF. 345.488.438-17), que VSTP EDUCAÇÃO LTDA, lhe ajuizou uma ação de 
Execução para o recebimento de R$7.246,16 (Maio/2017), oriundos do Instrumento Particular de 
Confissão e Novação de Dívida, firmado entre as partes em 29/01/2016 e não pago. 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, afixado e 
publicado na forma da lei. NADA MAIS. 

 
 
 

Processo 1021933-29.2017.8.26.0224 - Procedimento Comum Cível - Acidente de Trânsito - Pro-
gresso e Desenvolvimento de Guarulhos S/A - Proguaru - João Paulo Monteiro dos Santos - - Roberto
Car los  A lves  L ima  -  ED ITAL  DE C ITAÇÃO -  PRAZO DE 20  D IAS .  PROCESSO Nº  1021933 -
29.2017.8.26.0224. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 7ª Vara Cível, do Foro de Guarulhos, Estado de São
Paulo, Dr(a). Domicio Whately Pacheco e Silva, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a JOÃO PAULO MONTEIRO
DOS SANTOS, CPF 050.238.305-43, que lhe foi proposta uma ação de Procedimento Comum Cível por
parte de Progresso e Desenvolvimento de Guarulhos S/A - Proguaru, na qual também é réu ROBERTO
CARLOS ALVES LIMA, objetivando a condenação dos réus solidariamente a indenizar a autora no montante
de R$ 2.388,00, a ser atualizado, a titulo de danos materiais, além das custas, despesas processuais e
honorários advocatícios. Estando o réu JOÃO PAULO MONTEIRO DOS SANTOS em lugar incerto e não
sabido, foi deferida a citação por edital, para que em 15 dias, a fluir do prazo supra, conteste a ação. Não
sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial
(artigo 257, IV, CPC). Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. - ADV:
ANGELA COTIC (OAB 168893/SP), ROSEMEIRE MATOS RIBEIRO (OAB 336569/SP)

EDITAL DE CITAÇÃO. Processo Digital nº:1021692-94.2017.8.26.0114. Classe: Assunto: Procedimento Comum Cível – 
Liminar. Requerente: Combase Comercial Ltda. Requerido: Metalúrgica Moldenox Ltda e outro. EDITAL DE CITAÇÃO de 
MEJA ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS E COBRANÇA. PROCESSO DIGITAL Nº 1021692-94.2017.8.26.0114 - PRAZO DE 
20 DIAS. O(A) MM. Juiz(a) de Direito Auxiliar da 6ª Vara Cível, do Foro de Campinas, Estado de São Paulo, Dr(a). ANDRE 
PEREIRA DE SOUZA, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a todos quanto o presente edital virem ou dele tomarem 
conhecimento, principalmente MEJA ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS E COBRANÇA, CNPJ 04.200.398/0001-60, inclusive 
na pessoa de seu representante legal, João Cabral, CPF 094.331.477-15, endereço ignorado, que por este Juízo e Cartório 
do 6º Ofício Cível se processam os autos da ação de Procedimento Comum Cível – Liminar movida por Combase Comercial 
Ltda, visando a declaração de inexistência de obrigação e nulidade de título, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela 
provisória para sustação dos efeitos do protesto, cumulada com indenização por danos morais, tendo em vista os fatos a 
seguir narrados. O autor afirma que efetuou pedido de compra de produtos fabricados pela correquerida Metalúgica 
Moldenox Ltda, no importe de R$ 6.956,69, e que, em razão da demora na entrega dos produtos, cancelou a compra em 
tempo hábil. A compra referente à Nota Fiscal nº 98803 foi cancelada consoante declaração da própria Moldenox, datada 
de 15/03/2017. Porém, a Moldenox teria sacado a duplicata mercantil, transferindo-a por endosso para a correquerida Meja 
Administração, tendo sido emitida em 02/01/2017, com vencimento para 20/02/2017, mas nunca teria sido encaminhada 
para a autora. Sendo assim, seria ilegal o protesto, haja vista que a venda não chegou a ser concluída, e portanto a autora 
requer a inexigibilidade da duplicata em razão da inexistência de débito, a citação das requeridas para, se o caso, apresentar 
contestação à presente ação, e, ao final, que seja julgado procedente o pedido, com a condenação da Metalúrgica Moldenox 
ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 30.000,00, bem como das verbas sucumbenciais, dando-
se por valor da causa R$ 50.000,00. Encontrando-se o correquerido em lugar incerto e não sabido, foi determinado por este 
Juízo a CITAÇÃO por edital para contestar o feito no prazo de 15 DIAS, nos termos do artigo344 do CPC, bem como foi 
concedida a antecipação dos efeitos da tutela. E constando dos autos ser ignorado o endereço de MEJA ADMINISTRAÇÃO 
DE IMÓVEIS E COBRANÇA, expediu-se o presente edital, pelo qual fica o mesmo CITADO, para todos os termos da inicial, 
bem como PARA APRESENTAR CONTESTAÇÃO NO PRAZO DE 15 DIAS, sendo certo que referido prazo fluirá a partir do 
decurso do prazo do presente edital. O presente edital será afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado 
nesta cidade de Campinas, aos 06 de fevereiro de 2020  

 
 
 
 
 

 

EDITAL DE CITAÇÃO-PRAZO DE 20 DIAS.PROCESSO 1084318-02.2014.8.26.0100. A MMª. Juíza de Direito da 
39ª Vara Cível, do Foro Central Cível da Capital, Estado de São Paulo, Dra. Juliana Pitelli da Guia, na forma da 
Lei, etc. FAZ SABER ao corréu Alexandre Lisboa dos Santos, CPF 312.143.538-86, que Rosenfeld Brasil 
Participações Ltda ajuizou-lhe ação de Despejo Por Falta de Pagamento Cumulado Com Cobrança, na qual 
também são réus Lissan Comércio Varejista de Combustíveis Ltda–ME, Nivaldo Lisboa dos Santos e Juliana 
Viola. O requerente alega, em síntese, ter locado o imóvel localizado na Rua Apeninos, 355, Aclimação, São 
Paulo/SP e que os requeridos não adimpliram com suas obrigações contratuais, estando em mora, com o valor 
de R$ 85.836,39 (setembro/2014). Encontrando-se o corréu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a 
sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 dias, que fluirá 
após o decurso do prazo do presente edital, apresente resposta. Não sendo contestada a ação, o réu será 
considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado 
e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 28 de janeiro de 
2020. 

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 30 DIAS. PROCESSO Nº 1018355-04.2018.8.26.0554. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 3ª Vara Cível, 
do Foro de Santo André, Estado de São Paulo, Dr(a). Flávio Pinella Helaehil, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) CIBELE CORFETE DA 
COSTA, Brasileiro, Separada judicialmente, Auxiliar de Vendas, RG 32.934.259-8, CPF 312.902.788-22, que lhe foi proposta uma ação de 
Procedimento Comum Cível por parte de José Roberto Monteiro dos Santos, alegando em síntese: ajuizada ação de Cobrança pelo 
procedimento Ordinário, objetivando a condenação da ré ao pagamento de R$ 2.000,00 (Agosto/2018) referente débitos relativos aos 
honorários advocatícios do processo nº. 0028678-32.2011.8.26.0554, para que no prazo de 15 dias úteis, pague o debito devidamente 
atualizado e acrescido das demais cominações legais ou querendo ofereçam defesa, sendo advertidos dos artigos 344 e 355, II do NCPC,. 
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 Santo André, aos 31 de outubro de 2019. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. Processo nº 0020034-14.2019.8.26.0007. O MMº Juíz de Direito da 1ª Vara Cível do 
Foro Regional VII – Itaquera/SP, Dr. Luiz Renato Bariani Pérez, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a ROGÉRIO LIÃO MARTINS 
CARNEIRO, Brasileiro, Divorciado, Comerciante, RG 286214544, CPF 176.913.868-42, com endereço à Rua Jose Oiticica Filho, 593, SALA 
3, Itaquera, CEP 08210-510, São Paulo - SP que por este Juízo, tramita ação de Cumprimento de Sentença, movida por Carsil Comércio e 
Pavimentação de Paralelepípedos Ltdame. 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$ 
145.919,10, devidamente atualizada, sob pena de multa de 10% sobre o valor do débito e honorários advocatícios de 10% (artigo 523 e 
parágrafos, do CPC). Fica ciente, ainda, que nos termos do artigo 525 do CPC, transcorrido o período acima indicado sem o pagamento 
voluntário, inicia-se o prazo de 15 dias úteis para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos 
próprios autos, sua impugnação. Será o presente edital, afixado e publicado na forma da Lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de 
São Paulo, aos 16 de dezembro de 2019. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. Processo nº 1027506-48.2017.8.26.0224. O MMº Juíz de Direito da 6ª Vara Cível do Foro 
de Guarulhos/SP, Dr. Mauro Civolani Forlin, na forma da Lei, etc. Faz Saber a ANDERSON ROBERTO DA SILVA, Brasileiro, CPF 
329.381.348-86, com endereço à Rua Geolandia, 157, Vila Medeiros, CEP 02217-000  - SP, que lhe foi proposta ação de Execução de 
Título Extrajudicial por Progresso Educacional Ltda, alegando em síntese: Requer o pagamento do valor total e atualizado de R$ 2.381,67, 
referente a contrato de serviços educacionais, o qual gerou as notas promissórias: - nº 1/3, vencida no dia 10 de março de 2016, no valor de 
R$ 187,00; - nº 2/3, vencida no dia 10 de abril de 2016, no valor de R$ 187,00; - nº 3/3, vencida no dia 10 de maio de 2016, no valor de R$ 
187,00; - nº 2/3, vencida no dia 10 de julho de 2016, no valor de R$ 748,55; - nº 3/3, vencida no dia 17 de agosto de 2016, no valor de R$ 
748,55. Estando o réu em lugar ignorado, foi determinada a 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, afixado e publicado na forma da Lei. NADA MAIS. 
Guarulhos, aos 05 de fevereiro de 2020. 
 
Edital de Citação com Prazo de 20 dias. Processo nº 1007997-34.2016.8.26.0009. A Dra. Márcia de Souza Donini Dias Leite, MMª Juíza 
de Direito da 2ª Vara Cível do Foro Regional IX – Vila Prudente/SP, Faz Saber a Rolacind Comércio de Rolamentos e Acessórios Industriais 
Ltda, CNPJ. 50.436.294/0001-77, na pessoa de seu representante legal, que NORTH BANK FOMENTO COMERCIAL LTDA, ajuizou ação 
Monitória para cobrança de R$ 82.954,60 (Junho/2016), onde o executado emitiu (02) cheques de nºs (000269) e (000268), ambos do 
Banco Itaú, bem como o cheque de nº (85003), do Banco do Brasil, onde os mesmos foram devolvidos por insuficiência de fundos, conforme 
documentos descritos e anexados aos autos. Estando o executado 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. NADA MAIS. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. Processo nº 0079820-98.2019.8.26.0100. O MMº Juíz de Direito da 24ª Vara Cível do 
Foro Central/SP, Dr. Claudio Antonio Marquesi, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a DJAVAN DE LIMA ARAÚJO, Brasileiro, Casado, Atleta 
Profissional, RG 2889455, CPF 036.513.381-77, que SUAVE REPRESENTAÇÃO E ASSESSORIA ESPORTIVA LTDA, ajuizou ação 
Monitória em fase de Cumprimento de Sentença, a qual foi julgada procedente condenando o réu ao pagamento de R$ 218.505,72, 
atualizado até (Novembro/2019) e demais cominações legais, nos termos do artigo 513 § 2º, inciso IV, do NCPC. Estando o réu em local 
ignorado, expede-se EDITAL DE INTIMAÇÃO, para que, no prazo de 15 dias úteis, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, 
pague a quantia devidamente atualizada, sob pena de multa de 10% sobre o valor do débito e honorários advocatícios de 10% (artigo 523 e 
parágrafos, do CPC). Fica ciente, ainda, que nos termos do artigo 525 do CPC, transcorrido o período acima indicado sem o pagamento 
voluntário, inicia-se o prazo de 15 dias úteis para que o réu, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios 
autos, sua impugnação. Será o presente edital, afixado e publicado na forma da Lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São 
Paulo, aos 31 de janeiro de 2020. 
 
 
 

Edital de Citação. Processo Físico nº: 0030632-80.2008.8.26.0114. Classe: Assunto: Procedimento Sumário Assunto Principal do Processo 
Informação indisponível >> Requerente: Mrv - Engenharia e Participações Ltda. Requerido: Tubotec - Tubos e Blocos Em Concreto Ltda. Edital 
de Citação. Prazo de 20 dias. Processo nº 0030632-80.2008.8.26.0114. O MM. Juiz de Direito da 10ª Vara Cível, do Foro de Campinas, 
Estado de São Paulo, Dr. Celso Alves de Rezende, na forma da Lei, etc. Faz Saber a(o) Tubotec Tubos e Blocos em Concreto Ltda., 
CNPJ 68.442.326/0001-02, que lhe foi proposta uma ação de Procedimento Sumário por parte de Mrv - Engenharia e Participações Ltda., 
alegando em síntese: A Autora requer a declaração de inexigibilidade de débito, bem como indenização por danos morais. 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 Campinas, aos 17 de janeiro de 2020. 

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO FÍSICO Nº 0002954-70.2011.8.26.0604. A MM. Juíza de Direito da 1ª Vara Cível, 
do Foro de Sumaré, Estado de São Paulo, Dra. ELIZABETH SHALDERS DE OLIVEIRA ROXO, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) 
ELZIO MASSARINI NETO, RG 7605106, CPF 722.499.948-20, com endereço à Avenida Ivo Trevisan, 332, Jardim das Palmeiras, CEP 
13172-260, Sumare SP, JOSE ROBERTO MASSARINI, RG 15125801, CPF 024.721.218-06, com endereço à RUA JOAO VASCONCELOS, 
410, Sumare SP, MARIA CRISTINA DELPHINO MASSARINI, RG 19948341, CPF 029.634.298-00, com endereço à R JOAO 
VASCONCELOS, 410, TOMATEBOM IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, CNPJ 03.912.081/0001-94, com endereço à Avenida Ivo Ter 
visan, 332, Jardim das Palmeiras, CEP 13172-260, Sumare - SP, que lhe foi proposta uma ação de Execução de Título Extrajudicial por parte 
de Clause Brasil Comércio Sementes Ltda, objetivando a quantia de R$ 270.773,37 (02/2010), conforme documentos anexados aos Autos. 
Estando os réus em lugar ignorado, expede-se edital, para que em 03 dias, a fluir dos 20 dias supra, pague o débito atualizado , ocasi 
ão em que a verba honoraria será reduzida pela metade, ou em 15 dias, embargue ou reconheça o crédito do exequente, comprovando o depó 
sito de 30% do valor da execução, inclusive custas e honorários, podendo requerer que o pagamento do restante seja feito em 6 parcelas men 
sais, acrescidas de correção monetária e juros de 1% ao mês, sob pena de penhora de bens e sua avaliação. Não contestada a ação  o réu se 
rá considerado revel e será nomeado curador especial. Nada Mais. Dado e passado nesta cidade de Sumaré, aos 07 de fevereiro de 2020.  

Edital de Citação. Prazo do Edital  20 dias. Processo nº 1010378-54.2017.8.26.01114. O MM. Juiz de Direito da   
3ª Vara Cível da Comarca de Campinas-SP, Dr. Eduardo Bigolin, na forma da lei, etc Faz Saber a Alexandre   
Barros Alonso, CPF sob o nº 201.706.828-46 e Fabiana Pinto Alonso, CPF nº 276.751.158-20, ajuizou Ação de 
Execução proposta por Banco Bradesco S/A, objetivando o recebimento de R$ 30.410,99 (03/2017), referente 
ao empréstimo pessoal nº 236.247.974 e não localizados os réus , expede-se edital para que, em 03 dias, a fluir 
após os 20 dias supra, paguem o quantum reclamado, acrescido de juros e correção monetária, bem como honorári  
os advocatícios fixados em 10% sobre o total do débito atualizado, anotando-se que, efetuado o pagamento no prazo 
de 03 dias, a verba honorária fica reduzida pela metade, tendo o prazo de 15 dias, a afluir após o prazo supra, para 
que ofereçam embargos, facultando aos executados nesse prazo, reconhecendo o crédito do exequente e 
comprovando o depósito de 30% do valor em execução, mais custas e honorários, requererem o pagamento do 
saldo em 06 (seis) parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e juros de 1% ao mês, sendo nomeado 
curador especial em caso de inércia. 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 janeiro de 2020. 

EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0005265-12.2019.8.26.0068. 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 WILLIAN ROBERTO DE SOUZA ROSILIO, CPF nº 154.002.948-47, que por
este Juízo, tramita de uma ação de Cumprimento de Sentença, movida por SOCIEDADE EDUCACIONAL
BRICOR LTDA. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, tendo em vista que foi citado por edital,
nos autos principais, 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$ 21.404,92, 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 Barueri, aos 10
de outubro de 2019.

8ª VARA CÍVEL DA CAPITAL - SP 
Edital de Intimação. Prazo 20 dias. Processo nº 0075280-07.2019.8.26.0100. O Dr. HENRIQUE DADA PAIVA, Juiz de 
Direito da 8ª Vara Cível da Capital - SP. FAZ SABER a KOW COMÉRCIO E CONFECÇÕES LTDA EPP, atual denominação 
de KOW MODAS CONFECÇÕES LTDA, CNPJ. 12.920.593/0001-93, HERON CRISTUS MAIA, CPF. 033.730.053- 45, que 
IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS S/A, ajuizou-lhe a ação de Cumprimento de 
Sentença. Estando os executados em lugar ignorado, foi deferida a INTIMAÇÃO por EDITAL, para que em 15 dias, a fluir 
dos 20 dias supra, efetue o PAGAMENTO da quantia de R$ 104.325,62 (setembro/2019), conf. fls. 03, corrigido e acrescido 
de custas se houver, sob pena de incidência de multa de 10%, pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% e 
expedição de mandado de penhora e avaliação. Fica a parte executada advertida de que, transcorrido o prazo previsto no 
art. 523 do CPC sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que, independentemente de pe-
nhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação. Será o presente afixado e publicado na forma 
da lei. 

2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE TABOÃO DA SERRA – SP 
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1006741-31.2018.8.26.0609 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 DINA SALÃO E ESCOLA DE CABELEIREIROS LTDA - ME, CNPJ. 65.760.852/0001-22, na pessoa de seu representante 
legal; e a EDILAMAR DE BRITO LOPES, CPF. 090.843.168-60, que ITAÚ UNIBANCO S/A, lhes ajuizou uma ação Moni-
tória, para cobrança de R$ 54.589,97 (setembro/2018), referente à cédula de crédito bancário empréstimo para capital de 
giro garantido por recebíveis de cartões (Giropré - parcelas iguais/flex recebíveis de cartões), contrato n° 30059/59172676, 
onde os réus deixaram de honrar com as obrigações contratuais. Encontrando-se o(a)(s) réu(ré)(s) 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 (art. 702 do NCPC), que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, pague a importância demandada, ou ofereça 
embargos monitórios. Fica(m) o(a)(s) réu(ré)(s) advertido(a)(s) de que, se pago o valor, ficará(ão) isento(a)(s) de custas 
processuais; se não oferecidos os embargos, caso em que será nomeado curador especial, ou rejeitados os embargos, 
constituir-se-á, de pleno direito, o título executivo judicial, prosseguindo-se o processo em observância ao disposto no Título 
II do Livro I da Parte Especial, no que for cabível. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. 

1ª VARA DA FAMÍLIA E SUCESSÕES DO FORO REGIONAL II – SANTO AMARO/SP 
EDITAL PARA CONHECIMENTO GERAL. PRAZO DE 30 DIAS. PROC.1070741-81.2019.8.26.0002. O Dr. José Ernesto 
de Souza Bittencourt Rodrigues, Juiz de Direito da 1ª Vara da Família e Sucessões do Foro Regional de Santo Amaro/SP, 
na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) quem possa interessar que neste Juízo tramita a ação de Alteração do Regime de 
Bens movida por ELIO CIRELLI, brasileiro, RG. 17.408.501 e CPF.105.035.498-96 e STELA MARAFIOTE CIRELLI, brasi-
leira, RG. 24.491.335- 3 e CPF. 159.941.368-08, por meio da qual os requerentes indicados intentam alterar o regime de 
bens do casamento de COMUNHÃO PARCIAL DE BENS para SEPARAÇÃO TOTAL. O presente edital é expedido nos 
termos do artigo 734, § 1º do CPC. 


                

   

 





              

 


 

 

 

31ª VARA CÍVEL DA COMARCA DA CAPITAL/SP
Edital de Intimação - Prazo de 20 dias. Processo nº 0078847-46.2019.8.26.0100. O MM. Juiz de 
Direito da 31ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr. CESAR AUGUSTO 
VIEIRA MACEDO, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a ANTONIO CARLOS NUNES JÚNIOR (CPF: 
129.729.658-33) que, nos autos da ação de Cobrança (em fase de cumprimento de sentença), 
movida por ELZA LARA LOEB, pelo presente edital, fi ca intimado para, nos termos do art. 523, 
do N.C.P.C., efetue o pagamento de R$ 64.830,63 (a ser atualizado e acrescido das cominações 
legais desde 10/2019), no prazo de 15 dias, a fl uir após os 20 dias supra, sob pena de multa de 10% 
sobre o valor atualizado da condenação e expedição de mandado de penhora e avaliação. 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, afi xado e publicado na forma da lei. NADA MAIS.

3ª VARA DA COMARCA DE SALTO/SP EDITAL DE INTIMAÇÃO DE LEILÃO ELETRÔNICO. 1º E 2º LEILÃO DE BEM IMÓVEL 
PARA INTIMAÇÃO DE: REQUERENTE: EMPRESA LAVRAS E FARIAS CONSTRUTORA LTDA ME REQUERIDO: JW 
COMÉRCIO DE PAPEIS E EMBALAGENS LTDA (CNPJ/MF 56.295.363/0001-56) REQUERIDO: TANIA REGINA DE ARRUDA 
(CPF/MF 032.232.878-09) REQUERIDO: LUIZA HELENA DE ARRUDA (CPF/MF 286.764.246-91) REQUERIDO: VALDEMIR A. A. 
GOMES (CPF/MF 089.601.748-66) TERINTCER: CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CNPJ/MF 00.360.305/000104) PROCESSO: 
0011180-41.2010.8.26.0526. O DR. CHRISTIANO RODRIGO GOMES DE FREITAS, Juiz de Direito da 3ª Vara da Comarca de 
Salto/SP, na forma da lei, etc. Faz saber que, com fulcro no Prov. CSM 1625/2009 do TJSP, através da ARENA LEILÃO 
(www.arenaleilao.com.br), portal de leilão online, leiloeiro oficial EDUARDO DA SILVA PINTO, JUCESP 980, levará a público pregão 
de venda e arrematação o bem penhorado nos autos em epígrafe. DO INÍCIO DO LEILÃO: 1ª Praça com início no dia 23 de Março 
de 2020, às 10h00min, e com término no dia 25 de Março de 2020 às 10h00min, oportunidade em que o Bem Imóvel será 
entregue a quem mais der acima do valor da avaliação. A 2ª Praça, caso não haja licitantes em primeira apregoação, terá início 
no dia 25 de Março de 2020 às 10h00min, e término no dia 24 de Abril de 2020 às 10h00min, ocasião em que o Bem Imóvel será 
entregue a quem mais der, não sendo aceito lance inferior ao preço considerado vil, 50% (cinquenta por cento) do valor de 
avaliação (Art. 891 do CPC e art. 13 do Prov. CSM nº 1625/2009), bem penhorado a seguir descrito, conforme condição de venda 
constante do presente edital. DO BEM: Imóvel situado na Rua Peru, 72, Salto/SP, assim descrito em sua matrícula: um terreno 
constituído de metade do lote nº 19 da quadra 05, designado por 19-D, situado nesta cidade do loteamento denominado Jardim das 
Nações, medindo 5,00 metros de frente para a Rua Peru, igual medida nos fundos, onde divide com o lote nº 22, da frente aos fundos, 
de ambos os lados, mede 29,00 metros, dividindo de um lado com o lote nº 18 e de outro lado com a outra metade do lote nº 19, 
designado por 19-E, encerrando a área de 145,00 m2. Em referido terreno foi edificado um prédio residencial sob nº 72, situado com 
frente para a Rua Peru, contendo 81,10 m2 de área construída. Matrícula: 26.371 do CRI de Salto/SP. Cadastro: 
01.03.0051.0190.0001. Consta nos autos que o imóvel possui débitos junto a Prefeitura de Salto no valor de R$ 6.954,53 em 
16/01/2020 bem como débito junto à credora CAIXA ECONOMICA FEDERAL referente saldo devedor do financiamento habitacional 
no valor de R$ 13.254,36 em 03/01/2020. AVALIAÇÃO DO IMÓVEL: R$ 230.000,00 (duzentos e trinta mil reais) em julho de 2018, 
fls. 652, atualizado para R$ 242.790,35 (Duzentos e quarenta e dois mil, setecentos e noventa reais e trinta e cinco centavos) 
em fevereiro de 2020, que será atualizado até a data da alienação conforme tabela de atualização monetária do TJSP. DO 
PAGAMENTO E RECIBO DO LEILOEIRO: Os preços dos bens arrematados deverão ser depositados através de guia de depósito 
judicial do Banco do Brasil S.A no prazo de 24 horas da realização do leilão. Cada arrematante receberá um e-mail em até 5 horas 
após o encerramento do leilão com instruções para depósito. Decorrido o prazo sem que o arrematante tenha realizado o depósito, tal 
informação será encaminhada ao MM. Juízo para aplicações legais e cabíveis. Se o credor optar pela não adjudicação (art. 876 do 
CPC) participará da hasta pública e pregões na forma da lei e igualdade de condições, dispensando-se a exibição do preço até o valor 
atualizado do débito, mas se o valor exceder ao seu crédito, depositará dentro de 3 (três) dias a diferença sob pena de tornar-se sem 
efeito a arrematação. DO PAGAMENTO PARCELADO: (art. 895, I, II, do CPC) O interessado em adquirir o bem penhorado em 
prestações poderá apresentar por escrito. Até o inicio do 1º leilão, proposta de aquisição do bem pelo valor não inferior ao da 
avaliação; até o inicio do 2º leilão proposta do valor que não seja considerado preço vil. A proposta conterá, em qualquer hipótese, 
oferta de pagamento de pelo menos 25% (vinte e cinco por cento) do valor do lance à vista e o restante parcelado em até 30 (trinta) 
meses, garantido por caução idônea quando se tratar de móveis, e por hipoteca do próprio bem quando se tratar de imóveis. DA 
COMISSÃO DO LEILOEIRO: O arrematante deverá pagar ao leiloeiro, a título de comissão, o valor correspondente a 5% (cinco por 
cento) do preço da arrematação depositado em conta corrente de instituição bancária a ser indicada pelo sistema gestor na ocasião 
da aquisição judicial. Caso haja desistência do leilão ou acordo extrajudicial antes do início do leilão, a parte devedora arcará com os 
custos do edital e outros referentes à divulgação, desde que devidamente comprovados pela empresa gestora. Caso isso ocorra 
depois de iniciado o leilão, além dos custos, arcará a parte devedora com 2,5% (dois e meio por cento) sobre o valor da avaliação do 
bem, conforme provimento CSM 1625/09 e com despacho deste Juízo competente, com as alterações do provimento CSM 2319/15 e 
Resolução 236/2016 do CNJ, art.7º parágrafo 3º. DA MEAÇÃO DO CÔNJUGE OU COPROPRIETÁRIO: É reservada ao 
coproprietário ou ao cônjuge não executado a preferência na arrematação do bem em igualdade de condições. (art. 843 e 894 do 
CPC). Havendo a arrematação, será reservada a parte do coproprietário, que deverá ser previamente intimado. DO AUTO DE 
ARREMATAÇÃO: Nos moldes do art. 20 do Prov. 1625/09, o auto de arrematação somente será assinado pelo Juiz de Direito após a 
efetiva comprovação do pagamento integral do valor da arrematação e da comissão ou em caso de arrematação parcelada, o 
comprovante do pagamento da primeira parcela referente aos 25% (vinte e cinco por cento) de entrada. Em caso de não pagamento 
aplicar-se-á o disposto do artigo 21 do provimento. Após assinado pelo Juiz, pelo Leiloeiro Oficial e pelo Arrematante será 
considerada perfeita, acabada e irretratável, ainda que sejam julgados procedentes os embargos do executado ou ação autônoma 
que trata o § 4º do art. 903 do CPC. CARTA DE ARREMATAÇÃO: Passado o prazo de 10 (dez) dias úteis, previsto no § 2º do art. 
903 do CPC, sem que tenha havido alegação de qualquer das situações prevista no § 1º do mesmo, será expedida a carta de 
arrematação. DAS DESPESAS E DEMAIS CREDORES HIPOTECÁRIOS: Aplicar-se-á o disposto no art. 908 do CPC. DOS ÔNUS, 
TAXAS E IMPOSTOS: Eventuais ônus, taxas e impostos incidentes, IPTU, aplicar-se-á o art. 130 parágrafo único do Código 
Tributário Nacional. DAS INTIMAÇÕES DO EXECUTADO E CORRESPONSÁVEL, DEMAIS CREDORES: Serão cientificados do dia, 
hora e local da alienação judicial por intermédio do Advogado, em caso de representação incluindo nome do patrono, ficando os 
mesmos intimados das designações supra pelo presente edital, consideram-se intimados por este Edital nos termos do artigo 
889 I e parágrafo único do CPC. Eventuais credores preferenciais dos executados ficam desde já intimados da data e horário dos 
leilões e do prazo de se habilitarem em seus respectivos créditos conforme art. 804 do CPC. Aos participantes da hasta pública é 
defeso alegar desconhecimento das cláusulas deste edital para se eximirem das obrigações geradas, inclusive aquelas de ordem 
criminal, na forma do artigo 358 do Código Penal Brasileiro. Os bens serão vendidos no estado de conservação em que se 
encontram, sem garantia, constituindo ônus do interessado verificar suas condições, antes das datas designadas para a 
alienação judicial eletrônica. Dado e passado nesta cidade de Salto/SP. Advogados: Ricardo Tadeu Strongoli (OAB 208817/SP), 
Fernando Aparecido dos Santos (OAB 234651/SP), Marilena Matiuzzi Corazza (OAB 83187/SP), Celia Mieko Ono Badaro (OAB 
97807/SP). Salto, 10 de Fevereiro de 2019. EDUARDO DA SILVA PINTO LEILOEIRO OFICIAL JUCESP 980 Escrevente Judiciário 
Dr. Christiano Rodrigo Gomes de Freitas, Juiz de Direito. 

3ª VARA DA COMARCA DE SALTO/SP EDITAL DE INTIMAÇÃO DE LEILÃO ELETRÔNICO. 1º E 2º LEILÃO DE BEM MÓVEL 
PARA INTIMAÇÃO DE: EXEQUENTE - LUCIA SETSUKO ITOMAN ME EXECUTADO - ROSELY SILVA SOUTO ME EXECUTADO 
- ROSELY SILVA SOUTO PROCESSO – 0009201-73.2012.8.26.0526 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DUPLICATA. O 
DR. CHRISTIANO RODRIGO GOMES DE FREITAS, Juiz de Direito da 3ª Vara da Comarca de Salto/SP, na forma da lei, etc. Faz 
saber que, com fulcro no Prov. CSM 1625/2009 do TJSP, através da ARENA LEILÃO (www.arenaleilao.com.br), portal de leilão 
online, LEILOEIRO OFICIAL EDUARDO DA SILVA PINTO, JUCESP 980, levará a público pregão de venda e arrematação o bem 
penhorado nos autos em epígrafe. DO INÍCIO DO LEILÃO: 1ª Praça com início no dia 18 de Março de 2020, às 10h00min, e com 
término no dia 20 de Março de 2020 às 10h00min, entregando o bem móvel, a quem mais der valor igual ou superior ao da 
avaliação, ficando desde já designada para a 2ª Praça com início no dia 20 de Março de 2020 às 10h00min, e com o término no 
dia 17 de Abril de 2020 às 10h00min, caso não haja licitantes na 1ª ocasião, o bem imóvel será entregue a quem mais der, não 
sendo aceito lance inferior ao preço considerado vil, 50% (cinquenta por cento) do valor de avaliação atualizado (Art. 891 do CPC 
e art. 13 do Prov. CSM nº 1625/2009), bem penhorado a seguir descrito, conforme condição de venda constante do presente edital. 
DO BEM: 01 veículo FIAT/Palio Fire Flex, 2 portas, ano/modelo 2005/2006, placa HDK-0464, RENAVAM 867750642, cor prata, 
pintura queimada e desgastada, pneus em razoável estado, tapeçaria interna em regular estado, sendo que o banco do 
motorista se encontra rasgado, avaliado em R$ 8.000,00 (Oito mil reais), conforme laudo de reavaliação de fls.304 
(Setembro/2019). Consta bloqueio de circulação, débitos em dívida ativa de R$ 4.745,60 (quatro mil, setecentos e quarenta e cinco 
reais e sessenta centavos) e outros débitos informados em 15/01 no site da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São 
Paulo que perfazem o valor de R$ 1.784,27 (Um mil, setecentos e oitenta e quatro reais e vinte e sete centavos). LOCAL DO BEM: 
Rua Bernardino de Campos, 114, Vila Nova, Salto - SP. DO PAGAMENTO E RECIBO DO LEILOEIRO: Os preços dos bens 
arrematados deverão ser depositados através de guia de depósito judicial do Banco do Brasil S.A, no prazo de 24 horas da realização 
do leilão em até 5 horas pós o encerramento do leilão, cada arrematante receberá um e-mail com instruções para deposito. Decorrido 
o prazo sem que o arrematante tenha realizado o deposito, tal informação será encaminhada ao MM. Juízo para aplicações legais e 
cabíveis. Se o credor optar pela não adjudicação (art. 876 do CPC) participará da hasta pública e pregões na forma da lei e igualdade 
de condições, dispensando-se a exibição do preço, até o valor atualizado do débito, mas se o valor exceder ao seu crédito, 
depositará, dentro de 3 (três) dias, a diferença, sob pena de tornar-se sem efeito a arrematação. DA COMISSÃO DO LEILOEIRO: O 
arrematante deverá pagar ao leiloeiro, a título de comissão, o valor correspondente a 5% (cinco por cento) do preço da arrematação, 
caso haja desistência do leilão, ou acordo extrajudicial, antes do início do leilão, a parte devedora arcará com os custos do edital e 
outros referentes à divulgação desde que devidamente comprovados pela empresa gestora. Caso isso ocorra depois de iniciado o 
leilão, além dos custos, arcará a parte devedora com 2,5% (dois e meio por cento), sobre o valor da avaliação do bem, conforme 
provimento CSM 1625/09 e com despacho deste Juízo competente, com as alterações do provimento CSM 2319/15 e Resolução 
236/2016 do CNJ, art.7º parágrafo 3º. DA MEAÇÃO DO CÔNJUGE OU COPROPRIETÁRIO: É reservada ao coproprietário ou ao 
cônjuge não executado a preferência na a arrematação do bem em igualdade de condições. (art. 843 e 894 do CPC). Havendo a 
arrematação, será reservada a parte do coproprietário, que deverá ser previamente intimado. DO AUTO DE ARREMATAÇÃO: Nos 
moldes do art. 20 do Prov. 1625/09, o auto de arrematação somente será assinado pelo Juiz de Direito após a efetiva comprovação 
do pagamento integral do valor da arrematação e da comissão ou em caso de arrematação parcelada o comprovante do pagamento 
da primeira parcela referente aos 25% (vinte e cinco por cento) de entrada. Em caso de não pagamento, aplicar-se-á o disposto do 
artigo 21 do provimento. Após assinado pelo Juiz, pelo Leiloeiro Oficial, e pelo Arrematante será considerada perfeita, acabada e 
irretratável, ainda que sejam julgados procedentes os embargos do executado ou ação autônoma que trata o § 4º do art. 903 do CPC. 
ORDEM DE ENTREGA: Passado o prazo de 10 (dez) dias úteis, previsto no § 2º do art. 903 do CPC, sem que tenha havido alegação 
de qualquer das situações prevista no § 1º do mesmo, será expedida a ordem de entrega. DAS DESPESAS E DEMAIS CREDORES 
HIPOTECÁRIOS: Aplicar-se-á o disposto no art. 908 do CPC. DOS ÔNUS, TAXAS E IMPOSTOS: Eventuais ônus, taxas e impostos 
incidentes, IPTU, aplicar-se-á o art. 130 parágrafo único do Código Tributário Nacional. DAS INTIMAÇÕES DO EXECUTADO E 
CORRESPONSÁVEL E DEMAIS CREDORES: Serão cientificados do dia, hora e local da alienação judicial por intermédio de do 
Advogado, em caso de representação incluindo nome do patrono, ficando os mesmos intimados das designações supra pelo 
presente edital, nos termos do artigo 889, I, e parágrafo único do CPC. Eventuais credores preferenciais dos executados ficam desde 
já intimados da data e horário dos leilões e do prazo de se habilitarem em seus respectivos créditos conforme art. 804 do CPC. Aos 
participantes da hasta pública, é defeso alegar desconhecimento das cláusulas deste edital. Para se eximirem das obrigações 
geradas, inclusive aquelas de ordem criminal na forma do artigo 358 do Código Penal Brasileiro. Os bens serão vendidos no estado 
de conservação em que se encontram, sem garantia, constituindo ônus do interessado verificar suas condições, antes das 
datas designadas para as alienações judiciais eletrônicas. Dado e passado nesta cidade. Advogados(s): Marcos Alexandre 
Bocchini (OAB 163641/SP), Juliana de Oliveira Ponce Antonio (OAB 298975/SP), Hudson Antonio do Nascimento Chaves (OAB 
313075/SP). Salto, 16 de Janeiro de 2020. EDUARDO DA SILVA PINTO LEILOEIRO OFICIAL JUCESP 980 Escrevente Judiciário 
Dr. Christiano Rodrigo Gomes de Freitas, Juiz de Direito. 

Pet Center Comércio e Participações S.A.
CNPJ/MF Nº 18.328.118/0001-09 - NIRE 35.300.453.824

Ata da Reunião do Conselho de Administração em 19/12/019
1. Data, Hora e Local: Realizada aos 19/12/2019, às 14 hs, excepcionalmente no escritório da Sociedade, na Cidade São 
Paulo/SP, na Rua Doutor Miguel Paulo Capalbo, 135, Bairro Pari. 2. Presença: Presentes todos os membros do Conselho de 
Administração da Companhia, Sergio Zimerman; Tania Zimerman; Gregory Louis Reider; Sr. Claudio Roberto Ely e Piero Paolo 
Picchioni Minardi, restando dispensada a convocação. 3. Mesa: Sergio Zimerman - Presidente; Gregory Louis Reider - Secre-
tário. 4. Ordem do Dia: Deliberar sobre a abertura de filial da Companhia, localizada na Rua Cerro Corá, n. 1950, Bairro Vila 
Romana, São Paulo/SP, e Rua Bairi, n. 448, Bairro Vila Romana, São Paulo/SP, e (ii) a indicação de objeto social para a referida 
filial. 5. Deliberações Tomadas: Instalada a Reunião, após exame e discussão da ordem do dia, os membros do Conselho de 
Administração presentes, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, deliberaram o quanto segue: 5.1. Aprovar, nos 
termos do Artigo 2º do Estatuto Social da Companhia, a abertura da seguinte filial da Companhia: (i) Localizada na Cidade de 
São Paulo, Rua Cerro Corá, n. 1950, Bairro Vila Romana, São Paulo/SP, e Rua Bairi, n. 448, Bairro Vila Romana, São Paulo/SP. 
5.2. Aprovar a indicação do seguinte objeto social para a filial referida no item 5.1, (i) acima: (i) importação, exportação e comér-
cio (inclusive via internet e-commerce) de artigos para animais, rações, acessórios, produtos de uso veterinário, produtos “pet”, 
medicamentos e outros produtos farmacêuticos e agropecuários em geral, produtos para consumo humano, artigos de piscina, 
caça e pesca náutica; (ii) importação, exportação e comércio (inclusive via internet e-commerce) de pássaros, aves, animais 
mamíferos, animais aquáticos vivos, animais exóticos, plantas, flores, sementes; (iii) hospital veterinário 24 horas, com serviços 
de consultório, clínica veterinária, realização de exames, internação, cirurgias e demais procedimentos característicos, presta-
ção de serviços de banho e tosa em animais domésticos; (iv) prestação de serviços de hotel, alojamento, creche para animais 
domésticos (v) a administração e oferecimento de planos de saúde para animais domésticos; e (vi) o oferecimento de serviços 
acessórios veterinários em geral, tais como atendimento domiciliar, teleatendimento e prontuários em geral e (iv) prestação de 
serviços de estacionamento em geral. 5.3. A Diretoria da Companhia fica autorizada a praticar todos os atos necessários para 
a implementação do disposto nos itens 5.1 e 5.2 acima. 6. Encerramento e Aprovação da Ata: Nada mais havendo a tratar, 
foi lavrada e lida a presente ata que, achada conforme e unanimemente aprovada, foi por todos os presentes assinada. São 
Paulo, 19/12/2019. Mesa: Sérgio Zimerman - Presidente; Gregory Louis Reider - Secretário. Conselheiros: Sérgio Zimer-
man; Tania Zimerman; Piero Paolo Picchioni Minardi; Gregory Louis Reider; Claudio Roberto Ely. Jucesp sob o NIRE 
de sua Filial nº 3590601965-5 e registrada sob o nº 75.998/20-8 em 10/02/2020. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.


 


           

                     
    



 

 

Edital de Praça Judicial - Art. 887, § 3º/CPC. Edital de Praça Judicial Online. - Fernando José Cerello Gon-
çalves - Leiloeiro Oficial - Jucesp 844. Cartório da 41ª Vara Cível do Forum Central Cível - Comarca da Ca-
pital - SP. Processo: nº 1059895-75.2014.8.26.0100 (Controle 1178/2014) - Ação de Cumprimento de Sen-
tença -Requerente: Condominio Edificio Garagem Automática Florêncio de Abreu - Requerido: Edmir Farias 
Mira de Asumpção-Box de nº 007-B - localizado no 2º Subsolo do Condomino Edificio Garagem Auto-
matica Florêncio de Abreu localizado a Rua Florêncio de Abreu , 282 no 1º Subdistrito - Bairro da Sé /
SP, com uma área útil de 19,30m². Área comum de 10,2658m2 e uma área total 29,5638 - Contribuinte nº 
001.050.0171. Descrição no edital juntado aos autos e completo e na Matrícula nº 25.824 do 04º C.R.I., 
de SÃO PAULO/SP. Lance mínimo na 1ª praça: R$ 10.000,00 - Lance mínimo na 2ª praça: R$ 6.000,00 
(60% do valor de avaliação) (sujeitos à atualização). Datas das Praças - 1ª Praça começa em 10/03/2020 
às 11h30min, e termina em 13/03/2020 às 11h30min; 2ª Praça começa em 13/03/2020 às 11h31min, e 
termina em 08/04/2020 às 11h30min. Fica o requerido Edmir Farias Mira de Assumpção, bem como 
de sua cônjuge, se casada for, e demais interessados, Intimados das designações supra, caso não 
seja (m) localizado (a) (s) para a intimação pessoal, bem como da Penhora realizada em 16/10/2018.
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Drogaria Penamar Ltda, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 15.136.952/0002-95, Inscrição Estadual: 
145.855.910.118, sito à Rua Vieira de Morais, nº 1299, Campo Belo, CEP: 04617-014, São Paulo, SP. 
Comunicamos o extravio dos documentos fi scais das máquinas de (Uso ou Cessacão de Uso) de equi-
pamento ECF e solicitação da baixa dos (3 três equipamentos que consta com ativos), com as especifi -
cações abaixo descrita: a) 1ª via do Atestado de Intervenção em ECF, emitido no momento da deslacra-
ção do equipamento; b) A Leitura X, emitida antes da deslacração do equipamento e c) A última Redu-
ção Z emitida pelo equipamento. Equipamento (1 um), Fabricante/Modelo: BEMATECH / MP 4000 TH 
FI, Nº de Ordem: BE091210100011324024, Data da Lacração inicial: 04/02/2013 ECF/IF, Equipamen-
to (2 dois), Fabricante/Modelo: BEMATECH / MP 4000 TH FI, Nº de Ordem: BE091210100011324074, 
Data da Lacração inicial: 04/02/2013 ECF/IF, Equipamento (3 três), Fabricante/Modelo: BEMATECH / 
MP 4000 TH FI, Nº de Ordem: BE091210100011323975, Data da Lacração inicial: 04/02/2013 ECF/IF.

DECLARAÇÃO DE EXTRAVIO

International School Serviços de Ensino, Treinamento e Editoração Franqueadora S.A.
CNPJ/MF 18.082.788/0001-98 – NIRE 35.300.486.692

Edital de Convocação de Assembleia Geral Extraordinária
Ficam informados os Srs. Acionistas acerca da convocação para a AGE desta Companhia que ocorrerá no dia 03/03/2020, 
às 10:00 hs, na sede social, na Rua Dr Amâncio de Carvalho, nº 182, sala 411, São Paulo, cuja Ordem do Dia consiste em 
deliberar sobre a destituição dos Srs. Ari de Sá Cavalcante Neto e David Peixoto dos Santos dos cargos de membros do 
Conselho de Administração da Companhia e a eleição dos seus respectivos substitutos. A Companhia aguarda o recebimento 
de informações e/ou documentos dos substitutos para apreciação antes da data da Assembleia Geral Extraordinária. São 
Paulo, 13/02/2020. Ulisses Borges Cardinot – Presidente do Conselho de Administração. (14, 15 e 18/02/2020)

TERRA PRETA AGRONEGÓCIOS S.A.   I   CNPJ/MF Nº 23.851.818/0001-13 NIRE 35300486561   I   
ATA DE AGOE REALIZADA EM 25 DE SETEMBRO DE 2019   I   Data, Hora e Local: 25/09/2019, às 10h, na sede da Companhia.  Convocação 
e Presença: Dispensadas, totalidade dos acionistas da Companhia. Publicações: Demonstrações financeiras relativas ao exercício social 
encerrado em 31/12/2018 publicadas no Diário Oficial Empresarial e no Jornal Gazeta de São Paulo, nas edições de 20.09.2019. Mesa: Sérgio 
Afonso da Silva - Presidente e Lívia Maria Fescina Cariello Moraes - Secretária. Ordem do Dia e Deliberações: Deliberaram e aprovaram: 
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) Alteração dos itens (xvii) e (xviii) do §1º do Artigo 10º do Estatuto Social: “(xvii) alienação e/ou 
transferência a qualquer título de sociedades e/ou participação em sociedades, incluindo mas não se limitando a permutas e versão ao capital de 
outra sociedade, e aprovação de suas condições financeiras e contratuais; (xviii) alienação, transferência a qualquer título e/ou oneração de bens ou 
direitos em valor superior ou equivalente em moeda nacional a US$100.000,00 ao mês, calculado com base na taxa de câmbio para venda vigente 
em operações de comércio exterior na data da transação, ou, na hipótese de superveniente óbice legal ao emprego desse critério de equivalência, 
por valor superior a R$300.000,00 ao mês, corrigidos pelo IGP/DI da Fundação Getúlio Vargas a partir de 15/03/2016, exceto se para sociedade 
controladora da Sociedade ou por ela controlada;” ii) Aumento de capital no valor de R$ 4.068.163,09, com a emissão de 4.068.163 novas 
ações da Companhia, todas ordinárias, sem valor nominal, assim como a integralização de capital social em aberto da Companhia, no valor 
de R$ 110.000,33, ambos 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: “Artigo 6º O capital social subscrito e integralizado é de R$ 10.068.663,09 dividivo em 10.068.663 ações 
ordinárias, sem valor nominal. iv) Lavratura da ata em forma de sumário.  Encerramento: Nada mais. São Paulo, 25/09/2019. Mesa: Sérgio 
Afonso da Silva - Presidente e Lívia Maria Fescina Cariello Moraes - Secretária. JUCESP nº 543.908/19-7 em 14/10/2019.

 
 

1ª VC – Itaquera. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1011782-39.2018. 
8.26.0007. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara Cível, do Foro Regional VII - Itaquera, Estado de 
São Paulo, Dr(a). Luiz Renato Bariani Pérez, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) DENISE 
MATTOS DE OLIVEIRA, Brasileiro, Solteira, Assistente Administrativa, RG 36.038.823-1, CPF 
384.281.258-21, com endereço à Rua Antonio Soares Pais, 283, Vila Sao Geraldo, CEP 08460-500, 
São Paulo - SP, que lhe foi proposta uma ação de Procedimento Comum Cível por parte de AMC - 
Serviços Educacionais LTDA, alegando a inadimplência dos réus referente ao contrato de 
prestação de serviços educacionais firmado em 2013, gerando o montante de R$ 3.342,23 (três mil 
e trezentos e quarenta e dois reais e vinte e três centavos). 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 * 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 27 de janeiro de 2020. 

 
 

1ª VRP – Capital. EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos autos da Ação de 
Usucapião, PROCESSO Nº 0022270-63.2010.8.26.0100 (USUC 477) 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) Albino Antonio, 
Rosa Maximina Antonio, José Dias, Laurinda de Jesus Delgado, Herdeiros de Egydio Cavalari, a 
saber: Carlos Cavallari Netto, Vera Helena Cavallari, Yara Darcy Cavalari de Andrade; réus 
ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais interessados, bem como seus cônjuges, se casados 
forem, herdeiros e/ou sucessores, que Portucale Empreendimentos e Participações Ltda e 
Gonzalez Empreendimentos e Participações Ltda ajuizaram ação de USUCAPIÃO, visando a 
declaração de domínio sobre o imóvel localizado na Rua Soldado Benedito Patrício, nº 144/154 
Parque Novo Mundo, 36º Subdistrito Vila Maria - São Paulo SP, com área de 1.301,86 m², 
contribuinte nº 065.134.0024-4, 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. 

 
 

1ª VC - Vila Prudente. EDITAL DE CITAÇÃO. PRAZO: 20 DIAS. PROC. Nº 0006181-39.2013. 
8.26.0009. O MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível, do Foro Regional IX - Vila Prudente, Estado de 
São Paulo, Dr. Luiz Fernando Pinto Arcuri, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a AMANDA MAUTE 
BELINSKI, Brasileira, CPF 255.851.158-04, que lhe foi proposta uma ação de Monitória por parte 
de AMC - Serviços Educacionais LTDA, alegando em síntese: ser credora do réu do valor de R$ 
18.667,88 (Janeiro/2013), oriundos do Contrato de Prestação de Serviços Educacionais, firmado 
entre as partes, vencido e não pago. Estando a requerida em lugar ignorado, foi determinada a sua 
CITAÇÃO por EDITAL para que no prazo de 15 dias, a fluir após o prazo do Edital, pague o débito, 
ou embargue a ação, ficando isenta de custas e honorários em caso de pagamento, sob pena de 
conversão de mandado inicial em título executivo. Não sendo contestada a ação, a requerida 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 São Paulo, aos 
20 de agosto de 2019. 

 
 
 

11º OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS DA CAPITAL - EDITAL DE INTIMAÇÃO - Lei 9.514/97 - VICENTE 
DE AQUINO CALEMI, Oficial Substituto do 11º Oficial de Registro de Imóveis da Capital/SP, FAZ SABER a to-
dos quantos o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem que, perante esta Serventia, situada na Rua 
Nelson Gama de Oliveira, nº 235, Vila Andrade, foi prenotado sob o nº 1.221.969 o requerimento feito pela CAIXA 
ECONÔMICA FEDERAL - CEF, CNPJ/MF nº 00.360.305/0001-04, na qualidade de credora fiduciária, objetivando 
a intimação da devedora fiduciante, DENISE CLEMENTINA PAULUK PINTO RG nº 38.878.822-7-SSP/SP, CPF/
MF nº 016.993.749-61, brasileira, solteira, maior, comerciante, pela terceira garantidora e avalista ANA CRISTINA 
PAULUK, RG n° 4.417.551-7-SSP/PR, CPF/MF n° 616.496.609-44, brasileira, separada judicialmente, do lar, e 
pela emitente DENISE CLEMENTINA PAULUK ME, CNPJ n° 03.703.408/0001-18, as quais se encontram em local 
ignorado, incerto ou inacessível, conforme certidões expedidas pelos Oficiais de Registro de Títulos e Documentos 
e Civil de Pessoa Jurídica da Capital, de forma que, a teor do que dispõe o § 4º do artigo 26 da Lei 9.514/97, ficam 
intimadas a comparecer neste Serviço de Registro de Imóveis, de segunda a sexta-feira, no horário das 9:00 às 
16:00 horas, pessoalmente ou por meio de representante legal, devidamente qualificado, a fim de efetuarem o paga-
mento das prestações em atraso e demais encargos contratuais, totalizando o débito, em 17 de fevereiro de 2020, 
o valor de R$748.517,30 (Setecentos e quarenta e oito mil, quinhentos e dezessete reais e trinta centavos), 
em conformidade com a forma e condições estabelecidas no contrato particular, com força de escritura pública, re-
gistrado na matrícula nº 203.580, referente aos prédios nº 644, 648 e 652, situado na Rua Geraldo Fraga de Oliveira, 
Jardim São Luiz, 29º Subdistrito - Santo Amaro; -  sendo que o valor acima será acrescido das custas, emolumentos, 
despesas com as tentativas de intimação pessoal da fiducinte, terceira garantidora e emitente de todas as despesas 
com a publicação deste Edital. Ficam INTIMADAS ás mencionadas devedora fiduciante, terceira garantidora e 
emitente que, no dia imediatamente posterior ao da última publicação do presente edital, serão as mesmas consi-
deradas como intimadas e terão o prazo de quinze dias para adimplir o referido pagamento. Decorrido o prazo legal 
para a purgação da mora, à credora-fiduciária será facultado requerer a consolidação da propriedade fiduciária, 
conforme previsto no §7º do artigo 26 da Lei Federal nº 9.514/97. Para que surtam os efeitos legais da intimação, 
sem que possa alegar ignorância, o presente edital está sendo publicado por três dias em um dos jornais de maior 
circulação local. São Paulo, 17 de fevereiro de 2020. VICENTE DE AQUINO CALEMI - OFICIAL SUBSTITUTO.

11º OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS DA CAPITAL - EDITAL DE INTIMAÇÃO - Lei 9.514/97 - VICENTE 
DE AQUINO CALEMI, Oficial Substituto do 11º Oficial de Registro de Imóveis da Capital/SP, FAZ SABER a todos 
quantos o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem que, perante esta Serventia, situada na Rua Nelson 
Gama de Oliveira, nº 235, Vila Andrade, foi prenotado sob o nº 1.276.770 o requerimento feito pelo BANCO 
BRADESCO S/A, CNPJ/MF nº 60.746.948/0001-12, na qualidade de credor fiduciário, objetivando a intimação da 
devedora fiduciante, FERNANDA BUCHABQUI SAENGER RG nº 1003007604-SJS/RS, CPF/MF nº 423.935.310-
68, brasileira, solteira, maior, capaz, advogada, a qual se encontra em local incerto e não sabido, conforme cer-
tidões expedidas pelos Oficiais de Registro de Títulos e Documentos e Civil de Pessoa Jurídica da Capital, de 
forma que, a teor do que dispõe o § 4º do artigo 26 da Lei 9.514/97, fica intimada a comparecer neste Serviço 
de Registro de Imóveis, de segunda a sexta-feira, no horário das 9:00 às 16:00 horas, pessoalmente ou por meio 
de representante legal, devidamente qualificado, a fim de efetuar o pagamento das prestações em atraso e demais 
encargos contratuais, totalizando o débito, em 17 de fevereiro de 2020, o valor de R$37.636,35 (Trinta e sete 
mil, seiscentos e trinta e seis reais e trinta e cinco centavos), em conformidade com a forma e condições 
estabelecidas no contrato particular, com força de escritura pública, registrado na matrícula nº 373.259, referente 
ao Apartamento nº 51A, localizado no 5° pavimento do Bloco A, Edifício Verso, integrante do Condomínio Poema-
Granja Julieta, situado na Rua do Carreiro de Pedra, n 111, 29º Subdistrito - Santo Amaro; -  sendo que o valor 
acima será acrescido das custas, emolumentos, despesas com as tentativas de intimação pessoal da fiduciante e 
de todas as despesas com a publicação deste Edital. Fica INTIMADA à mencionada devedora fiduciante que, no 
dia imediatamente posterior ao da última publicação do presente edital, será a mesma considerada como intimada 
e terá o prazo de quinze dias para adimplir o referido pagamento. Decorrido o prazo legal para a purgação da 
mora, o credor-fiduciário será facultado requerer a consolidação da propriedade fiduciária, conforme previsto no 
§7º do artigo 26 da Lei Federal nº 9.514/97. Para que surtam os efeitos legais da intimação, sem que possa alegar 
ignorância, o presente edital está sendo publicado por três dias em um dos jornais de maior circulação local. São 
Paulo, 17 de fevereiro de 2020. VICENTE DE AQUINO CALEMI - OFICIAL SUBSTITUTO.

 
 

2ª VC – Jandira. EDITAL DE INTIMAÇÃO. PRAZO: 20 DIAS. PROCESSO: 0002699-76.2019. 
8.26.0299. A DRA. JULIANA MORAES CORREGIARI BEI, JUÍZA DE DIREITO DA 2ª VARA CÍVEL 
DA COMARCA DE JANDIRA/SP, forma da lei, etc. Faz saber ao executado, ANDERSON DE 
CAMARGO, brasileiro, CPF/MF: 333.132.908-84, que nos autos da ação de Cumprimento de 
Sentença, ajuizada por FIEO-Fundação Instituto de Ensino para Osasco, foi determinado, nos 
termos do art. 513, §2º, IV do CPC, sua INTIMAÇÃO por EDITAL, para que, no prazo de 15 dias 
úteis, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, pague a quantia de R$ 12.749,45, em 
14/08/2019, sob pena de multa de 10% sobre o valor do débito e honorários advocatícios de 10% 
(artigo 523 e parágrafos, do CPC), ficando ADVERTIDO, independentemente de nova intimação, 
que terá 15 dias úteis a fluir após os 20 dias supra, para oferecer sua impugnação. Será o presente 
edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade 
de Jandira, aos 06 de fevereiro de 2020. 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

2ª VRP – Capital. EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos autos da Ação de 
Usucapião, PROCESSO Nº 1068074-95.2014.8.26.0100. A MM. Juíza de Direito da 2ª Vara de 
Registros Públicos, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dra. Juliana Dias Almeida de 
Filippo, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) Giuseppe Flosi e Comercial Agrícola e Imobiliária 
Brasil Ltda, réus ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais interessados, bem como seus 
cônjuges e/ou sucessores, que Edio Zenezi e Aparecida Alyde Zenezi ajuizaram ação de 
USUCAPIÃO, visando a declaração de domínio do imóvel situado à Rua Basílio Alves Morango, nº 
644, parte do lote 1 da quadra 61, Jardim Brasil, São Paulo/SP, alegando posse mansa e pacífica no 
prazo legal. Estando em termos, expede-se o presente edital para citação dos supramencionados 
para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a fluir após o prazo de 20 (vinte) 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. 

 
 

2ª VRP – Capital. EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos autos da Ação de 
Usucapião, PROCESSO Nº 1050656-76.2016.8.26.0100. O MM. Juiz de Direito da 2ª Vara de 
Registros Públicos, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dra. Vivian Labruna Catapani, na 
forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) Klekim - Comercial, Agrícola, Imobiliária, Importadora e 
Exportadora S/A, Maria Lúcia Pinheiro, Ana Maria Manoel, Altino Pimentel, Laércio Nogueira 
Campos e Siam Rodrigues Ferreira réus ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais 
interessados, bem como seus cônjuges e/ou sucessores, que Francisco Alceni Barreto e Maria 
Socorro Pinheiro Barreto ajuizaram ação de USUCAPIÃO, visando a titularidade de domínio do 
imóvel localizado na Rua Flor do Lírio, 73/A, São Paulo- SP, alegando posse mansa e pacífica no 
prazo legal. Estando em termos, expede-se o presente edital para citação dos supramencionados 
para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a fluir após o prazo de 20 dias, apresentem 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. 

 
 
3ª VC – Capital. EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0046561-15.2019. 
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) ROSANA 
PEIXOTO DE MORAES, CPF 151.316.168-75, e PATRICIA GONÇALVES DE MORAIS, CPF 
321.492.608-08, que AMC Serviços Educacionais LTDA ajuizou-lhes uma ação Monitória, que 
foi julgada procedente, ora em fase de Cumprimento de Sentença, condenando-as ao 
pagamento de R$115.023,47 (atualizado até 30/06/2019). Estando as executadas em lugar 
ignorado, foi determinada a intimação por edital, para que em 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, 
efetue o pagamento do débito atualizado, sob pena de incidência de multa de 10%, e de honorários 
advocatícios de 10%, com expedição de mandado de penhora e avaliação, nos termos do art. 523 do 
CPC. ADVERTÊNCIA: Terão as executadas, independentemente de nova intimação, 15 dias a fluir após 
os 15 dias supra, para oferecerem 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 07 de janeiro de 2020. 

 
 
 
 

 
 

4ª VC – Mauá. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 30 DIAS. PROCESSO Nº 1000627-54.2016. 
8.26.0348 O MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível, do Foro de Mauá, Estado de São Paulo, Dr. 
CESAR AUGUSTO DE OLIVEIRA QUEIROZ ROSALINO, na forma da Lei, etc. FAZ SABER ao 
FRANCISCO PIRES VIEIRA, Brasileiro, RG 32329043, CPF 663.225.969-34, com endereço à 
Avenida Presidente Wilson, 486, Mooca, CEP 05804-900, São Paulo - SP, que lhe foi proposta uma 
ação de Monitória por parte de Carga Pesada Comércio e Locação de Veículos Ltda., alegando 
em síntese: “a empresa autora é credora do réu na importância de R$ 4.792,00, representada pelos 
4 cheques de números 000135, 000134, 000132 e 000131, no valor de R$ 1,198,00 cada um, 
emitidos em 21/03/2012 a 21/07/2012. Tais cheques referem-se a parte do pagamento do contrato 
de compra e venda de um caminhão marca VW, modelo 25370, tipo Trac C/Trator, ano/modelo: 
2008/2008, cor amarela, placas ECT-2066, Renavam: 976854023, vendido pela autora ao réu. 
Ocorre que, na medida em que os cheques eram depositados o banco os devolviam por insuficiência 
de fundos. Face ao não pagamento dos cheques, o autor, por diversas vezes, tentou uma 
composição amigável no intuito de receber seu crédito, culminando com os protestos dos referidos 
cheques junto 2º Tabelião de Notas e Protestos de Mauá. Assim, tendo se tornado infrutífera todas 
as tentativas amigáveis e os meios empregados pela autora para haver do réu o valor de seu 
crédito, recorre à constrição judicial como forma de fazer valer o seu direito.”. 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, efetue o pagamento da quantia especificada na inicial no valor de R$ 4.792,00, devidamente 
atualizada, hipótese em que ficará isento de custas e de honorários advocatícios ou apresente 
embargos. 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. 

5ª VC - Santo Amaro. EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0028182-
97.2017.8.26.0002. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 5ª Vara Cível, do Foro Regional II - Santo Amaro, 
Estado de São Paulo, Dr(a). Eurico Leonel Peixoto Filho, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) 
FONTAMAC COMERCIO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ 
43.109.396/0001-12, na pessoa de seu representante legal, que nos autos da ação de Cumprimento 
de Sentença ajuizada por JOAQUIM ASÉR DE SOUZA CAMPOS ADVOCACIA S/C, foi 
determinada, nos termos do art. 513, §2º, IV do CPC, sua INTIMAÇÃO por EDITAL, para que, no 
prazo de 15 dias úteis, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, pague a quantia de R$ 
396.267,36 (valor em Agosto/2017), sob pena de multa de 10% sobre o valor do débito e honorários 
advocatícios de 10% (art. 523 e parágrafos, do CPC), ficando ADVERTIDO, independentemente de 
nova intimação, que terá o prazo de 15 dias úteis a fluir após os 20 dias supra, para oferecer sua 
impugnação. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei.. NADA MAIS. 
Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 25 de outubro de 2019. 

 
 
 

6ª VC – Barueri. EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0014005-
56.2019.8.26.0068. A MM. Juíza de Direito da 6ª Vara Cível, do Foro de Barueri, Estado de São 
Paulo, Dra. MARIA ELIZABETH DE OLIVEIRA BORTOLOTO, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a 
FRANCINE NITSCHE PRESTES DE OLIVEIRA, CPF. 278.659.748-09, que nos autos da ação de 
Cumprimento de Sentença ajuizada por Instituto Presbiteriano Mackenzie, foi determinada nos 
termos do art. 513, §2º, IV do CPC, sua INTIMAÇÃO por EDITAL, para que, no prazo de 15 dias 
úteis, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, pague a quantia de R$ 42.776,71 (valor 
em 31/10/2019), sob pena de multa de 10% sobre o valor do débito e honorários advocatícios de 
10%. 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 Barueri, aos 20 de janeiro de 2020. 

 
 

 
 

7ª VC – Santana. EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0007322-
10.2019.8.26.0001 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 7ª Vara Cível, do Foro Regional I - Santana, 
Estado de São Paulo, Dr(a). José Carlos de França Carvalho Neto, na forma da Lei, etc. FAZ 
SABER a YANNICK BELLONI SEQUEIRA, CPF. 384.099.008-40 que AMC Serviços 
Educacionais LTDA lhe ajuizou Ação Monitória, ora em fase de Cumprimento de Sentença, 
para o recebimento de R$ 19.290,85 (atualizado até Abril/2019), no prazo de 15 dias, sob pena de 
multa de 10% sobre o valor do débito e honorários advocatícios de 10% (art. 523 e parágrafos, do 
CPC). Fica ainda ADVERTIDO que nos termos do art. 525 do CPC, transcorrido o período acima 
indicado sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 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. 

 
 
 
 
 

8ª VC – Capital. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1061939-
62.2017.8.26.0100. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 8ª Vara Cível, do Foro Central da Capital, Estado 
de São Paulo, Dr(a). Henrique Dada Paiva, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) FERNANDA 
APARECIDA NASCIMENTO MARTINS, CPF. 367.914.958-12, que RAJ FRANCHISING LTDA, lhe 
ajuizou, e também contra á Alexandre Silva dos Reis, uma ação de Execução de Título 
Extrajudicial, para o recebimento de R$108.377,77 (Jun/2017), oriundos do Instrumento Particular 
de Confissão e Outras Avenças, firmado entre as partes em 06/04/2017 vencido e não pago. 
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). S Será o presente edital, 
por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. 

 
 
 

43ª VC - Capital. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1044200-76.2017. 
8.26.0100. O MM. Juiz de Direito da 43ª Vara CÍvel, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr. 
Rodolfo César Milano, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a PAULA HASSTENTEUFEL DE 
OLIVEIRA (CPF. 345.488.438-17), que VSTP EDUCAÇÃO LTDA, lhe ajuizou uma ação de 
Execução para o recebimento de R$7.246,16 (Maio/2017), oriundos do Instrumento Particular de 
Confissão e Novação de Dívida, firmado entre as partes em 29/01/2016 e não pago. 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, afixado e 
publicado na forma da lei. NADA MAIS. 

 
 
 

Processo 1021933-29.2017.8.26.0224 - Procedimento Comum Cível - Acidente de Trânsito - Pro-
gresso e Desenvolvimento de Guarulhos S/A - Proguaru - João Paulo Monteiro dos Santos - - Roberto
Car los  A lves  L ima  -  ED ITAL  DE C ITAÇÃO -  PRAZO DE 20  D IAS .  PROCESSO Nº  1021933 -
29.2017.8.26.0224. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 7ª Vara Cível, do Foro de Guarulhos, Estado de São
Paulo, Dr(a). Domicio Whately Pacheco e Silva, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a JOÃO PAULO MONTEIRO
DOS SANTOS, CPF 050.238.305-43, que lhe foi proposta uma ação de Procedimento Comum Cível por
parte de Progresso e Desenvolvimento de Guarulhos S/A - Proguaru, na qual também é réu ROBERTO
CARLOS ALVES LIMA, objetivando a condenação dos réus solidariamente a indenizar a autora no montante
de R$ 2.388,00, a ser atualizado, a titulo de danos materiais, além das custas, despesas processuais e
honorários advocatícios. Estando o réu JOÃO PAULO MONTEIRO DOS SANTOS em lugar incerto e não
sabido, foi deferida a citação por edital, para que em 15 dias, a fluir do prazo supra, conteste a ação. Não
sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial
(artigo 257, IV, CPC). Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. - ADV:
ANGELA COTIC (OAB 168893/SP), ROSEMEIRE MATOS RIBEIRO (OAB 336569/SP)

EDITAL DE CITAÇÃO. Processo Digital nº:1021692-94.2017.8.26.0114. Classe: Assunto: Procedimento Comum Cível – 
Liminar. Requerente: Combase Comercial Ltda. Requerido: Metalúrgica Moldenox Ltda e outro. EDITAL DE CITAÇÃO de 
MEJA ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS E COBRANÇA. PROCESSO DIGITAL Nº 1021692-94.2017.8.26.0114 - PRAZO DE 
20 DIAS. O(A) MM. Juiz(a) de Direito Auxiliar da 6ª Vara Cível, do Foro de Campinas, Estado de São Paulo, Dr(a). ANDRE 
PEREIRA DE SOUZA, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a todos quanto o presente edital virem ou dele tomarem 
conhecimento, principalmente MEJA ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS E COBRANÇA, CNPJ 04.200.398/0001-60, inclusive 
na pessoa de seu representante legal, João Cabral, CPF 094.331.477-15, endereço ignorado, que por este Juízo e Cartório 
do 6º Ofício Cível se processam os autos da ação de Procedimento Comum Cível – Liminar movida por Combase Comercial 
Ltda, visando a declaração de inexistência de obrigação e nulidade de título, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela 
provisória para sustação dos efeitos do protesto, cumulada com indenização por danos morais, tendo em vista os fatos a 
seguir narrados. O autor afirma que efetuou pedido de compra de produtos fabricados pela correquerida Metalúgica 
Moldenox Ltda, no importe de R$ 6.956,69, e que, em razão da demora na entrega dos produtos, cancelou a compra em 
tempo hábil. A compra referente à Nota Fiscal nº 98803 foi cancelada consoante declaração da própria Moldenox, datada 
de 15/03/2017. Porém, a Moldenox teria sacado a duplicata mercantil, transferindo-a por endosso para a correquerida Meja 
Administração, tendo sido emitida em 02/01/2017, com vencimento para 20/02/2017, mas nunca teria sido encaminhada 
para a autora. Sendo assim, seria ilegal o protesto, haja vista que a venda não chegou a ser concluída, e portanto a autora 
requer a inexigibilidade da duplicata em razão da inexistência de débito, a citação das requeridas para, se o caso, apresentar 
contestação à presente ação, e, ao final, que seja julgado procedente o pedido, com a condenação da Metalúrgica Moldenox 
ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 30.000,00, bem como das verbas sucumbenciais, dando-
se por valor da causa R$ 50.000,00. Encontrando-se o correquerido em lugar incerto e não sabido, foi determinado por este 
Juízo a CITAÇÃO por edital para contestar o feito no prazo de 15 DIAS, nos termos do artigo344 do CPC, bem como foi 
concedida a antecipação dos efeitos da tutela. E constando dos autos ser ignorado o endereço de MEJA ADMINISTRAÇÃO 
DE IMÓVEIS E COBRANÇA, expediu-se o presente edital, pelo qual fica o mesmo CITADO, para todos os termos da inicial, 
bem como PARA APRESENTAR CONTESTAÇÃO NO PRAZO DE 15 DIAS, sendo certo que referido prazo fluirá a partir do 
decurso do prazo do presente edital. O presente edital será afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado 
nesta cidade de Campinas, aos 06 de fevereiro de 2020  

 
 
 
 
 

 

EDITAL DE CITAÇÃO-PRAZO DE 20 DIAS.PROCESSO 1084318-02.2014.8.26.0100. A MMª. Juíza de Direito da 
39ª Vara Cível, do Foro Central Cível da Capital, Estado de São Paulo, Dra. Juliana Pitelli da Guia, na forma da 
Lei, etc. FAZ SABER ao corréu Alexandre Lisboa dos Santos, CPF 312.143.538-86, que Rosenfeld Brasil 
Participações Ltda ajuizou-lhe ação de Despejo Por Falta de Pagamento Cumulado Com Cobrança, na qual 
também são réus Lissan Comércio Varejista de Combustíveis Ltda–ME, Nivaldo Lisboa dos Santos e Juliana 
Viola. O requerente alega, em síntese, ter locado o imóvel localizado na Rua Apeninos, 355, Aclimação, São 
Paulo/SP e que os requeridos não adimpliram com suas obrigações contratuais, estando em mora, com o valor 
de R$ 85.836,39 (setembro/2014). Encontrando-se o corréu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a 
sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 dias, que fluirá 
após o decurso do prazo do presente edital, apresente resposta. Não sendo contestada a ação, o réu será 
considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado 
e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 28 de janeiro de 
2020. 

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 30 DIAS. PROCESSO Nº 1018355-04.2018.8.26.0554. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 3ª Vara Cível, 
do Foro de Santo André, Estado de São Paulo, Dr(a). Flávio Pinella Helaehil, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) CIBELE CORFETE DA 
COSTA, Brasileiro, Separada judicialmente, Auxiliar de Vendas, RG 32.934.259-8, CPF 312.902.788-22, que lhe foi proposta uma ação de 
Procedimento Comum Cível por parte de José Roberto Monteiro dos Santos, alegando em síntese: ajuizada ação de Cobrança pelo 
procedimento Ordinário, objetivando a condenação da ré ao pagamento de R$ 2.000,00 (Agosto/2018) referente débitos relativos aos 
honorários advocatícios do processo nº. 0028678-32.2011.8.26.0554, para que no prazo de 15 dias úteis, pague o debito devidamente 
atualizado e acrescido das demais cominações legais ou querendo ofereçam defesa, sendo advertidos dos artigos 344 e 355, II do NCPC,. 
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 Santo André, aos 31 de outubro de 2019. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. Processo nº 0020034-14.2019.8.26.0007. O MMº Juíz de Direito da 1ª Vara Cível do 
Foro Regional VII – Itaquera/SP, Dr. Luiz Renato Bariani Pérez, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a ROGÉRIO LIÃO MARTINS 
CARNEIRO, Brasileiro, Divorciado, Comerciante, RG 286214544, CPF 176.913.868-42, com endereço à Rua Jose Oiticica Filho, 593, SALA 
3, Itaquera, CEP 08210-510, São Paulo - SP que por este Juízo, tramita ação de Cumprimento de Sentença, movida por Carsil Comércio e 
Pavimentação de Paralelepípedos Ltdame. 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$ 
145.919,10, devidamente atualizada, sob pena de multa de 10% sobre o valor do débito e honorários advocatícios de 10% (artigo 523 e 
parágrafos, do CPC). Fica ciente, ainda, que nos termos do artigo 525 do CPC, transcorrido o período acima indicado sem o pagamento 
voluntário, inicia-se o prazo de 15 dias úteis para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos 
próprios autos, sua impugnação. Será o presente edital, afixado e publicado na forma da Lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de 
São Paulo, aos 16 de dezembro de 2019. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. Processo nº 1027506-48.2017.8.26.0224. O MMº Juíz de Direito da 6ª Vara Cível do Foro 
de Guarulhos/SP, Dr. Mauro Civolani Forlin, na forma da Lei, etc. Faz Saber a ANDERSON ROBERTO DA SILVA, Brasileiro, CPF 
329.381.348-86, com endereço à Rua Geolandia, 157, Vila Medeiros, CEP 02217-000  - SP, que lhe foi proposta ação de Execução de 
Título Extrajudicial por Progresso Educacional Ltda, alegando em síntese: Requer o pagamento do valor total e atualizado de R$ 2.381,67, 
referente a contrato de serviços educacionais, o qual gerou as notas promissórias: - nº 1/3, vencida no dia 10 de março de 2016, no valor de 
R$ 187,00; - nº 2/3, vencida no dia 10 de abril de 2016, no valor de R$ 187,00; - nº 3/3, vencida no dia 10 de maio de 2016, no valor de R$ 
187,00; - nº 2/3, vencida no dia 10 de julho de 2016, no valor de R$ 748,55; - nº 3/3, vencida no dia 17 de agosto de 2016, no valor de R$ 
748,55. Estando o réu em lugar ignorado, foi determinada a 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, afixado e publicado na forma da Lei. NADA MAIS. 
Guarulhos, aos 05 de fevereiro de 2020. 
 
Edital de Citação com Prazo de 20 dias. Processo nº 1007997-34.2016.8.26.0009. A Dra. Márcia de Souza Donini Dias Leite, MMª Juíza 
de Direito da 2ª Vara Cível do Foro Regional IX – Vila Prudente/SP, Faz Saber a Rolacind Comércio de Rolamentos e Acessórios Industriais 
Ltda, CNPJ. 50.436.294/0001-77, na pessoa de seu representante legal, que NORTH BANK FOMENTO COMERCIAL LTDA, ajuizou ação 
Monitória para cobrança de R$ 82.954,60 (Junho/2016), onde o executado emitiu (02) cheques de nºs (000269) e (000268), ambos do 
Banco Itaú, bem como o cheque de nº (85003), do Banco do Brasil, onde os mesmos foram devolvidos por insuficiência de fundos, conforme 
documentos descritos e anexados aos autos. Estando o executado 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. NADA MAIS. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. Processo nº 0079820-98.2019.8.26.0100. O MMº Juíz de Direito da 24ª Vara Cível do 
Foro Central/SP, Dr. Claudio Antonio Marquesi, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a DJAVAN DE LIMA ARAÚJO, Brasileiro, Casado, Atleta 
Profissional, RG 2889455, CPF 036.513.381-77, que SUAVE REPRESENTAÇÃO E ASSESSORIA ESPORTIVA LTDA, ajuizou ação 
Monitória em fase de Cumprimento de Sentença, a qual foi julgada procedente condenando o réu ao pagamento de R$ 218.505,72, 
atualizado até (Novembro/2019) e demais cominações legais, nos termos do artigo 513 § 2º, inciso IV, do NCPC. Estando o réu em local 
ignorado, expede-se EDITAL DE INTIMAÇÃO, para que, no prazo de 15 dias úteis, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, 
pague a quantia devidamente atualizada, sob pena de multa de 10% sobre o valor do débito e honorários advocatícios de 10% (artigo 523 e 
parágrafos, do CPC). Fica ciente, ainda, que nos termos do artigo 525 do CPC, transcorrido o período acima indicado sem o pagamento 
voluntário, inicia-se o prazo de 15 dias úteis para que o réu, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios 
autos, sua impugnação. Será o presente edital, afixado e publicado na forma da Lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São 
Paulo, aos 31 de janeiro de 2020. 
 
 
 

Edital de Citação. Processo Físico nº: 0030632-80.2008.8.26.0114. Classe: Assunto: Procedimento Sumário Assunto Principal do Processo 
Informação indisponível >> Requerente: Mrv - Engenharia e Participações Ltda. Requerido: Tubotec - Tubos e Blocos Em Concreto Ltda. Edital 
de Citação. Prazo de 20 dias. Processo nº 0030632-80.2008.8.26.0114. O MM. Juiz de Direito da 10ª Vara Cível, do Foro de Campinas, 
Estado de São Paulo, Dr. Celso Alves de Rezende, na forma da Lei, etc. Faz Saber a(o) Tubotec Tubos e Blocos em Concreto Ltda., 
CNPJ 68.442.326/0001-02, que lhe foi proposta uma ação de Procedimento Sumário por parte de Mrv - Engenharia e Participações Ltda., 
alegando em síntese: A Autora requer a declaração de inexigibilidade de débito, bem como indenização por danos morais. 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 Campinas, aos 17 de janeiro de 2020. 

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO FÍSICO Nº 0002954-70.2011.8.26.0604. A MM. Juíza de Direito da 1ª Vara Cível, 
do Foro de Sumaré, Estado de São Paulo, Dra. ELIZABETH SHALDERS DE OLIVEIRA ROXO, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) 
ELZIO MASSARINI NETO, RG 7605106, CPF 722.499.948-20, com endereço à Avenida Ivo Trevisan, 332, Jardim das Palmeiras, CEP 
13172-260, Sumare SP, JOSE ROBERTO MASSARINI, RG 15125801, CPF 024.721.218-06, com endereço à RUA JOAO VASCONCELOS, 
410, Sumare SP, MARIA CRISTINA DELPHINO MASSARINI, RG 19948341, CPF 029.634.298-00, com endereço à R JOAO 
VASCONCELOS, 410, TOMATEBOM IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, CNPJ 03.912.081/0001-94, com endereço à Avenida Ivo Ter 
visan, 332, Jardim das Palmeiras, CEP 13172-260, Sumare - SP, que lhe foi proposta uma ação de Execução de Título Extrajudicial por parte 
de Clause Brasil Comércio Sementes Ltda, objetivando a quantia de R$ 270.773,37 (02/2010), conforme documentos anexados aos Autos. 
Estando os réus em lugar ignorado, expede-se edital, para que em 03 dias, a fluir dos 20 dias supra, pague o débito atualizado , ocasi 
ão em que a verba honoraria será reduzida pela metade, ou em 15 dias, embargue ou reconheça o crédito do exequente, comprovando o depó 
sito de 30% do valor da execução, inclusive custas e honorários, podendo requerer que o pagamento do restante seja feito em 6 parcelas men 
sais, acrescidas de correção monetária e juros de 1% ao mês, sob pena de penhora de bens e sua avaliação. Não contestada a ação  o réu se 
rá considerado revel e será nomeado curador especial. Nada Mais. Dado e passado nesta cidade de Sumaré, aos 07 de fevereiro de 2020.  

Edital de Citação. Prazo do Edital  20 dias. Processo nº 1010378-54.2017.8.26.01114. O MM. Juiz de Direito da   
3ª Vara Cível da Comarca de Campinas-SP, Dr. Eduardo Bigolin, na forma da lei, etc Faz Saber a Alexandre   
Barros Alonso, CPF sob o nº 201.706.828-46 e Fabiana Pinto Alonso, CPF nº 276.751.158-20, ajuizou Ação de 
Execução proposta por Banco Bradesco S/A, objetivando o recebimento de R$ 30.410,99 (03/2017), referente 
ao empréstimo pessoal nº 236.247.974 e não localizados os réus , expede-se edital para que, em 03 dias, a fluir 
após os 20 dias supra, paguem o quantum reclamado, acrescido de juros e correção monetária, bem como honorári  
os advocatícios fixados em 10% sobre o total do débito atualizado, anotando-se que, efetuado o pagamento no prazo 
de 03 dias, a verba honorária fica reduzida pela metade, tendo o prazo de 15 dias, a afluir após o prazo supra, para 
que ofereçam embargos, facultando aos executados nesse prazo, reconhecendo o crédito do exequente e 
comprovando o depósito de 30% do valor em execução, mais custas e honorários, requererem o pagamento do 
saldo em 06 (seis) parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e juros de 1% ao mês, sendo nomeado 
curador especial em caso de inércia. 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 janeiro de 2020. 

EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0005265-12.2019.8.26.0068. 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 WILLIAN ROBERTO DE SOUZA ROSILIO, CPF nº 154.002.948-47, que por
este Juízo, tramita de uma ação de Cumprimento de Sentença, movida por SOCIEDADE EDUCACIONAL
BRICOR LTDA. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, tendo em vista que foi citado por edital,
nos autos principais, 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$ 21.404,92, 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 Barueri, aos 10
de outubro de 2019.

8ª VARA CÍVEL DA CAPITAL - SP 
Edital de Intimação. Prazo 20 dias. Processo nº 0075280-07.2019.8.26.0100. O Dr. HENRIQUE DADA PAIVA, Juiz de 
Direito da 8ª Vara Cível da Capital - SP. FAZ SABER a KOW COMÉRCIO E CONFECÇÕES LTDA EPP, atual denominação 
de KOW MODAS CONFECÇÕES LTDA, CNPJ. 12.920.593/0001-93, HERON CRISTUS MAIA, CPF. 033.730.053- 45, que 
IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS S/A, ajuizou-lhe a ação de Cumprimento de 
Sentença. Estando os executados em lugar ignorado, foi deferida a INTIMAÇÃO por EDITAL, para que em 15 dias, a fluir 
dos 20 dias supra, efetue o PAGAMENTO da quantia de R$ 104.325,62 (setembro/2019), conf. fls. 03, corrigido e acrescido 
de custas se houver, sob pena de incidência de multa de 10%, pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% e 
expedição de mandado de penhora e avaliação. Fica a parte executada advertida de que, transcorrido o prazo previsto no 
art. 523 do CPC sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que, independentemente de pe-
nhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação. Será o presente afixado e publicado na forma 
da lei. 

2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE TABOÃO DA SERRA – SP 
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1006741-31.2018.8.26.0609 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 DINA SALÃO E ESCOLA DE CABELEIREIROS LTDA - ME, CNPJ. 65.760.852/0001-22, na pessoa de seu representante 
legal; e a EDILAMAR DE BRITO LOPES, CPF. 090.843.168-60, que ITAÚ UNIBANCO S/A, lhes ajuizou uma ação Moni-
tória, para cobrança de R$ 54.589,97 (setembro/2018), referente à cédula de crédito bancário empréstimo para capital de 
giro garantido por recebíveis de cartões (Giropré - parcelas iguais/flex recebíveis de cartões), contrato n° 30059/59172676, 
onde os réus deixaram de honrar com as obrigações contratuais. Encontrando-se o(a)(s) réu(ré)(s) 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 (art. 702 do NCPC), que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, pague a importância demandada, ou ofereça 
embargos monitórios. Fica(m) o(a)(s) réu(ré)(s) advertido(a)(s) de que, se pago o valor, ficará(ão) isento(a)(s) de custas 
processuais; se não oferecidos os embargos, caso em que será nomeado curador especial, ou rejeitados os embargos, 
constituir-se-á, de pleno direito, o título executivo judicial, prosseguindo-se o processo em observância ao disposto no Título 
II do Livro I da Parte Especial, no que for cabível. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. 

1ª VARA DA FAMÍLIA E SUCESSÕES DO FORO REGIONAL II – SANTO AMARO/SP 
EDITAL PARA CONHECIMENTO GERAL. PRAZO DE 30 DIAS. PROC.1070741-81.2019.8.26.0002. O Dr. José Ernesto 
de Souza Bittencourt Rodrigues, Juiz de Direito da 1ª Vara da Família e Sucessões do Foro Regional de Santo Amaro/SP, 
na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) quem possa interessar que neste Juízo tramita a ação de Alteração do Regime de 
Bens movida por ELIO CIRELLI, brasileiro, RG. 17.408.501 e CPF.105.035.498-96 e STELA MARAFIOTE CIRELLI, brasi-
leira, RG. 24.491.335- 3 e CPF. 159.941.368-08, por meio da qual os requerentes indicados intentam alterar o regime de 
bens do casamento de COMUNHÃO PARCIAL DE BENS para SEPARAÇÃO TOTAL. O presente edital é expedido nos 
termos do artigo 734, § 1º do CPC. 


                

   

 





              

 


 

 

 

31ª VARA CÍVEL DA COMARCA DA CAPITAL/SP
Edital de Intimação - Prazo de 20 dias. Processo nº 0078847-46.2019.8.26.0100. O MM. Juiz de 
Direito da 31ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr. CESAR AUGUSTO 
VIEIRA MACEDO, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a ANTONIO CARLOS NUNES JÚNIOR (CPF: 
129.729.658-33) que, nos autos da ação de Cobrança (em fase de cumprimento de sentença), 
movida por ELZA LARA LOEB, pelo presente edital, fi ca intimado para, nos termos do art. 523, 
do N.C.P.C., efetue o pagamento de R$ 64.830,63 (a ser atualizado e acrescido das cominações 
legais desde 10/2019), no prazo de 15 dias, a fl uir após os 20 dias supra, sob pena de multa de 10% 
sobre o valor atualizado da condenação e expedição de mandado de penhora e avaliação. 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, afi xado e publicado na forma da lei. NADA MAIS.

3ª VARA DA COMARCA DE SALTO/SP EDITAL DE INTIMAÇÃO DE LEILÃO ELETRÔNICO. 1º E 2º LEILÃO DE BEM IMÓVEL 
PARA INTIMAÇÃO DE: REQUERENTE: EMPRESA LAVRAS E FARIAS CONSTRUTORA LTDA ME REQUERIDO: JW 
COMÉRCIO DE PAPEIS E EMBALAGENS LTDA (CNPJ/MF 56.295.363/0001-56) REQUERIDO: TANIA REGINA DE ARRUDA 
(CPF/MF 032.232.878-09) REQUERIDO: LUIZA HELENA DE ARRUDA (CPF/MF 286.764.246-91) REQUERIDO: VALDEMIR A. A. 
GOMES (CPF/MF 089.601.748-66) TERINTCER: CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CNPJ/MF 00.360.305/000104) PROCESSO: 
0011180-41.2010.8.26.0526. O DR. CHRISTIANO RODRIGO GOMES DE FREITAS, Juiz de Direito da 3ª Vara da Comarca de 
Salto/SP, na forma da lei, etc. Faz saber que, com fulcro no Prov. CSM 1625/2009 do TJSP, através da ARENA LEILÃO 
(www.arenaleilao.com.br), portal de leilão online, leiloeiro oficial EDUARDO DA SILVA PINTO, JUCESP 980, levará a público pregão 
de venda e arrematação o bem penhorado nos autos em epígrafe. DO INÍCIO DO LEILÃO: 1ª Praça com início no dia 23 de Março 
de 2020, às 10h00min, e com término no dia 25 de Março de 2020 às 10h00min, oportunidade em que o Bem Imóvel será 
entregue a quem mais der acima do valor da avaliação. A 2ª Praça, caso não haja licitantes em primeira apregoação, terá início 
no dia 25 de Março de 2020 às 10h00min, e término no dia 24 de Abril de 2020 às 10h00min, ocasião em que o Bem Imóvel será 
entregue a quem mais der, não sendo aceito lance inferior ao preço considerado vil, 50% (cinquenta por cento) do valor de 
avaliação (Art. 891 do CPC e art. 13 do Prov. CSM nº 1625/2009), bem penhorado a seguir descrito, conforme condição de venda 
constante do presente edital. DO BEM: Imóvel situado na Rua Peru, 72, Salto/SP, assim descrito em sua matrícula: um terreno 
constituído de metade do lote nº 19 da quadra 05, designado por 19-D, situado nesta cidade do loteamento denominado Jardim das 
Nações, medindo 5,00 metros de frente para a Rua Peru, igual medida nos fundos, onde divide com o lote nº 22, da frente aos fundos, 
de ambos os lados, mede 29,00 metros, dividindo de um lado com o lote nº 18 e de outro lado com a outra metade do lote nº 19, 
designado por 19-E, encerrando a área de 145,00 m2. Em referido terreno foi edificado um prédio residencial sob nº 72, situado com 
frente para a Rua Peru, contendo 81,10 m2 de área construída. Matrícula: 26.371 do CRI de Salto/SP. Cadastro: 
01.03.0051.0190.0001. Consta nos autos que o imóvel possui débitos junto a Prefeitura de Salto no valor de R$ 6.954,53 em 
16/01/2020 bem como débito junto à credora CAIXA ECONOMICA FEDERAL referente saldo devedor do financiamento habitacional 
no valor de R$ 13.254,36 em 03/01/2020. AVALIAÇÃO DO IMÓVEL: R$ 230.000,00 (duzentos e trinta mil reais) em julho de 2018, 
fls. 652, atualizado para R$ 242.790,35 (Duzentos e quarenta e dois mil, setecentos e noventa reais e trinta e cinco centavos) 
em fevereiro de 2020, que será atualizado até a data da alienação conforme tabela de atualização monetária do TJSP. DO 
PAGAMENTO E RECIBO DO LEILOEIRO: Os preços dos bens arrematados deverão ser depositados através de guia de depósito 
judicial do Banco do Brasil S.A no prazo de 24 horas da realização do leilão. Cada arrematante receberá um e-mail em até 5 horas 
após o encerramento do leilão com instruções para depósito. Decorrido o prazo sem que o arrematante tenha realizado o depósito, tal 
informação será encaminhada ao MM. Juízo para aplicações legais e cabíveis. Se o credor optar pela não adjudicação (art. 876 do 
CPC) participará da hasta pública e pregões na forma da lei e igualdade de condições, dispensando-se a exibição do preço até o valor 
atualizado do débito, mas se o valor exceder ao seu crédito, depositará dentro de 3 (três) dias a diferença sob pena de tornar-se sem 
efeito a arrematação. DO PAGAMENTO PARCELADO: (art. 895, I, II, do CPC) O interessado em adquirir o bem penhorado em 
prestações poderá apresentar por escrito. Até o inicio do 1º leilão, proposta de aquisição do bem pelo valor não inferior ao da 
avaliação; até o inicio do 2º leilão proposta do valor que não seja considerado preço vil. A proposta conterá, em qualquer hipótese, 
oferta de pagamento de pelo menos 25% (vinte e cinco por cento) do valor do lance à vista e o restante parcelado em até 30 (trinta) 
meses, garantido por caução idônea quando se tratar de móveis, e por hipoteca do próprio bem quando se tratar de imóveis. DA 
COMISSÃO DO LEILOEIRO: O arrematante deverá pagar ao leiloeiro, a título de comissão, o valor correspondente a 5% (cinco por 
cento) do preço da arrematação depositado em conta corrente de instituição bancária a ser indicada pelo sistema gestor na ocasião 
da aquisição judicial. Caso haja desistência do leilão ou acordo extrajudicial antes do início do leilão, a parte devedora arcará com os 
custos do edital e outros referentes à divulgação, desde que devidamente comprovados pela empresa gestora. Caso isso ocorra 
depois de iniciado o leilão, além dos custos, arcará a parte devedora com 2,5% (dois e meio por cento) sobre o valor da avaliação do 
bem, conforme provimento CSM 1625/09 e com despacho deste Juízo competente, com as alterações do provimento CSM 2319/15 e 
Resolução 236/2016 do CNJ, art.7º parágrafo 3º. DA MEAÇÃO DO CÔNJUGE OU COPROPRIETÁRIO: É reservada ao 
coproprietário ou ao cônjuge não executado a preferência na arrematação do bem em igualdade de condições. (art. 843 e 894 do 
CPC). Havendo a arrematação, será reservada a parte do coproprietário, que deverá ser previamente intimado. DO AUTO DE 
ARREMATAÇÃO: Nos moldes do art. 20 do Prov. 1625/09, o auto de arrematação somente será assinado pelo Juiz de Direito após a 
efetiva comprovação do pagamento integral do valor da arrematação e da comissão ou em caso de arrematação parcelada, o 
comprovante do pagamento da primeira parcela referente aos 25% (vinte e cinco por cento) de entrada. Em caso de não pagamento 
aplicar-se-á o disposto do artigo 21 do provimento. Após assinado pelo Juiz, pelo Leiloeiro Oficial e pelo Arrematante será 
considerada perfeita, acabada e irretratável, ainda que sejam julgados procedentes os embargos do executado ou ação autônoma 
que trata o § 4º do art. 903 do CPC. CARTA DE ARREMATAÇÃO: Passado o prazo de 10 (dez) dias úteis, previsto no § 2º do art. 
903 do CPC, sem que tenha havido alegação de qualquer das situações prevista no § 1º do mesmo, será expedida a carta de 
arrematação. DAS DESPESAS E DEMAIS CREDORES HIPOTECÁRIOS: Aplicar-se-á o disposto no art. 908 do CPC. DOS ÔNUS, 
TAXAS E IMPOSTOS: Eventuais ônus, taxas e impostos incidentes, IPTU, aplicar-se-á o art. 130 parágrafo único do Código 
Tributário Nacional. DAS INTIMAÇÕES DO EXECUTADO E CORRESPONSÁVEL, DEMAIS CREDORES: Serão cientificados do dia, 
hora e local da alienação judicial por intermédio do Advogado, em caso de representação incluindo nome do patrono, ficando os 
mesmos intimados das designações supra pelo presente edital, consideram-se intimados por este Edital nos termos do artigo 
889 I e parágrafo único do CPC. Eventuais credores preferenciais dos executados ficam desde já intimados da data e horário dos 
leilões e do prazo de se habilitarem em seus respectivos créditos conforme art. 804 do CPC. Aos participantes da hasta pública é 
defeso alegar desconhecimento das cláusulas deste edital para se eximirem das obrigações geradas, inclusive aquelas de ordem 
criminal, na forma do artigo 358 do Código Penal Brasileiro. Os bens serão vendidos no estado de conservação em que se 
encontram, sem garantia, constituindo ônus do interessado verificar suas condições, antes das datas designadas para a 
alienação judicial eletrônica. Dado e passado nesta cidade de Salto/SP. Advogados: Ricardo Tadeu Strongoli (OAB 208817/SP), 
Fernando Aparecido dos Santos (OAB 234651/SP), Marilena Matiuzzi Corazza (OAB 83187/SP), Celia Mieko Ono Badaro (OAB 
97807/SP). Salto, 10 de Fevereiro de 2019. EDUARDO DA SILVA PINTO LEILOEIRO OFICIAL JUCESP 980 Escrevente Judiciário 
Dr. Christiano Rodrigo Gomes de Freitas, Juiz de Direito. 

3ª VARA DA COMARCA DE SALTO/SP EDITAL DE INTIMAÇÃO DE LEILÃO ELETRÔNICO. 1º E 2º LEILÃO DE BEM MÓVEL 
PARA INTIMAÇÃO DE: EXEQUENTE - LUCIA SETSUKO ITOMAN ME EXECUTADO - ROSELY SILVA SOUTO ME EXECUTADO 
- ROSELY SILVA SOUTO PROCESSO – 0009201-73.2012.8.26.0526 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DUPLICATA. O 
DR. CHRISTIANO RODRIGO GOMES DE FREITAS, Juiz de Direito da 3ª Vara da Comarca de Salto/SP, na forma da lei, etc. Faz 
saber que, com fulcro no Prov. CSM 1625/2009 do TJSP, através da ARENA LEILÃO (www.arenaleilao.com.br), portal de leilão 
online, LEILOEIRO OFICIAL EDUARDO DA SILVA PINTO, JUCESP 980, levará a público pregão de venda e arrematação o bem 
penhorado nos autos em epígrafe. DO INÍCIO DO LEILÃO: 1ª Praça com início no dia 18 de Março de 2020, às 10h00min, e com 
término no dia 20 de Março de 2020 às 10h00min, entregando o bem móvel, a quem mais der valor igual ou superior ao da 
avaliação, ficando desde já designada para a 2ª Praça com início no dia 20 de Março de 2020 às 10h00min, e com o término no 
dia 17 de Abril de 2020 às 10h00min, caso não haja licitantes na 1ª ocasião, o bem imóvel será entregue a quem mais der, não 
sendo aceito lance inferior ao preço considerado vil, 50% (cinquenta por cento) do valor de avaliação atualizado (Art. 891 do CPC 
e art. 13 do Prov. CSM nº 1625/2009), bem penhorado a seguir descrito, conforme condição de venda constante do presente edital. 
DO BEM: 01 veículo FIAT/Palio Fire Flex, 2 portas, ano/modelo 2005/2006, placa HDK-0464, RENAVAM 867750642, cor prata, 
pintura queimada e desgastada, pneus em razoável estado, tapeçaria interna em regular estado, sendo que o banco do 
motorista se encontra rasgado, avaliado em R$ 8.000,00 (Oito mil reais), conforme laudo de reavaliação de fls.304 
(Setembro/2019). Consta bloqueio de circulação, débitos em dívida ativa de R$ 4.745,60 (quatro mil, setecentos e quarenta e cinco 
reais e sessenta centavos) e outros débitos informados em 15/01 no site da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São 
Paulo que perfazem o valor de R$ 1.784,27 (Um mil, setecentos e oitenta e quatro reais e vinte e sete centavos). LOCAL DO BEM: 
Rua Bernardino de Campos, 114, Vila Nova, Salto - SP. DO PAGAMENTO E RECIBO DO LEILOEIRO: Os preços dos bens 
arrematados deverão ser depositados através de guia de depósito judicial do Banco do Brasil S.A, no prazo de 24 horas da realização 
do leilão em até 5 horas pós o encerramento do leilão, cada arrematante receberá um e-mail com instruções para deposito. Decorrido 
o prazo sem que o arrematante tenha realizado o deposito, tal informação será encaminhada ao MM. Juízo para aplicações legais e 
cabíveis. Se o credor optar pela não adjudicação (art. 876 do CPC) participará da hasta pública e pregões na forma da lei e igualdade 
de condições, dispensando-se a exibição do preço, até o valor atualizado do débito, mas se o valor exceder ao seu crédito, 
depositará, dentro de 3 (três) dias, a diferença, sob pena de tornar-se sem efeito a arrematação. DA COMISSÃO DO LEILOEIRO: O 
arrematante deverá pagar ao leiloeiro, a título de comissão, o valor correspondente a 5% (cinco por cento) do preço da arrematação, 
caso haja desistência do leilão, ou acordo extrajudicial, antes do início do leilão, a parte devedora arcará com os custos do edital e 
outros referentes à divulgação desde que devidamente comprovados pela empresa gestora. Caso isso ocorra depois de iniciado o 
leilão, além dos custos, arcará a parte devedora com 2,5% (dois e meio por cento), sobre o valor da avaliação do bem, conforme 
provimento CSM 1625/09 e com despacho deste Juízo competente, com as alterações do provimento CSM 2319/15 e Resolução 
236/2016 do CNJ, art.7º parágrafo 3º. DA MEAÇÃO DO CÔNJUGE OU COPROPRIETÁRIO: É reservada ao coproprietário ou ao 
cônjuge não executado a preferência na a arrematação do bem em igualdade de condições. (art. 843 e 894 do CPC). Havendo a 
arrematação, será reservada a parte do coproprietário, que deverá ser previamente intimado. DO AUTO DE ARREMATAÇÃO: Nos 
moldes do art. 20 do Prov. 1625/09, o auto de arrematação somente será assinado pelo Juiz de Direito após a efetiva comprovação 
do pagamento integral do valor da arrematação e da comissão ou em caso de arrematação parcelada o comprovante do pagamento 
da primeira parcela referente aos 25% (vinte e cinco por cento) de entrada. Em caso de não pagamento, aplicar-se-á o disposto do 
artigo 21 do provimento. Após assinado pelo Juiz, pelo Leiloeiro Oficial, e pelo Arrematante será considerada perfeita, acabada e 
irretratável, ainda que sejam julgados procedentes os embargos do executado ou ação autônoma que trata o § 4º do art. 903 do CPC. 
ORDEM DE ENTREGA: Passado o prazo de 10 (dez) dias úteis, previsto no § 2º do art. 903 do CPC, sem que tenha havido alegação 
de qualquer das situações prevista no § 1º do mesmo, será expedida a ordem de entrega. DAS DESPESAS E DEMAIS CREDORES 
HIPOTECÁRIOS: Aplicar-se-á o disposto no art. 908 do CPC. DOS ÔNUS, TAXAS E IMPOSTOS: Eventuais ônus, taxas e impostos 
incidentes, IPTU, aplicar-se-á o art. 130 parágrafo único do Código Tributário Nacional. DAS INTIMAÇÕES DO EXECUTADO E 
CORRESPONSÁVEL E DEMAIS CREDORES: Serão cientificados do dia, hora e local da alienação judicial por intermédio de do 
Advogado, em caso de representação incluindo nome do patrono, ficando os mesmos intimados das designações supra pelo 
presente edital, nos termos do artigo 889, I, e parágrafo único do CPC. Eventuais credores preferenciais dos executados ficam desde 
já intimados da data e horário dos leilões e do prazo de se habilitarem em seus respectivos créditos conforme art. 804 do CPC. Aos 
participantes da hasta pública, é defeso alegar desconhecimento das cláusulas deste edital. Para se eximirem das obrigações 
geradas, inclusive aquelas de ordem criminal na forma do artigo 358 do Código Penal Brasileiro. Os bens serão vendidos no estado 
de conservação em que se encontram, sem garantia, constituindo ônus do interessado verificar suas condições, antes das 
datas designadas para as alienações judiciais eletrônicas. Dado e passado nesta cidade. Advogados(s): Marcos Alexandre 
Bocchini (OAB 163641/SP), Juliana de Oliveira Ponce Antonio (OAB 298975/SP), Hudson Antonio do Nascimento Chaves (OAB 
313075/SP). Salto, 16 de Janeiro de 2020. EDUARDO DA SILVA PINTO LEILOEIRO OFICIAL JUCESP 980 Escrevente Judiciário 
Dr. Christiano Rodrigo Gomes de Freitas, Juiz de Direito. 

Pet Center Comércio e Participações S.A.
CNPJ/MF Nº 18.328.118/0001-09 - NIRE 35.300.453.824

Ata da Reunião do Conselho de Administração em 19/12/019
1. Data, Hora e Local: Realizada aos 19/12/2019, às 14 hs, excepcionalmente no escritório da Sociedade, na Cidade São 
Paulo/SP, na Rua Doutor Miguel Paulo Capalbo, 135, Bairro Pari. 2. Presença: Presentes todos os membros do Conselho de 
Administração da Companhia, Sergio Zimerman; Tania Zimerman; Gregory Louis Reider; Sr. Claudio Roberto Ely e Piero Paolo 
Picchioni Minardi, restando dispensada a convocação. 3. Mesa: Sergio Zimerman - Presidente; Gregory Louis Reider - Secre-
tário. 4. Ordem do Dia: Deliberar sobre a abertura de filial da Companhia, localizada na Rua Cerro Corá, n. 1950, Bairro Vila 
Romana, São Paulo/SP, e Rua Bairi, n. 448, Bairro Vila Romana, São Paulo/SP, e (ii) a indicação de objeto social para a referida 
filial. 5. Deliberações Tomadas: Instalada a Reunião, após exame e discussão da ordem do dia, os membros do Conselho de 
Administração presentes, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, deliberaram o quanto segue: 5.1. Aprovar, nos 
termos do Artigo 2º do Estatuto Social da Companhia, a abertura da seguinte filial da Companhia: (i) Localizada na Cidade de 
São Paulo, Rua Cerro Corá, n. 1950, Bairro Vila Romana, São Paulo/SP, e Rua Bairi, n. 448, Bairro Vila Romana, São Paulo/SP. 
5.2. Aprovar a indicação do seguinte objeto social para a filial referida no item 5.1, (i) acima: (i) importação, exportação e comér-
cio (inclusive via internet e-commerce) de artigos para animais, rações, acessórios, produtos de uso veterinário, produtos “pet”, 
medicamentos e outros produtos farmacêuticos e agropecuários em geral, produtos para consumo humano, artigos de piscina, 
caça e pesca náutica; (ii) importação, exportação e comércio (inclusive via internet e-commerce) de pássaros, aves, animais 
mamíferos, animais aquáticos vivos, animais exóticos, plantas, flores, sementes; (iii) hospital veterinário 24 horas, com serviços 
de consultório, clínica veterinária, realização de exames, internação, cirurgias e demais procedimentos característicos, presta-
ção de serviços de banho e tosa em animais domésticos; (iv) prestação de serviços de hotel, alojamento, creche para animais 
domésticos (v) a administração e oferecimento de planos de saúde para animais domésticos; e (vi) o oferecimento de serviços 
acessórios veterinários em geral, tais como atendimento domiciliar, teleatendimento e prontuários em geral e (iv) prestação de 
serviços de estacionamento em geral. 5.3. A Diretoria da Companhia fica autorizada a praticar todos os atos necessários para 
a implementação do disposto nos itens 5.1 e 5.2 acima. 6. Encerramento e Aprovação da Ata: Nada mais havendo a tratar, 
foi lavrada e lida a presente ata que, achada conforme e unanimemente aprovada, foi por todos os presentes assinada. São 
Paulo, 19/12/2019. Mesa: Sérgio Zimerman - Presidente; Gregory Louis Reider - Secretário. Conselheiros: Sérgio Zimer-
man; Tania Zimerman; Piero Paolo Picchioni Minardi; Gregory Louis Reider; Claudio Roberto Ely. Jucesp sob o NIRE 
de sua Filial nº 3590601965-5 e registrada sob o nº 75.998/20-8 em 10/02/2020. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.


 


           

                     
    



 

 

Edital de Praça Judicial - Art. 887, § 3º/CPC. Edital de Praça Judicial Online. - Fernando José Cerello Gon-
çalves - Leiloeiro Oficial - Jucesp 844. Cartório da 41ª Vara Cível do Forum Central Cível - Comarca da Ca-
pital - SP. Processo: nº 1059895-75.2014.8.26.0100 (Controle 1178/2014) - Ação de Cumprimento de Sen-
tença -Requerente: Condominio Edificio Garagem Automática Florêncio de Abreu - Requerido: Edmir Farias 
Mira de Asumpção-Box de nº 007-B - localizado no 2º Subsolo do Condomino Edificio Garagem Auto-
matica Florêncio de Abreu localizado a Rua Florêncio de Abreu , 282 no 1º Subdistrito - Bairro da Sé /
SP, com uma área útil de 19,30m². Área comum de 10,2658m2 e uma área total 29,5638 - Contribuinte nº 
001.050.0171. Descrição no edital juntado aos autos e completo e na Matrícula nº 25.824 do 04º C.R.I., 
de SÃO PAULO/SP. Lance mínimo na 1ª praça: R$ 10.000,00 - Lance mínimo na 2ª praça: R$ 6.000,00 
(60% do valor de avaliação) (sujeitos à atualização). Datas das Praças - 1ª Praça começa em 10/03/2020 
às 11h30min, e termina em 13/03/2020 às 11h30min; 2ª Praça começa em 13/03/2020 às 11h31min, e 
termina em 08/04/2020 às 11h30min. Fica o requerido Edmir Farias Mira de Assumpção, bem como 
de sua cônjuge, se casada for, e demais interessados, Intimados das designações supra, caso não 
seja (m) localizado (a) (s) para a intimação pessoal, bem como da Penhora realizada em 16/10/2018.
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O Banco Santander (Brasil) S/A, torna público, para conhecimento dos interessados, que os 
imóveis de sua propriedade e das empresas de mesmo grupo econômico serão vendidos um a 
um, a quem maior lance oferecer, através de Leilão Online em 20 de fevereiro de 2020 a partir 
das 11h pelo site www.sold.com.br, sendo o Leiloeiro responsável: Alexandre Travassos, com 
escritório na Av. Eng. Luís Carlos Berrini, 105, 4º. Andar - Ed. Berrini One - São Paulo/SP, matrícula 
JUCESP n° 951. O leilão será online, através do portal www.sold.com.br regido pelas normas e 
disposições (incluindo condições de pagamento) consignadas no Edital, disponível no site 
indicado, que os interessados aceitam por adesão sem qualquer restrição ou ressalva e pela 
legislação aplicável. Para imóveis ocupados por terceiros, a desocupação e propositura de 
eventual Ação de Imissão na Posse correrá por conta e risco dos arrematantes. Listagem de 
imóveis a serem leiloados: LOTE 1: Casa c/ 495 m² - Rua Brasiléia, 156, Gramado - Cotia/SP. Lance 
Inicial: R$ 441.000,00. LOTE 2: Casa c/ 125 m² - Rua Direitos Humanos, 109 - Parque Continental 
- Guarulhos/SP. Lance Inicial: R$ 242.550,00. LOTE 3: Casa Desocupada - Rua Irlanda, 561 - 
Independência - Montes Claros/MG. Lance Inicial: R$528.825,00. LOTE 4: Apto c/ 54.77 m² - Av. 
Santos Dumont, 513a - Apto 203, Cond. Residencial Celmar Gonçalves, Vl. Junção - Rio Grande/
RS. Lance Inicial: R$ 82.687,50. LOTE 5: Casa c/ 63.49 m² - Rua Ovídio De Abreu, 2395, Casa 01, 
Cidade Satélite De Juatuba, Juatuba/MG. Lance Inicial: R$ 68.512,50. LOTE 6: Casa c/ 183.28 m² 
- Alameda H-4, 23 - Petrópolis - Maceió/AL. Lance Inicial: R$ 106.312,50. LOTE 7: Casa c/ 150 m² 
- Rua Sebastião Oswaldo Camargo, 324 - Tatuí/SP. Lance Inicial: R$ 110.013,75. LOTE 8: Casa c/ 
83.11 m² - Rua Carlópolis, 143 - Casa 117 - Cond. Residencial Vl. Das Flores, Cotia/SP. Lance Inicial: 
R$ 126.000,00. LOTE 9: Casa c/ 150 m² - Rua Herivelto Martins, 60, Parque Residencial Jaguari - 
Americana/SP. Lance Inicial: R$ 225.390,38. LOTE 10: Casa Desocupada c/ 1000 M² - Rua Das 
Magnólias, 611 - Cond. Pinheiros do Lago - Oriente - Alambari/SP. Lance Inicial: R$ 401.775,00. 
LOTE 11: Apto Desocupado c/ 79.87 m² - Rua Piauí, 822 - Apto 23 - Bloco 1 - Resid. Canto Dos 
Pássaros, Ribeirão Preto/SP. Lance Inicial: R$ 119.625,00. LOTE 12: Casa Desocupada c/ 290 m² 
- Rua Felipe Nery, 116, Porto Alegre/RS. Lance Inicial: R$ 729.300,00. LOTE 13: Casa c/ 2880.44 
m² - Alameda Do Amor Perfeito, 629 - Lt. 36 - Qd. E - Cond. Rancho Dos Arcos, Boituva/SP. Lance 
Inicial: R$ 980.437,50. LOTE 14: Apto c/ 247.40 m² - Rua José De Cristo Moreira, 304 - apto. 111 
- Ed. Palais Royal - Vl. Morumbi - São Paulo/SP. Lance Inicial: R$ 718.751,25. LOTE 16: Apto c/ 219 
m² - Rua Brasília, 94 - Apto 202 - Ed. Villa Lobos - Freguesia de Jacarepaguá - Rio De Janeiro/RJ. 
Lance Inicial: R$ 1.219.837,50. LOTE 17: Casa c/ 450 m² - Rua Dois, 325 - Casa 03 - Cond. Colonial 
Inn - Sairé/PE. Lance Inicial: R$ 343.350,00. LOTE 18: Apto c/ 59.51 m² - Rua Caputira, 41 - Apto. 
302, Ed. Amália Fernandes Chaves Kassisse - Colégio Batista - Belo Horizonte/MG. Lance Inicial: 
R$ 165.375,00. LOTE 19: Apto c/ 48 m² - Av. Marechal Rondon, 320 - Apto. 111 - Bl. 01 - Rossi Mais 
Maracanã - Rio De Janeiro/RJ. Lance Inicial: R$ 139.387,50. LOTE 20: Casa c/ 200 m² - Estrada 
Aderson Ferreira Filho, 8500 - Rua 04, Casa 141 - Cond. Residencial Village Da Serra, Macaé/RJ. 
Lance Inicial: R$ 87.412,50. LOTE 21: Casa c/ 131.70 m² - Rodovia Augusto Montenegro, 3146 - Lt. 
7 - Qd.09 - Resid. Jardim Portugal - Tenone - Belém/PA. Lance Inicial: R$ 203.962,50. LOTE 22: 
Casa c/ 300 m² - Rua Doutor Luiz Amaro Faral, 170 - Pq. Residencial São Pedro - Rio Grande/RS. 
Lance Inicial: R$ 102.375,00. LOTE 23: Casa c/ 555 m² - Rua Da Comunidade, 72 - Casa 1, Resid. 
Dos Pinheiros, Vale Das Amendoeiras - Contagem/MG. Lance Inicial: R$ 154.350,00. LOTE 24: 
Apto Desocupado c/ 76.21 m² - Av. Desembargador Antônio José Miguel Feu Rosa, 665 - Apto 
104, Bl. 18, Cond. Rossi Ideal Vl. Itacaré, Praia Da Baleia - Serra/ES Lance Inicial: R$ 115.830,00. 
LOTE 25: Casa c/ 132 m² - Passeio Imperatriz, 403, Lt. 09 - Qd. Ma-01 - Ilha Solteira/SP. Lance 
Inicial: R$ 90.034,88. LOTE 26: Apto c/ 49 m² - Av. Tenente Coronel Muniz De Aragão, 1625 - Apto 
811 - Bl 1 - Caminho Da Barra 2 - Anil - Rio De Janeiro/RJ. Lance Inicial: R$ 131.985,00. LOTE 27: 
Casa c/ 94.68 m² - Rua Boaventura Da Silva, 529 - Casa 37 - Vl. Santana - Nazaré - Belém/PA. Lance 
Inicial: R$ 203.175,00. LOTE 28: Casa c/ 78 m² - Rua Quintino Bocaiúva, 20 - Apto 103 - Ed. D. Laís 
- Santa Rosa - Belo Horizonte/MG. Lance Inicial: R$ 144.900,00. LOTE 29: Apto c/ 151 m² - Rua 
Cosmorama, 195 - Apto 506 - Cond. Vivendas Do Vale 02 - Cosmorama - Mesquita/RJ. Lance 
Inicial: R$ 222.075,00. LOTE 30: Casa c/ 800 m² - Rua Santos Dumont, 1.265 - Centro - Castilho/
SP. Lance Inicial: R$ 89.775,00. LOTE 31: Casa c/ 484 m² - Rua Barão Do Rio Branco, 895, Centro 
- Presidente Prudente/SP. Lance Inicial: R$ 381.937,50. LOTE 32: Apto c/ 91.91 m² - Rua Andradas, 
163 - Apto 501 - Cond. Monte Carlo - Centro - Rio Grande/RS. Lance Inicial: R$ 148.837,50. LOTE 
33: Apto c/ 70 m² - Rua Tomas Lopes, 300 - apto. 602 - Ed. Alzira Araújo, Penha Circular - Rio De 
Janeiro/RJ. Lance Inicial: R$ 159.586,88. LOTE 34: Apto c/ 54.91 m² - Rua Dos Rouxinois, 555 - apto 
1003 - Torre 01 - Villaggio Manguinhos - Portal 5 - Cond. Amalfi - Morada De Laranjeiras - Serra/
ES Lance Inicial: R$ 97.650,00. LOTE 35: Casa Desocupada c/ 200.00 m² - Rua Vice-Presidente José 
De Alencar, 44 - Casa 01 - Vale Das Palmeiras I - Lagoa - Macaé/RJ Lance Inicial: R$ 247.500,00. 
LOTE 36: Casa c/ 400.00 m² - Rua Goiás, 2077 - Centro, Andradina/SP Lance Inicial: R$ 160.650,00. 
LOTE 37: Apto c/ 63.00 m² - Rua Carlos Antonio Zarzar, 1102, apto 3 - Bl. I - Ed. Camburí - Residencial 
Camburí, Candeias, Jaboatão Dos Guararapes/PE Lance Inicial: R$ 74.025,00. LOTE 38: Apto c/ 
67.94 M² - Av. Ulisses Montarroyos, 6053 - Apto 205 - Ed. Famille Candeias - Jaboatão dos 
Guararapes/PE Lance Inicial: R$ 181.912,50. LOTE 39: Casa c/ 153.70 m² - Rua Deputado Aníbal 
Khuri, 51 - Casa 03 - Jd. Americano - Parque Da Fonte - São José Dos Pinhais/PR Lance Inicial: R$ 
113.400,00. LOTE 40: Casa c/ 302.39 m² - Av. João Monteiro, 235, Lt. 12, Qd. 34, Residencial 
Cambuy, - Araraquara/ SP. Lance Inicial: R$ 228.375,00. LOTE 41: Apto 84.22 m² - Rodovia BR-316, 
S/N - Apto 101 - Bl. D - Torre Felicidade - Pleno Residencial - Centro - Ananindeua/PA Lance Inicial: 
R$ 169.312,50. LOTE 42: Apto c/ 93.00 m² - Rua Visconde De Itamarati, 149, Apto. 202 - Cond. 
Edifício Guapi, Maracanã, Rio De Janeiro/RJ Lance Inicial: R$ 317.362,50. LOTE 43: Apto 
Desocupado c/ 44.28 m² - Av. Otoniel Gomes Tavares, 1287, Apto. 103 - Bl. 6 - Cond. Residencial 
Mar Da Irlanda, São Jose Do Barreto, Macaé/RJ Lance Inicial: R$ 70.950,00. LOTE 44: Casa c/ 
237.30 m² - Rua Rodrigo Belli de Aquino, 55 - Jd. Celeste - Jundiaí/SP Lance Inicial: R$ 299.880,00. 
LOTE 45: Casa c/ 375.00 m² - Rua Castro Alves, 312 - Centro - Tramandaí/RS Lance Inicial: R$ 
287.437,50. LOTE 46: Apto c/ 97.34 m² - Rua Doutor Amarante, 368 - Apto 402 - Ed. Assumpção 
Xavier - Centro - Pelotas/RS Lance Inicial: R$ 183.487,50. LOTE 48: Apto Desocupado c/ 74.23 M² 
- Rua Inácio Vasconcelos, 263, APTO 731, Bl. C - Cond. América do Sul - Ed. Argentina - Messejana 
- Fortaleza/CE Lance Inicial: R$ 152.625,00. LOTE 49: Casa Desocupada c/ 303.40 m² - Av. Eusébio 
de Queiroz, 6085, casa 06 - Cond. Jardim Marambaia - Coite, Eusebio/CE Lance Inicial: R$ 
318.450,00. LOTE 50: Apto c/ 111.62 m² - Rua Celso Cabral do Carmo, 91 - Apto. 304 - Bl. 01 - Cond. 
Residencial Vale das Palmeiras - Vale das Palmeiras - Sete Lagoas/MG Lance Inicial: R$ 111.352,50. 
LOTE 51: Apto Desocupado c/ 280.93 M² - Rua Visconde de Nacar, 163, Apto. 120 - Ed. Terraza Del 
Sole - Real Parque, - São Paulo/SP Lance Inicial: R$ 911.625,00. LOTE 52: Apto Desocupado c/ 
52,42 m² - Rua Euclides da Cunha, 530, Apto. 705 - Residencial Morada Shangri-Lá - Jd. Shangri-La 
A - Londrina/PR Lance Inicial: R$ 159.225,00. LOTE 53: Apto Desocupado c/ 67.14 m² - Rua 
Euclides da Cunha, 530, Apto. 706 -Resid. Morada - Shangri-Lá - Jd. Shangri-La A - Londrina/PR 
Lance Inicial: R$ 194.700,00. LOTE 54: Apto Desocupado c/ 52.42 m² - Rua Euclides da Cunha, 
530, Apto. 1402 - Resid. Morada Shangri-Lá - Jd. Shangri-Lá A - Londrina/PR Lance Inicial: 
R$ 163.350,00. LOTE 55: Apto Desocupado c/ 52.42 m² - Rua Euclides da Cunha, 530 - Apto 1502 
- Resid. Morada Shangri-Lá - Jd. Shangri-La A - Londrina/PR Lance Inicial: R$ 163.350,00. LOTE 56: 
Apto c/ 58.94 m² - Rua Professor Joao de Souza Ribeiro, 859, apto 912, BL. C - Ed. Livorno - Humaita 
- Porto Alegre/RS Lance Inicial: R$ 90.562,50. LOTE 57: Casa c/ 174.00 m² - Rua Eduardo Leite, 
778 - Campos Elíseos - Ribeirão Preto/SP Lance Inicial: R$ 110.250,00. LOTE 58: Apto c/ 73.58 m² 
- Rua Juvenal De Oliveira, 955, Apto. 404 - Bl. G - Cond. Residencial Araucária - Manoel Muller - 
Rolândia/PR Lance Inicial: R$ 107.887,50. LOTE 59: Apto c/ 70.28 m² - Rua Jose Brás Moscow, 
978, apt. 607, Torre A, Cond. Alta Vista Piedade, Piedade, Jaboatão Dos Guararapes/PE. Lance 
Inicial: R$ 190.575,00. LOTE 60: Casa Desocupada c/ 75.46 m² - Rua Manuel Teixeira, 1014, Casa 
01, Cond. Gaivotas Residence, Jose De Alencar, Fortaleza/CE. Lance Inicial: R$ 132.000,00. LOTE 
61: Apto Desocupado c/ 82.17 m² - Rua Coronel Juca, 180, apto 301, Ed. Raul Fontenelle Double 
Space, Meireles, Fortaleza/CE. Lance Inicial: R$ 334.125,00. LOTE 62: Apto Desocupado c/ 147.11 
m² - Av. Oliveira Paiva, 203, apto 102 - Ed. Dom Bosco, Cidade Dos Funcionários, Fortaleza/CE. 
Lance Inicial: R$ 139.425,00. LOTE 63: Apto Desocupado c/ 466.88 m² - Rua Mattia Filizzola, 127, 
apto 51 Cond. Ed. Grand Canyon, Real Parque, São Paulo/SP. Lance Inicial: R$ 1.295.250,00. LOTE 
64: Casa c/ 150.24 m² - Rua Solimões, 118, Residência 04, Resid. Nova Solimões, Vl. Cecilia Maria, 
Santo André/SP. Lance Inicial: R$ 229.950,00. LOTE 65: Apto c/ 88.45 m² - Rua Bruno Cavalcanti 
Feder, 101, apto 88, Bl. B - Cond. Residencial Atua Praça Ibitirama, Quinta Da Paineira, São Paulo/
SP. Lance Inicial: R$ 148.050,00. LOTE 66: Casa 125 m² - Av. Atílio Amadei, 438, Lt. 140, Qd. G, 
Resid. Campo Belo, Pindamonhangaba/SP. Lance Inicial: R$ 192.937,50. LOTE 67: Casa c/ 880 m² 
- Rua Frederico Prante, 283, Bela Vista, Panambi/RS. Lance Inicial: R$ 299.250,00. LOTE 68: Casa 
C/ 114.36 M² - Rua Jose Figliolini, 96, Fundos, Vl. Nilo, São Paulo/SP. Lance Inicial: R$ 137.025,00. 
LOTE 69: Casa c/ 219.25 m² - Rua Francisco De Almeida, 1419, Pq. São Sebastiao, Ribeirão Preto/
SP. Lance Inicial: R$ 136.237,50. LOTE 70: Apto 68 m² - Rua Governador Valadares, 46, apto 301, 
Bl. B - Ed. Costa Do Sol, Ipiranga, Guarapari/ES. Lance Inicial: R$ 86.625,00. LOTE 71: Apto c/ 88.20 
m² - Rua Maranguab, 398, apto 201, Box 04 - Ed. Girassol, Centro, Capão Da Canoa/RS. 
Lance Inicial: R$ 137.812,50. LOTE 72: Apto c/ 54.73 m² - Rua Vigário Albernaz, 497, apto 64 - Ed. 
Maison Albernaz, Vl. Gumercindo, São Paulo/SP. Lance Inicial: R$ 222.862,50. LOTE 73: Casa c/ 
320.63 m²- Rua Pedro Coelho, 268 - (antiga rua dr. Artur trigueiro) - Sambaíba, Santa Maria da 
Vitória/BA. Lance Inicial: R$ 102.375,00. LOTE 74: Casa c/ 168 m² - Rua Lindolfo Cavalcante de 
Albuquerque, 107 - Centro, Buíque/PE. Lance Inicial: R$ 83.475,00. LOTE 75: Casa Desocupada 
c/ 215 m² - Rua Prefeito Elias Gomes de Souza, 587 - Nossa Senhora Do Carmo - Ouricuri/PE. 
Lance Inicial: R$ 70.125,00. LOTE 76: Casa c/ 154.03 m² - Rua Leopoldo Coutinho, 43 - Núcleo 
Residencial Alda Santos Neves - Ibes - Vila Velha/ES. Lance Inicial: R$ 103.398,75. LOTE 77: Casa 
c/ 144. 32 m² - Rua Quatro De Outubro, s/nº - Lt. 16 - Qd. 14 - Centro - Santa Maria Da Vitória/BA. 
Lance Inicial: R$ 40.162,50. LOTE 78: Apto Desocupado c/ 55.02 m² - Rua Arthur Rocha, 345 - apto 
208 - Cond. Residencial Jd. Primavera - Vl. Junção - Rio Grande/RS. Lance Inicial: R$ 90.750,00. 
LOTE 79: Casa Desocupada c/ 180 m² - Rua Alberto Dias Pereira, 240 - Várzea das Flores - Pompéu/
MG. Lance Inicial: R$ 62.700,00. LOTE 80: Casa c/ 137.50 m² - Rua Rogerio Pedroso De Souza, 148 
- Jd. Boa Esperança - Sorocaba/SP. Lance Inicial: R$ 132.300,00. LOTE 81: Casa c/ 98.70 m² - Lagoa 
Dos Patos (Na Prefeitura), 510 - Casa 03 - Praia De Ipitanga - Lauro De Freitas/BA Lance Inicial: 
R$ 164.587,50. LOTE 82: Casa Desocupada c/ 161.52 m² - Rua Do Símbolo, 207 - Casa 13, Jd. 
Ampliação - Cond. Green Space Morumby - São Paulo/SP. Lance Inicial: R$ 382.140,00. LOTE 83: 
Apto c/ 59.13 m² - Av. Francisco Talaia De Moura, 75, apto 104, Ed. Porto Alegre, Rubem Berta, 
Porto Alegre/RS. Lance Inicial: R$ 77.175,00. LOTE 85: Apto c/ 112 m² - Av. Olinto Demarchi, 40, 
apto 144 - Bl. 3 - São Bernardo Cond., Taboão, São Bernardo Do Campo/SP. Lance Inicial: 
R$ 179.550,00. LOTE 86: Apto c/ 94.44 m² - Rua Godofredo Fraga, 14, apto 12 - Ed. Mainá, Marape, 
Santos/SP Lance Inicial: R$ 165.375,00. LOTE 87: Casa c/ 62.07 m² - Rua Joaquim Galvão da Franca 
Pacheco Junior, 140, Pq. Das Rosas, Itu/SP. Lance Inicial: R$ 118.125,00. LOTE 88: Casa c/ 490.58 
m² - Rua Araxá, 67, Casa 130 - Cond. Estância Marambaia, Marambaia, Vinhedo/SP. Lance Inicial: 
R$ 1.516.725,00. LOTE 89: Casa c/ 475.62 m² - Rua Primo Favaro, 438, Jd. Macarenko, Sumaré/
SP. Lance Inicial: R$ 575.662,50. LOTE 90: Apto c/ 68.02 m² - Av. Mazzei, 1091, apto 132, Cond. 
Tons Da Villa, Vl. Mazzei, São Paulo/SP. Lance Inicial: R$ 239.400,00. LOTE 91: Apto c/ 58.68 m² 
- Alameda Afonso Schmidt, 324, apto 23, Ed. Felicitá, Santa Teresinha, São Paulo/SP. Lance Inicial: 
R$ 236.250,00. 

Consulte o Edital completo no site WWW.SOLD.COM.BR 
Informações: (11) 3296-7555 - Av. Engenheiro Luís Carlos Berrini, 105 - 4º andar - 

Brooklin Paulista, São Paulo - SP

COMUNICADO
Em virtude do Carnaval,

informamos às agências e anunciantes
que o Jornal Gazeta de S. Paulo circulará
com edição conjugada conforme abaixo:

22 A 26/02

O departamento comercial receberá
o material para publicação até o

dia 21/02 (sexta-feira) às 17 horas.

EDIÇÕES

w
EDITAL DE LEILÃO

GODOI E GODOI EMPREENDIMENTOS LTDA, pessoa jurídica inscrita no CNPJ/MF sob 
o nº 20.347.111/0001-86, com sede na Rodovia Raposo Tavares, Km 22,14 sala 05, 
conjunto 313-E, Granja Viana - CEP: 06709-015, Cotia -SP, faz saber que, na qualidade 
de credora fiduciária, nos termos do Instrumento Particular de Compra e Venda de Imóvel 
a prazo com Constituição de Alienação Fiduciária e outras avenças, firmado em 06 de maio 
de 2018; onde figura como DEVEDORES FIDUCIANTES, ANA CAROLINE DE 
CAMARGO TEODORO , brasileira, atendente, inscrita no CPF/MF nº 389.503.468-18 e 
portadora da cédula de identidade nº 41.434.435-2, casada com WILLIAN APARECIDO 
TEODORO, brasileiro, jardineiro, inscrito no CPF/MF nº 344.745.218-89, portador da 
cédula de identidade nº 42.716.198-8, ambos residentes e domiciliados na Rua Elias Alves 
da Costa, nº 104, viela 3, Jardim Julio - Barueri/SP - CEP: 06447-380 promoverá a venda 
do imóvel adiante descrito, em Leilão Extrajudicial On-Line e Presencial, nos termos da 
Lei nº 9.514/97, mediante 1º leilão a ser realizado em 04/03/2020 às 15:00h, na Av. 
Eng. Luís Carlos Berrini, 105, 4º and., São Paulo/SP, informações: (11) 4950-9602 ou  
www.superbid.net e, se necessário, em 2º leilão a ser realizado em 05/03/2020 às 15:00h 
no mesmo endereço. Imóvel UM TERRENO URBANO, designado Lote nº 30 da quadra 
“F”, de formato retangular, situado no loteamento denominado “TERRA NOBRE 3” 
localizado no bairro do Furquim, Km 37.600 da Rodovia Raposo Tavares, no Município de 
Comarca de Cotia, Estado de São Paulo, assim descrito: mede 5,00 metros de frente para 
a Rua 18 (Dezoito); igual largura nos fundos; por 25,00 metros da frente aos fundos de 
ambos os lados; encerrando assim uma área superficial de 125,00 metros quadrados; 
confrontando do lado direito visto da rua com o lote nº 31; do lado esquerdo com o lote nº 29 
e pelos fundos com o lote nº 56. Matrícula nº 125.837, do Oficial de Registro de Imóveis de 
Cotia. Cadastrado na Municipalidade de Cotia sob contribuinte nº 23154.12.11.0001.00.000. 
O imóvel será vendido em caráter ad corpus e no estado em que se encontra. O Pagamento 
do valor arrematado deverá ser efetuado em 1 dia útil após o leilão. Valores: 1º Leilão de 
R$ 96.897,48 (noventa e seis mil oitocentos e noventa e sete reais e quarenta e oito 
centavos) e 2º Leilão R$ 117.934,45 (cento e dezessete mil novecentos e trinta e 
quatro reais e quarenta e cinco centavos). Em havendo arrematação, todas as 
despesas, encargos e tributos para regularização e transferência do imóvel serão de 
responsabilidade do arrematante, além da comissão do leiloeiro oficial, no importe de 5% 
(cinco por cento) sobre o valor da arrematação, a qual não está incluída no valor do lance. 
Os interessados poderão participar do leilão pela internet ou fisicamente, no 
endereço declinado acima, em igualdade de condições. Tel.: (11) 4950-9602, e-mail 
imoveis@superbid.net. E para que chegue ao conhecimento de todos, e não possam 
alegar desconhecimento do feito é publicado o presente edital de Leilão. Leiloeiro Oficial 
RENATO SCHLOBACH MOYSÉS - JUCESP nº 654.

Edital de Intimação - Prazo de 20 dias. Processo nº 
0031556-66.2019.8.26.0224 O MM. Juiz de Direito da 10ª 
Vara Cível do Foro de Guarulhos, Estado de São Paulo, Dr. 
Jaime Henriques da Costa, na forma da Lei, etc. Faz saber a 
Thiago Pavuenos de Rosa (CPF: 285.793.758-00), e 
Predilar Imóveis Ltda, (CNPJ: 04.581.033/0001-2) na 
pessoa do seu representante legal, que Silvana Viana 
Barros, ajuizou o presente Cumprimento de Sentença, e 
que pelo presente edital ficam intimados a pagar R$ 
20.422,79 (ago/19) no prazo de 15 dias (úteis), após o prazo 
supra; não pagando, será aplicado multa e honorários de 
10%, com expedição de mandado de penhora e avaliação, 
seguidos de expropriação. Fica ciente ainda que no prazo de 
15 dias (úteis) poderão apresentar impugnação, 
independente de penhora ou nova intimação. Será o presente 
edital, publicado na forma da lei. Nada mais. Dado e passado 
nesta cidade de Guarulhos, aos 05 de fevereiro de 2020.

Edital de Citação - Prazo de 20 dias. Processo nº 
1009410-19.2016.8.26.0224 A MM. Juíza de Direito da 7ª 
Vara Cível do Foro de Guarulhos, Estado de São Paulo, 
Dra. Natália Schier Hinckel, na forma da Lei, etc. Faz saber 
a Efrain Poma Vargas (CPF: 233.457.038-90) que 
Shinobu Augusta Senday Nakamatu ajuizou Ação 
Monitória para receber R$ 1.909,72 (a atualizar) referente 
aos cheques nº 000001, 000003, 000004, 000005 e 000006, 
Banco Itaú S/A, Ag. 341, c/c 19465-4, não honrados pelo 
réu. Estando o requerido em lugar ignorado, foi deferida a 
citação por edital, para que em 15 dias, a fluir após o prazo 
supra, pague o valor devidamente corrigido, e honorários 
advocatícios de 5% do valor atribuído à causa, tornando-se 
isento de custas, ou, embarguem, sob pena de constituírem-
se de pleno direito em títulos executivos judiciais, em caso 
de revelia, 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 
0141541-95.2012.8.26.0100 O MM. Juiz de Direito da 31ª 
Vara Cível do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, 
Dr. Cesar Augusto Vieira Macedo, na forma da Lei, etc. Faz 
saber a Confecções System Ltda. - EPP (CNPJ: 
059.149.971/0001-40) na pessoa do seu representante 
legal; e Kun Joo Kang (CPF: 136.903.368-05), que Adam 
Administração de Bens Ltda., ajuizou Ação de 
Execução de Título Extrajudicial para cobrança de R$ 
224.052,45 (a atualizar) referente a cédula de crédito 
bancário capital de giro nº 00334727300000000910, 
emitida em 06.07.2011 e não honrada pelos executados. 
Estando em lugar ignorado, foi deferida sua citação por 
edital, para que em 03 dias, pague o débito corrigido ou, 
em 15 dias embargue ou reconheça o crédito cobrado, 
depositando 30% do valor exigido, com custas e 
honorários, propondo o pagamento restante em 6 
parcelas mensais. Os prazos fluirão após os 20 dias supra, 
sob pena de penhora. Sendo revel, será nomeado 
curador. Será o presente, publicado na forma da lei.

Edital de Citação - Prazo de 20 dias. Processo nº 
1045765-91.2017.8.26.0224 O MM. Juiz de Direito da 7ª 
Vara Cível do Foro de Guarulhos, Estado de São Paulo, 
Dr. Domicio Whately Pacheco e Silva, na forma da Lei, etc. 
Faz saber a D.A.A.Z. Educação e Treinamento S/C 
Ltda., CNPJ 05.398.412/0001-45, na pessoa do seu 
representante legal, que lhe foi proposta uma Ação de 
Execução de Título Extrajudicial por parte de Miriam 
Guelfi Troiano e Outros, para cobrança de R$ 62.306,78 
(Jan/2019), referente ao contrato de locação e encargos 
do imóvel sito à Av. Tiradentes n. 1425, sl 08, 2º andar, 
Guarulhos/SP, firmado em 20.08.2010 e não honrado 
pelos executados. Estando em lugar ignorado, foi deferida 
sua citação por edital, para que em 03 dias, pague o débito 
corrigido ou, em 15 dias embargue ou reconheça o crédito 
cobrado, depositando 30% do valor exigido, com custas e 
honorários, propondo o pagamento restante em 6 
parcelas mensais. Os prazos fluirão após os 20 dias 
supra, sob pena de penhora. Sendo revel, será nomeado 
curador. Será o presente, publicado na forma da lei.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO 
Estado de São Paulo

TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2020
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº  481/2020

OBJETO: Contratação de empresa especializada para pavimentação em blocos de concreto 
Inter travados de 16 faces, espessura de 8cm, fck de 35 Mpa na Rua Vereador Aurélio Garcez 
Novaes no Bairro do Itagaçaba, Cruzeiro/SP, conforme especificações e demais informações 
constantes dos anexos que integram o presente Edital.
Do Edital: O edital completo poderá ser consultado e/ou obtido a partir da data de início indicada, 
na Rua Cel. José de Castro, 540, centro, Cruzeiro/SP ou através do sitio www.cruzeiro.sp.gov.br.
Data de início: 19/02/2020
Data da abertura: 05/03/2020 às 09:30 h

Cruzeiro, 17 de fevereiro de 2020.
Ana Paula Ferreira Silva

Presidente Comissão de Licitações

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO 
Estado de São Paulo

TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2020
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 482/2020

OBJETO: Contratação de empresa especializada para pavimentação em blocos de concreto 
Inter travados de 16 faces, espessura de 8cm, fck de 35 Mpa nas Ruas Alfredo Ferrão, José 
Pereira da Rosa, Sargento José de Freitas Junior, Manoel dos Santos e Viela José Paulino no 
Bairro Vila Pontilhão, Cruzeiro/SP, conforme especificações e demais informações constantes 
dos anexos que integram o presente Edital.
Do Edital: O edital completo poderá ser consultado e/ou obtido a partir da data de início 
indicada, na Rua Cel. José de Castro, 540, centro, Cruzeiro/SP ou através do sitio www.cruzeiro.
sp.gov.br.
Data de início: 19/02/2020
Data da abertura: 06/03/2020 às 09:30 h

Cruzeiro, 17 de fevereiro de 2020.
Ana Paula Ferreira Silva

Presidente Comissão de Licitações

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO 
Estado de São Paulo

TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2020
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 479/2020

OBJETO: Contratação de empresa especializada para pavimentação em blocos de concreto 
Inter travados de 16 faces, espessura de 8cm, fck de 35 Mpa nas Rua São Vicente no Bairro 
Jardim São José, Cruzeiro/SP, conforme especificações e demais informações constantes dos 
anexos que integram o presente Edital.
Do Edital: O edital completo poderá ser consultado e/ou obtido a partir da data de início 
indicada, na Rua Cel. José de Castro, 540, centro, Cruzeiro/SP ou através do sitio www.cruzeiro.
sp.gov.br.
Data de início: 19/02/2020
Data da abertura: 09/03/2020 às 09:30 h

Cruzeiro, 17 de fevereiro de 2020.
Ana Paula Ferreira Silva

Presidente Comissão de Licitações

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO 
Estado de São Paulo

TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2020
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 480/2020

OBJETO: Contratação de empresa especializada para pavimentação recapeamento asfáltico 
sobre bloco de concreto na Rua Benedito Miranda Rocha no Jardim Europa, Cruzeiro/SP, 
conforme especificações e demais informações constantes dos anexos que integram o presente 
Edital.
Do Edital: O edital completo poderá ser consultado e/ou obtido a partir da data de início 
indicada, na Rua Cel. José de Castro, 540, centro, Cruzeiro/SP ou através do sitio www.cruzeiro.
sp.gov.br.
Data de início: 19/02/2020
Data da abertura: 10/03/2020 às 09:30 h

Cruzeiro, 17 de fevereiro de 2020.
Ana Paula Ferreira Silva

Presidente Comissão de Licitações

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1021571-10.2014.8.26.0005. O(A) 
MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro Regional V - São Miguel Paulista, Estado de São 
Paulo, Dr(a). Trazibulo José Ferreira da Silva, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) EMS 
INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇOS DE BLINDAGENS CIVIS LTDA EPP, CNPJ 
06.946.132/0001- 97, que por parte de Banco Bradesco Cartões S.A. lhe foi proposta uma ação de 
Procedimento Comum Cível objetivando a Cobrança da importância de R$ 49.427,71 referente às 
faturas do cartão de crédito/compra da bandeira VISA, bem como, que seja declarado rescindido o 
contrato de empréstimo pactuado Cartão de crédito/compra contrato n.º 4485430500323618. 
Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, 
para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 (quinze) dias, que fluirá após o 
decurso do prazo do presente edital, 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 17 de dezembro de 2019. 

 
GAZETA DE SÃO PAULO - 18 E 19/02/2020 

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAJOBI
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2020
Processo: 021/2020

Objeto: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA, PARA EXECUÇÃO DE 
RECAPE ASFÁLTICO EM (CBUQ) CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE, DE ACORDO COM PLANILHA 
ORÇAMENTÁRIA, MEMORIAL DESCRITIVO, CRONOGRAMA FÍSICO-FINACEIRO, JUSTIFICATIVA DE PREÇOS E 
PROJETO EM RUAS E AVENIDAS DA CIDADE DE ITAJOBI SP, conforme especificações constantes no anexo I deste 
edital.
Data da Abertura: 17/02/2020
Data de Entrega dos documentos e propostas: 13/03/2020 as 10:00 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 completo e demais anexos encontram-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.

Itajobi, 17 de fevereiro de 2020.
LAIRTO LUIZ PIOVESANA FILHO

Prefeito Municipal
KELLI CRISTIANE NONATO DA SILVA

Setor de Licitações

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIZ ANTÔNIO
AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2020

Acha-se aberto, no MUNICÍPIO DE LUIZ ANTÔNIO / SP, o PREGÃO PRESENCIAL Nº. 006 / 2020 – 
Processo n°. 005 / 2020, do tipo MENOR PREÇO UNITÁRIO (ITEM A ITEM), visando o REGISTRO DE 
PREÇOS para futura e eventual AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, conforme Anexo I – Termo de 
Referência e demais anexos, sendo que esta licitação será regida pela Lei Federal nº. 10.520, de 17 de julho de 
2002, aplicando-se subsidiariamente, no que couberem, as disposições da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações 
e da Lei Complementar nº. 123 / 2006 e suas alterações. ENCERRAMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES: 
DIA 05 (cinco) DE MARÇO DE 2020 (dois mil e vinte), ÀS 09h00min00seg (nove horas). O Edital completo e 
seus anexos poderão ser consultados e retirados gratuitamente pelo site: www.luizantonio.sp.gov.br, diretamente 
no Departamento de Compras e Licitações desta Prefeitura Municipal, localizada na Avenida da Saudade nº. 30, 
Centro, nesta, no horário de expediente, ou solicitado através do e-mail: licitacao@luizantonio.sp.gov.br. 

Demais Informações pelo tel. (16) 3983-9000 – Departamento de Compras e Licitações. 
Luiz Antônio / SP, 17 de fevereiro de 2020. 

(a) GABRIEL CARVALHAES ROSATTI - Prefeito Municipal.

2ªVara Cível de Embu das Artes/SP.Citação.Prazo 20dias.Proc.1004483-52.2019.8.26.0176.A Dra.Barbara Carola Hinderber-
ger Cardoso de Almeida, Juíza de Direito da 2ª Vara Cível de Embu das Artes/SP. Faz saber a J&C Operações & Investimentos 
Ltda-ME CNPJ 28.610.260/0001-06, Aparecida Lopes de Oliveira CPF 068.271.308-27 e José Pereira dos Santos CPF 
053.485.408-70, que Ricardo Barato ajuizou ação comum, objetivando seja julgada procedente, condenando os réus no paga-
mento ao Autor da quantia de R$ 10.000,00, referente aos valores investidos e aos juros devidos pelos rendimentos obtidos na 
aplicação no mercado financeiro pelos réus, condenando ainda no pagamento da quantia de R$ 20.000,00, referente aos danos 
morais sofridos, atualizado e acrescido das custas e despesas processuais, e honorários advocatícios. Estando os réus em 
lugar incerto, expede-se edital de citação, para em 15 dias, a fluir do prazo supra, contestarem a ação, sob pena de serem 
aceitos os fatos, nomeando-se curador especial em caso de revelia. Será o edital, afixado e publicado na forma da lei.        [18,19] 
 

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 30 DIAS. PROCESSO Nº 0022006-31.2018.8.26.0564 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 6ª 
Vara Cível, do Foro de São Bernardo do Campo, Estado de São Paulo, Dr(a). Gustavo Kaedei, na forma da Lei, etc. FAZ 
SABER a(o) FERNANDO MUNHOZ GALERA, CPF/MF n°173.620.038-03, Brasileiro, com endereço à Rua Rio Grande do Sul, 
618, apto 132, Santo Antonio, CEP 09510-021, São Caetano do Sul SP, que lhe foi proposta uma ação de Incidente de 
Desconsideração de Personalidade Jurídica por parte de Ed & F Man Brasil Sa, alegando em síntese: “foi proposta incidente de 
desconsideração da personalidade jurídica da empresa FMG LOGÍSTICA TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO LTDA, CNPJ/ 
MF:08.827.302-080. 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 15dias,que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, apresente 
resposta e apresente as provas cabíveis, na forma do artigo 135 do Código Processo Civil, ficando ciente que no silêncio, será 
nomeado curador especial. 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 17 de janeiro de 2020. 

EDITAL DE CITAÇÃO-PRAZO DE 20 DIAS.PROCESSO Nº1006739-93.2019.8.26.0005 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara 
Cível, do Foro Regional V - São Miguel Paulista, Estado de São Paulo, Dr(a). LUCILIA ALCIONE PRATA, na forma da Lei, etc. 
FAZ SABER a(o) ACONCHEGO SERVIÇOS DE PINTURA E REFORMAS EM GERAL ME,CNPJ 29.411.141/0001-89,e seu 
sócio LAUDENILSON GOMES DA SILVA,CPF 257.040.088-28,em São Paulo-SP,que lhe foi proposta uma ação de Execução 
de Título Extrajudicial por parte de Tintas Palmares Ltda,alegando em síntese: recebimento de R$2.418,38(atualizado até de-
zembro/2019) referente ao contrato de confissão de dívida datado de 15/03/2019 da duplicata nº 000029851A. Encontrandose o 
réu em lugar incerto e não sabido,foi determinada a sua CITAÇÃO,por EDITAL,para os atos e termos da ação proposta e para o 
pagamento integral do débito no prazo de 03dias ou no prazo de 15 dias oferecer embargos à execução podendo no mesmo 
prazo firmar pedido de parcelamento do débito mediante reconhecimento da dívida e depósito judicial de 30% do valor da exe-
cução,incidente também sobre custas e honorários e pagamento do saldo de 70%em seis parcelas mensais,corrigidas moneta-
riamente e acrescida de juros de mora de 1% ao mês ( art. 916,CPC), e sua INTIMAÇÃO DO ARRESTO do bloqueio pelo 
sistema BacenJud no valor de R$ 257,37 Banco Bradesco fls. 79/80. 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.               [18,19] 
 
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1009472-38.2018.8.26.0564 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 9ª 
Vara Cível, do Foro de São Bernardo do Campo, Estado de São Paulo, Dr(a). RODRIGO GORGA CAMPOS, na forma da Lei, 
etc. FAZ SABER a(o) VINICIUS CASTILHO FLORIDO, Brasileiro, CPF 446.764.138-66 que lhe foi proposta uma ação Monitória 
por parte de COOPERATIVA DE CREDITO MUTUO DOS TRANSPORTADORES RODOVIARIOS DE VEICULOS DO ABCD, 
MAUA, RIBEIRAO PIRES E VALE DO PARAIBA, para cobrança de R$ 18.311,03 (abril/2018), referente aos cheques 000613, 
000614, 000615 e 000616, c/c 038331, Bco Bradesco, Ag. 2575. Estando o réu em lugar ignorado, expede-se edital, para que 
em 15 dias, a fluir do prazo supra, pague o valor supra, acrescido dos honorários advocatícios em 5%, com isenção de custas, 
ou no mesmo prazo ofereça embargos, sob pena de ser constituído de pleno direito o título executivo judicial, nomeando-se 
curador especial em caso de revelia. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS.  [18,19] 
 
EDITAL DE CITAÇÃO-PRAZO DE 20DIAS,expedido nos autos da Ação de Usucapião,PROCESSO Nº1010661-48.2015.8.26. 
0405 O MM.Juiz de Direito da 8ªVara Cível,do Foro de Osasco, Estado de São Paulo,Dr.Wilson Lima da Silva, na forma da Lei, 
etc.FAZ SABER a Maria Julia Sindona,RG n/c e CPF n/c e aos réus ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais interessados, 
bem como seus cônjuges e/ou sucessores,que Sidnei de Mendonça e Sâmara Bovolato Mendonça,ajuizaram ação de USUCA-
PIÃO,tendo por objeto o imóvel usucapiendo com a seguinte descrição: um terreno urbano,situada na Avenida Salvador Sindô-
nia nº380,do bairro Jaguaribe do loteamento denominado Jardim Sindona,que assim descreve:mede de frente 10,00metros 
para Av.Salvador Sindonia,mede do lado direito de quem da rua olha para o imóvel 21,00m,confrontando com o lote de proprie-
dade de Sidney de Mendonça,devidamente registrado no 1ºOficial de Registro de imóveis de Osasco,matrícula nº 33.567; mede 
do lado esquerdo de quem da rua olha para o imóvel 23,30m,confrontando com o lote de propriedade de Hairton Santiago,devi-
damente registrado no 1º Oficial de Registro de imóveis de Osasco, matrícula 10.412, mede nos fundos 10,00m confrontando 
com a propriedade de Diva Pacola Gomes, devidamente registrado no 1º Oficial de Registro de Imóveis de Osasco, matrícula nº 
34.062, perfazendo uma área total de 221,50m2. Origem da transcrição nº 14.642 do 16º Oficial de Registro de Imóveis da 
Capital. Cadastrado na Prefeitura Municipal de Osasco como contribuinte nº 23241.64.28.0694.00.000.06, alegando posse 
mansa e pacífica no prazo legal. Estando em termos, expede-se o presente edital para citação dos supramencionados para, no 
prazo de 15 (quinze) dias úteis, a fluir após o prazo de 20 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.         [18,19] 

22ª VARA CÍVEL DA COMARCA CENTRAL / SP
Edital de Citação - Prazo de 30 dias. Processo nº 1066893-88.2016.8.26.0100. O(A) MM. Juiz(a) 
de Direito da 22ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Mario Chiuvite 
Júnior, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a CECÍLIA IVONTE NERES SANTANA, CPF/MF nº 
096.163.328-05, que ORGANIZAÇÃO TOLEDO LARA LTDA, lhe ajuizou Ação de Cobrança, 
Procedimento Comum, para o recebimento de R$ 8.976,48 (Julho/16) mais parcelas vincendas 
até o pagamento, ref. a débitos de alugueres da sala 812, situada a Rua Sete de Abril, nº 261, 
8°and. - SP/SP, condenando-a ainda, ao pagamento das custas, verbas e cominações legais. 
Estando a ré em lugar ignorado, foi deferida a CITAÇÃO por EDITAL, para que em 15 dias, após 
o prazo supra, contestem, sob pena de revelia e confesso. Será o edital, afi xado e publicado na 
forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 30 de outubro de 2019. 

EDITAL DE CITAÇÃO. Processo Digital nº:1032693-71.2016.8.26.0224. Classe: Assunto: Procedimento Comum 
Cível - Defeito, nulidade ou anulação. Requerente: Vanderlei Agostinho da Silveira e outro. Requerido: Hmp Enge-
nharia e Construções Ltda. e outros. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS.PROCESSO Nº 1032693-71.20 
16.8.26.0224. O MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível, do Foro de Guarulhos, Estado de São Paulo, Dr. Ricardo 
Felicio Scaff, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a HMP ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA., CNPJ 55.552. 
160/0001-35,com endereço à Rua Forca Publica, 210, Centro, CEP 07012-030, Guarulhos - SP, que lhe foi propôs-
ta uma ação de Procedimento Comum Cível por parte de Vanderlei Agostinho da Silveira e outro, alegando em 
síntese: Pretende o autor ver reconhecida a nulidade, ou inexistência, dos negócios jurídicos que implicaram a 
alienação do imóvel constituído pela unidade autônoma 514,(flat) com garagem, localizada no Edifício Internacional 
Airport Flat, dos autores para a corré PAGX e, posteriormente, para a corré Damaris. Declaração de Nulidade, ou 
inexistência dessas transações imobiliárias, que venha ser determinada a adjudicação da unidade hoteleira, devi-
damente atualizado. 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 Guarulhos, aos 11 de fevereiro de 2020 

Edital de Citação.Prazo de 20 Dias,expedido nos autos da Ação de Usucapião, PROCESSO Nº 1032054-24.2018.8.26.0114. 
O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro de Campinas, Estado de São Paulo, Dr(a). FABRICIO REALI ZIA, na 
forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) réus ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais interessados, bem como seus 
cônjuges e/ou sucessores, que José Carlos Bueno Pereira, ajuizou(ram) ação de USUCAPIÃO, visando o dois lotes de 
terreno sob nº 18 e 19, quadra 16, pertencentes ao Loteamento denominado Jardim Campineiro, localizados na Avenida 
Maria Luiza Pompeo de Camargo, Jardim Campineiro, nº 274. Ambos os imóveis estão inscritos sob o nº 66 no 2º Cartório 
de Registro de Imóveis de Campinas, cumpre informar que o Requerente adquiriu os referidos lotes, na data de 17 de 
dezembro de 1986 anos, diretamente da proprietária à época, Sra. Marisa Felizardo de Oliveira, por meio de instrumento 
particular de cessão e transferência de direito hereditários, haja vista que esta havia herdado Benedito Luiz Felizardo, tais 
glebas. E alegando posse mansa e pacífica no prazo legal. Estando em termos, expede-se o presente edital para citação 
dos supramencionados para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a fluir após o prazo de 20 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 Campinas, aos 07 de fevereiro de 2020 

FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO 
MÉDICO E HOSPITALAR 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2020-FAMESP/BAURU  
PROCESSO Nº 02582/2020-FAMESP/BAURU

Acha-se à disposição dos interessados do dia 18 de fevereiro ao dia 02 de março 
de 2020, das 08:00 às 12:30 horas e das 13:30 às 17:00 horas, na Célula de Gestão 
de Suprimentos da Fundação para o Desenvolvimento Médico e Hospitalar - FAMESP/
BAURU, localizada na Av. Luiz Edmundo Carrijo Coube, nº 1-100, Jardim Santos 
Dumont, Município de Bauru, Estado de São Paulo, Telefones 14 3103-4113/  
14 303-4115/3103-4118, ou pelo site www.compraeletronica.famesp.org.br, o 
EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2020-FAMESP/BAURU, PROCESSO  
Nº 02585/2019-FAMESP/BAURU, que tem como objetivo a CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM 
RADIOLOGIA E DIAGNÓSTICO POR IMAGEM, PARA ATENDIMENTO AOS 
PACIENTES DO HOSPITAL DE BASE DE BAURU, PELO PERÍODO DE 30 MESES, 
em conformidade com o disposto no Anexo II. A abertura da sessão pública será no 
dia 03 de março de 2020, com início às 09:15 horas.
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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.

A MM. Juíza de Direito, Dra. Julia Gonçalves Cardoso, da 6ª Vara Cível do Foro da Comarca 
de São Caetano do Sul-SP, 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 Falên-
cia que Mubec Indústria e Comércio Ltda move em face de Imbrascom Industria de Componentes 
para Andaimes e Escoramentos Ltda - Processo nº 0000142-07.2013.8.26.0565, e que foi desig-
nada a venda do(s) bem(ns) descrito(s) abaixo, de acordo com as regras expostas a seguir: DO(S) 
BEM(NS) – O(s) bem(s) será(ao) vendido(s) no estado em que se encontra(m). Através do Portal 
www.hastapublica.com.br o usuário tem acesso às fotos e à descrição detalhada do(s) bem(ns) 
a ser(em) apregoado(s). DA VISITAÇÃO - Constitui ônus dos interessados examinar o(s) bem(ns) 
a ser(em) apregoado(s). As visitas deverão ser agendadas via e-mail: operacional@hastapublica.
com.br. DO LEILÃO – O leilão será realizado por MEIO ELETRÔNICO, através do Portal www.
hastapublica.com.br. O 1º pregão que se inicia no dia 02 de março de 2020, encerrando às 
14:00 horas do terceiro dia - 05 de março de 2020. Caso os lances ofertados não atinjam o valor 
de avaliação do(s) bem(ns) no 1º pregão, o leilão seguir-se-á sem interrupção até às 14:00 horas 
do dia 25 de março de 2020 - 2º pregão. DO CONDUTOR DO LEILÃO – O leilão será conduzido 
pelo Leiloeiro Ofi cial Euclides Maraschi Junior – JUCESP 819. DO VALOR MÍNIMO DE VENDA 
DO(S) BEM(NS) – No primeiro pregão, o valor mínimo para a venda do(s) bem(ns) apregoado(s) 
será de 100% do valor da avaliação judicial. No segundo pregão, a alienação dar-se-á pelo maior 
valor ofertado, ainda que inferior ao valor de avaliação, fi cando condicionado à aprovação do 
Magistrado, Ministério Público e Administrador Judicial. DOS LANCES – Os lances poderão 
ser ofertados pela rede Internet, através do Portal www.hastapublica.com.br, em igualdade de 
condições. No caso de não aprovação da venda pelo preço ofertado, o ofertante será comunicado 
e o lance será desconsiderado, com a devolução total da caução. DOS DÉBITOS – O(s) bem(ns) 
será(ão) apregoado(s) sem quaisquer ônus, não havendo sucessão do arrematante nas obri-
gações do devedor (“aquisição originária”), exceto se o arrematante for: 1. sócio da sociedade 
falida, ou sociedade controlada pelo falido; 2. parente, em linha reta ou colateral, até o 4º (quarto) 
grau, consanguíneo ou afi m, do falido ou de sócio da sociedade falida, ou 3. identifi cado como 
agente do falido com o objetivo de fraudar a sucessão (artigo 141, da Lei nº 11.101/2.005). DA 
COMISSÃO DO LEILOEIRO OFICIAL - O arrematante deverá pagar ao Leiloeiro Ofi cial, a título de 
comissão, o valor correspondente a 5% (cinco por cento) do preço de arrematação do(s) bem(ns). O 
pagamento da comissão do Leiloeiro Ofi cial deverá ser realizado em até 24 (vinte e quatro) horas a 
contar do encerramento do leilão, através de deposito junto ao Banco Itaú agência 0150 na conta 
corrente nº 26.800-1 em nome de HASTAPUBLICABR Promotora de Eventos Ltda. CNPJ nº 
16.792.811/0001-02. Caso o arrematante não efetue o pagamento dentro do prazo de 24 (vinte e 
quatro) horas da homologação do leilão, a arrematação será cancelada e o proponente pagará multa 
de 3% (três por cento) sobre o valor do lance, sendo que 2% (dois por cento) da multa será destinado 
à Massa Falida e 1% (um por cento) será destinado à Leiloeira em razão do serviço prestado, poden-
do, ainda, o Juiz aprovar a venda do(s) bem(ns) para o segundo colocado, pelo último lance por ele 
ofertado (Art. 21 do Provimento 1625/2009). Na hipótese de não serem efetuados os pagamentos 
devidos pelo arrematante no prazo estipulado, será desfeita a arrematação e a posse dos bens será 
retomada pela Massa Falida, devendo o arrematante devolvê-los no estado de conservação e locali-
zação que os recebeu, além de fi carem retidos os valores já depositados em favor da Massa Falida. 
Desfeita a arrematação pelo Juiz, por motivos alheios à vontade do arrematante, serão restituídos ao 
mesmo os valores pagos e relativos ao preço do(s) bem(ns) arrematado(s) e à comissão do Leiloeiro 
Ofi cial, deduzidas as despesas incorridas. As demais condições obedecerão ao que dispõe a Lei nº 
11.101/2.005 e, no que couber, o CPC, o Decreto nº 21.981/32, com as alterações introduzidas pelo 
Decreto nº 22.427/33, que regulamenta a profi ssão de Leiloeiro Ofi cial e o caput do artigo 335, do 
CP. Todas as regras e condições do Leilão estão disponíveis no Portal www.hastapublica.com.br. 
A publicação deste edital supre eventual insucesso das notifi cações pessoais e dos respec-
tivos patronos. DESCRIÇÃO DO BEM: Bens móveis arrecadados, localizados no depósito do 
leiloeiro. 5 - Serra marca S-RAMOS 340, cor azul e laranja, com motor marca Vtop Voges mod. 
UTF 9014, nº 250610, 3 cv, 1725 RPM com esteiras em ferro, nos dois lados da máquina, AVALIA-
DO em R$ 13.480,00; 6 - Serra elétrica-marca FRANHO- FRH 260, maq. Nº 02101107, modelo 
FRH motor 3,0 cv 220v 60Hz, data fabricação. 11/07, AVALIADO em R$ 16.000,00; 8 - Esteira 
de metal, produto 030527388014, SF3880 (nº inelegível) M4210/14, data 10/02/09, AVALIADO em 
R$ 1.600,00; 11 - Furadeira de bancada fabricados por S.A Yadoya Indústria de Furadeiras, 
mod. fys32, serie:274, máquina nº 1173, AVALIADO em R$ 3.440,00; 12 - Furadeira de bancada 
fabricados por S.A Yadoya Indústria de Furadeiras, mod. fys32, serie:274, máquina nº 1170, 
AVALIADO em R$ 3.440,00; 13 - Prensa excêntrica fabricada por ind. Mecânica Jundiá, tipo INC, 
capacidade 45 toneladas nº 8024/020678, AVALIADO em R$ 9.920,00; 14 - Compressor- marca 
WAYNE, com motor de indução trifásica nº 0687, Cv 5, V220/380, modelo 184T, RPM 3500, 600Hz, 
AVALIADO em R$ 3.600,00; 15 - Compressor- marca DOUAT (c/motor de indução, monofásico, 
modelo 656 HO 187, 60Hz, 2CV 1720 rpm), cilindrica 352 cm³, pressão max. 10,5 atm 150 libras, 
deslocamento:280 litros por minuto, velocidade:800RPM, potência 2 cv, tipo CD2V- 280/200, nº7728, 
AVALIADO em R$ 1.040,00;  16 - Talha sem nº de identifi cação, com cerca de 3,70m (altura) por 
4,10m (largura), com motor, AVALIADO em R$ 8.000,00; 18 - 120 Unidades de módulos D1 (an-
daimes com medida de 1,20x1,00m) avaliada cada uma por 120,00, TOTALIZANDO R$ 6.720,00. 
Valor total dos bens: R$ 67.240,00. É de responsabilidade do arrematante verifi car as despesas 
tributárias ou custos relativos à desmontagem, remoção, transporte sobre o bem arrematado. São 
Caetano do Sul, 04 de dezembro de 2019. Julia Gonçalves Cardoso - Juíza de Direito

EDITAL DE LEILÃO

O MM. Juiz de Direito, Dr. Tiago Henriques Papaterra Limongi, da 1ª Vara de Falências e Recupe-
rações Judiciais do Foro Central Cível da Comarca de São Paulo, Estado de São Paulo, na forma da 
lei etc., FAZ SABER, aos que o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem e interessar 
possa, que por este Juízo processam-se os autos da Falência da empresa FILIZOLA S.A. PESA-
GEM E AUTOMAÇÃO - Processo nº 0020795-04.2012.8.26.0100 e que foi designada a venda 
do(s) bem(ns) descrito(s) abaixo, de acordo com as regras expostas a seguir: DO(S) BEM(NS) – 
O(s) bem(s) será(ao) vendido(s) no estado em que se encontra(m). Através do Portal www.hastapu-
blica.com.br onde o usuário tem acesso às fotos e à descrição detalhada do(s) bem(ns) a ser(em) 
apregoado(s). DA VISITAÇÃO - Constitui ônus dos interessados examinar o(s) bem(ns) a ser(em) 
apregoado(s). As visitas deverão ser agendadas via e-mail operacional@hastapublica.com.br. DO 
LEILÃO – O leilão será realizado por MEIO ELETRÔNICO, através do Portal www.hastapublica.
com. O 1º leilão terá início no dia 06/03/2020, encerrando-se em 03 (três) dias úteis a contar 
desta data – 09/03/2020. Caso os lances ofertados não atinjam o valor de avaliação do(s) bem(ns) 
no 1º pregão, o leilão seguir-se-á sem interrupção até às 15:00 horas do dia 30/03/2020 - 2º leilão 
DO CONDUTOR DO LEILÃO – O leilão será conduzido pelos Leiloeiros Ofi ciais MARCELO VAL-
LAND (JUCESP 0408) DO VALOR MÍNIMO DE VENDA DO(S) BEM(NS) – No primeiro pregão, o 
valor mínimo para a venda do(s) bem(ns) apregoado(s) será de 100% do valor da avaliação judicial 
No segundo pregão, a alienação dar-se-á pelo maior valor ofertado, ainda que inferior ao valor de 
avaliação do(s) bem(ns), desde que não seja vil, fi cando condicionado à aprovação do Magistra-
do, Ministério Público e Administrador Judicial DOS LANCES – Os lances poderão ser ofertados 
pela rede Internet, através do Portal www.hastapublica.com.br, em igualdade de condições DOS 
DÉBITOS – O(s) bem(ns) será(ão) apregoado(s) sem quaisquer ônus, não havendo sucessão do 
arrematante nas obrigações do devedor (“aquisição originária”), exceto se o arrematante for: 1. sócio 
da sociedade falida, ou sociedade controlada pelo falido; 2. parente, em linha reta ou colateral, até o 
4º (quarto) grau, consanguíneo ou afi m, do falido ou de sócio da sociedade falida, ou 3. identifi cado 
como agente do falido com o objetivo de fraudar a sucessão (artigo 141, da Lei nº 11.101/2.005) DA 
COMISSÃO DO LEILOEIRO OFICIAL - O arrematante deverá pagar ao Leiloeiro Ofi cial, a título de 
comissão, o valor correspondente a 5% (cinco por cento) do preço de arrematação do(s) bem(ns) A 
comissão devida não está inclusa no valor do lance e não será devolvida ao arrematante em nenhu-
ma hipótese, salvo se a arrematação for desfeita por determinação judicial, por razões alheias à 
vontade do arrematante, deduzidas as despesas incorridas DO PAGAMENTO - O arrematante de-
verá efetuar o pagamento do preço do(s) bem(ns) arrematado(s), deduzido o valor da caução ofer-
tada, se for o caso, no prazo de até 24 (vinte e quatro) horas após o encerramento do leilão, através 
de guia de depósito judicial em favor do Juízo responsável, sob pena de se desfazer a arrematação 
DO PAGAMENTO DA COMISSÃO - O pagamento da comissão do Leiloeiro Ofi cial deverá ser reali-
zado em até 24 (vinte e quatro) horas a contar do encerramento do leilão, através de deposito junto 
ao Banco Itaú agência 0150 na conta corrente nº 26.800-1 em nome de HASTAPUBLICABR 
Promotora de Eventos Ltda. CNPJ nº 16.792.811/0001-02 Caso o arrematante não efetue o paga-
mento dentro do prazo de 24 (vinte e quatro) horas da homologação do leilão, a arrematação será 
cancelada e o proponente pagará multa de 3% (três por cento) sobre o valor do lance, sendo que 2% 
(dois por cento) da multa será destinado à Massa Falida e 1% (um por cento) será destinado à Lei-
loeira em razão do serviço prestado, podendo, ainda, o Juiz aprovar a venda do(s) bem(ns) para o 
segundo colocado, pelo último lance por ele ofertado (Art. 21 do Provimento 1625/2009) Na hipótese 
de não serem efetuados os pagamentos devidos pelo arrematante no prazo estipulado, será desfei-
ta a arrematação e a posse dos bens será retomada pela Massa Falida, devendo o arrematante 
devolvê-los no estado de conservação e localização que os recebeu, além de fi carem retidos os 
valores já depositados em favor da Massa Falida, podendo, ainda, o Juiz aprovar a venda do(s) 
bem(ns) para o segundo colocado, pelo último lance por ele ofertado (Art. 21 do Provimento 
1625/2009) Desfeita a arrematação pelo Juiz, por motivos alheios à vontade do arrematante, serão 
restituídos ao mesmo os valores pagos e relativos ao preço do(s) bem(ns) arrematado(s) e à comis-
são do Leiloeiro Ofi cial, deduzidas as despesas incorridas As demais condições obedecerão ao que 
dispõe a Lei nº 11.101/2.005 e, no que couber, o CPC, o Decreto nº 21.981/32, com as alterações 
introduzidas pelo Decreto nº 22.427/33, que regulamenta a profi ssão de Leiloeiro Ofi cial e o caput do 
artigo 335, do CP Todas as regras e condições do Leilão estão disponíveis no Portal www.hastapu-
blica.com.br  A publicação deste edital supre eventual insucesso das notifi cações pessoais e 
dos respectivos patronos - Bens localizados no Depósito do Leiloeiro - Araraquara-SP - LOTE 
01 - Sistema de informática Rack contendo diversos equipamentos, 2 (dois) arquivos em aço com 04 
gavetas com peças de informática e 01 (um) termômetro eletrônico FHME Digimec + 01 (uma) \
bancada metálica com prateleira + 01 (uma) prateleira de metal com 5 divisórias + 02 (dois) monito-
res analógicos na cor preta + 02 (duas) cadeiras giratórias + 01(um) aparelho de ar condicionado em 
mau estado mas funcionando, avaliados por R$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais) LOTE 02 – 
03 (dois) nobreak, avaliados por R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) LOTE 03 – 07 (sete) ca-
deiras plásticas sem marca aparente + 01 (um) fl ipchart em madeira + 01 (um) quadro branco de 
parede + 15(quinze) cestos de lixo, avaliados por R$ 500,00 (quinhentos reais) LOTE 04 – 01 (uma) 
Balança da marca Filizola modelo eletrônica avaliada por R$ 750,00 (setecentos e cinquenta reais) 
LOTE 05 – 01 (uma) longarina com três assentos + 10 (dez) cadeiras giratórias diversos modelos e 
cores + 01 (um) armário de madeira com 02 portas de correr, + 01 (um) quadro de avisos em feltro 
verde + 01 (um) quadro branco de parede + 03 (três) aparelhos de ar condicionado mau estado + 01 
(um) aparelho de ar condicionado, avaliados por R$ 2.450,00 (dois mil e quatrocentos e cinquenta 
reais) LOTE 06 – 02 (dois) armários de escritório com duas divisórias e duas portas cada um + 02 
(dois) arquivos de aço com quatro gavetas + 03 (três) aparelhos celulares (sucata) + 01 (um) Note-
book mau estado + 01 (um) Monitor AOC de 14”, avaliados por R$ 900,00 (novecentos reais) LOTE 
07 – 10 (dez) mesas de escritório com duas gavetas + 01 (uma) mesa de escritório com duas gave-
tas + 01 (um) armário de escritório(sucatas) + 01 (um) Monitor LCD AOC de 19”(mau estado) + 01 
(um) Scanner + 01 (uma) impressora HP Deskjet D1660 + 02 (duas) mesas para impressoras + 06 
(seis) aparelhos telefônicos Panasonic de mesa + 01 (um) aparelho telefônico Intelbras de mesa + 
01 (um) aparelho de telefone Siemens sem fi o + 05 bandejas em acrílico (para papeis) com três di-
visórias + 07 (sete) calculadoras de mesa diversos modelos e tamanhos(sem funcionamento + 01 
(uma) CPU I, avaliados por R$ 1.550,00 (um mil quinhentos e cinquenta reais) LOTE 08 – 01 (um) 
Refrigerador da marca CONSUL mau estado + 01 (um) Bebedouro de coluna em Inox + 01 (uma) 
cadeira giratória com braços, encosto alto, avaliados por R$ 900,00 (novecentos reais). LOTE 09 - 
01 (uma) Mesa de Reuniões, oval  com pés em metal, em regular estado + 01 (um) quadro de avisos 
forrado em feltro verde + 01 (um) quadro branco de parede + 01 (um) aparelho de ar condicionado 
da marca CONSUL 10.000 BTU’s (gaveta) mau estado + 02 (duas) mesas de escritório com duas 
gavetas+ 01 (um) armário de escritório com duas portas,  avaliados por R$ 1.500,00 (um mil e qui-
nhentos reais) LOTE 10 – 05 (cinco) arquivos de aço com quatro gavetas mau estado + 01 (um) 
armário de escritório + 02 (duas) mesas de escritório com duas gavetas  (um) aparelho de DVDr 
desmontado (sucata) + 01 (um) monitor de 20”,  teclado, mouse sem a CPU + 01 (um) aparelho de 
telefone sem fi o + 01 (um) quadro porta chaves porta de vidro transparente com fechadura + 01 (um) 
porta copos de água descartáveis + 01 (um) descarte de copos descartáveis + 02 (dois) latões de 
lixo + 02 caixas de plástico multiuso cor preta + 02 (dois armários de vestiário um com quatro e outro 
com seis portas individuais (sucata) avaliados por R$ 1.300,00 (um mil e trezentos reais) LOTE 11 
– 02 (duas) Paleteiras +) Estruturas metálicas porta pallets (prateleiras) desmontáveis + 01 (uma) 
escada metálica para uso nessas prateleiras com corrimão lado esquerdo, avaliados por R$ 7.500,00 
(sete mil e quinhentos reais) LOTE 12 - Aproximadamente 10 (dez) Bancadas metálicas, algumas 
montadas, outras desmontadas + 01 (uma) estrutura metálica cor preta marca fi lizola + 01 (um) base 
inox com estrutura metálica para balança fi lizola + 54 (cinquenta e quatro) bandejas inox com pelí-
cula de proteção utilizadas na montagem de balanças fi lizola + 02 (dois) microscópios marca Zeiss 
+ 02 (dois) Pinadores pneumáticos + 04 (quatro) botijões de gás para uso em empilhadeiras, avalia-
dos por R$ 16.000,00 (dezesseis mil reais)- sucatas LOTE 13 – 02 (dois) carrinhos de produção 
(sucata) + 03 monitores analógicos (sucata) + 02 talhas monovia com motor elétrico 250 Kg. + 
aproximadamente 30 (trinta) ferramentas parafusadeiras pneumáticas + 01 (uma) prateleira metálica 
na cor amarela com 4 divisórias, avaliados em R$ 3.400,00 (três mil e quatrocentos reais) LOTE 14 
– 01 (um) Compressor de ar(sucata), avaliado por R$ 7.000,00 (sete mil reais) LOTE 15 – 01 (uma) 
escada metálica sete degraus com corrimão lado esquerdo + 01 (um) armário de aço com duas 
portas + 01 (uma) mesa de escritório + 01 (uma) Máquina de calibrar fora de uso + 01 (uma) máqui-
na de calibrar balanças sem teste de funcionamento, avaliados por R$ 16.000,00 (dezesseis mil 
reais)  LOTE 16 – Aproximadamente 10Kg. De peças plásticas utilizadas na montagem de balanças 
+  01 bebedouro de coluna, avaliados por R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais) LOTE 17 - 03 
(três) Pallets contendo madeira para embalagem de produtos acabados, avaliados por R$ 600,00 
(seiscentos reais) LOTE 18 – 01 (uma) Balança Eletrônica Filizola + 01 (uma) balança Platina na 
caixa, violadas, sem teste de funcionamento e faltando peças avaliadas, (desmontadas)ambas, por 
R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) LOTE 19 – 01 (uma) Máquina de solda sem teste de fun-
cionamento e faltando peças avaliada por R$ 1.000,00 (um mil reais) LOTE 20 – 03 (três) Armários 
de aço com duas portas, impressora Epson LX300 II + 04 (quatro) impressor térmico não fi scal 
ISP143 + 01 (um) Carrinho metálico cor amarela com rodízios avaliados por R$ 1.700,00 (um mil e 
setecentos reais) em 14/02/2014 LOTE 21 – Conjunto de diversas peças eletrônicas para montagem 
de produtos Filizola avaliadas por R$ 10.000,00 (dez mil reais) LOTE 22 – Conjunto de peças para 
montagem de máquinas fatiadoras, avaliadas por R$ 2.000,00 (dois mil reais) LOTE 23 – 01 (uma) 
Prensa hidráulica antiga, faltando peças, sem este de funcionamento, avaliada por R$ 5.000,00 
(cinco mil reais) LOTE 24 – 01 (uma) Máquina, sistema automático para fechamento de caixas de 
papelão marca 3M MATIC, com esteira rolante em bom estado de conservação, mas sem teste de 
funcionamento, avaliada por R$ 8.500,00 (oito mil e quinhentos reais) LOTE 25 – 14 Estantes metá-
licas na cor cinza com cinco divisórias em bom estado de conservação, 03 Arquivos de aço com 
quatro gavetas, cor cinza, em bom estado de conservação. Avaliados em R$ 1.190,00 (mil cento e 
noventa reais) LOTE 26 – 32 Baterias estacionárias da marca Freedon seladas novas e embaladas, 
02 nobreaks NHS modelo lase on line G26000VAS 220volts. Avaliados em R$ 4.500,00 (quatro mil 
e quinhentos reais) LOTE 27 – 02 Aparelhos de ar condicionado tipo Split da marca Currier 12.000 
BTUs com dois condensadores, 02 Roteadores link WEB SPO modelo cisco 1700 séries, 02 Multi-
plexador de rede MPLS, 01 caixa contendo diversos aparelhos telefônicos de mesa com fi o. Avalia-
dos em R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais) LOTE 28 – 01 caixa contendo 07 diversos teclados e 
mouses, 01 porte de display basiline 2824 3COM, 04 monitores. Avaliados em R$ 500,00 (quinhen-
tos reais) LOTE 29 - 01 Armário de metal com 02 portas de correr em bom estado de conservação, 
01 impressora multifuncional Brother modelo DCP8152DM. Avaliados em R$ 1.300,00 (mil e trezen-
tos reais) LOTE 30 – 01 Mesa de escritório com tampo de fórmica, 01 central telefônica da marca 
Panasonic modelo D500, 01 aparelho de ar condicionado tipo Split marca Rheem 30.000 BTUs – 
RB1HW30AC29C, 05 Cadeiras giratórias. Avaliados em R$ 1.350,00 (mil trezentos e cinquenta 
reais) LOTE 31 – 01 mesa de apoio em madeira maciça, 01 mesa de apoio para escritório, 01 mesa 
de reunião em madeira maciça com tampo de mármore, 06 cadeiras de madeira estofadas, mesinha 
de sala de madeira e mármore. Avaliados em R$ 1.600,00 (mil e seiscentos reais) LOTE 32 – 01 
Ventilador de mesa na cor preta, marca FAEP, 01 impressora multifuncional marca HP modelo HP 
deskjet 2050, 01 mesa de escritório em madeira maciça com três gavetas. Avaliados em R$ 240,00 
(duzentos e quarenta reais) LOTE 33 – 01 Base plástica para apoio de CPU no chão, mesinha de 
impressora em mogno com aba lateral, bancada pequena em madeira na cor preta, de armário 
bancada de escritório com 6 portas (desmontado), armário bancada de escritório com 4 gavetas 
(desmontado), 01 cabideiro preto. Avaliados em R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) LOTE 34 
– 01 Picotadora de papel IDEAL 2401 + 01 Frigobar maca Consul TOP12 + 01 Telefone sem fi o 
marca Panassonic KX-TG4011LA + 03 caixas de saboneteiras de parede. Avaliados em R$ 300,00 
(trezentos reais) LOTE 35 – 01 Nobreak marca Sinus Single, 04 estabilizadores para computador de 
diversas marcas, 21 pentes de memória antigos e obsoletos, 4 caixas com Cj Expansão Modulo de 
Baterias, 3 caixas com protetor de display, Aparelho de viva voz marca POLYCOM, 2 Extintores de 
incêndio. Avaliados em R$ 1.000,00 (mil reais) LOTE 36 - 05 (cinco) CPU’s, sendo elas; SPO 108 – 
SERIE A 38272; SPO 127 – SERIE A 38277; SPO 048 – SERIE A 38439; Lenovo Modelo A5p – TIPO 
8253 – SERIE L1AC1B3; HP Intel Celeron Compaq DX 2295 – SERIE 74BRFDTBA1. Avaliados em 
R$ 200,00 (duzentos reais) cada, perfazendo o total de R$ 1.000,00 (um mil reais) Valor total dos 
bens: R$ 117.980,00 (cento e dezessete mil e novecentos e oitenta reais) São Paulo, 18 de de-
zembro de 2019. Tiago Henriques Papaterra Limongi - Juiz de Direito

EDITAL DE LEILÃO

A MMª. Juíza de Direito, Dra. Vanessa Miranda Tavares de Lima, da 4ª Vara Cível do Foro da 
Comarca de Campinas-SP, na forma da lei, FAZ SABER, aos que o presente Edital virem ou dele 
co nhecimento tiverem e interessar possa, que por este Juízo processam-se os autos da Falência 
da empresa Conidra Comercio de Tubos e Conexões Ltda, movida por Gerdau S/A - Processo 
nº 0039802-86.2002.8.26.0114, e que foi designada a venda do(s) bem(ns) arrecadados, descrito(s) 
abaixo, de acordo com as regras expostas a seguir: DO(S) BEM(NS) – O(s) bem(s) será(ao) ven-
dido(s) no estado em que se encontra(m). Através do Portal www.hastapublica.com.br o usuário 
tem acesso às fotos e à descrição detalhada do(s) bem(ns) a ser(em) apregoado(s). DA VISITAÇÃO 
- Constitui ônus dos interessados examinar o(s) bem(ns) a ser(em) apregoado(s). As visitas deverão 
ser agendadas via e-mail operacional@hastapublica.com.br. DO LEILÃO – O leilão será realizado 
por MEIO ELETRÔNICO, através do Portal www.hastapublica.com.br. O 1º pregão que se inicia 
às 14:00 horas do dia 24 de março de 2020, encerrar-se-á às 14:00 horas do dia 27 de março 
de 2020. Caso os lances ofertados não atinjam o valor de avaliação do(s) bem(ns) no 1º pregão, o 
leilão seguir-se-á sem interrupção até às 14:00 horas do dia 13 de abril de 2020 - 2º pregão. DO 
CONDUTOR DO LEILÃO – O leilão será conduzido pelo Leiloeiro Ofi cial EUCLIDES MARASCHI 
JUNIOR (JUCESP 819). DO VALOR MÍNIMO DE VENDA DO(S) BEM(NS) – No primeiro pregão, 
o valor mínimo para a venda do(s) bem(ns) apregoado(s) será de 100% do valor da avaliação ju-
dicial. No segundo pregão, a alienação dar-se-á pelo maior valor ofertado, ainda que inferior ao 
valor de avaliação do(s) bem(ns), fi cando condicionado à aprovação do Magistrado, Ministério 
Público e Administrador Judicial. DOS LANCES – Os lances poderão ser ofertados pela rede 
Internet, através do Portal www.hastapublica.com.br, em igualdade de condições. No caso de não 
aprovação da venda pelo preço ofertado, o ofertante será comunicado e o lance será desconside-
rado, com a devolução total da caução. DOS DÉBITOS – O(s) bem(ns) será(ão) apregoado(s) sem 
quaisquer ônus, não havendo sucessão do arrematante nas obrigações do devedor (“aquisi-
ção originária”), exceto se o arrematante for: 4. sócio da sociedade falida, ou sociedade controlada 
pelo falido; 5. parente, em linha reta ou colateral, até o 4º (quarto) grau, consanguíneo ou afi m, do 
falido ou de sócio da sociedade falida, ou 6. identifi cado como agente do falido com o objetivo de 
fraudar a sucessão (artigo 141, da Lei nº 11.101/2.005). DA COMISSÃO DO LEILOEIRO OFICIAL - 
O arrematante deverá pagar ao Leiloeiro Ofi cial, a título de comissão, o valor correspondente a 5% 
(cinco por cento) do preço de arrematação do(s) bem(ns). A comissão devida não está inclusa no 
valor do lance e não será devolvida ao arrematante em nenhuma hipótese, salvo se a arrematação 
for desfeita por determinação judicial, por razões alheias à vontade do arrematante, deduzidas as 
despesas incorridas. DO PAGAMENTO DA ARREMATAÇÃO – o valor do lance deverá ser pago 
através de guia de depósito judicial nos próprios autos, em até 24hs do encerramento da hasta. O 
arrematante assumirá toda a responsabilidade de desmontar e retirar os bens arrematados, seguin-
do todas as normas de segurança, responsabilizando-se por eventual necessidade de desmonte ou 
desacoplamento dos bens arrematados de outros, eximindo o leiloeiro e a Administradora Judicial 
por qualquer acidente, indenização ou responsabilidade direta ou indireta por serviços realizados 
para o arrematante. Caso o arrematante não efetue o pagamento dentro do prazo de 24 (vinte e 
quatro) horas da homologação do leilão, a arrematação será cancelada e o proponente pagará multa 
de 3% (três por cento) sobre o valor do lance, sendo que 2% (dois por cento) da multa será destinado 
à Massa Falida e 1% (um por cento) será destinado à Leiloeira em razão do serviço prestado, poden-
do, ainda, o Juiz aprovar a venda do(s) bem(ns) para o segundo colocado, pelo último lance por ele 
ofertado (Art. 21 do Provimento 1625/2009). Na hipótese de não serem efetuados os pagamentos 
devidos pelo arrematante no prazo estipulado, será desfeita a arrematação e a posse dos bens será 
retomada pela Massa Falida, devendo o arrematante devolvê-los no estado de conservação e locali-
zação que os recebeu, além de fi carem retidos os valores já depositados em favor da Massa Falida. 
Desfeita a arrematação pelo Juiz, por motivos alheios à vontade do arrematante, serão restituídos ao 
mesmo os valores pagos e relativos ao preço do(s) bem(ns) arrematado(s) e à comissão do Leiloeiro 
Ofi cial, deduzidas as despesas incorridas. As demais condições obedecerão ao que dispõe a Lei nº 
11.101/2.005 e, no que couber, o CPC, o Decreto nº 21.981/32, com as alterações introduzidas pelo 
Decreto nº 22.427/33, que regulamenta a profi ssão de Leiloeiro Ofi cial e o caput do artigo 335, do 
CP. Todas as regras e condições do Leilão estão disponíveis no Portal www.hastapublica.com.br. 
A publicação deste edital supre eventual insucesso das notifi cações pessoais e dos respec-
tivos patronos. DO BEM 01 um terreno de 300,00 m², localizado na Rua Jose Virti Neto, Lote 008 
Q. Quadra 04687 B, Bairro Parque São Paulo, Campinas/SP; devidamente registrado no 3º Cartório 
de Registro de Imóveis de Campinas, Matrícula 121.126  AVALIAÇÃO: O imóvel foi avaliado por 
perito judicial no valor de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais) em fevereiro de 2017. Campinas, 09 
de janeiro de 2020. Vanessa Miranda Tavares de Lima - Juíza de Direito

EDITAL DE LEILÃO
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GODOI E GODOI EMPREENDIMENTOS LTDA, pessoa jurídica inscrita no CNPJ/MF sob 
o nº 20.347.111/0001-86, com sede na Rodovia Raposo Tavares, Km 22,14 sala 05, 
conjunto 313-E, Granja Viana- CEP: 06709-015, Cotia -SP, faz saber que, na qualidade de 
credora fiduciária, nos termos do Instrumento Particular de Compra e Venda de Imóvel a 
prazo com Constituição de Alienação Fiduciária e outras avenças, firmado em 29 de maio 
de 2017; onde figura como DEVEDORA FIDUCIANTE, JACQUELINE PRADO 
CATHARINO , brasileira, divorciada, assistente executiva, inscrita no CPF/MF nº 
226.669.478-23 e portador da cédula de identidade nº 27.102.360-0, residente e 
domiciliada na Avenida Gameleira Branca, nº 665, casa 02, Jardim Brasilia, São Paulo/SP 
- CEP: 03585-000 promoverá a venda do imóvel adiante descrito, em Leilão Extrajudicial 
On-Line e Presencial, nos termos da Lei nº 9.514/97, mediante 1º leilão a ser realizado em 
04/03/2020 às 15:00h, na Av. Eng. Luís Carlos Berrini, 105, 4º and., São Paulo/SP, 
informações: (11) 4950-9602 ou www.superbid.net e, se necessário, em 2º leilão a ser 
realizado em 05/03/2020 às 15:00h no mesmo endereço. Imóvel: UM TERRENO 
URBANO, designado Lote nº 10 da quadra “D”, de formato retangular, situado no 
loteamento denominado “TERRA NOBRE 2” localizado no bairro do Furquim, Km 37.600 
da Rodovia Raposo Tavares, no Município e Comarca de Cotia, Estado de São Paulo, 
assim descrito: mede 5,15 metros de frente para a Rua 16 (dezesseis); igual largura nos 
fundos; por 24,50 metros da frente aos fundos de ambos os lados; encerrando assim uma 
área superficial de 126,17 metros quadrados; confrontando do lado direito visto da rua com 
o lote nº 09; do lado esquerdo com o lote nº 11 e pelos fundos com o lote nº 35. Matrícula 
nº 124.646, do Oficial de Registro de Imóveis de Cotia. Cadastrado na Municipalidade de 
Cotia sob contribuinte nº 23154.14.38.0001.00.000. O imóvel será vendido em caráter ad 
corpus e no estado em que se encontra. O Pagamento do valor arrematado deverá ser 
efetuado em 1 dia útil após o leilão. Valores: 1º Leilão de R$ 96.777,00 (noventa e seis 
mil setecentos e setenta e sete reais) e 2º Leilão: R$124.145,93 (cento e vinte e quatro 
mil cento e quarenta e cinco reais e noventa e três centavos). Em havendo arrematação, 
todas as despesas, encargos e tributos para regularização e transferência do imóvel serão 
de responsabilidade do arrematante, além da comissão do leiloeiro oficial, no importe de 
5% (cinco por cento) sobre o valor da arrematação, a qual não está incluída no valor do 
lance. Os interessados poderão participar do leilão pela internet ou fisicamente, 
no endereço declinado acima, em igualdade de condições. Tel.: (11) 4950-9602, 
e-mail imoveis@superbid.net. E para que chegue ao conhecimento de todos, e não 
possam alegar desconhecimento do feito é publicado o presente edital de Leilão. 
Leiloeiro Oficial RENATO SCHLOBACH MOYSÉS - JUCESP nº 654.

w
EDITAL DE LEILÃO

SPE RFA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA, empresa jurídica com sede 
na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 1.461, 
4º andar, Torre Sul, Jardim Paulistano - CEP: 01452-921, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 
22.038.692/0001-08, faz saber que, na qualidade de credora fiduciária, nos termos do 
Instrumento Particular de Compra e Venda de Imóvel a prazo com Constituição de 
Alienação Fiduciária e outras avenças, firmado em 18 de junho de 2017; onde figuram 
como DEVEDORES FIDUCIANTES, Rosa Maria dos Santos Vaz de Arruda , brasileira, 
psicóloga, inscrita no CPF/MF nº 075.345.268-50 e portadora da cédula de identidade nº 
13.703.884-7, casada com Idail Lima Vaz de Arruda, brasileiro, autônomo, inscrito no 
CPF/MF nº 895.152.778-68, portador da cédula de identidade nº 11.142.352-1, ambos 
residentes e domiciliados na Rua Doutor Nemezio Bailão, nº 79, Jardim D’ Abril, São Paulo/
SP - CEP: 05398-090 promoverá a venda do imóvel adiante descrito, em Leilão Extrajudicial 
On-Line e Presencial, nos termos da Lei nº 9.514/97, mediante 1º leilão a ser realizado em 
04/03/2020 às 15:00h, na Av. Eng. Luís Carlos Berrini, 105, 4º and., São Paulo/SP, 
informações: (11) 4950-9602 ou www.superbid.net e, se necessário, em 2º leilão a ser 
realizado em 05/03/2020 às 15:00h no mesmo endereço. Imóvel UM TERRENO 
URBANO, designado Lote nº 11 da quadra “C” de formato retangular, situado no 
loteamento denominado “TERRA NOBRE 2” localizado no bairro do Furquim, Km 37.600 
da Rodovia Raposo Tavares, no Município e Comarca de Cotia, Estado de São Paulo, 
assim descrito: mede 5,00 metros de frente para a rua 8 (oito); igual largura nos fundos; 
por 25,00 metros da frente aos fundos de ambos os lados; encerrando assim uma área 
superficial de 125,00 metros quadrados; confrontando do lado direito visto da rua com o 
lote nº 10; do lado esquerdo com o lote nº 12 e pelos fundos com a Área Verde 16. Matrícula 
nº 124.553, do Oficial de Registro de Imóveis de Cotia. Cadastrado na Municipalidade de 
Cotia sob contribuinte nº 23154.14.38.0001.00.000.O imóvel será vendido em caráter ad 
corpus e no estado em que se encontra. O Pagamento do valor arrematado deverá ser 
efetuado em 1 dia útil após o leilão. Valores: 1º Leilão de R$ 97.407,46 (noventa e sete 
mil quatrocentos e sete reais e quarenta e seis centavos) e 2º Leilão: R$ 140.267,52 
(cento e quarenta mil, duzentos e sessenta e sete reais e cinquenta e dois centavos). 
Em havendo arrematação, todas as despesas, encargos e tributos para regularização e 
transferência do imóvel serão de responsabilidade do arrematante, além da comissão do 
leiloeiro oficial, no importe de 5% (cinco por cento) sobre o valor da arrematação, a qual 
não está incluída no valor do lance. Os interessados poderão participar do leilão pela 
internet ou fisicamente, no endereço declinado acima, em igualdade de condições. Tel.: 
(11) 4950-9602, e-mail imoveis@superbid.net. E para que chegue ao conhecimento de 
todos, e não possam alegar desconhecimento do feito é publicado o presente edital de 
Leilão. Leiloeiro Oficial RENATO SCHLOBACH MOYSÉS - JUCESP nº 654.

ALEXANDRE TRAVASSOS - LEILOEIRO OFICIAL - JUCESP 951

DATA RETROATIVA: • 17/02/2020 a partir das 14h - Móveis, Telefonia e Informática: 
Mesas, Notebooks, PABX, Telefones, Servidores, Racks, CPUs, Etc. • 18/02/2020 a partir das 15h 
- Imóveis: Apartamento e Terreno em SP. • 19/02/2020 a partir das 9h - Móveis, Eletros e 
Informática: Notebooks, Nobreaks, Monitores, Impressoras, Cadeiras, Mesas, Etc. • 19/02/2020 
a partir das 13h - Mat. de Construção, Móveis, Eletros e Enfeites: Sofás, Poltronas, Pisos, 
Vasos, Mesas, Cadeiras, Etc. • 19/02/2020 a partir das 15h - Eletros e Telefonia: Celulares, 
Televisores e Tablets. • 20/02/2020 a partir das 13h - Retofit de Hotel: Televisores, Frigobares, 
Sofás, Abajures, Mesas, Cofres, Etc. • 20/02/2020 a partir das 15h - Embarcação: Lancha TOP 
FISH 27 Pés. 

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.

1ª VARA CÍVEL DO FORO REGIONAL IV – LAPA/SP 
EDITAL DE LEILÃO JUDICIAL ONLINE – VERSÃO RESUMIDA PARA PUBLICAÇÃO Art. 887, § 3º/CPC EDITAL DE 
LEILÃO JUDICIAL ONLINE. Dora Plat – Leiloeira Oficial - JUCESP 744. 1ª Vara Cível do Foro Regional IV – Lapa - SP. 
Processo: nº 0007195-88.2004.8.26.0004. Executados: MARCIO ROGÉRIO MONTEIRO, seu cônjuge se casado for. A) 
Apartamento nº 42 (já construído conforme consta em AV.04), com área útil de 53,26m², área comum de 37,80m², perfa-
zendo a área total de 91,06m², em São Paulo-SP – 70% do valor de avaliação; B) Uma vaga para carro pequeno (já 
construído conforme consta em Av.04) com a área útil de 9,90m² e a área comum de 7,04 m², perfazendo a área total de 
16,94m², em São Paulo-SP – 70% do valor da avaliação. 1ª Praça começa em 27/03/2020, às 15h10min, e termina em 
31/03/2020, às 15h10min e; 2ª Praça começa em 31/03/2020, às 15h11min, e termina em 22/04/2020, às 15h10min. 
DOS DIREITOS DE CESSÃO E TRANSFERÊNCIA DE DÍVIDA HIPOTECEÁRIA sobre: A) apartamento nº 42 (já cons-
truído conforme consta em AV.04), localizado no 4º andar do EDIFÍCIO CAIO CRACO – Bloco “C”, do “CONJUNTO RESI-
DENCIAL MIRANTE DA LAPA”, à Rua Coronel Bento Bicudo, nº 1.167, e Rua Salvador Sala, nº 131 a área útil de 53,26m² 
a área comum de 37,80m², perfazendo a área total de 91,06m², em São Paulo - SP. Descrição completa Matrícula nº 
50.828 do 8º CRI da Capital-SP; B) uma vaga para carro pequeno (já construído conforme consta em Av.04), em lugar 
indeterminado, na garagem do “CONJUNTO RESIDENCIAL MIRANTE DA LAPA”, à Rua Coronel Bento Bicudo, nº 1.167, 
e Rua Salvador Sala nº 131, com a área útil de 9,90m² e a área comum de 7,04 m², perfazendo a área total de 16,94m² em 
São Paulo-SP. Descrição completa Matrícula nº 50.829 do 8º CRI da Capital-SP. Ficam os executados MARCIO RO-
GÉRIO MONTEIRO, seu cônjuge se casado for, os promitentes cedentes: RUBENS NUNES MORAES e SONIA MARIA 
FERNANDES BARRANCO MORAES; e demais interessados, INTIMADOS das designações supra, caso não seja (m) 
localizado (a) (s) para a intimação pessoal. Lance mínimo na 1ª praça imóvel (A): R$ 263.097,35 - Lance mínimo na 2ª 
praça: R$ 184.168,14 (sujeitos à atualização). 
 

PARA MAIS INFORMAÇÕES: 

(011) 3003-0677 l www.ZUKERMAN.com.br 

2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE BARUERI – SP 
EDITAL DE PRAÇA JUDICIAL - VERSÃO RESUMIDA PARA PUBLICAÇÃO Art. 887, § 3º/CPC EDITAL DE PRAÇA JUDI-
CIAL ONLINE. Dora Plat - Leiloeira Oficial - JUCESP 744. 2ª Vara Cível do Foro da Comarca de Barueri - São Paulo. 
Processo: nº 0014509-77.2010.8.26.0068. Executados: MAX ENGENHARIA E INSTALAÇÕES LTDA, MARIA REGINA 
MENDES TEIXEIRA DESCRIÇÃO DO BEM: Lote de terreno situado à Av. Pedro Walmore de Araújo, 2660. Possui 
156,19m2 de área construída, BALNEÁRIO JARDIM DE ITANHAÉM, município de Itanhaém/SP. Descrição completa Ma-
trícula: 202.085 no CRI de Itanhaém/SP – Cadastro Municipal nº 061.090.004.0000.064965. Lance mínimo na 1ª praça: R$ 
143.922,89 - Lance mínimo na 2ª praça: R$ 71.961,44 (50% do valor de avaliação) (sujeitos à atualização). DATAS DAS 
PRAÇAS - 1ª Praça começa em 03/03/2020, às 15h25min, e termina em 06/03/2020, às 15h25min e; 2ª Praça começa em 
06/03/2020, às 15h26min, e termina em 26/03/2020, às 15h25min. Ficam as executadas, MAX ENGENHARIA E INSTA-
LAÇÕES LTDA, na pessoa de seu representante legal e fiadora solidária MARIA REGINA MENDES TEIXEIRA, seu côn-
juge se casada for; os credores LOURIVAL PINHEIRO; ARIVALDO SOUZA FRANCO; ALESSANDRO VENTURA VEN-
TURI, STEEL ROCKET FOMENTO MERCANTIL S/A; JOSÉ ROBERTO TIOSSO e demais interessados, INTIMADOS das 
designações supra, caso não seja (m) localizado (a) (s) para a intimação pessoal, bem como da penhora realizada em 
17/05/2013. 

PARA MAIS INFORMAÇÕES: 

(011) 3003-0677 l www.ZUKERMAN.com.br 

w
EDITAL DE LEILÃO

GODOI E GODOI EMPREENDIMENTOS LTDA, pessoa jurídica inscrita no CNPJ/MF sob 
o nº 20.347.111/0001-86, com sede na Rodovia Raposo Tavares, Km 22,14 sala 05, 
conjunto 313-E, Granja Viana - CEP: 06709-015, Cotia -SP, faz saber que, na qualidade 
de credora fiduciária, nos termos do Instrumento Particular de Compra e Venda de Imóvel 
a prazo com Constituição de Alienação Fiduciária e outras avenças, firmado em 27 de maio 
de 2017; onde figuram como DEVEDORES FIDUCIANTES, GILVANEI DE OLIVEIRA 
QUEIROZ , brasileiro, empresário, inscrito no CPF/MF nº 258.339.418-57 e portador da 
cédula de identidade nº 27.624.235, casado com DÉBORA APARECIDA DOS SANTOS 
QUEIROZ, brasileira, do lar, inscrita no CPF/MF nº 339.759.968-70 e portadora da cédula 
de identidade nº 42.617.761-7, ambos residentes e domiciliados na Rua Nelson Yoshitaka 
Seo, nº 255, casa 02, Jardim São Judas Tadeu, Taboão da Serra/SP � CEP: 06786-200 
promoverá a venda do imóvel adiante descrito, em Leilão Extrajudicial On-Line e 
Presencial, nos termos da Lei nº 9.514/97, mediante 1º leilão a ser realizado em 04/03/2020 
às 15:00h, na Av. Eng. Luís Carlos Berrini, 105, 4º and., São Paulo/SP, informações: (11) 
4950-9602 ou www.superbid.net e, se necessário, em 2º leilão a ser realizado em 
05/03/2020 às 15:00h no mesmo endereço. Imóvel: UM TERRENO URBANO, designado 
Lote nº 15 da quadra “L”, situado no loteamento denominado “TERRA NOBRE 2” 
localizado no bairro do Furquim, Km 37.600 da Rodovia Raposo Tavares, no Município e 
Comarca de Cotia, Estado de São Paulo, assim descrito: O perímetro inicia-se no ponto 
de intersecção do alinhamento da Rua 13 (Treze) com o lote nº 14 da mesma quadra; daí 
segue pelo alinhamento predial da Rua 13 (Treze) por uma distância de 5,01 metros; daí 
deflete à direita e segue em linha reta fazendo divisa com o lote nº 16, por uma distância 
de 24,76 metros; daí deflete à direita e segue em linha reta fazendo divisa com a Viela 6, 
por uma distância de 1,15 metros, daí deflete à direita e segue em linha reta por uma 
distância de 3,89 metros; daí deflete à direita e segue em linha reta fazendo divisa com o 
lote nº 14, por uma distância de 25,00 metros até encontrar o ponto de partida desta 
descrição, fechando o perímetro e encerrando assim uma área superficial de 125,25 
metros quadrados. Matrícula nº 124.930, do Oficial de Registro de Imóveis de Cotia. 
Cadastrado na Municipalidade de Cotia sob contribuinte nº 23154.14.38.0001.00.000. 
O imóvel será vendido em caráter ad corpus e no estado em que se encontra. O 
Pagamento do valor arrematado deverá ser efetuado em 1 dia útil após o leilão. Valores: 
1º Leilão de R$ R$ 95.071,25 (Noventa e cinco mil setenta e um reais e vinte e cinco 
centavos). e 2º Leilão de R$ R$ 123.330,15 (cento e vinte e três mil trezentos e trinta reais 
e quinze centavos) Em havendo arrematação, todas as despesas, encargos e tributos para 
regularização e transferência do imóvel serão de responsabilidade do arrematante, além 
da comissão do leiloeiro oficial, no importe de 5% (cinco por cento) sobre o valor da 
arrematação, a qual não está incluída no valor do lance. Os interessados poderão participar 
do leilão pela internet ou fisicamente, no endereço declinado acima, em igualdade de 
condições. Tel.: (11) 4950-9602, e-mail imoveis@superbid.net. E para que chegue ao 
conhecimento de todos, e não possam alegar desconhecimento do feito é publicado o 
presente edital de Leilão. Leiloeiro Oficial RENATO SCHLOBACH MOYSÉS - JUCESP 
nº 654.


        
            
           




             
           
               



           
                



 

 

EDITAL DE CITAÇÃO-PRAZO DE 20DIAS.PROCESSO Nº1000259-43.2013.8.26.0609.O MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível, 
do Foro de Taboão da Serra,Estado de São Paulo,Dr.NELSON RICARDO CASALLEIRO, na forma da Lei, etc. FAZ SABER aos 
QUALITEL VIDEO E SOM LTDA,CNPJ 00.179.359/0001-78 e TECCOM TECNOLOGIA EM COMUNICAÇÕES LTDA EPP, 
CNPJ 05.108.236/0001-60,que lhe foi proposta uma ação de Procedimento Comum Cível por parte de RAFAEL JOSÉ SABINO, 
alegando em síntese: objetivando seja julgada procedente, declarando-se a NULIDADE DO ATO datado de 16/04/2002, 
consistente na constituição da empresa SISistemas Irradiantes Ltda. EPP, condenando as rés ao pagamento das custas e 
despesas judiciais e honorários advocatícios. Encontrando-se os réus em lugar incerto e não sabido, foi determinada as suas 
CITAÇÕES, por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, que fluirá após 
o decurso do prazo do presente edital, apresente resposta. Não sendo contestada a ação, os réus serão considerados reveis, 
caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei.         [18,19] 
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TERÇA-FEIRA, 18 DE FEVEREIRO DE 2020 

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.

A MM. Juíza de Direito, Dra. Julia Gonçalves Cardoso, da 6ª Vara Cível do Foro da Comarca 
de São Caetano do Sul-SP, 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 Falên-
cia que Mubec Indústria e Comércio Ltda move em face de Imbrascom Industria de Componentes 
para Andaimes e Escoramentos Ltda - Processo nº 0000142-07.2013.8.26.0565, e que foi desig-
nada a venda do(s) bem(ns) descrito(s) abaixo, de acordo com as regras expostas a seguir: DO(S) 
BEM(NS) – O(s) bem(s) será(ao) vendido(s) no estado em que se encontra(m). Através do Portal 
www.hastapublica.com.br o usuário tem acesso às fotos e à descrição detalhada do(s) bem(ns) 
a ser(em) apregoado(s). DA VISITAÇÃO - Constitui ônus dos interessados examinar o(s) bem(ns) 
a ser(em) apregoado(s). As visitas deverão ser agendadas via e-mail: operacional@hastapublica.
com.br. DO LEILÃO – O leilão será realizado por MEIO ELETRÔNICO, através do Portal www.
hastapublica.com.br. O 1º pregão que se inicia no dia 02 de março de 2020, encerrando às 
14:00 horas do terceiro dia - 05 de março de 2020. Caso os lances ofertados não atinjam o valor 
de avaliação do(s) bem(ns) no 1º pregão, o leilão seguir-se-á sem interrupção até às 14:00 horas 
do dia 25 de março de 2020 - 2º pregão. DO CONDUTOR DO LEILÃO – O leilão será conduzido 
pelo Leiloeiro Ofi cial Euclides Maraschi Junior – JUCESP 819. DO VALOR MÍNIMO DE VENDA 
DO(S) BEM(NS) – No primeiro pregão, o valor mínimo para a venda do(s) bem(ns) apregoado(s) 
será de 100% do valor da avaliação judicial. No segundo pregão, a alienação dar-se-á pelo maior 
valor ofertado, ainda que inferior ao valor de avaliação, fi cando condicionado à aprovação do 
Magistrado, Ministério Público e Administrador Judicial. DOS LANCES – Os lances poderão 
ser ofertados pela rede Internet, através do Portal www.hastapublica.com.br, em igualdade de 
condições. No caso de não aprovação da venda pelo preço ofertado, o ofertante será comunicado 
e o lance será desconsiderado, com a devolução total da caução. DOS DÉBITOS – O(s) bem(ns) 
será(ão) apregoado(s) sem quaisquer ônus, não havendo sucessão do arrematante nas obri-
gações do devedor (“aquisição originária”), exceto se o arrematante for: 1. sócio da sociedade 
falida, ou sociedade controlada pelo falido; 2. parente, em linha reta ou colateral, até o 4º (quarto) 
grau, consanguíneo ou afi m, do falido ou de sócio da sociedade falida, ou 3. identifi cado como 
agente do falido com o objetivo de fraudar a sucessão (artigo 141, da Lei nº 11.101/2.005). DA 
COMISSÃO DO LEILOEIRO OFICIAL - O arrematante deverá pagar ao Leiloeiro Ofi cial, a título de 
comissão, o valor correspondente a 5% (cinco por cento) do preço de arrematação do(s) bem(ns). O 
pagamento da comissão do Leiloeiro Ofi cial deverá ser realizado em até 24 (vinte e quatro) horas a 
contar do encerramento do leilão, através de deposito junto ao Banco Itaú agência 0150 na conta 
corrente nº 26.800-1 em nome de HASTAPUBLICABR Promotora de Eventos Ltda. CNPJ nº 
16.792.811/0001-02. Caso o arrematante não efetue o pagamento dentro do prazo de 24 (vinte e 
quatro) horas da homologação do leilão, a arrematação será cancelada e o proponente pagará multa 
de 3% (três por cento) sobre o valor do lance, sendo que 2% (dois por cento) da multa será destinado 
à Massa Falida e 1% (um por cento) será destinado à Leiloeira em razão do serviço prestado, poden-
do, ainda, o Juiz aprovar a venda do(s) bem(ns) para o segundo colocado, pelo último lance por ele 
ofertado (Art. 21 do Provimento 1625/2009). Na hipótese de não serem efetuados os pagamentos 
devidos pelo arrematante no prazo estipulado, será desfeita a arrematação e a posse dos bens será 
retomada pela Massa Falida, devendo o arrematante devolvê-los no estado de conservação e locali-
zação que os recebeu, além de fi carem retidos os valores já depositados em favor da Massa Falida. 
Desfeita a arrematação pelo Juiz, por motivos alheios à vontade do arrematante, serão restituídos ao 
mesmo os valores pagos e relativos ao preço do(s) bem(ns) arrematado(s) e à comissão do Leiloeiro 
Ofi cial, deduzidas as despesas incorridas. As demais condições obedecerão ao que dispõe a Lei nº 
11.101/2.005 e, no que couber, o CPC, o Decreto nº 21.981/32, com as alterações introduzidas pelo 
Decreto nº 22.427/33, que regulamenta a profi ssão de Leiloeiro Ofi cial e o caput do artigo 335, do 
CP. Todas as regras e condições do Leilão estão disponíveis no Portal www.hastapublica.com.br. 
A publicação deste edital supre eventual insucesso das notifi cações pessoais e dos respec-
tivos patronos. DESCRIÇÃO DO BEM: Bens móveis arrecadados, localizados no depósito do 
leiloeiro. 5 - Serra marca S-RAMOS 340, cor azul e laranja, com motor marca Vtop Voges mod. 
UTF 9014, nº 250610, 3 cv, 1725 RPM com esteiras em ferro, nos dois lados da máquina, AVALIA-
DO em R$ 13.480,00; 6 - Serra elétrica-marca FRANHO- FRH 260, maq. Nº 02101107, modelo 
FRH motor 3,0 cv 220v 60Hz, data fabricação. 11/07, AVALIADO em R$ 16.000,00; 8 - Esteira 
de metal, produto 030527388014, SF3880 (nº inelegível) M4210/14, data 10/02/09, AVALIADO em 
R$ 1.600,00; 11 - Furadeira de bancada fabricados por S.A Yadoya Indústria de Furadeiras, 
mod. fys32, serie:274, máquina nº 1173, AVALIADO em R$ 3.440,00; 12 - Furadeira de bancada 
fabricados por S.A Yadoya Indústria de Furadeiras, mod. fys32, serie:274, máquina nº 1170, 
AVALIADO em R$ 3.440,00; 13 - Prensa excêntrica fabricada por ind. Mecânica Jundiá, tipo INC, 
capacidade 45 toneladas nº 8024/020678, AVALIADO em R$ 9.920,00; 14 - Compressor- marca 
WAYNE, com motor de indução trifásica nº 0687, Cv 5, V220/380, modelo 184T, RPM 3500, 600Hz, 
AVALIADO em R$ 3.600,00; 15 - Compressor- marca DOUAT (c/motor de indução, monofásico, 
modelo 656 HO 187, 60Hz, 2CV 1720 rpm), cilindrica 352 cm³, pressão max. 10,5 atm 150 libras, 
deslocamento:280 litros por minuto, velocidade:800RPM, potência 2 cv, tipo CD2V- 280/200, nº7728, 
AVALIADO em R$ 1.040,00;  16 - Talha sem nº de identifi cação, com cerca de 3,70m (altura) por 
4,10m (largura), com motor, AVALIADO em R$ 8.000,00; 18 - 120 Unidades de módulos D1 (an-
daimes com medida de 1,20x1,00m) avaliada cada uma por 120,00, TOTALIZANDO R$ 6.720,00. 
Valor total dos bens: R$ 67.240,00. É de responsabilidade do arrematante verifi car as despesas 
tributárias ou custos relativos à desmontagem, remoção, transporte sobre o bem arrematado. São 
Caetano do Sul, 04 de dezembro de 2019. Julia Gonçalves Cardoso - Juíza de Direito

EDITAL DE LEILÃO

O MM. Juiz de Direito, Dr. Tiago Henriques Papaterra Limongi, da 1ª Vara de Falências e Recupe-
rações Judiciais do Foro Central Cível da Comarca de São Paulo, Estado de São Paulo, na forma da 
lei etc., FAZ SABER, aos que o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem e interessar 
possa, que por este Juízo processam-se os autos da Falência da empresa FILIZOLA S.A. PESA-
GEM E AUTOMAÇÃO - Processo nº 0020795-04.2012.8.26.0100 e que foi designada a venda 
do(s) bem(ns) descrito(s) abaixo, de acordo com as regras expostas a seguir: DO(S) BEM(NS) – 
O(s) bem(s) será(ao) vendido(s) no estado em que se encontra(m). Através do Portal www.hastapu-
blica.com.br onde o usuário tem acesso às fotos e à descrição detalhada do(s) bem(ns) a ser(em) 
apregoado(s). DA VISITAÇÃO - Constitui ônus dos interessados examinar o(s) bem(ns) a ser(em) 
apregoado(s). As visitas deverão ser agendadas via e-mail operacional@hastapublica.com.br. DO 
LEILÃO – O leilão será realizado por MEIO ELETRÔNICO, através do Portal www.hastapublica.
com. O 1º leilão terá início no dia 06/03/2020, encerrando-se em 03 (três) dias úteis a contar 
desta data – 09/03/2020. Caso os lances ofertados não atinjam o valor de avaliação do(s) bem(ns) 
no 1º pregão, o leilão seguir-se-á sem interrupção até às 15:00 horas do dia 30/03/2020 - 2º leilão 
DO CONDUTOR DO LEILÃO – O leilão será conduzido pelos Leiloeiros Ofi ciais MARCELO VAL-
LAND (JUCESP 0408) DO VALOR MÍNIMO DE VENDA DO(S) BEM(NS) – No primeiro pregão, o 
valor mínimo para a venda do(s) bem(ns) apregoado(s) será de 100% do valor da avaliação judicial 
No segundo pregão, a alienação dar-se-á pelo maior valor ofertado, ainda que inferior ao valor de 
avaliação do(s) bem(ns), desde que não seja vil, fi cando condicionado à aprovação do Magistra-
do, Ministério Público e Administrador Judicial DOS LANCES – Os lances poderão ser ofertados 
pela rede Internet, através do Portal www.hastapublica.com.br, em igualdade de condições DOS 
DÉBITOS – O(s) bem(ns) será(ão) apregoado(s) sem quaisquer ônus, não havendo sucessão do 
arrematante nas obrigações do devedor (“aquisição originária”), exceto se o arrematante for: 1. sócio 
da sociedade falida, ou sociedade controlada pelo falido; 2. parente, em linha reta ou colateral, até o 
4º (quarto) grau, consanguíneo ou afi m, do falido ou de sócio da sociedade falida, ou 3. identifi cado 
como agente do falido com o objetivo de fraudar a sucessão (artigo 141, da Lei nº 11.101/2.005) DA 
COMISSÃO DO LEILOEIRO OFICIAL - O arrematante deverá pagar ao Leiloeiro Ofi cial, a título de 
comissão, o valor correspondente a 5% (cinco por cento) do preço de arrematação do(s) bem(ns) A 
comissão devida não está inclusa no valor do lance e não será devolvida ao arrematante em nenhu-
ma hipótese, salvo se a arrematação for desfeita por determinação judicial, por razões alheias à 
vontade do arrematante, deduzidas as despesas incorridas DO PAGAMENTO - O arrematante de-
verá efetuar o pagamento do preço do(s) bem(ns) arrematado(s), deduzido o valor da caução ofer-
tada, se for o caso, no prazo de até 24 (vinte e quatro) horas após o encerramento do leilão, através 
de guia de depósito judicial em favor do Juízo responsável, sob pena de se desfazer a arrematação 
DO PAGAMENTO DA COMISSÃO - O pagamento da comissão do Leiloeiro Ofi cial deverá ser reali-
zado em até 24 (vinte e quatro) horas a contar do encerramento do leilão, através de deposito junto 
ao Banco Itaú agência 0150 na conta corrente nº 26.800-1 em nome de HASTAPUBLICABR 
Promotora de Eventos Ltda. CNPJ nº 16.792.811/0001-02 Caso o arrematante não efetue o paga-
mento dentro do prazo de 24 (vinte e quatro) horas da homologação do leilão, a arrematação será 
cancelada e o proponente pagará multa de 3% (três por cento) sobre o valor do lance, sendo que 2% 
(dois por cento) da multa será destinado à Massa Falida e 1% (um por cento) será destinado à Lei-
loeira em razão do serviço prestado, podendo, ainda, o Juiz aprovar a venda do(s) bem(ns) para o 
segundo colocado, pelo último lance por ele ofertado (Art. 21 do Provimento 1625/2009) Na hipótese 
de não serem efetuados os pagamentos devidos pelo arrematante no prazo estipulado, será desfei-
ta a arrematação e a posse dos bens será retomada pela Massa Falida, devendo o arrematante 
devolvê-los no estado de conservação e localização que os recebeu, além de fi carem retidos os 
valores já depositados em favor da Massa Falida, podendo, ainda, o Juiz aprovar a venda do(s) 
bem(ns) para o segundo colocado, pelo último lance por ele ofertado (Art. 21 do Provimento 
1625/2009) Desfeita a arrematação pelo Juiz, por motivos alheios à vontade do arrematante, serão 
restituídos ao mesmo os valores pagos e relativos ao preço do(s) bem(ns) arrematado(s) e à comis-
são do Leiloeiro Ofi cial, deduzidas as despesas incorridas As demais condições obedecerão ao que 
dispõe a Lei nº 11.101/2.005 e, no que couber, o CPC, o Decreto nº 21.981/32, com as alterações 
introduzidas pelo Decreto nº 22.427/33, que regulamenta a profi ssão de Leiloeiro Ofi cial e o caput do 
artigo 335, do CP Todas as regras e condições do Leilão estão disponíveis no Portal www.hastapu-
blica.com.br  A publicação deste edital supre eventual insucesso das notifi cações pessoais e 
dos respectivos patronos - Bens localizados no Depósito do Leiloeiro - Araraquara-SP - LOTE 
01 - Sistema de informática Rack contendo diversos equipamentos, 2 (dois) arquivos em aço com 04 
gavetas com peças de informática e 01 (um) termômetro eletrônico FHME Digimec + 01 (uma) \
bancada metálica com prateleira + 01 (uma) prateleira de metal com 5 divisórias + 02 (dois) monito-
res analógicos na cor preta + 02 (duas) cadeiras giratórias + 01(um) aparelho de ar condicionado em 
mau estado mas funcionando, avaliados por R$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais) LOTE 02 – 
03 (dois) nobreak, avaliados por R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) LOTE 03 – 07 (sete) ca-
deiras plásticas sem marca aparente + 01 (um) fl ipchart em madeira + 01 (um) quadro branco de 
parede + 15(quinze) cestos de lixo, avaliados por R$ 500,00 (quinhentos reais) LOTE 04 – 01 (uma) 
Balança da marca Filizola modelo eletrônica avaliada por R$ 750,00 (setecentos e cinquenta reais) 
LOTE 05 – 01 (uma) longarina com três assentos + 10 (dez) cadeiras giratórias diversos modelos e 
cores + 01 (um) armário de madeira com 02 portas de correr, + 01 (um) quadro de avisos em feltro 
verde + 01 (um) quadro branco de parede + 03 (três) aparelhos de ar condicionado mau estado + 01 
(um) aparelho de ar condicionado, avaliados por R$ 2.450,00 (dois mil e quatrocentos e cinquenta 
reais) LOTE 06 – 02 (dois) armários de escritório com duas divisórias e duas portas cada um + 02 
(dois) arquivos de aço com quatro gavetas + 03 (três) aparelhos celulares (sucata) + 01 (um) Note-
book mau estado + 01 (um) Monitor AOC de 14”, avaliados por R$ 900,00 (novecentos reais) LOTE 
07 – 10 (dez) mesas de escritório com duas gavetas + 01 (uma) mesa de escritório com duas gave-
tas + 01 (um) armário de escritório(sucatas) + 01 (um) Monitor LCD AOC de 19”(mau estado) + 01 
(um) Scanner + 01 (uma) impressora HP Deskjet D1660 + 02 (duas) mesas para impressoras + 06 
(seis) aparelhos telefônicos Panasonic de mesa + 01 (um) aparelho telefônico Intelbras de mesa + 
01 (um) aparelho de telefone Siemens sem fi o + 05 bandejas em acrílico (para papeis) com três di-
visórias + 07 (sete) calculadoras de mesa diversos modelos e tamanhos(sem funcionamento + 01 
(uma) CPU I, avaliados por R$ 1.550,00 (um mil quinhentos e cinquenta reais) LOTE 08 – 01 (um) 
Refrigerador da marca CONSUL mau estado + 01 (um) Bebedouro de coluna em Inox + 01 (uma) 
cadeira giratória com braços, encosto alto, avaliados por R$ 900,00 (novecentos reais). LOTE 09 - 
01 (uma) Mesa de Reuniões, oval  com pés em metal, em regular estado + 01 (um) quadro de avisos 
forrado em feltro verde + 01 (um) quadro branco de parede + 01 (um) aparelho de ar condicionado 
da marca CONSUL 10.000 BTU’s (gaveta) mau estado + 02 (duas) mesas de escritório com duas 
gavetas+ 01 (um) armário de escritório com duas portas,  avaliados por R$ 1.500,00 (um mil e qui-
nhentos reais) LOTE 10 – 05 (cinco) arquivos de aço com quatro gavetas mau estado + 01 (um) 
armário de escritório + 02 (duas) mesas de escritório com duas gavetas  (um) aparelho de DVDr 
desmontado (sucata) + 01 (um) monitor de 20”,  teclado, mouse sem a CPU + 01 (um) aparelho de 
telefone sem fi o + 01 (um) quadro porta chaves porta de vidro transparente com fechadura + 01 (um) 
porta copos de água descartáveis + 01 (um) descarte de copos descartáveis + 02 (dois) latões de 
lixo + 02 caixas de plástico multiuso cor preta + 02 (dois armários de vestiário um com quatro e outro 
com seis portas individuais (sucata) avaliados por R$ 1.300,00 (um mil e trezentos reais) LOTE 11 
– 02 (duas) Paleteiras +) Estruturas metálicas porta pallets (prateleiras) desmontáveis + 01 (uma) 
escada metálica para uso nessas prateleiras com corrimão lado esquerdo, avaliados por R$ 7.500,00 
(sete mil e quinhentos reais) LOTE 12 - Aproximadamente 10 (dez) Bancadas metálicas, algumas 
montadas, outras desmontadas + 01 (uma) estrutura metálica cor preta marca fi lizola + 01 (um) base 
inox com estrutura metálica para balança fi lizola + 54 (cinquenta e quatro) bandejas inox com pelí-
cula de proteção utilizadas na montagem de balanças fi lizola + 02 (dois) microscópios marca Zeiss 
+ 02 (dois) Pinadores pneumáticos + 04 (quatro) botijões de gás para uso em empilhadeiras, avalia-
dos por R$ 16.000,00 (dezesseis mil reais)- sucatas LOTE 13 – 02 (dois) carrinhos de produção 
(sucata) + 03 monitores analógicos (sucata) + 02 talhas monovia com motor elétrico 250 Kg. + 
aproximadamente 30 (trinta) ferramentas parafusadeiras pneumáticas + 01 (uma) prateleira metálica 
na cor amarela com 4 divisórias, avaliados em R$ 3.400,00 (três mil e quatrocentos reais) LOTE 14 
– 01 (um) Compressor de ar(sucata), avaliado por R$ 7.000,00 (sete mil reais) LOTE 15 – 01 (uma) 
escada metálica sete degraus com corrimão lado esquerdo + 01 (um) armário de aço com duas 
portas + 01 (uma) mesa de escritório + 01 (uma) Máquina de calibrar fora de uso + 01 (uma) máqui-
na de calibrar balanças sem teste de funcionamento, avaliados por R$ 16.000,00 (dezesseis mil 
reais)  LOTE 16 – Aproximadamente 10Kg. De peças plásticas utilizadas na montagem de balanças 
+  01 bebedouro de coluna, avaliados por R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais) LOTE 17 - 03 
(três) Pallets contendo madeira para embalagem de produtos acabados, avaliados por R$ 600,00 
(seiscentos reais) LOTE 18 – 01 (uma) Balança Eletrônica Filizola + 01 (uma) balança Platina na 
caixa, violadas, sem teste de funcionamento e faltando peças avaliadas, (desmontadas)ambas, por 
R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) LOTE 19 – 01 (uma) Máquina de solda sem teste de fun-
cionamento e faltando peças avaliada por R$ 1.000,00 (um mil reais) LOTE 20 – 03 (três) Armários 
de aço com duas portas, impressora Epson LX300 II + 04 (quatro) impressor térmico não fi scal 
ISP143 + 01 (um) Carrinho metálico cor amarela com rodízios avaliados por R$ 1.700,00 (um mil e 
setecentos reais) em 14/02/2014 LOTE 21 – Conjunto de diversas peças eletrônicas para montagem 
de produtos Filizola avaliadas por R$ 10.000,00 (dez mil reais) LOTE 22 – Conjunto de peças para 
montagem de máquinas fatiadoras, avaliadas por R$ 2.000,00 (dois mil reais) LOTE 23 – 01 (uma) 
Prensa hidráulica antiga, faltando peças, sem este de funcionamento, avaliada por R$ 5.000,00 
(cinco mil reais) LOTE 24 – 01 (uma) Máquina, sistema automático para fechamento de caixas de 
papelão marca 3M MATIC, com esteira rolante em bom estado de conservação, mas sem teste de 
funcionamento, avaliada por R$ 8.500,00 (oito mil e quinhentos reais) LOTE 25 – 14 Estantes metá-
licas na cor cinza com cinco divisórias em bom estado de conservação, 03 Arquivos de aço com 
quatro gavetas, cor cinza, em bom estado de conservação. Avaliados em R$ 1.190,00 (mil cento e 
noventa reais) LOTE 26 – 32 Baterias estacionárias da marca Freedon seladas novas e embaladas, 
02 nobreaks NHS modelo lase on line G26000VAS 220volts. Avaliados em R$ 4.500,00 (quatro mil 
e quinhentos reais) LOTE 27 – 02 Aparelhos de ar condicionado tipo Split da marca Currier 12.000 
BTUs com dois condensadores, 02 Roteadores link WEB SPO modelo cisco 1700 séries, 02 Multi-
plexador de rede MPLS, 01 caixa contendo diversos aparelhos telefônicos de mesa com fi o. Avalia-
dos em R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais) LOTE 28 – 01 caixa contendo 07 diversos teclados e 
mouses, 01 porte de display basiline 2824 3COM, 04 monitores. Avaliados em R$ 500,00 (quinhen-
tos reais) LOTE 29 - 01 Armário de metal com 02 portas de correr em bom estado de conservação, 
01 impressora multifuncional Brother modelo DCP8152DM. Avaliados em R$ 1.300,00 (mil e trezen-
tos reais) LOTE 30 – 01 Mesa de escritório com tampo de fórmica, 01 central telefônica da marca 
Panasonic modelo D500, 01 aparelho de ar condicionado tipo Split marca Rheem 30.000 BTUs – 
RB1HW30AC29C, 05 Cadeiras giratórias. Avaliados em R$ 1.350,00 (mil trezentos e cinquenta 
reais) LOTE 31 – 01 mesa de apoio em madeira maciça, 01 mesa de apoio para escritório, 01 mesa 
de reunião em madeira maciça com tampo de mármore, 06 cadeiras de madeira estofadas, mesinha 
de sala de madeira e mármore. Avaliados em R$ 1.600,00 (mil e seiscentos reais) LOTE 32 – 01 
Ventilador de mesa na cor preta, marca FAEP, 01 impressora multifuncional marca HP modelo HP 
deskjet 2050, 01 mesa de escritório em madeira maciça com três gavetas. Avaliados em R$ 240,00 
(duzentos e quarenta reais) LOTE 33 – 01 Base plástica para apoio de CPU no chão, mesinha de 
impressora em mogno com aba lateral, bancada pequena em madeira na cor preta, de armário 
bancada de escritório com 6 portas (desmontado), armário bancada de escritório com 4 gavetas 
(desmontado), 01 cabideiro preto. Avaliados em R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) LOTE 34 
– 01 Picotadora de papel IDEAL 2401 + 01 Frigobar maca Consul TOP12 + 01 Telefone sem fi o 
marca Panassonic KX-TG4011LA + 03 caixas de saboneteiras de parede. Avaliados em R$ 300,00 
(trezentos reais) LOTE 35 – 01 Nobreak marca Sinus Single, 04 estabilizadores para computador de 
diversas marcas, 21 pentes de memória antigos e obsoletos, 4 caixas com Cj Expansão Modulo de 
Baterias, 3 caixas com protetor de display, Aparelho de viva voz marca POLYCOM, 2 Extintores de 
incêndio. Avaliados em R$ 1.000,00 (mil reais) LOTE 36 - 05 (cinco) CPU’s, sendo elas; SPO 108 – 
SERIE A 38272; SPO 127 – SERIE A 38277; SPO 048 – SERIE A 38439; Lenovo Modelo A5p – TIPO 
8253 – SERIE L1AC1B3; HP Intel Celeron Compaq DX 2295 – SERIE 74BRFDTBA1. Avaliados em 
R$ 200,00 (duzentos reais) cada, perfazendo o total de R$ 1.000,00 (um mil reais) Valor total dos 
bens: R$ 117.980,00 (cento e dezessete mil e novecentos e oitenta reais) São Paulo, 18 de de-
zembro de 2019. Tiago Henriques Papaterra Limongi - Juiz de Direito

EDITAL DE LEILÃO

A MMª. Juíza de Direito, Dra. Vanessa Miranda Tavares de Lima, da 4ª Vara Cível do Foro da 
Comarca de Campinas-SP, na forma da lei, FAZ SABER, aos que o presente Edital virem ou dele 
co nhecimento tiverem e interessar possa, que por este Juízo processam-se os autos da Falência 
da empresa Conidra Comercio de Tubos e Conexões Ltda, movida por Gerdau S/A - Processo 
nº 0039802-86.2002.8.26.0114, e que foi designada a venda do(s) bem(ns) arrecadados, descrito(s) 
abaixo, de acordo com as regras expostas a seguir: DO(S) BEM(NS) – O(s) bem(s) será(ao) ven-
dido(s) no estado em que se encontra(m). Através do Portal www.hastapublica.com.br o usuário 
tem acesso às fotos e à descrição detalhada do(s) bem(ns) a ser(em) apregoado(s). DA VISITAÇÃO 
- Constitui ônus dos interessados examinar o(s) bem(ns) a ser(em) apregoado(s). As visitas deverão 
ser agendadas via e-mail operacional@hastapublica.com.br. DO LEILÃO – O leilão será realizado 
por MEIO ELETRÔNICO, através do Portal www.hastapublica.com.br. O 1º pregão que se inicia 
às 14:00 horas do dia 24 de março de 2020, encerrar-se-á às 14:00 horas do dia 27 de março 
de 2020. Caso os lances ofertados não atinjam o valor de avaliação do(s) bem(ns) no 1º pregão, o 
leilão seguir-se-á sem interrupção até às 14:00 horas do dia 13 de abril de 2020 - 2º pregão. DO 
CONDUTOR DO LEILÃO – O leilão será conduzido pelo Leiloeiro Ofi cial EUCLIDES MARASCHI 
JUNIOR (JUCESP 819). DO VALOR MÍNIMO DE VENDA DO(S) BEM(NS) – No primeiro pregão, 
o valor mínimo para a venda do(s) bem(ns) apregoado(s) será de 100% do valor da avaliação ju-
dicial. No segundo pregão, a alienação dar-se-á pelo maior valor ofertado, ainda que inferior ao 
valor de avaliação do(s) bem(ns), fi cando condicionado à aprovação do Magistrado, Ministério 
Público e Administrador Judicial. DOS LANCES – Os lances poderão ser ofertados pela rede 
Internet, através do Portal www.hastapublica.com.br, em igualdade de condições. No caso de não 
aprovação da venda pelo preço ofertado, o ofertante será comunicado e o lance será desconside-
rado, com a devolução total da caução. DOS DÉBITOS – O(s) bem(ns) será(ão) apregoado(s) sem 
quaisquer ônus, não havendo sucessão do arrematante nas obrigações do devedor (“aquisi-
ção originária”), exceto se o arrematante for: 4. sócio da sociedade falida, ou sociedade controlada 
pelo falido; 5. parente, em linha reta ou colateral, até o 4º (quarto) grau, consanguíneo ou afi m, do 
falido ou de sócio da sociedade falida, ou 6. identifi cado como agente do falido com o objetivo de 
fraudar a sucessão (artigo 141, da Lei nº 11.101/2.005). DA COMISSÃO DO LEILOEIRO OFICIAL - 
O arrematante deverá pagar ao Leiloeiro Ofi cial, a título de comissão, o valor correspondente a 5% 
(cinco por cento) do preço de arrematação do(s) bem(ns). A comissão devida não está inclusa no 
valor do lance e não será devolvida ao arrematante em nenhuma hipótese, salvo se a arrematação 
for desfeita por determinação judicial, por razões alheias à vontade do arrematante, deduzidas as 
despesas incorridas. DO PAGAMENTO DA ARREMATAÇÃO – o valor do lance deverá ser pago 
através de guia de depósito judicial nos próprios autos, em até 24hs do encerramento da hasta. O 
arrematante assumirá toda a responsabilidade de desmontar e retirar os bens arrematados, seguin-
do todas as normas de segurança, responsabilizando-se por eventual necessidade de desmonte ou 
desacoplamento dos bens arrematados de outros, eximindo o leiloeiro e a Administradora Judicial 
por qualquer acidente, indenização ou responsabilidade direta ou indireta por serviços realizados 
para o arrematante. Caso o arrematante não efetue o pagamento dentro do prazo de 24 (vinte e 
quatro) horas da homologação do leilão, a arrematação será cancelada e o proponente pagará multa 
de 3% (três por cento) sobre o valor do lance, sendo que 2% (dois por cento) da multa será destinado 
à Massa Falida e 1% (um por cento) será destinado à Leiloeira em razão do serviço prestado, poden-
do, ainda, o Juiz aprovar a venda do(s) bem(ns) para o segundo colocado, pelo último lance por ele 
ofertado (Art. 21 do Provimento 1625/2009). Na hipótese de não serem efetuados os pagamentos 
devidos pelo arrematante no prazo estipulado, será desfeita a arrematação e a posse dos bens será 
retomada pela Massa Falida, devendo o arrematante devolvê-los no estado de conservação e locali-
zação que os recebeu, além de fi carem retidos os valores já depositados em favor da Massa Falida. 
Desfeita a arrematação pelo Juiz, por motivos alheios à vontade do arrematante, serão restituídos ao 
mesmo os valores pagos e relativos ao preço do(s) bem(ns) arrematado(s) e à comissão do Leiloeiro 
Ofi cial, deduzidas as despesas incorridas. As demais condições obedecerão ao que dispõe a Lei nº 
11.101/2.005 e, no que couber, o CPC, o Decreto nº 21.981/32, com as alterações introduzidas pelo 
Decreto nº 22.427/33, que regulamenta a profi ssão de Leiloeiro Ofi cial e o caput do artigo 335, do 
CP. Todas as regras e condições do Leilão estão disponíveis no Portal www.hastapublica.com.br. 
A publicação deste edital supre eventual insucesso das notifi cações pessoais e dos respec-
tivos patronos. DO BEM 01 um terreno de 300,00 m², localizado na Rua Jose Virti Neto, Lote 008 
Q. Quadra 04687 B, Bairro Parque São Paulo, Campinas/SP; devidamente registrado no 3º Cartório 
de Registro de Imóveis de Campinas, Matrícula 121.126  AVALIAÇÃO: O imóvel foi avaliado por 
perito judicial no valor de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais) em fevereiro de 2017. Campinas, 09 
de janeiro de 2020. Vanessa Miranda Tavares de Lima - Juíza de Direito

EDITAL DE LEILÃO

w
EDITAL DE LEILÃO

GODOI E GODOI EMPREENDIMENTOS LTDA, pessoa jurídica inscrita no CNPJ/MF sob 
o nº 20.347.111/0001-86, com sede na Rodovia Raposo Tavares, Km 22,14 sala 05, 
conjunto 313-E, Granja Viana- CEP: 06709-015, Cotia -SP, faz saber que, na qualidade de 
credora fiduciária, nos termos do Instrumento Particular de Compra e Venda de Imóvel a 
prazo com Constituição de Alienação Fiduciária e outras avenças, firmado em 29 de maio 
de 2017; onde figura como DEVEDORA FIDUCIANTE, JACQUELINE PRADO 
CATHARINO , brasileira, divorciada, assistente executiva, inscrita no CPF/MF nº 
226.669.478-23 e portador da cédula de identidade nº 27.102.360-0, residente e 
domiciliada na Avenida Gameleira Branca, nº 665, casa 02, Jardim Brasilia, São Paulo/SP 
- CEP: 03585-000 promoverá a venda do imóvel adiante descrito, em Leilão Extrajudicial 
On-Line e Presencial, nos termos da Lei nº 9.514/97, mediante 1º leilão a ser realizado em 
04/03/2020 às 15:00h, na Av. Eng. Luís Carlos Berrini, 105, 4º and., São Paulo/SP, 
informações: (11) 4950-9602 ou www.superbid.net e, se necessário, em 2º leilão a ser 
realizado em 05/03/2020 às 15:00h no mesmo endereço. Imóvel: UM TERRENO 
URBANO, designado Lote nº 10 da quadra “D”, de formato retangular, situado no 
loteamento denominado “TERRA NOBRE 2” localizado no bairro do Furquim, Km 37.600 
da Rodovia Raposo Tavares, no Município e Comarca de Cotia, Estado de São Paulo, 
assim descrito: mede 5,15 metros de frente para a Rua 16 (dezesseis); igual largura nos 
fundos; por 24,50 metros da frente aos fundos de ambos os lados; encerrando assim uma 
área superficial de 126,17 metros quadrados; confrontando do lado direito visto da rua com 
o lote nº 09; do lado esquerdo com o lote nº 11 e pelos fundos com o lote nº 35. Matrícula 
nº 124.646, do Oficial de Registro de Imóveis de Cotia. Cadastrado na Municipalidade de 
Cotia sob contribuinte nº 23154.14.38.0001.00.000. O imóvel será vendido em caráter ad 
corpus e no estado em que se encontra. O Pagamento do valor arrematado deverá ser 
efetuado em 1 dia útil após o leilão. Valores: 1º Leilão de R$ 96.777,00 (noventa e seis 
mil setecentos e setenta e sete reais) e 2º Leilão: R$124.145,93 (cento e vinte e quatro 
mil cento e quarenta e cinco reais e noventa e três centavos). Em havendo arrematação, 
todas as despesas, encargos e tributos para regularização e transferência do imóvel serão 
de responsabilidade do arrematante, além da comissão do leiloeiro oficial, no importe de 
5% (cinco por cento) sobre o valor da arrematação, a qual não está incluída no valor do 
lance. Os interessados poderão participar do leilão pela internet ou fisicamente, 
no endereço declinado acima, em igualdade de condições. Tel.: (11) 4950-9602, 
e-mail imoveis@superbid.net. E para que chegue ao conhecimento de todos, e não 
possam alegar desconhecimento do feito é publicado o presente edital de Leilão. 
Leiloeiro Oficial RENATO SCHLOBACH MOYSÉS - JUCESP nº 654.

w
EDITAL DE LEILÃO

SPE RFA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA, empresa jurídica com sede 
na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 1.461, 
4º andar, Torre Sul, Jardim Paulistano - CEP: 01452-921, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 
22.038.692/0001-08, faz saber que, na qualidade de credora fiduciária, nos termos do 
Instrumento Particular de Compra e Venda de Imóvel a prazo com Constituição de 
Alienação Fiduciária e outras avenças, firmado em 18 de junho de 2017; onde figuram 
como DEVEDORES FIDUCIANTES, Rosa Maria dos Santos Vaz de Arruda , brasileira, 
psicóloga, inscrita no CPF/MF nº 075.345.268-50 e portadora da cédula de identidade nº 
13.703.884-7, casada com Idail Lima Vaz de Arruda, brasileiro, autônomo, inscrito no 
CPF/MF nº 895.152.778-68, portador da cédula de identidade nº 11.142.352-1, ambos 
residentes e domiciliados na Rua Doutor Nemezio Bailão, nº 79, Jardim D’ Abril, São Paulo/
SP - CEP: 05398-090 promoverá a venda do imóvel adiante descrito, em Leilão Extrajudicial 
On-Line e Presencial, nos termos da Lei nº 9.514/97, mediante 1º leilão a ser realizado em 
04/03/2020 às 15:00h, na Av. Eng. Luís Carlos Berrini, 105, 4º and., São Paulo/SP, 
informações: (11) 4950-9602 ou www.superbid.net e, se necessário, em 2º leilão a ser 
realizado em 05/03/2020 às 15:00h no mesmo endereço. Imóvel UM TERRENO 
URBANO, designado Lote nº 11 da quadra “C” de formato retangular, situado no 
loteamento denominado “TERRA NOBRE 2” localizado no bairro do Furquim, Km 37.600 
da Rodovia Raposo Tavares, no Município e Comarca de Cotia, Estado de São Paulo, 
assim descrito: mede 5,00 metros de frente para a rua 8 (oito); igual largura nos fundos; 
por 25,00 metros da frente aos fundos de ambos os lados; encerrando assim uma área 
superficial de 125,00 metros quadrados; confrontando do lado direito visto da rua com o 
lote nº 10; do lado esquerdo com o lote nº 12 e pelos fundos com a Área Verde 16. Matrícula 
nº 124.553, do Oficial de Registro de Imóveis de Cotia. Cadastrado na Municipalidade de 
Cotia sob contribuinte nº 23154.14.38.0001.00.000.O imóvel será vendido em caráter ad 
corpus e no estado em que se encontra. O Pagamento do valor arrematado deverá ser 
efetuado em 1 dia útil após o leilão. Valores: 1º Leilão de R$ 97.407,46 (noventa e sete 
mil quatrocentos e sete reais e quarenta e seis centavos) e 2º Leilão: R$ 140.267,52 
(cento e quarenta mil, duzentos e sessenta e sete reais e cinquenta e dois centavos). 
Em havendo arrematação, todas as despesas, encargos e tributos para regularização e 
transferência do imóvel serão de responsabilidade do arrematante, além da comissão do 
leiloeiro oficial, no importe de 5% (cinco por cento) sobre o valor da arrematação, a qual 
não está incluída no valor do lance. Os interessados poderão participar do leilão pela 
internet ou fisicamente, no endereço declinado acima, em igualdade de condições. Tel.: 
(11) 4950-9602, e-mail imoveis@superbid.net. E para que chegue ao conhecimento de 
todos, e não possam alegar desconhecimento do feito é publicado o presente edital de 
Leilão. Leiloeiro Oficial RENATO SCHLOBACH MOYSÉS - JUCESP nº 654.

ALEXANDRE TRAVASSOS - LEILOEIRO OFICIAL - JUCESP 951

DATA RETROATIVA: • 17/02/2020 a partir das 14h - Móveis, Telefonia e Informática: 
Mesas, Notebooks, PABX, Telefones, Servidores, Racks, CPUs, Etc. • 18/02/2020 a partir das 15h 
- Imóveis: Apartamento e Terreno em SP. • 19/02/2020 a partir das 9h - Móveis, Eletros e 
Informática: Notebooks, Nobreaks, Monitores, Impressoras, Cadeiras, Mesas, Etc. • 19/02/2020 
a partir das 13h - Mat. de Construção, Móveis, Eletros e Enfeites: Sofás, Poltronas, Pisos, 
Vasos, Mesas, Cadeiras, Etc. • 19/02/2020 a partir das 15h - Eletros e Telefonia: Celulares, 
Televisores e Tablets. • 20/02/2020 a partir das 13h - Retofit de Hotel: Televisores, Frigobares, 
Sofás, Abajures, Mesas, Cofres, Etc. • 20/02/2020 a partir das 15h - Embarcação: Lancha TOP 
FISH 27 Pés. 

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.

1ª VARA CÍVEL DO FORO REGIONAL IV – LAPA/SP 
EDITAL DE LEILÃO JUDICIAL ONLINE – VERSÃO RESUMIDA PARA PUBLICAÇÃO Art. 887, § 3º/CPC EDITAL DE 
LEILÃO JUDICIAL ONLINE. Dora Plat – Leiloeira Oficial - JUCESP 744. 1ª Vara Cível do Foro Regional IV – Lapa - SP. 
Processo: nº 0007195-88.2004.8.26.0004. Executados: MARCIO ROGÉRIO MONTEIRO, seu cônjuge se casado for. A) 
Apartamento nº 42 (já construído conforme consta em AV.04), com área útil de 53,26m², área comum de 37,80m², perfa-
zendo a área total de 91,06m², em São Paulo-SP – 70% do valor de avaliação; B) Uma vaga para carro pequeno (já 
construído conforme consta em Av.04) com a área útil de 9,90m² e a área comum de 7,04 m², perfazendo a área total de 
16,94m², em São Paulo-SP – 70% do valor da avaliação. 1ª Praça começa em 27/03/2020, às 15h10min, e termina em 
31/03/2020, às 15h10min e; 2ª Praça começa em 31/03/2020, às 15h11min, e termina em 22/04/2020, às 15h10min. 
DOS DIREITOS DE CESSÃO E TRANSFERÊNCIA DE DÍVIDA HIPOTECEÁRIA sobre: A) apartamento nº 42 (já cons-
truído conforme consta em AV.04), localizado no 4º andar do EDIFÍCIO CAIO CRACO – Bloco “C”, do “CONJUNTO RESI-
DENCIAL MIRANTE DA LAPA”, à Rua Coronel Bento Bicudo, nº 1.167, e Rua Salvador Sala, nº 131 a área útil de 53,26m² 
a área comum de 37,80m², perfazendo a área total de 91,06m², em São Paulo - SP. Descrição completa Matrícula nº 
50.828 do 8º CRI da Capital-SP; B) uma vaga para carro pequeno (já construído conforme consta em Av.04), em lugar 
indeterminado, na garagem do “CONJUNTO RESIDENCIAL MIRANTE DA LAPA”, à Rua Coronel Bento Bicudo, nº 1.167, 
e Rua Salvador Sala nº 131, com a área útil de 9,90m² e a área comum de 7,04 m², perfazendo a área total de 16,94m² em 
São Paulo-SP. Descrição completa Matrícula nº 50.829 do 8º CRI da Capital-SP. Ficam os executados MARCIO RO-
GÉRIO MONTEIRO, seu cônjuge se casado for, os promitentes cedentes: RUBENS NUNES MORAES e SONIA MARIA 
FERNANDES BARRANCO MORAES; e demais interessados, INTIMADOS das designações supra, caso não seja (m) 
localizado (a) (s) para a intimação pessoal. Lance mínimo na 1ª praça imóvel (A): R$ 263.097,35 - Lance mínimo na 2ª 
praça: R$ 184.168,14 (sujeitos à atualização). 
 

PARA MAIS INFORMAÇÕES: 

(011) 3003-0677 l www.ZUKERMAN.com.br 

2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE BARUERI – SP 
EDITAL DE PRAÇA JUDICIAL - VERSÃO RESUMIDA PARA PUBLICAÇÃO Art. 887, § 3º/CPC EDITAL DE PRAÇA JUDI-
CIAL ONLINE. Dora Plat - Leiloeira Oficial - JUCESP 744. 2ª Vara Cível do Foro da Comarca de Barueri - São Paulo. 
Processo: nº 0014509-77.2010.8.26.0068. Executados: MAX ENGENHARIA E INSTALAÇÕES LTDA, MARIA REGINA 
MENDES TEIXEIRA DESCRIÇÃO DO BEM: Lote de terreno situado à Av. Pedro Walmore de Araújo, 2660. Possui 
156,19m2 de área construída, BALNEÁRIO JARDIM DE ITANHAÉM, município de Itanhaém/SP. Descrição completa Ma-
trícula: 202.085 no CRI de Itanhaém/SP – Cadastro Municipal nº 061.090.004.0000.064965. Lance mínimo na 1ª praça: R$ 
143.922,89 - Lance mínimo na 2ª praça: R$ 71.961,44 (50% do valor de avaliação) (sujeitos à atualização). DATAS DAS 
PRAÇAS - 1ª Praça começa em 03/03/2020, às 15h25min, e termina em 06/03/2020, às 15h25min e; 2ª Praça começa em 
06/03/2020, às 15h26min, e termina em 26/03/2020, às 15h25min. Ficam as executadas, MAX ENGENHARIA E INSTA-
LAÇÕES LTDA, na pessoa de seu representante legal e fiadora solidária MARIA REGINA MENDES TEIXEIRA, seu côn-
juge se casada for; os credores LOURIVAL PINHEIRO; ARIVALDO SOUZA FRANCO; ALESSANDRO VENTURA VEN-
TURI, STEEL ROCKET FOMENTO MERCANTIL S/A; JOSÉ ROBERTO TIOSSO e demais interessados, INTIMADOS das 
designações supra, caso não seja (m) localizado (a) (s) para a intimação pessoal, bem como da penhora realizada em 
17/05/2013. 

PARA MAIS INFORMAÇÕES: 

(011) 3003-0677 l www.ZUKERMAN.com.br 

w
EDITAL DE LEILÃO

GODOI E GODOI EMPREENDIMENTOS LTDA, pessoa jurídica inscrita no CNPJ/MF sob 
o nº 20.347.111/0001-86, com sede na Rodovia Raposo Tavares, Km 22,14 sala 05, 
conjunto 313-E, Granja Viana - CEP: 06709-015, Cotia -SP, faz saber que, na qualidade 
de credora fiduciária, nos termos do Instrumento Particular de Compra e Venda de Imóvel 
a prazo com Constituição de Alienação Fiduciária e outras avenças, firmado em 27 de maio 
de 2017; onde figuram como DEVEDORES FIDUCIANTES, GILVANEI DE OLIVEIRA 
QUEIROZ , brasileiro, empresário, inscrito no CPF/MF nº 258.339.418-57 e portador da 
cédula de identidade nº 27.624.235, casado com DÉBORA APARECIDA DOS SANTOS 
QUEIROZ, brasileira, do lar, inscrita no CPF/MF nº 339.759.968-70 e portadora da cédula 
de identidade nº 42.617.761-7, ambos residentes e domiciliados na Rua Nelson Yoshitaka 
Seo, nº 255, casa 02, Jardim São Judas Tadeu, Taboão da Serra/SP � CEP: 06786-200 
promoverá a venda do imóvel adiante descrito, em Leilão Extrajudicial On-Line e 
Presencial, nos termos da Lei nº 9.514/97, mediante 1º leilão a ser realizado em 04/03/2020 
às 15:00h, na Av. Eng. Luís Carlos Berrini, 105, 4º and., São Paulo/SP, informações: (11) 
4950-9602 ou www.superbid.net e, se necessário, em 2º leilão a ser realizado em 
05/03/2020 às 15:00h no mesmo endereço. Imóvel: UM TERRENO URBANO, designado 
Lote nº 15 da quadra “L”, situado no loteamento denominado “TERRA NOBRE 2” 
localizado no bairro do Furquim, Km 37.600 da Rodovia Raposo Tavares, no Município e 
Comarca de Cotia, Estado de São Paulo, assim descrito: O perímetro inicia-se no ponto 
de intersecção do alinhamento da Rua 13 (Treze) com o lote nº 14 da mesma quadra; daí 
segue pelo alinhamento predial da Rua 13 (Treze) por uma distância de 5,01 metros; daí 
deflete à direita e segue em linha reta fazendo divisa com o lote nº 16, por uma distância 
de 24,76 metros; daí deflete à direita e segue em linha reta fazendo divisa com a Viela 6, 
por uma distância de 1,15 metros, daí deflete à direita e segue em linha reta por uma 
distância de 3,89 metros; daí deflete à direita e segue em linha reta fazendo divisa com o 
lote nº 14, por uma distância de 25,00 metros até encontrar o ponto de partida desta 
descrição, fechando o perímetro e encerrando assim uma área superficial de 125,25 
metros quadrados. Matrícula nº 124.930, do Oficial de Registro de Imóveis de Cotia. 
Cadastrado na Municipalidade de Cotia sob contribuinte nº 23154.14.38.0001.00.000. 
O imóvel será vendido em caráter ad corpus e no estado em que se encontra. O 
Pagamento do valor arrematado deverá ser efetuado em 1 dia útil após o leilão. Valores: 
1º Leilão de R$ R$ 95.071,25 (Noventa e cinco mil setenta e um reais e vinte e cinco 
centavos). e 2º Leilão de R$ R$ 123.330,15 (cento e vinte e três mil trezentos e trinta reais 
e quinze centavos) Em havendo arrematação, todas as despesas, encargos e tributos para 
regularização e transferência do imóvel serão de responsabilidade do arrematante, além 
da comissão do leiloeiro oficial, no importe de 5% (cinco por cento) sobre o valor da 
arrematação, a qual não está incluída no valor do lance. Os interessados poderão participar 
do leilão pela internet ou fisicamente, no endereço declinado acima, em igualdade de 
condições. Tel.: (11) 4950-9602, e-mail imoveis@superbid.net. E para que chegue ao 
conhecimento de todos, e não possam alegar desconhecimento do feito é publicado o 
presente edital de Leilão. Leiloeiro Oficial RENATO SCHLOBACH MOYSÉS - JUCESP 
nº 654.


        
            
           




             
           
               



           
                



 

 

EDITAL DE CITAÇÃO-PRAZO DE 20DIAS.PROCESSO Nº1000259-43.2013.8.26.0609.O MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível, 
do Foro de Taboão da Serra,Estado de São Paulo,Dr.NELSON RICARDO CASALLEIRO, na forma da Lei, etc. FAZ SABER aos 
QUALITEL VIDEO E SOM LTDA,CNPJ 00.179.359/0001-78 e TECCOM TECNOLOGIA EM COMUNICAÇÕES LTDA EPP, 
CNPJ 05.108.236/0001-60,que lhe foi proposta uma ação de Procedimento Comum Cível por parte de RAFAEL JOSÉ SABINO, 
alegando em síntese: objetivando seja julgada procedente, declarando-se a NULIDADE DO ATO datado de 16/04/2002, 
consistente na constituição da empresa SISistemas Irradiantes Ltda. EPP, condenando as rés ao pagamento das custas e 
despesas judiciais e honorários advocatícios. Encontrando-se os réus em lugar incerto e não sabido, foi determinada as suas 
CITAÇÕES, por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, que fluirá após 
o decurso do prazo do presente edital, apresente resposta. Não sendo contestada a ação, os réus serão considerados reveis, 
caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei.         [18,19] 

B1gazetasp.com.br
TERÇA-FEIRA, 18 DE FEVEREIRO DE 2020 

Curtas

LUTO. A apresentado-
ra britânica e ex-namo-
rada do príncipe Harry, 
Caroline Flack, 40 anos, 
foi encontrada morta 
no último sábado (15) 
em seu novo aparta-
mento em Londres, na 
Inglaterra. Caroline fi-
cou conhecida depois 
de apresentar o progra-
ma Love Island. Recen-
temente, no entanto, 
ela foi afastada da atra-
ção depois ter sido acu-
sada de agressão pelo 
namorado, o modelo e 
ex-tenista inglês Lewis 
Burton. Ela havia na-
morado também o can-
tor Harry Styles. 

NASCEU. Segundo 
Leo Dias, colunista do 
“UOL”, o filho de Pyong 
Lee, confinado no 
BBB20, nasceu na ma-
nhã do último domin-
go (16). Ele já sabia que 
se não fosse eliminado 
nas primeiras semanas, 
iria perder o nascimen-
to do seu primogênito.

MEME. Flayslane pode 
não ser a campeã, mas 
já garantiu o título de 
um dos maiores me-
mes dessa edição do 
BBB. A imagem dela en-
carando Victor Hugo 
por 30 segundos, de-
pois de uma discussão 
sobre comida, e dizen-
do “Eu não gosto de 
ignorância, viu, Victor 
Hugo?”, já virou um 
clássico.

“É a planta mais 
empoderada do 
BBB”
Zé Luiz, radialista, sobre 
sua filha, Manu Gavassi, 
participante do BBB.

A 
s reviravoltas não 
param no BBB. 
Durante o movi-
mentado fim de 
semana, Lucas 

resolveu não dar nenhuma 
estaleca (espécie de dinheiro 
do programa) para a compra 
de comidas da casa e con-
quistou a antipatia de toda a 
casa e do público, que pede 
por sua saída. Indicado ao 
paredão pelo líder Guilher-
me, o catarinense dificil-
mente se salva, o que é uma 
pena pois tipos como Lucas 
salvam o programa do ma-
rasmo. O próprio brother pa-
rece ter consciência disso e 
já prometeu que vai causar 
até o anúncio do eliminado 
nesta terça (18). Disputam 
com ele Babu e Victor Hugo, 
com chances de eliminação.

CAPITÃO ESTALECA
Lucas do BBB cai atirando
Depois de causar 
muita discórdia, o 
brother disputa a 
sua permanência no 
programa com Babu 
e Victor Hugo

Babu manda a real
Depois que se juntou de vez com Lucas e Prior no BBB, Babu 
Santana começou a ser crucificado injustamente pela inter-
net. Na manhã da última segunda-feira (17), o ator resolveu 
fazer arroz apenas para seus amigos e muitos não gostaram 
da atitude. “Eu fiz a comida separada porque dividiram a co-
mida e eu achei que não seria interessante comer a minha 
comida” justificou-se. No raio-x, Babu falou sobre segrega-
ção. “Selecionam o que é certo e o que é fofo”, disse.

Livre
Danni Suzuki arrancou sus-
piros de seus seguidores na 
manhã do último sábado ao 
posar com um top bem sen-
sual no Instagram. “A liber-
dade só será possível quan-
do você estiver tão inteiro 
que também possa enfren-
tar a responsabilidade de ser 
livre”, escreveu na legenda a 
atriz de Arcanjo Renegado, 
da “Globoplay”.

Assumiu
Caio Castro colocou um fim 
nas especulações de que es-
taria namorando com Grazi 
Massafera. Na última 
sexta-feira, Valentine´s Day, 
o Dia dos Namorados em 
boa parte do mundo, o ator 
postou um story no Insta-
gram de um jantar român-
tico com a atriz. Os dois são 
vistos juntos desde agosto 
do ano passado.

Bárbara Evans mostra casa nova
Bárbara Evans usou o Instagram para mostrar a sua nova residência, depois que fez a mu-
dança do Rio de Janeiro para Adolfo, perto de São José do Rio Preto, em São Paulo, local 
onde seu noivo, Gustavo Theodoro, vive e trabalha. No clique, a loira posou de biquíni no 
novo lar. “Primeiro domingo em casa”, escreveu na legenda. Nos comentários, como sem-
pre, muitos elogios dos fãs. “Que corpo é esse?”, escreveu um. “Sem fôlego”, disse outro. “Fe-
licidades no novo lar!”, desejou mais um.
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O 
“Só Toca Top” do 
próximo sába-
do, na Globo, com 
Ludmilla e Mu-
muzinho, trará no 

repertório samba, sertanejo, 
pop e as tradicionais mar-
chinhas de carnaval.
No palco: Lexa, Diogo No-
gueira, Felipe Araújo e o Trio 
Elétrico, que é formado pe-
los cantores Reinaldo 
(ex-Terra Samba), Gilmelân-
dia (ex-Banda Beijo) e Ninha 
(ex-Timbalada).

Audiência: SBT alcança 
mais o público jovem que 
a  concorrente Record. Já de 
muito tempo existe uma 
disputa bastante igual pela 
vice-liderança de audiência, 
na maioria das vezes com 
diferenças pequenas entre 
a segunda e terceira colo-
cadas. Porém, em todos os 
relatórios do Ibope, desde a 

Clima de carnaval metade do ano passado aos 
mais recentes, verifica-se 
que o SBT alcança percen-
tuais maiores entre as pes-
soas mais jovens, que a con-
corrente Record. Na divisão 
das diversas faixas, entre 4 
até 34 anos, o público do SBT 
é maior que o da Record e 
menor de 35 em diante. Aci-
ma de 50, por sinal, chega a 
34% (SBT) e 49% (Record). É 
curioso verificar que o opos-
to acontece ao que muitos 
podem imaginar. Natural 
que as exibições do “Bom 
Dia”, com desenhos anima-
dos, e a novela “Poliana” 
contribuam muito para isso, 
mas o mesmo também é ob-
servado nos demais progra-
mas. Muito provavelmen-
te por isso as tentativas do 
novo “Domingo Show”, com 
Sabrina Sato que vem aí, e as 
mudanças anunciadas para 
a “Hora do Faro”. 

TV Tudo
WhatsApp. O jornalismo 
da Record, em Brasília, tam-

bém tem o seu grupinho de 
WhatsApp. Um só não, vá-
rios, muitos no sentido do 
mal e só usados para deto-
nar os próprios componen-
tes da redação. Um ambien-
tezinho dos mais 
lamentáveis.

Ponto final. Foram encer-
rados, na segunda-feira, os 
trabalhos da parte gravada 
do “Made in Japão”, um dos 
principais quadros do novo 
programa da Sabrina Sato 
na Record. Final, ao vivo, 
mas só daqui uns quatro 
meses.

Cinema. Vera Fischer acer-
tou uma participação espe-
cial em “Não é você, sou eu”, 
comédia de Regiana Antoni-
ni e Júnior Provesi que será 
filmada a partir de abril no 
Spa Maria Bonita, da Tânia 
Alves, no Rio. Também no 
elenco Juliano Laham, Tathi 
Lopes, Rodrigo Fagundes, 
Evelyn Castro, Bruna Ciocca, 
Carla Cristina, entre outros.

JOÃO MIGUEL JUNIOR / TV GLOBO

HORÓSCOPO

MALHAÇÃO - TODA FORMA DE 
AMAR
17h45, na Globo

Rita não se intimida com as amea-
ças de Rui. Rafa sofre um acidente e 
pede para Anjinha mentir, para não 
levar uma bronca de Cléber. Lígia 
deixa Rita dormir em sua casa com 
Filipe. Uma ex-aluna de Celso causa 
uma confusão na escola. Peixoto 
avisa a Carla que Marco continuará 
preso. Jaqueline acha graça dos ciú-
mes de Thiago. Celso se recusa a ser 
o orientador de Paula na faculdade. 
Leila alerta Rui sobre o encontro de 
Rita e Lígia com o juiz.

ÉRAMOS SEIS
18h20, na Globo

Os soldados são treinados para 
a guerra. Lúcio é promovido a 
segundo tenente. Inês se alista 
para trabalhar como enfermeira na 
revolução, e Shirley não gosta. Genu 
comenta com Lola que Afonso 
sente sua falta no armazém. Emília 
reprova a iniciativa de Adelaide. 
Felício revela a Isabel que Zulmira 
não aceitou a separação. Shirley 
afi rma a Durvalina que reconquis-
tará Afonso e sua família. Julinho 
decide escrever uma carta para Lili 
sobre o noivado dos dois. Gusmões 
alerta Almeida sobre o perigo que 
ronda Itapetininga. Maria sofre ao 
ver Clotilde com Francisco. A guerra 
começa.

RESUMO DAS NOVELAS

SALVE-SE QUEM PUDER
19h30, na Globo

Luna/Fiona presta socorro a Téo. 
Téo não se recorda de Luna como 
a jovem que ele salvou durante a 
passagem do furacão. Luna/Fiona 
conta a Kyra que encontrou o seu 
anjo salvador. Téo discute com 
Úrsula. Bel diz a Edgar que está 
gostando de Zezinho. Zezinho sente 
ciúmes de Alexia/Josimara. Rafael 
comenta com Renzo que está tendo 
prejuízo com a Labrador. Bia evita 
Tarantino. Alexia pede ajuda às 
amigas para investigar Renzo.

AMOR SEM IGUAL
19h50, na Record

Tobias nega conhecer Poderosa e 
deixa o local. Miguel percebe o des-
conforto do fi lho de Ramiro. Serena 
e Luiggi pensam que Bibiana está 
fazendo programa. Furacão perde 
a aliança dada por Duplex. Bibiana 
diz que o vestido que está fazendo 
é para Poderosa. Furacão pede a 
ajuda de sua amiga para achar a 
aliança, mas acaba provocando 
um vazamento de água. Tobias 
procura Leandro e Bernardo. Luiggi 
e Serena pedem para Poderosa 
não infl uenciar Bibiana. Furacão se 
desespera com o sumiço da aliança. 
Em conversa com Duplex, Poderosa 
conta seu plano para o dia da rei-
nauguração do clube noturno. Hugo 
questiona Juliano pela aproxima-

ção com Maria Antônia.

AS AVENTURAS DE POLIANA
20h30, no SBT

Afonso e Fernanda se beijam. Ester 
se recusa a fazer um favor para 
Luisa e ela estranha seu compor-
tamento. Bento pede desculpas a 
João e diz que ele é bem vindo para 
morar na casa de Ruth. Filipa per-
gunta se Eric está interessado em 
Poliana. Sophie conhece Violeta, 
a ex namorada de Iure. Waldisney 
liga para Branca se passando por 
sua mãe.

AMOR DE MÃE
21h15, na Globo

Álvaro afi rma a Betina que não 
tem relação com os crimes de 
Belizário. Lurdes comenta com 
Thelma sobre os fl ertes de Januá-
rio de Oliveira. Belizário inventa 
para Míriam que sequestrou Betina 
para ameaçar Álvaro. Álvaro se 
desculpa com Nicete e diz que 
deseja que Júnior conviva com a 
avó. Magno desabafa com Lurdes 
sobre Leila e Betina. Oliveira pede 
ajuda a Thelma para reconquis-
tar Lurdes. Lídia, Vitória e Jane 
enfrentam Tales. Leila e Magno 
pensam em ter um novo bebê para 
curar Brenda. Davi conta a Raul e 
Vitória que Betina é irmã de Álvaro. 
Betina revela a Magno que não foi 
ele quem matou Genilson.

Por Flávio Ricco
Colaboração:  José Carlos Nery

ÁRIES. 
Existe a possibilidade 
de chegar a alguns 

acordos muito favoráveis. Traba-
lhe em estabelecer um diálogo 
com quem está próximo, este 
será o caminho para alcançar 
este objetivo.

TOURO. 
Você está experimen-
tando uma maior 
autoconfi ança e uma 

crescente necessidade de tornar 
os seus sonhos realidade. Isso 
irá ajudá-lo a avançar mental e 
fi sicamente.

GÊMEOS. 
O otimismo que você 
sente pode causar 
estragos. Seu charme 

está em alta, então é hora de 
falar sobre seus planos e ser per-
suasivo. Novas conquistas serão 
extremamente satisfatórias!

CÂNCER. 
Ideias, projetos e 
obrigações: tudo 
acontece de uma vez 

só. Você não vai saber o que fazer 
se estiver decidido a se mover 
rápido demais. Vá com menos 
sede ao pote.

LEÃO. 
Você está pensando 
sobre como melhorar a 

sua casa e simplifi car a sua vida 
cotidiana. Você vai encontrar 
mais tempo para passar com o 
seu parceiro e sair mais. A magia 
vai voltar!

VIRGEM. 
Você vai ter problemas 
para organizar suas 
prioridades. Você vai 

fazer outras coisas, mas vai ter 
que fazer um esforço para colo-
car as coisas em ordem. Relaxe 
um pouco.

LIBRA. 
Sua capacidade de 
fazer sacrifícios pelas 
pessoas próximas a 

você será útil. Isso lhe permitirá 
reforçar relações emocionais 
duradouras. Você será recom-
pensado.

ESCORPIÃO. 
A ternura fará um 
retorno triunfal em 
seus relacionamentos 

próximos. Uma discussão com o 
seu parceiro vai eliminar comple-
tamente as suas dúvidas. Não 
insista em perguntas.

SAGITÁRIO. 
Você está comple-
tamente focado na 

satisfação do seu parceiro... 
Ele terá sorte hoje! Sua maior 
satisfação vem da sua entrega e 
do efeito mágico que isso produz. 
Seja feliz!

CAPRICÓRNIO. 
Se você está em uma 
situação de incerteza, 
hoje terá a chance de 

ver as coisas de forma mais clara 
e de se livrar das dúvidas que 
pesaram por algumas semanas. 
Seja observador.

AQUÁRIO. 
Você está determina-
do a rever algumas 
de suas decisões 

passadas e você será capaz de 
ver as coisas claramente, a partir 
de ângulos novos e diferentes. 
Seja criativo.

PEIXES. 
Um vento de paixão e 
liberdade está sopran-
do em sua vida amo-

rosa. Não hesite em dar rédea 
solta aos impulsos espontâneos. 
Eles vão ser ter uma recepção 
calorosa de seu parceiro.

CRUZADAS

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

A leitura 
na medida 
certa.
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muzinho, trará no 
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pop e as tradicionais mar-
chinhas de carnaval.
No palco: Lexa, Diogo No-
gueira, Felipe Araújo e o Trio 
Elétrico, que é formado pe-
los cantores Reinaldo 
(ex-Terra Samba), Gilmelân-
dia (ex-Banda Beijo) e Ninha 
(ex-Timbalada).

Audiência: SBT alcança 
mais o público jovem que 
a  concorrente Record. Já de 
muito tempo existe uma 
disputa bastante igual pela 
vice-liderança de audiência, 
na maioria das vezes com 
diferenças pequenas entre 
a segunda e terceira colo-
cadas. Porém, em todos os 
relatórios do Ibope, desde a 

Clima de carnaval metade do ano passado aos 
mais recentes, verifica-se 
que o SBT alcança percen-
tuais maiores entre as pes-
soas mais jovens, que a con-
corrente Record. Na divisão 
das diversas faixas, entre 4 
até 34 anos, o público do SBT 
é maior que o da Record e 
menor de 35 em diante. Aci-
ma de 50, por sinal, chega a 
34% (SBT) e 49% (Record). É 
curioso verificar que o opos-
to acontece ao que muitos 
podem imaginar. Natural 
que as exibições do “Bom 
Dia”, com desenhos anima-
dos, e a novela “Poliana” 
contribuam muito para isso, 
mas o mesmo também é ob-
servado nos demais progra-
mas. Muito provavelmen-
te por isso as tentativas do 
novo “Domingo Show”, com 
Sabrina Sato que vem aí, e as 
mudanças anunciadas para 
a “Hora do Faro”. 

TV Tudo
WhatsApp. O jornalismo 
da Record, em Brasília, tam-

bém tem o seu grupinho de 
WhatsApp. Um só não, vá-
rios, muitos no sentido do 
mal e só usados para deto-
nar os próprios componen-
tes da redação. Um ambien-
tezinho dos mais 
lamentáveis.

Ponto final. Foram encer-
rados, na segunda-feira, os 
trabalhos da parte gravada 
do “Made in Japão”, um dos 
principais quadros do novo 
programa da Sabrina Sato 
na Record. Final, ao vivo, 
mas só daqui uns quatro 
meses.

Cinema. Vera Fischer acer-
tou uma participação espe-
cial em “Não é você, sou eu”, 
comédia de Regiana Antoni-
ni e Júnior Provesi que será 
filmada a partir de abril no 
Spa Maria Bonita, da Tânia 
Alves, no Rio. Também no 
elenco Juliano Laham, Tathi 
Lopes, Rodrigo Fagundes, 
Evelyn Castro, Bruna Ciocca, 
Carla Cristina, entre outros.
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HORÓSCOPO

MALHAÇÃO - TODA FORMA DE 
AMAR
17h45, na Globo

Rita não se intimida com as amea-
ças de Rui. Rafa sofre um acidente e 
pede para Anjinha mentir, para não 
levar uma bronca de Cléber. Lígia 
deixa Rita dormir em sua casa com 
Filipe. Uma ex-aluna de Celso causa 
uma confusão na escola. Peixoto 
avisa a Carla que Marco continuará 
preso. Jaqueline acha graça dos ciú-
mes de Thiago. Celso se recusa a ser 
o orientador de Paula na faculdade. 
Leila alerta Rui sobre o encontro de 
Rita e Lígia com o juiz.

ÉRAMOS SEIS
18h20, na Globo

Os soldados são treinados para 
a guerra. Lúcio é promovido a 
segundo tenente. Inês se alista 
para trabalhar como enfermeira na 
revolução, e Shirley não gosta. Genu 
comenta com Lola que Afonso 
sente sua falta no armazém. Emília 
reprova a iniciativa de Adelaide. 
Felício revela a Isabel que Zulmira 
não aceitou a separação. Shirley 
afi rma a Durvalina que reconquis-
tará Afonso e sua família. Julinho 
decide escrever uma carta para Lili 
sobre o noivado dos dois. Gusmões 
alerta Almeida sobre o perigo que 
ronda Itapetininga. Maria sofre ao 
ver Clotilde com Francisco. A guerra 
começa.

RESUMO DAS NOVELAS

SALVE-SE QUEM PUDER
19h30, na Globo

Luna/Fiona presta socorro a Téo. 
Téo não se recorda de Luna como 
a jovem que ele salvou durante a 
passagem do furacão. Luna/Fiona 
conta a Kyra que encontrou o seu 
anjo salvador. Téo discute com 
Úrsula. Bel diz a Edgar que está 
gostando de Zezinho. Zezinho sente 
ciúmes de Alexia/Josimara. Rafael 
comenta com Renzo que está tendo 
prejuízo com a Labrador. Bia evita 
Tarantino. Alexia pede ajuda às 
amigas para investigar Renzo.

AMOR SEM IGUAL
19h50, na Record

Tobias nega conhecer Poderosa e 
deixa o local. Miguel percebe o des-
conforto do fi lho de Ramiro. Serena 
e Luiggi pensam que Bibiana está 
fazendo programa. Furacão perde 
a aliança dada por Duplex. Bibiana 
diz que o vestido que está fazendo 
é para Poderosa. Furacão pede a 
ajuda de sua amiga para achar a 
aliança, mas acaba provocando 
um vazamento de água. Tobias 
procura Leandro e Bernardo. Luiggi 
e Serena pedem para Poderosa 
não infl uenciar Bibiana. Furacão se 
desespera com o sumiço da aliança. 
Em conversa com Duplex, Poderosa 
conta seu plano para o dia da rei-
nauguração do clube noturno. Hugo 
questiona Juliano pela aproxima-

ção com Maria Antônia.

AS AVENTURAS DE POLIANA
20h30, no SBT

Afonso e Fernanda se beijam. Ester 
se recusa a fazer um favor para 
Luisa e ela estranha seu compor-
tamento. Bento pede desculpas a 
João e diz que ele é bem vindo para 
morar na casa de Ruth. Filipa per-
gunta se Eric está interessado em 
Poliana. Sophie conhece Violeta, 
a ex namorada de Iure. Waldisney 
liga para Branca se passando por 
sua mãe.

AMOR DE MÃE
21h15, na Globo

Álvaro afi rma a Betina que não 
tem relação com os crimes de 
Belizário. Lurdes comenta com 
Thelma sobre os fl ertes de Januá-
rio de Oliveira. Belizário inventa 
para Míriam que sequestrou Betina 
para ameaçar Álvaro. Álvaro se 
desculpa com Nicete e diz que 
deseja que Júnior conviva com a 
avó. Magno desabafa com Lurdes 
sobre Leila e Betina. Oliveira pede 
ajuda a Thelma para reconquis-
tar Lurdes. Lídia, Vitória e Jane 
enfrentam Tales. Leila e Magno 
pensam em ter um novo bebê para 
curar Brenda. Davi conta a Raul e 
Vitória que Betina é irmã de Álvaro. 
Betina revela a Magno que não foi 
ele quem matou Genilson.

Por Flávio Ricco
Colaboração:  José Carlos Nery
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Existe a possibilidade 
de chegar a alguns 

acordos muito favoráveis. Traba-
lhe em estabelecer um diálogo 
com quem está próximo, este 
será o caminho para alcançar 
este objetivo.

TOURO. 
Você está experimen-
tando uma maior 
autoconfi ança e uma 

crescente necessidade de tornar 
os seus sonhos realidade. Isso 
irá ajudá-lo a avançar mental e 
fi sicamente.

GÊMEOS. 
O otimismo que você 
sente pode causar 
estragos. Seu charme 

está em alta, então é hora de 
falar sobre seus planos e ser per-
suasivo. Novas conquistas serão 
extremamente satisfatórias!

CÂNCER. 
Ideias, projetos e 
obrigações: tudo 
acontece de uma vez 

só. Você não vai saber o que fazer 
se estiver decidido a se mover 
rápido demais. Vá com menos 
sede ao pote.

LEÃO. 
Você está pensando 
sobre como melhorar a 

sua casa e simplifi car a sua vida 
cotidiana. Você vai encontrar 
mais tempo para passar com o 
seu parceiro e sair mais. A magia 
vai voltar!

VIRGEM. 
Você vai ter problemas 
para organizar suas 
prioridades. Você vai 

fazer outras coisas, mas vai ter 
que fazer um esforço para colo-
car as coisas em ordem. Relaxe 
um pouco.

LIBRA. 
Sua capacidade de 
fazer sacrifícios pelas 
pessoas próximas a 

você será útil. Isso lhe permitirá 
reforçar relações emocionais 
duradouras. Você será recom-
pensado.

ESCORPIÃO. 
A ternura fará um 
retorno triunfal em 
seus relacionamentos 

próximos. Uma discussão com o 
seu parceiro vai eliminar comple-
tamente as suas dúvidas. Não 
insista em perguntas.

SAGITÁRIO. 
Você está comple-
tamente focado na 

satisfação do seu parceiro... 
Ele terá sorte hoje! Sua maior 
satisfação vem da sua entrega e 
do efeito mágico que isso produz. 
Seja feliz!

CAPRICÓRNIO. 
Se você está em uma 
situação de incerteza, 
hoje terá a chance de 

ver as coisas de forma mais clara 
e de se livrar das dúvidas que 
pesaram por algumas semanas. 
Seja observador.

AQUÁRIO. 
Você está determina-
do a rever algumas 
de suas decisões 

passadas e você será capaz de 
ver as coisas claramente, a partir 
de ângulos novos e diferentes. 
Seja criativo.

PEIXES. 
Um vento de paixão e 
liberdade está sopran-
do em sua vida amo-

rosa. Não hesite em dar rédea 
solta aos impulsos espontâneos. 
Eles vão ser ter uma recepção 
calorosa de seu parceiro.

CRUZADAS

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

A leitura 
na medida 
certa.

B3gazetasp.com.br
TERÇA-FEIRA, 18 DE FEVEREIRO DE 2020 Economia

20/02/2020 - A PARTIR DAS 11h. GM-11h. LOC.: SP. Prensa Motorizada Nowak.. GM (CHEVROLET) - São Caetano do Sul/SP. 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 Nº1006A-13h. LOC.: RJ, MG, SP, GO. 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 (Licença FEAM), Hershey, 
SUPERMIX LTDA, Papaiz Udinese, HALLIBURTON. 20/02/2020 - A PARTIR DAS 13:30h. Compartilhado Nº1006B- 13:30h. LOC.: SP, PA. Chevrolet 
Kadett Ipanema e outros.. PRENSAS SCHULER, Pessoa Física T, Atlas Schindler - São Paulo, Terminal de Graos Ponta da Montanha S.A. 
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. 20/02/2020 - A PARTIR DAS 16:30h. PME Nº2018-16:30h. LOC.: RJ. Empilhadeiras Mitsubishi, Toyota, 
Hyster, Grupos Geradores. CTR - CENTRAL TRES RIOS COMERCIO DE METAIS EIRELI. 21/02/2020 - A PARTIR DAS 11h. Consorcio Maggi-11h. 
LOC.: SP, RS, GO. Cavalos Mecânicos, Sucata de Ônibus MB, Carregadeira Caterpilalr, Trator Agrícola, Semeadoras. Maggi Adm de Consorcios 
Ltda, CONSORCIO NACIONAL MASSEY FERGUSON, VALTRA ADM DE CONSORCIO. 21/02/2020 - A PARTIR DAS 11:30h. Bauko-11:30h. LOC.: SP. 
Empilhadeiras Toyota. Valor Inicial= Valores de Venda. BAUKO EQUIPAMENTOS DE MOVIMENTAÇÃO E ARMAZENAGEM SA. 21/02/2020 - 
A PARTIR DAS 13h. Extrafarma-13h. LOC.: PA. Caminhões Baú, Veículos e motos.. IMIFARMA_Matriz Belém/PA. 21/02/2020 - A PARTIR DAS 
13:30h. TNT-13:30h. LOC.: SP, RS, PR, PE, BA, PA. Caminhões Baú MB e SemiReboques Baú Randon, Cavalos Mecânicos Scania. TNT Mercurio 
Cargas. 26/02/2020 - A PARTIR DAS 14h. Toyota-14h. LOC.: SP. Peças e Componentes Automotivos. Toyota Do Brasil Ltda. 27/02/2020 - 
A PARTIR DAS 11h. Pedreira Santo Antonio-11h. LOC.: MG. Britador Cônico Metso HP-100, Ano 2009, Nº Série: 126044. PEDREIRA SANTO 
ANTONIO. 27/02/2020 - A PARTIR DAS 11h. Fortlev-11h. LOC.: SP. Tubo Inox AISI304 7, 8”, 2MM, C/C, 5000MM (4.621 PÇS), Tubo Inox, 
AISI304 7, 8”, 2MM, C/C, 4670MM (1.168 PÇS). FORTLEV. 27/02/2020 - A PARTIR DAS 11:30h. Serveng-11:30h. LOC.: SP. VW Gol, 
Mitsubishi L200 Triton, VW Saveiro, ônibus Urbano MB e mais. PECUÁRIA SERRAMAR, SERVENG CIVILSAN- São Paulo SERVENG CIVILSAN - 
São Paulo. 27/02/2020 - A PARTIR DAS 13h. Compartilhado N°1007A-13h. LOC.: MG, RJ, SP, PR, RS, SC, GO, TO. Máquinas de Corte e Gravação 
a laser Prime Cutmaker CMK 1080, Maquinas Pesadas, Peças e Componentes Industriais. TUPY - Joinville/SC, ZR TOYS BRINQUEDOS LTDA, 
APTIV MANUFATURA - Paraisópolis/MG, Ternium Brasil, Fertilizantes Tocantins (Goiânia), Santos Brasil - Unidade Clia Santos, Territorial São 
Paulo Mineração, Volvo do Brasil (Curitiba), Pepsico do Brasil, SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A - Curitiba/PR, USINA RIO 
VERMELHO, BRASANITAS EMPRESA BRASILEIRA DE SANEAMENTO E COM, DE NORA DO BRASIL LTDA, Spal Industria Brasileira de Bebidas S/A 
- São Paulo/SP (MATRIZ), LOUIS DREYFUS COMPANY BRASIL - Matriz SP. 27/02/2020 - A PARTIR DAS 14h. Compartilhado N°1007B- 14h. LOC.: 
. Veículos de Passeio e Utilitários. 27/02/2020 - A PARTIR DAS 15h. Nissan-15h. LOC.: RJ. Peças e Componentes Automotivos. Nissan do Brasil. 
27/02/2020 - A PARTIR DAS 15:30h. Àguas Brasil-15:30h. LOC.: RJ. Motocicletas Honda CG 125 Cargo. CONCESSIONARIA AGUAS DE 
JUTURNAIBA S/A. 

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 Moyses - JUCESP nº 654.
Os bens serão vendidos no estado em que se encontram. A descrição detalhada dos lotes e edital do leilão constam no site www.superbid.net ou no catálogo à ser distribuído no local do leilão.

20/02/2020 - A PARTIR DAS 14h. Union Share-14h. LOC.: SP. Fábrica de Válvulas Vende: Tornos CNC, Tornos Mecânicos, Empilhadeiras, 
Furadeira, Cilindro Borracha, Maqs. Diversas.. G5 BUSINESS EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS EIRELES- EPP. 20/02/2020 - A PARTIR DAS 15:30h. 
PME Nº2017-15:30h. LOC.: SP. Carros de Ferramentas, Geradores, Motores, Talhas, Empilhadeiras, Roçadeiras. Megatrend. 21/02/2020 - 
A PARTIR DAS 12h. Log Business-12h. LOC.: SP. Prateleiras, Cestos, Pallets, Caixas Plásticas, Estruturas P/ Armazenagem, Longarinas. 
G5 BUSINESS EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS EIRELES- EPP. 26/02/2020 - A PARTIR DAS 14:30h. Company Vector-14:30h. LOC.: SP. Prensa, 
Sopradora, Blistadeira, Injetora, Eletroerosão, Plainas, Máquinas de Solda, Bombas.. G5 BUSINESS EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS EIRELES- EPP. 
27/02/2020 - A PARTIR DAS 14:30h. Union Share-14:30h. LOC.: SP. Torno, Guilhotina, Soldas, Forno P/ Peças, Compressor, Gerador. 
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.

rpreto.nucleo@sbjud.com.br

1ª Vara Cível da Comarca de Barretos/SP - EDITAL DE LEILÃO, em resumo (art. 887, §3º - CPC), e de intimação do(a)(s) executado(a)(s) 
MADEREIRA CUIABA DE BARRETOS LTDA e WALDOMIRO BAPTISTA DE SOUSA JUNIOR; das coproprietárias MARIA GABRIELA GIOVANNI SOUSA 
e SONIA MARIA DE SOUSA GRACIA MARTIN e do interessado BARRA AZUL MADEIRAS LTDA.. O(A) MM. Juiz(a) de Direito Dr.(a) CLÁUDIO 
BÁRBARO VITA da 1ª Vara Cível da Comarca de Barretos/SP, na forma da lei, FAZ SABER..., que por este Juízo se processam os autos da Ação 
de Execução de Título Extrajudicial - Arrendamento Mercantil ajuizada por BANCO NACIONAL SA contra MADEREIRA CUIABA DE 
BARRETOS LTDA, WALDOMIRO BAPTISTA DE SOUSA JUNIOR - Processo nº 0003065-73.1998.8.26.0066 (Nº de Ordem 1050/1998) e que foi 
designada a venda do(s) bem(ns) descrito(s) abaixo, de acordo com as regras expostas a seguir: O leilão será realizada por MEIO ELETRÔNICO, 
através do Portal www.superbidjudicial.com.br. O 1º pregão terá início em 10/03/2020, a partir das 12:00 horas, encerrando-se em 03 (três) 
dias úteis, em 13/03/2020, às 12:00 horas. Caso os lances ofertados não atinjam o valor da avaliação do(s) imóvel(is) no 1º pregão, o leilão 
seguir-se-á sem interrupção até às 12:00 horas do dia 02/04/2020 - 2º pregão. Os lances deverão ser ofertados pela rede Internet, através do 
Portal www.superbidjudicial.com.br. O leilão será conduzido pelo(a) Leiloeiro(a) Oficial Sr(a). Renato Schlobach Moysés, JUCESP nº 654. 
O arrematante não se responsabiliza pelo pagamento de débitos fiscais e tributários incidentes sobre o(s) imóvel(is) arrematado(s) (art. 130, 
CTN), ficando responsável pelo pagamento dos débitos de outra natureza, tais como condomínio, água, luz e gás. O arrematante deverá pagar, 
a título de comissão, o valor correspondente a 5% (cinco por cento) do preço de arrematação do(s) imóvel(is). Todas as regras e condições do 
Leilão estão disponíveis, em inteiro teor, nos autos do processo e no Portal www.superbidjudicial.com.br. A publicação deste edital supre 
eventual insucesso das notificações pessoais e dos respectivos patronos e será realizada através da rede mundial de computadores, conforme 
determina o §2º, do artigo 887, do novo Código de Processo Civil. RELAÇÃO DO(S) IMÓVEL(IS):A integralidade da nua propriedade, objeto da 
matrícula nº 48.182, no 1º CRI de São José do Rio Preto/SP do Prédio com frente para a Rua Expedicionários, nº 1881. A descrição do imóvel, 
ônus e restrições estão disponíveis, em inteiro teor, nos autos do processo e no Portal www.superbidjudicial.com.br. Valor atualizado pelo 
índice de DEZ/2019 da Tabela de Correção Monetária do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo: R$ 209.634,98 (duzentos e nove mil, 
seiscentos e trinta e quatro reais e noventa e oito centavos). NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Barretos/SP, aos 10 de dezembro 
de 2019 CLÁUDIO BÁRBARO VITA Juiz(a) de Direito.

Leilão Público Extrajudicial - Presencial e On-line

Leiloeiro Oficial: Bruno Agnello Pegoraro - JUCESP 763

06 Lotes de bens móveis: LEILÃO DE SUCATAS: CABINE DE CAMINHÃO MERCEDES-BENZ, 
TANQUE PLÁSTICO, P/ COMBUSTÍVEL, COMPRESSORES DE AR, MÁQUINA DE PLASMA, 
GUILHOTINA, NEWTON, TALHA DEMAG CAPACIDADE 8 TONELADAS, MÁQUINAS E EQUIPA-
MENTOS DIVERSOS. Localização dos bens: ESTRADA DE VARADOURO, 1.200 – JACAREÍ - SP

Edital na íntegra, lances on-line e fotos no site:

lanceja.com.br (11) 4426-5064

Bens vendidos no estado em que se encontram, sem garantias. LOCAL DO LEILÃO: Rua Vinte e Quatro de Fevereiro, 
73 – Conj. 02 - Jardim Olavo Bilac, São Bernardo do Campo/SP. Visitação: Agendar no escritório do Leiloeiro Oficial.

AVIBRAS INDÚSTRIA AEROESPACIAL S.A
CNPJ: 60.181.468/0005-85 LEILÃO DATA: 20/02/2020 - 10h Anuncie: 

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

www.gazetasp.com.br      

Acesse:

EDITAL DE LEILÃO – CONGLOMERADO ITAÚ UNIBANCO -  1. DISPOSIÇÕES GERAIS E CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO NO LEILÃO -  1.1. Os imóveis do Conglomerado Itaú 
Unibanco e de suas coligadas serão vendidos um a um, por meio de leilão presencial, on line ou presencial e on line, por valor igual ou superior ao valor de lance mínimo 
estipulado para cada imóvel. Será considerado vencedor o proponente que oferecer o maior lance, assim considerado o maior valor nominal, igual ou superior ao lance 
mínimo. O proponente passará, a partir de então, a ser designado COMPRADOR. 1.1.1. Findo o leilão sem que haja lance em valor igual ou superior ao valor de lance mínimo 
estipulado para cada imóvel, poderá o VENDEDOR receber propostas condicionais em valores inferiores ao do lance mínimo indicado no edital, que serão avaliadas 
posteriormente pelo VENDEDOR. 1.1.2. O recebimento de proposta para a arrematação do imóvel em valor inferior ao do lance mínimo não vincula o VENDEDOR, que 
poderá recusá-la a seu exclusivo critério. 1.2. Fica reservado ao VENDEDOR, sem necessidade de aviso prévio, o direito de retirar, desdobrar ou reunir os imóveis em lotes de 
acordo com seu critério ou necessidade, por intermédio do Leiloeiro. O VENDEDOR se reserva, ainda, a faculdade de cancelar a qualquer tempo a oferta de venda do imóvel, 
de anular no todo ou em parte, aditar ou revogar este edital, sem que caiba ao proponente direito a qualquer indenização ou compensação de qualquer natureza. 1.3. Todos 
os horários estipulados neste edital, no site do leiloeiro www.zukerman.com.br, em catálogos ou em qualquer outro veículo de comunicação, consideram o horário local de 
Brasília/DF, cidade da realização do pregão presencial e de geração da transmissão on-line. Condições de participação, habilitação e leilão on line -  1.4. O local de realização 
do leilão Auditório do Leiloeiro – Avenida Angélica, 1.996, 6ºandar, Higienópolis – São Paulo/SP, possui, por determinação da autoridade competente, capacidade limitada. 
O acesso à área do leilão será controlado de modo a preservar e salvaguardar a segurança e integridade física do público presente. 1.5. Poderá o interessado, caso não possa 
comparecer ao evento, participar do leilão: (a) enviando ao leiloeiro proposta escrita por e-mail, com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas à realização do leilão, 
ou (b) on line, habilitando-se previamente no site do leiloeiro www.zukerman.com.br, até as 14:00hs do dia 19/02/2020. O VENDEDOR não responderá pelo eventual não 
recebimento de proposta e/ou por qualquer falha de comunicação por referidos meios. 1.6. Para participação on line no leilão, os interessados deverão, após o prévio 
cadastro/habilitação no site do leiloeiro www.zukerman.com.br, enviar a documentação necessária e anuir às regras de participação dispostas no referido site para obtenção 
de “login” e “senha”, que validarão e homologarão os lances em conformidade com as disposições deste edital. O interessado que efetuar o cadastramento no site do 
leiloeiro deve possuir capacidade, legitimidade e estar devidamente autorizado para assumir todas as responsabilidades e obrigações constantes deste edital. O acesso 
identificado e fornecido sob exclusiva responsabilidade do leiloeiro submete o interessado integralmente às Condições de Venda e Pagamento dispostas neste edital. O leilão 
será transmitido pela internet na página do leiloeiro acima mencionada. Os lances feitos de forma eletrônica no ato do pregão serão apresentados no telão junto com os 
lances obtidos no auditório (caso o leilão seja presencial e on line) e não garantem direitos ao proponente em caso de recusa do leiloeiro ou por qualquer outra ocorrência, 
tal como queda ou falhas no sistema, conexão de internet ou linha telefônica, cujos riscos de conexão, impossibilidade técnica, imprevisões e intempéries são assumidos 
inteiramente pelos interessados, não sendo cabível qualquer reclamação ao VENDEDOR ou ao leiloeiro. 1.7. No ato da arrematação, ou em até 05 (cinco) dias contados da 
data de realização do leilão, o COMPRADOR deverá apresentar o original e fornecer cópia autêntica dos seguintes documentos: i) se pessoa física: (a) RG/RNE e CPF, inclusive 
de seu cônjuge ou companheiro, quando for o caso; (b) comprovante de residência (conta de luz, água, telefone ou gás); (c) certidão de casamento e pacto, se houver; (d) 
declaração completa do Imposto de Renda, acompanhada do respectivo recibo; (e) comprovante de permanência legal e definitiva no país, se estrangeiro; (f) ficha cadastral, 
devidamente preenchida e assinada; (g) comprovante do recurso para pagamento do imóvel em leilão. ii) se pessoa jurídica: (a) CNPJ; (b) ato constitutivo da sociedade e sua 
última alteração; (c) prova de   representação; (d) IRPF dos sócios e relação de faturamento da empresa – dos últimos 12 meses e assinado pelo contador; (e) RG/RNE e CPF 
do(s) seu(s) representante(s) legal(is) (f) ficha cadastral, devidamente preenchida e assinada; (g) comprovante do recurso para pagamento do imóvel em leilão. 1.7.1. O 
VENDEDOR está obrigado a observar todos os procedimentos determinados pela legislação vigente, especialmente as regulamentações emanadas pelo BACEN (Banco 
Central do Brasil) e pelo COAF (Conselho de Controle de Atividades Financeiras), com o objetivo de prevenir e combater os crimes de “lavagem” ou ocultação de bens, direitos 
e valores, conforme estabelecido na Lei nº 9.613, de 03 de março de 1998, regulamentada pelo Decreto nº 2.799, de 08 de outubro de 1998. Desta forma, o COMPRADOR, 
pessoa física ou jurídica, deverá obrigatoriamente preencher e assinar, no ato da arrematação do imóvel, ficha cadastral, obrigando-se ainda a informar ao VENDEDOR, 
imediatamente, caso haja qualquer alteração nos dados cadastrais fornecidos. 1.7.2. Caso o VENDEDOR seja Entidade Fechada de Previdência Complementar, o COMPRADOR 
também está obrigado a observar as formalidades decorrentes da Instrução MPS/SPC nº 26, de 01 de setembro de 2008, ou normativo que o substitua. 1.7.3. Menores de 
18 (dezoito) anos só poderão adquirir os imóveis se emancipados ou assistidos/representados por seu representante legal, assim como os demais incapazes para os atos da 
vida civil. 1.7.4. Em qualquer hipótese, a representação por terceiros deverá ser feita mediante a apresentação de original ou cópia autenticada de procuração por 
instrumento público, em caráter irrevogável e irretratável, com poderes para aquisição do imóvel e preenchimento de ficha cadastral adicional. 1.7.5. Outros documentos 
poderão ser solicitados pelo VENDEDOR para fins de análise cadastral e concretização da transação. 1.7.6 Não serão efetuadas vendas para empresas individuais nos termos 
do decidido Conselho Superior da Magistratura (APELAÇÃO CÍVEL 0006384-83.2015.8.26.0153 Registro: 2017.0000569908). 1.8. A venda, independentemente do valor e 
forma de pagamento, estará sujeita a análise de crédito e comprometimento de renda e estará condicionada à aprovação do VENDEDOR. 1.8.1. Após a análise de crédito 
mencionada, ficará a critério do VENDEDOR realizar ou não a venda, sem que sua negativa lhe acarrete quaisquer ônus ou penalidades. 1.9. O COMPRADOR não poderá 
desistir da compra do imóvel. Ocorrendo a sustação dos cheques emitidos pelo COMPRADOR ou a devolução por insuficiência de fundos, o COMPRADOR ficará sujeito à 
cobrança de multa de 30% (trinta por cento) sobre o valor da proposta, a título de perdas e danos. Nesse caso, o negócio estará terminado de pleno direito, independentemente 
de qualquer notificação ou comunicação, e o COMPRADOR perderá, automaticamente, qualquer direito sobre o imóvel arrematado. 1.10. As minutas da Escritura Pública de 
Venda e Compra (para imóveis arrematados à vista) e da Escritura Pública de Venda e Compra com Pacto Adjeto de Alienação Fiduciária em Garantia (para imóveis 
arrematados com parcelamento), estão disponíveis no site do leiloeiro para prévia consulta dos interessados. 1.11. Ao concorrer para a aquisição do imóvel por meio do 
presente leilão, ficará caracterizada a aceitação pelo COMPRADOR das referidas minutas e de todas as condições estipuladas neste edital. As demais condições obedecerão 
ao que regula o Decreto Federal nº 21.981 de 19 de outubro de 1932, que regula a profissão de Leiloeiro Oficial, ou outro que o substitua. 2. FORMALIZAÇÃO DA VENDA COM 
PAGAMENTO À VISTA E PARCELADO -  2.1. No ato da arrematação, o COMPRADOR pagará ao VENDEDOR, à vista, a importância equivalente ao sinal (pagamento parcelado) 
ou, quando for o caso, a totalidade do valor da proposta, mais 5% (cinco por cento) de comissão ao leiloeiro, em cheques separados. 2.2. O pagamento do sinal ou do valor 
total da arrematação, deverá ser realizado na agência e conta corrente, indicada pelo Vendedor. 2.3. Não é permitida a utilização do FGTS, financiamento imobiliário, 
consórcios e nem de cartas de crédito de qualquer natureza, para adquirir imóveis no leilão. Os imóveis (i) com dívidas (condomínio, IPTU, multas etc.), (ii) rurais, ou (iii) cujo 
COMPRADOR seja ex-proprietário serão vendidos somente à vista. Também serão vendidos somente à vista os imóveis em cuja descrição conste tal obrigatoriedade. 2.3.1. 
Os imóveis com dívidas poderão ser pagos parceladamente, desde que todos os ônus que recaem sobre o imóvel sejam quitados à vista.   Condições específicas para 
Pagamento à Vista -  2.4. Haverá desconto de 10% (dez por cento) sobre o valor de arrematação dos imóveis arrematados à vista. O desconto não se aplica à comissão de 
leiloeiro. Na venda com pagamento parcelado, não será concedido qualquer desconto. Condições específicas para Pagamento a Prazo -  2.5. No caso de pagamento 
parcelado, o vencimento da primeira parcela ocorrerá em 30 (trinta) dias contados da data da realização do leilão. As demais parcelas vencerão em igual dia dos meses 
subsequentes, independentemente da transmissão da posse, da assinatura de Compromisso Particular de Venda e Compra ou da outorga da Escritura Pública de Venda e 
Compra com ou sem Pacto Adjeto de Alienação Fiduciária em Garantia. 2.6. Em caso de mora no pagamento de qualquer parcela do preço do imóvel, o valor não pago será 
(a) atualizado monetariamente, desde a data de vencimento até o do efetivo pagamento pelo VENDEDOR, de acordo com a variação do IGPM-FGV (Índice Geral de Preços 
de Mercado, divulgado pela Fundação Getúlio Vargas) e (b) acrescido de multa moratória de 10% (dez por cento) e de juros de 12% (doze por cento) ao ano. 2.7. Em caso de 
não recepção do boleto com prazo de 7 dias que antecipem seu vencimento, será possível solicitar via telefone para 4004-7051 (Capitais e Grande SP) / 0300 789 7051 
(demais localidades) opção 9 (falar com atendente) e posterior opção 3 (falar sobre contrato Unibanco). Este canal é EXCLUSIVO para solicitação de boletos não recepcionados, 
quaisquer outros assuntos deverão ser solicitados ao leiloeiro. 2.8. O VENDEDOR notificará o COMPRADOR para que, no prazo de 15 (quinze) dias regularize os pagamentos 
da(s) parcela(s) em atraso. Não regularizada a situação, o VENDEDOR poderá, a seu critério, considerar extinta a venda realizada. Nesse caso, o COMPRADOR perderá (i) 30% 
(trinta por cento) dos valores pagos ao VENDEDOR, atualizados monetariamente desde a data da resolução até a do pagamento da multa, de acordo com a variação do 
IGPM-FGV; e (ii) todos os direitos com relação à compra efetuada, independentemente de qualquer aviso, notificação judicial ou qualquer outra medida, seja de que natureza 
for, ficando o imóvel novamente liberado para a venda, sem prejuízo das perdas e danos excedentes. A comissão de leiloeiro não será devolvida. 2.9. O valor remanescente 
será devolvido pelo VENDEDOR ao COMPRADOR em até 45 (quarenta e cinco) dias contados da restituição amigável da posse do imóvel, na forma indicada no item 5. O valor 
será atualizado monetariamente mediante aplicação de percentual de acordo com a variação do IGPM-FGV (Índice Geral de Preços de Mercado, divulgado pela Fundação 
Getúlio Vargas) acumulado entre o dia do pagamento do preço ou de suas parcelas e o da efetiva restituição. 3. DISPOSIÇÕES GERAIS SOBRE A AQUISIÇÃO DOS IMÓVEIS -  3.1. 
As vendas são feitas em caráter “ad corpus”, sendo que as áreas mencionadas nos editais, catálogos e outros veículos de comunicação são meramente enunciativas e as fotos 
dos imóveis divulgadas são apenas ilustrativas. Dessa forma, havendo divergência de metragem ou de área, o COMPRADOR não terá direito a exigir do VENDEDOR nenhum 
complemento de metragem ou de área, o término da venda ou o abatimento do preço do imóvel. 3.2. Nos casos em que a legislação preveja o direito de preferência a 
terceiros (locatários, arrendatários e condôminos voluntários, por exemplo), a venda será condicionada ao não exercício do direito de preferência desses nos prazos legais. 
3.3.  Os imóveis serão vendidos no estado em que se encontram física e documentalmente, não podendo o COMPRADOR alegar desconhecimento de suas condições, 
eventuais irregularidades, características, compartimentos internos, estado de conservação e localização. As condições de cada imóvel estarão descritas nos catálogos e 
deverão ser prévia e rigorosamente analisadas pelos interessados. Responsabilidades do COMPRADOR -  3.4. O COMPRADOR é responsável: (i) pelo levantamento de 
eventual restrição imposta por zoneamento/uso do solo, legislação ambiental, IBAMA, INCRA; (ii) pela verificação de direitos e deveres constantes das especificações/
convenções de condomínio, quando houver; (iii) por débitos relativos ao INSS e ISS dos imóveis com construção em andamento, concluídos, reformados ou demolidos, não 
averbados no registro de imóveis competente, assumindo a regularização de tais débitos perante a construtora e/ou órgãos públicos, inclusive cartórios de registro   de 
imóveis; (iv) quando o imóvel for vendido na condição de “fração ideal que corresponderá a unidade condominial” (construção não averbada), por eventual exigência do 
registro de imóveis competente para registro do instrumento a ser outorgado e pela averbação da construção; (v) por todas as providências e custos necessários para 
regularização da denominação de logradouro e numeração predial do imóvel junto aos órgãos competentes, se for o caso; (vi) pelo cancelamento dos eventuais ônus do 
imóvel (abrangendo hipotecas, penhoras, entre outros), se for o caso, inclusive acionando o juízo competente para tal finalidade, se necessário. O interessado deverá 
certificar-se previamente de todas as providências e respectivos custos para esse(s) cancelamento(s), bem como dos riscos relacionados a tais procedimentos; (vii) pelo 
levantamento de eventuais ações ajuizadas contra o condomínio, para imóveis integrantes de condomínios edilícios; (viii) por todas as providências e despesas relativas à 
desocupação dos imóveis ocupados a qualquer título, sejam eles locados, arrendados, dados em comodato ou invadidos. 3.5. Cabe ao COMPRADOR obter as informações 
atinentes, bem como adotar a suas expensas as medidas necessárias à expedição de alvarás, licenças, atestados e demais documentos nos competentes órgãos ou 
autoridades competentes, se necessário for. 3.6. O VENDEDOR não responde por eventual contaminação do solo ou subsolo ou por passivos de caráter ambiental, que, se 
existirem, deverão ser assumidos pelo COMPRADOR. O COMPRADOR deverá manter o VENDEDOR indene, caso esse seja responsabilizado administrativa, civil ou penalmente 
em razão de passivos ambientais do imóvel. 3.7. Os débitos referentes a contas de consumo, incluindo, mas não se limitando, a contas de água, energia e gás, ainda que 
anteriores à data de ingresso do COMPRADOR na posse (direta ou indireta) do imóvel, serão integralmente transferidos ao COMPRADOR, que deverá quitá-los junto aos 
respectivos credores, sem direito a ressarcimento, até a data da assinatura do Compromisso Particular de Venda e Compra ou outorga da Escritura Pública de Venda e 
Compra com ou sem Pacto Adjeto de Alienação Fiduciária em Garantia, o que ocorrer primeiro. 3.8. Os valores de IPTU do exercício vigente, pagos pelo VENDEDOR em cota 
única, serão rateados com o COMPRADOR proporcionalmente ao tempo decorrido, tomando-se como base a data do ingresso do COMPRADOR na posse (direta ou indireta) 
do imóvel. O valor de responsabilidade do COMPRADOR deverá ser por ele pago, em cheque separado ou transferência bancária em conta informada pelo VENDEDOR, na 
data da assinatura do Compromisso Particular de Venda e Compra ou outorga da Escritura Pública de Venda e Compra com ou sem Pacto Adjeto de Alienação Fiduciária em 
Garantia, o que ocorrer primeiro. 3.9. O COMPRADOR se sub-rogará nas ações em curso, se for o caso, a critério do VENDEDOR. Eventuais créditos oriundos da ação judicial 
referentes a período anterior à data do leilão serão devidos ao VENDEDOR. Nos casos de existência de ação judicial em curso movida pelo VENDEDOR para desocupação do 
imóvel (imissão na posse), poderá o COMPRADOR optar pela (i) substituição processual, se possível; (ii) pela intervenção na condição de assistente, na condução da ação pelo 

VENDEDOR até final julgamento; ou (iii) pela propositura de nova ação, com a correspondente desistência da anterior (hipótese em que deverá haver concordância da parte 
contrária). Em havendo decisão da ação desfavorável ao VENDEDOR, o COMPRADOR fica ciente de que deverá intentar, a suas expensas, as medidas necessárias para 
desocupação do imóvel. Todos os custos envolvidos na substituição ou intervenção processual, bem como os relativos à propositura de nova ação correrão por conta do 
COMPRADOR. 3.10. O VENDEDOR é responsável pelo pagamento de todos os impostos, taxas, despesas de condomínio e IPTU que incidam sobre o imóvel e cujos 
vencimentos ocorram até a data da transferência da posse (direta ou indireta) do imóvel ao COMPRADOR, desde que não conste da descrição do imóvel que tais despesas, 
embora anteriores, serão de responsabilidade do COMPRADOR. 3.11. A partir da data de recebimento da posse direta ou indireta do imóvel, o COMPRADOR passa a 
responder, integralmente, por todas as obrigações relativas ao imóvel, inclusive: (a) por impostos, taxas, contribuição e encargos que incidam ou venham a incidir sobre o 
imóvel ou que sejam a ele inerentes, tais como despesas de condomínio, foros, laudêmios, exigências apresentadas por autoridades públicas e despesas em geral, (b) pela 
manutenção e conservação do imóvel e reparações, segurança do imóvel e medidas necessárias à imissão ou defesa da posse; e (c) por construções, reformas e demolições 
que venha a realizar no imóvel e obtenção das respectivas aprovações/regularizações necessárias. O COMPRADOR deverá pagar tais obrigações em seus vencimentos, ainda 
que lançadas em nome do VENDEDOR ou de seus antecessores. 3.12. Caso o VENDEDOR incorra em despesas que sejam de responsabilidade do COMPRADOR, este deverá, 
em até 15 (quinze) dias contados do recebimento de solicitação escrita pelo VENDEDOR, ressarcir o valor despendido, atualizado monetariamente de acordo com a variação 
do IGPM-FGV, acumulada desde a data   do desembolso pelo VENDEDOR até a do efetivo ressarcimento pelo COMPRADOR, acrescido de multa moratória de 10% (dez por 
cento) e de juros de 12% (doze por cento) ao ano. Transferência da posse -  3.13. A transmissão da posse direta (para imóveis desocupados) ou indireta (para imóveis 
ocupados) do imóvel, pelo VENDEDOR, será feita, automaticamente: (i) na data da confirmação do pagamento do sinal de imóvel adquirido com pagamento parcelado; (ii) 
na data do pagamento do preço do imóvel arrematado à vista. O pagamento feito por meio de cheque será confirmado após a sua regular compensação. 3.14. Na hipótese 
de arrematação de imóvel cedido a terceiro em comodato, locação ou arrendamento, o VENDEDOR somente transmitirá a posse indireta ao COMPRADOR após a assinatura 
da Escritura de Venda e Compra ou do Compromisso Particular de Venda e Compra, o que ocorrer primeiro. Fica estipulado que até a data da assinatura do referido 
instrumento, os alugueis serão devidos ao VENDEDOR. Formalização da venda -  3.15. Será celebrada pelo VENDEDOR e COMPRADOR Escritura Pública de Venda e Compra 
com Pacto Adjeto de Alienação Fiduciária em Garantia, para os imóveis arrematados a prazo. Em relação aos imóveis arrematados à vista, será outorgada a Escritura Pública 
de Venda e Compra. Em ambos os casos, o Tabelião de Notas será definido pelo VENDEDOR. Caso haja pendências que obstem a outorga de escritura e/ou seu registro, ficará 
facultado ao VENDEDOR celebrar Compromisso Particular de Venda e Compra ou Promessa de Cessão de Direitos, quitados ou parcelados, conforme o caso. Nessa hipótese, 
a Escritura Pública de Venda e Compra será outorgada em até 180 (cento e oitenta) dias do saneamento das pendências existentes. 3.16. O imóvel cuja descrição 
expressamente indique a existência de “procedimento em andamento para a ratificação da consolidação da propriedade decorrente de alienação fiduciária”, nos moldes 
previstos na lei nº 9.514/97, será transferido ao COMPRADOR por meio de Compromisso de Venda e Compra. Nessa hipótese, sem prejuízo da necessidade de cumprimento 
das demais condições previstas neste Edital e no Compromisso de Venda e Compra, a correspondente Escritura Definitiva somente será lavrada após a averbação, na 
matrícula do Imóvel, de requerimento que noticie a realização de leilões negativos e permita a  ratificação  da  consolidação  da  propriedade   do   Imóvel   em   nome   do   
VENDEDOR,   o   qual   fica completamente isento de responsabilidade por eventual atraso na consumação dessa providência em virtude de ação ou omissão do Oficial 
daquele Registro. 3.17. Todos os instrumentos públicos e particulares acima mencionados serão formalizados em até 90 (noventa) dias contados da compensação do 
pagamento do sinal ou quitação do imóvel. Não ocorrendo a assinatura de qualquer dos instrumentos públicos ou particulares por culpa exclusiva do COMPRADOR, poderá 
ocorrer, a critério do VENDEDOR, o cancelamento da arrematação e a devolução dos valores nominais pagos pela compra do imóvel, excluindo-se o valor pago a título de 
sinal, impostos, taxas e a comissão do leiloeiro, independentemente de qualquer notificação ou interpelação judicial, extrajudicial ou formalização do acordo. Caso, contudo, 
o COMPRADOR tenha arrematado o imóvel à vista e pago todo o valor, será feita a devolução dos valores nominais anteriormente mencionada, descontando-se 30% (trinta 
por cento) do valor pago pelo imóvel, impostos, taxas e a comissão do leiloeiro. 3.18. O prazo referido no item 3.15 poderá ser prorrogado caso haja pendências documentais 
do VENDEDOR (por exemplo, a ausência provisória da Certidão Negativa do INSS ou Certidão de Quitação de Tributos Federais), até a regularização destas. Vencida a 
documentação disponibilizada para outorga da Escritura Pública ou para o respectivo registro, por culpa do COMPRADOR, ficará sob a sua responsabilidade a obtenção de 
novos documentos. 3.19. Serão de responsabilidade do COMPRADOR todas as providências e despesas necessárias à transferência dos imóveis junto aos órgãos públicos, 
incluindo, sem se limitar o imposto de transmissão de bens imóveis (ITBI), laudêmio, taxas, alvarás, certidões, escrituras, emolumentos cartorários, registros e averbações de 
qualquer natureza, bem como todos os encargos para liberação dos imóveis com eventuais pendências ou ônus, desde que apontados na descrição do lote específico. 3.20. 
Outorgada a Escritura Pública de Venda e Compra ou a Escritura de Venda e Compra com Pacto Adjeto de Alienação Fiduciária, o COMPRADOR deverá apresentar ao 
VENDEDOR, no prazo de até 60 (sessenta) dias a contar da data da assinatura, o instrumento devidamente registrado no registro de imóveis, ressalvadas as hipóteses de 
prorrogações autorizadas ou quando houver pendências documentais do VENDEDOR, bem como, efetivar a substituição do contribuinte na Prefeitura Municipal e do 
responsável pelo imóvel junto à administração do correspondente condomínio. No caso de Instrumento Particular de Venda e Compra de Bem Imóvel, o instrumento deve 
ser apresentado ao VENDEDOR devidamente registrado no Registro Imobiliário em até 45 (quarenta e cinco) dias a contar da data da assinatura, sob pena de o contrato ser 
terminado, observada as ressalvas aqui previstas. 3.21. Até a data da assinatura de qualquer dos instrumentos de promessa ou de venda do imóvel, é permitida a   desistência 
ou arrependimento da venda pelo VENDEDOR, nas seguintes hipóteses: a) por problemas cadastrais do COMPRADOR, b) por impossibilidade documental, c) quando o 
COMPRADOR tiver seu nome citado ou envolvido, direta ou indiretamente, em fato público que o exponha de maneira negativa ou integre, sob qualquer aspecto, investigação 
em âmbito administrativo, civil ou penal, d) quando a venda não atender aos interesses do VENDEDOR (ainda que enquadrada nas condições do leilão), ou e) nos casos 
previstos em lei. Em qualquer dessas hipóteses será restituída ao COMPRADOR a quantia por ele eventualmente paga pelo imóvel arrematado até aquele momento 
(incluindo-se a comissão do leiloeiro, impostos e taxas), devidamente atualizada pelo IGPM-FGV, renunciando expressamente o COMPRADOR, desde já, a qualquer outra 
restituição ou indenização. Evicção de direito -  3.22. Sobrevindo decisão judicial transitada em julgado que decretar a anulação do título aquisitivo do VENDEDOR (tais como 
Carta de Arrematação/Adjudicação, Escritura de Dação em Pagamento, etc.), o VENDEDOR responderá pela evicção de direito, com exceção dos imóveis em cuja descrição, 
constante do site do leiloeiro ou de material de divulgação, haja referência a restrição judicial ou outra especificação, hipótese em que o COMPRADOR automaticamente 
assumirá tais riscos nos termos da lei. A responsabilidade do VENDEDOR pela evicção ficará limitada à devolução, quando aplicável: (i) do valor relativo ao sinal e parcelas do 
preço pagos pelo imóvel até a data da restituição; (ii) das despesas relativas à formalização da escritura e registro; (iii) das despesas condominiais e tributos pagos pelo 
COMPRADOR relativos a período anterior à assinatura do Compromisso de Venda e Compra ou escritura; e (iv) somente quando o imóvel estiver ocupado, das despesas 
condominiais e tributos pagos pelo COMPRADOR relativos ao período em que este manteve, apenas, a posse indireta do imóvel. 3.23. Os valores serão atualizados entre o 
dia do pagamento e o da restituição, mediante aplicação de percentual de acordo com a variação do IGPM-FGV (Índice Geral de Preços de Mercado, divulgado pela Fundação 
Getúlio Vargas) 3.24. Não é conferido ao COMPRADOR o direito de pleitear quaisquer outros valores indenizatórios e tampouco indenização por benfeitorias eventualmente 
introduzidas no imóvel após a data da aquisição, em relação as quais o COMPRADOR não poderá exercer o direito de retenção. 4. DESCUMPRIMENTOS -  4.1. Na hipótese de 
descumprimento pelo COMPRADOR de qualquer obrigação constante deste edital ou dos documentos de formalização da venda para os quais não tenha sido estipulada 
sanção específica, o VENDEDOR notificará o COMPRADOR por escrito, para, no prazo de 15 (quinze) dias a contar do recebimento de tal notificação, sob pena de cancelamento 
da venda, sanar o descumprimento, bem como pagar, a título de multa moratória, valor equivalente a 2% (dois por cento) do preço do imóvel, atualizado de acordo com a 
variação do IGPM-FGV. 4.2.  Não cumprida a obrigação no prazo acima indicado, o VENDEDOR poderá considerar o negócio terminado e o COMPRADOR perderá todos os 
direitos relativos ao imóvel, ficando esse liberado para nova venda. 4.3.  Estará sujeito às penalidades aqui estipuladas também o COMPRADOR que não comparecer para a 
assinatura de qualquer dos documentos relacionados à venda do imóvel, inclusive Ata de Arrematação. 4.4. Na hipótese de a venda ser terminada, o COMPRADOR arcará 
com o pagamento de multa no valor equivalente a 30% (trinta por cento) do montante até então pago ao VENDEDOR, atualizado desde a data da resolução até a do 
pagamento da multa de acordo com a variação do IGPM-FGV. 4.5. A diferença será devolvida ao COMPRADOR em até 30 (trinta) dias contados da restituição amigável da 
posse do imóvel, atualizada mediante a aplicação de percentual de acordo com a variação do IGPM-FGV (Índice Geral de Preços de Mercado, divulgado pela Fundação Getúlio 
Vargas) acumulado entre o dia do pagamento do preço ou de suas parcelas e o da efetiva restituição. 4.6. O valor correspondente à comissão do leiloeiro não será objeto de 
restituição. 4.7. Caso o COMPRADOR não possa ser encontrado nos endereços por ele cadastrados junto ao VENDEDOR, o VENDEDOR procederá à devolução dos valores 
acima mencionados mediante ordem de pagamento à disposição do COMPRADOR ou consignação de pagamento. 4.7.1. Na hipótese de devolução de cheques, estes ficarão 
à disposição do COMPRADOR para retirada após a quitação da multa por ele devida nos termos do subitem 4.4. Restituição do imóvel 4.8. Ocorrendo o término da venda, 
por qualquer motivo, o COMPRADOR deverá, no prazo de 30 (trinta) dias contados da resolução, devolver o imóvel ao VENDEDOR. O imóvel deverá ser restituído em estado 
de conservação compatível com o recebido, com os tributos, despesas e encargos assumidos pelo COMPRADOR devidamente quitados e completamente desocupado de 
pessoas e coisas, ressalvada   ocupação já existente na data de arrematação em relação a qual os esforços do COMPRADOR para desocupação não tenham surtido efeitos. 
4.9. A não restituição do imóvel no prazo e forma previstos caracterizará esbulho possessório e implicará, para o COMPRADOR, até o cumprimento de referidas obrigações, 
pagamento mensal ao VENDEDOR, a título de aluguel, do equivalente a 2% (dois por cento) do preço do imóvel, devidamente atualizado de acordo com a variação do IGPM-
FGV, sem prejuízo da adoção de demais medidas aplicáveis. 5. DISPOSIÇÕES FINAIS -  5.1. O VENDEDOR não responderá pelo pagamento de eventual comissionamento 
relativo à intermediação do negócio imobiliário, que, se aplicável, deverá ser de exclusiva e integral responsabilidade do COMPRADOR, adicionalmente à comissão do 
leiloeiro, cuja responsabilidade de pagamento também é do COMPRADOR. 5.2. O não exercício, pelo VENDEDOR, de quaisquer direitos ou faculdades que lhe concedem a 
lei, este Edital e ou o instrumento utilizado para formalizar a venda, importará mera tolerância, não constituindo novação contratual ou renúncia de direitos. 5.3. Fica eleito 
o Foro da Comarca da Capital do Estado de São Paulo, para nele serem dirimidas quaisquer dúvidas ou questões oriundas do presente edital.

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
A VISTA: DESCONTO DE 10 % SOBRE O VALOR DE ARREMATAÇÃO

CONDIÇÃO DE PARCELAMENTO¹
(somente para imóveis com valor de 

venda a partir de R$ 20.000,00)

SINAL MÍNIMO (%)² SALDO (%) Nº PARCELAS³ JUROS ANUAIS 
(TABELA PRICE)

CORREÇÃO
MONETÁRIA

20 80 8 ...
...

25 75
12

12

24

IGPM ANUAL
30 70

36

48

78

1 - NÃO É PERMITIDA A UTILIZAÇÃO DE FGTS, FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO, CARTAS DE CRÉDITO OU DE CONSÓRCIO PARA AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS EM LEILÃO;
2 - SINAL MÍNIMO EXPOSTO NO QUADRO “CONDIÇÕES DE PAGAMENTO”, ESTARÁ SUJEITO A ACEITAÇÃO OU NÃO;
3 - A PRIMEIRA PARCELA TERÁ SEU VENCIMENTO EM 30 DIAS APÓS O LEILÃO OU PAGAMENTO DO SINAL

Comitente: Itaú Unibanco S/A - Leilão único - 19/02/2020
LEILÃO DE IMÓVEIS LOCALIZADOS NOS ESTADOS DA BA • GO • MT • PE • PR • RJ • RO • SP

O leilão será realizado de forma Online

•Lote 001 - São Paulo/SP - Jardim São Luiz -  Apartamento nº 111, localizado no 11º andar do Bloco B, denominado 
Edifício Coimbra, integrante do Condomínio Jardim Villa Real, com direito a 01 vaga indeterminada na garagem 
coletiva, localizada parte no 2º e parte no 1º subsolo, situado na Rua Comendador César Alfieri, nº 146, Jardim São 
Luiz. Área privativa: 49,80m2 Área total: 90,53m2. Matrícula nº 114.440 do 8º CRI SÃO PAULO/SP. Lance Mínimo: 
R$ 162.300,00. 
•Lote 002 - Votorantim/SP - Jardim Antônio Cassillo - Apartamento nº 23, situado na Avenida Jaziel de Azeredo 
Ribeiro, nº 255 - Edifício Leme - Condomínio Gran Ville Guanabara - Jardim Ana Claudia - 01 vaga de garagem. Área 
privativa: 50,85m². Área total: 69,20m². Matr. 6.331 do CRI Local. Lance Mínimo: R$ 129.600,00.
•Lote 003 - Monte Mor/SP - Chácara Primavera -  Apartamento nº 21, situado na Rua Mario Sproesser, nº 181 - 
Bloco P - Conjunto Residencial Francisco Pontin, com direito a 01 vaga de garagem. Área privativa: 53,84m². Área 
total: 109,74m². Matrícula nº 3.821 do CRI Local. Lance Mínimo: R$ 65.000,00.
•Lote 004 - Luziânia/GO - São Caetano -  Casa situada na Rua Paraná, Lote 13-B, Quadra 8. Bairro São 
Caetano. Área construída: 69,68m². Área terreno: 231m². Matrícula nº 160.263 do 1º CRI de Luziânia. Lance 
Mínimo: R$ 68.500,00.
•Lote 005 - Aparecida de Goiânia/GO - Vila Maria - Casa Geminada n° 02, situada à Rua Wilton Pinheiro de Lima, 
s/n° - Residencial Silvestre II.Área do Terreno: 180,61m² ou 50,08%; Área privativa 96,68m² - Matricula 224.594 do 
Cartório de Registro de Imóveis e Tabelionato 1º de Notas de Aparecida de Goiânia. Lance Mínimo: R$ 117.000,00.
•Lote 006 - Macaé/RJ – Glória -  Casa no Condomínio Village Buritis (Bosque dos Cavaleiros), sito à Estrada Heroína 
Lima Vieira Azevedo, 903 - Casa n° 47, Área Privativa: 111,20 m². Fração ideal: 0,021555%. Matr. 25.613 do 2º CRI 
Local. Lance Mínimo: R$ 290.400,00.
•Lote 007 - São Paulo/SP - Vila Arize - Sobrado nº 03, situado na Rua Lourenço Cândido de Siqueira, nº 222, 
Condomínio Residencial Cândido de Siqueira - Vila Matilde - com 02 vagas de garagem. Área privativa coberta: 
59,61m². Área total: 139,58m². Matrícula nº 162.399 do 16º CRI Lance Mínimo: R$ 163.200,00.
•Lote 008 - São Paulo/SP - Vila Suzana - Apartamento n° 71 com 2 vagas, localizado à Rua Doutor José de Andrade 
Figueira, nº 385 - Condomínio Edifício Saint Germain com Área privativa: 109,14m². Área total: 227,73m². Matr. 
189.400 do 18º CRI do Local. Lance Mínimo: R$ 385.600,00.
•Lote 009 - Salvador/BA - Vila Laura -  Apartamento nº 3.305, situado na Rua Raul Leite, nº 1470, Torre T-5, Vila dos 
Mares, Condomínio Villa Privilege - com 03 vagas de garagem (nºs 60, 61 e 90) - Vila Laura Área privativa: 80,97m². 
Área total: 131,99m². Matrícula nº 110.933 do 3º CRI do Local. Lance Mínimo: R$ 263.600,00.
•Lote 010 - Ji-Paraná/RO - Parque São Pedro -  Casa situada na Rua dos Colegiais, n.º 412 (antigo nº 404), lote nº 03, 
quadra M-05, Setor 01.03 - Parque São Pedro. Área construída: 67,79m². Área total: 336,00m². Matrícula nº 31.977 
do 1º CRI do Local. Lance Mínimo: R$ 65.600,00.

•Lote 011 - Goiânia/GO - Setor Grajaú - Casa situada na Rua Grajaú, s/n, Lote 15, quadra 12 - Setor Grajaú Área 
terreno: 300,00m² Área construída: 123,35m². Matrícula nº 227.990 do 1° CRI Local. Lance Mínimo: R$ 99.000,00.
•Lote 012 - Jaraguá/GO - Jardim Aeroporto II - Casa situada na Rua Agnésio Carvalho de Souza, Lote 11 da Quadra 
07, Jardim Aeroporto II Área terreno: 300,00m². Área construída: 140,00m². Matrícula 20.932 do Cartório de 
Registro de Imóveis de Jaraguá/GO. Lance Mínimo: R$ 104.200,00.
•Lote 013 - Itanhaém/SP - Jardim Itanhaém - Casa situada na Rua Hermes Abreu Ferreira, n.º 232, lote 8, quadra 
F., Jardim Itanhaém. Área construída de 213,06m². Área total: 350,00m². Matrícula nº 62.841 do CRI Local. Lance 
Mínimo: R$ 255.800,00.
•Lote 014 - Goiânia/GO - Conjunto Vera Cruz - Casa situada na Avenida Alfredo Nasser, Lote n. 1, Quadra CL-1 - 
Conunto Vera Cruz Área construída: 148,00m² Área terreno 308,45m². Matrícula nº 114.903 do Registro de Imóveis 
de 1ª Circunscrição de Goiânia/GO. Lance Mínimo: R$ 176.000,00.
•Lote 015 - Carapicuíba/SP - Vila Appia Antica - Prédio Residencial situado na Rua Domingos Nastari, nº 305, 
lote 12, quadra 02. Loteamento Fechado Vila Appia Antica. (Acesso pelo nº 1.505 da Estrada da Aldeinha). Área 
construída: 477,00m². Área total: 248,50m². Matrícula nº 8.323 do Registro de Imóveis de Carapicuíba/SP. Lance 
Mínimo: R$ 520.400,00.
•Lote 016 - São Paulo/SP - Vila Cruzeiro -  Casa situada na Rua Pero Peres, nº 144 e nº 146. Vila São Francisco. Área 
construída: 144,00m². Área total: 245,50m². Matrícula nº 168.113 do 7º CRI Local. Lance Mínimo: R$ 262.200,00.
•Lote 017 - Cuiabá/MT - Morada da Serra -  Casa situada na Rua 06, (lot CPA III), 11, Qd. 02, Lt. 25 - Morada 
da Serra. Área construída: 119,39m². Área terreno: 250m². Matrícula nº 60.676 do 6º CRI local. Lance 
Mínimo: R$ 143.000,00.
•Lote 018 - Correntina/BA – Dourado - Casa situada na Avenida Rio Branco, nº 444. Lote 09, Quadra 09 - 
Loteamento Dourado Área construída: 317,40m². Área terreno: 180,00m². Matrícula nº 7.803 do CRI. Lance 
Mínimo: R$ 259.200,00.
•Lote 019 - Cuiabá/MT - Barra do Pari - Casa nº 09, situada na Rua José Luiz Borges, nº 271 - Loteamento Jardim 
Araçá - lote 09, quadra 09 - Barra do Pari. Área construída: 125,45m². Área terreno: 250,00m². Matrícula nº 15.263 
do 7º CRI Local. Lance Mínimo: R$ 179.000,00.
•Lote 020 - Jundiaí/SP – Centro – Sala Comercial nº 31, situada na R. Vigário João José Rodrigues, nº 694, Edifício 
A.C.M.C.J.- Centro - 01 vaga de garagem - Área privativa: 39,175m². Área total: 63,493m². Matrícula 77.938 do 1º 
CRI. Lance Mínimo: R$ 138.300,00.
•Lote 021 - Abadiânia/GO - Prolongamento II - Casa situada na Travessa Manoel Vieira Assunção, antiga Travessa 
2. Lote, nº 10. Quadra 26. Casa sem número- Prolongamento II - Área construída: 97,90m². Área total: 193,70m². 
Matrícula nº 7.505 do CRI Local. Lance Mínimo: R$ 68.000,00.
•Lote 022 - São Paulo/SP - Jardim Dom Bosco - Conjunto comercial nº 703, localizado no 7º pavimento da Tower 
Park, integrante do empreendimento denominado Novamérica Office Park, com direito ao uso de 01 vaga 
indeterminada na garagem, localizada nos subsolos, e 01 vaga autônoma nº 524, tamanho M, localizada no 2º 
subsolo - piso Nações Unidas, situado na Avenida das Nações Unidas, nº 18.801 e Avenida Mário Lopes Leão, nº 

1.500, Jardim Dom Bosco - SÃO PAULO, SP. Áreas privativas: 45,06m2 (conj.) e 11,28m2 (vaga autônoma). Área 
total: 124,16m2 (incluindo vaga autônoma). Matrículas nºs 388.365 e 388.810 do 11º CRI SÃO PAULO/SP. Lance 
Mínimo: R$ 282.800,00.
•Lote 023 - São Paulo/SP - Jardim Princesa - Casa situada na Rua Geraldo Marino, nº 59. Jardim Princesa. Área 
construída: 168,30m². Área total: 150,00m². Matrícula nº 20.287 do 18º CRI Local. Lance Mínimo: R$ 251.400,00.
•Lote 024 - Ponta Grossa/PR – Chapada -  Casa 03, situada na Av. Congonhas do Condomínio, nº 1.142, Residencial 
Estrela, Jardim Estrela do Norte, lote nº 54/A, Quadra 02. Área construída: 60,35m², Área de Terreno: 147,37m². 
Matrícula nº 7.379 do 3º CRI do Local. Lance Mínimo: R$ 81.900,00.
•Lote 025 - Diadema/SP - Vila Élida - Casa nº 202, situada na Rua da Constituição, Lote 30, Quadra 3, Centro/Vila 
Élida, Área construída: 224,77m². Área de terreno: 160,87m². Matr. 8.121 do Cartório de Registro de Imóveis de 
Diadema/SP. Lance Mínimo: R$ 361.300,00.
•Lote 026 - Jaboatão dos Guararapes/PE – Candeias - Apartamento nº 303, situado na Avenida Ulisses 
Montarroyos, 6.337, integrante do EDIFÍCIO GREEN VILLE RESIDENCE, localizado no 3º Pavimento tipo elevado, 
apt. 303, bloco B, Bairro de Candeias. Vaga de garagem nas pranchas do térreo ou 1º vazado, descritos no 
Projeto de Arquitetura pela Prefeitura podendo ser coberta ou descoberta, e umas com acesso pior do que 
outras, conforme descrito na Escritura Pública de Permuta de Imóvel lavrada no 8º Ofício de Notas do Recife/
PE, livro 1351-E, fl. 137, de 22/03/2011, com a instituição de condomínio, protocolada sob nº 116.572, fls. 11, 
do livro 1-BE e registrado no livro nº 2 LT-2, fls. 60 sob nº R.3 na matrícula 55.862, e convenção de condomínio, 
registrada livro nº 3,BO, fls. 81,sob nº 7891 no Registro de Imóveis de Jaboatão/PE, em 31 de março de 2011. 
Área privativa: 65,58m². Área total: 103,52m². Matr. 64.820 do 1º Serviço Registral de Jaboatão dos Guararapes/
PE. Lance Mínimo: R$ 174.000,00.
•Lote 027 - Siqueira Campos/PR – Centro – RETIRADO.
•Lote 028 - Jaraguá/GO - Loteamento Tanque - Prédio situado na Rua Creso Gomes, S/N, lote 2 da quadra 12. 
Loteamento Tanque. Área terreno: 475,19m². Área construída: 170,14m². Matrícula 11.606 do CRI local. Lance 
Mínimo: R$ 169.600,00.
•Lote 029 - Mogi Mirim/SP – Centro -  Casa situada na Rua Paissandú, nº 712, Centro, Área construída: 128,00m². 
Não há menção de metragem da área construída na matrícula. Área terreno: 175,00m² (matrícula não menciona a 
área total). Matr. 44.087 do Registro de Imóveis de Mogi Mirim/SP. Lance Mínimo: R$ 177.200,00.
•Lote 030 - São Paulo/SP – Jaraguá - Prédio situado na Rua Nossa Senhora da Conceição, nº 265, Jaraguá. Área 
construída: 100,00m² (PMSP). Área terreno: 130,70m². Matrícula nº 218.140 do 18º Cartório de Registro de 
Imóveis de São Paulo/SP. Lance Mínimo: R$ 236.000,00. 
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3003.0677  |  www.ZUKERMAN.com.br 

DocuSign Envelope ID: 9A3C6F1F-C203-4245-9C05-6DF34B221BC4



B4gazetasp.com.br
Terça-feira, 18 De fevereiro De 2020 Economia

AGÊNCIA DESTAK DE PUBLICIDADE LTDA ME.
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Autorização de Publicação

18 e 19/02
3 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 1035752-46.2019.
valor total: R$ 30,00
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2 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
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valor total: R$ 20,00
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2 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
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3 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
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 K-18e19/02

18 e 19/02
2 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 1095295-77.2019.
valor total: R$ 20,00
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2 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
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          K-18e19/02

18 e 19/02
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valor total: R$ 20,00
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2 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
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valor total: R$ 20,00
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2 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
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valor total: R$ 20,00
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4 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
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valor total: R$ 40,00
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18 e 19/02
2 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
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valor total: R$ 20,00
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Autorização de Publicação

18 e 19/02
3 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 1001958-37.2017.
valor total: R$ 30,00
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18 e 19/02
2 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
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valor total: R$ 20,00
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18 e 19/02
2 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 1005610-15.2017.
valor total: R$ 20,00
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18 e 19/02
3 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
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valor total: R$ 30,00
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18 e 19/02
2 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 1055194-35.2018.
valor total: R$ 20,00
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18 e 19/02
3 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
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valor total: R$ 30,00
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valor total: R$ 20,00
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3 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
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               K-18/02

Haitong Banco de Investimento do Brasil S.A.
CNPJ/MF nº 34.111.187/0001-12 – NIRE 35.300.187.601

(Companhia Fechada)
Edital de Convocação de Assembleia Geral Extraordinária 

Convidamos os Senhores Acionistas do Haitong Banco de Investimento do Brasil S.A. (“Sociedade”) na forma prevista no 
Art.124 da Lei nº 6.404/76, para se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária (“AGE”), a ser realizada no dia 27 de feve-
reiro de 2020, às 11h, na sede social da sociedade, situada na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3729, 8º andar, Itaim Bibi, 
na cidade e Estado de São Paulo, a fim de deliberarem sobre: (i) alteração do art. 9º do Estatuto, que trata da composição do 
Conselho de Administração; (ii) consolidação do Estatuto; (iii) eleição de novos membros do Conselho de Administração da 
sociedade, com mandato até a Assembleia Geral Ordinária de 2022. Nos termos do art. 126, inciso I e § 1º da Lei nº 6.404/76 
os acionistas deverão comparecer à Assembleia munidos de documento hábil de identidade e poderão se fazer representar, 
por procurador constituído há menos de 1 (um) ano ou por representantes legais. São Paulo, 18, 19 e 20 de fevereiro de 2020. 
Yong Lin – Presidente do Conselho de Administração.

EDITAL DE CITAÇÃO – PRAZO DE 30 DIAS, expedido nos autos da Ação de Usucapião, PROCESSO Nº 1015385-
97.2019.8.26.0068 A MM. Juíza de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro de Barueri, Estado de São Paulo, Dra. 
DANIELA NUDELIMAN GUIGUET LEAL, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a réus ausentes, incertos, 
desconhecidos, eventuais interessados, bem como seus cônjuges e/ou sucessores, que REGINA BLOIS 
DUARTE, brasileira, atriz, divorciada, portadora da cédula de iden�dade RG nº 3.818.362, inscrita no CPF/MF 
sob o nº 028.601.048-87, ajuizou ação de USUCAPIÃO, nos termos do ar�go 1.242 do Código Civil, e nos 
ar�gos 246, §3º e 259,inciso I do Código de Processo Civil, bem como no §11 do ar�go 216-A da Lei de 
Registros Públicos (Lei 6.015 de dezembro de 1973), visando a declaração de domínio sobre o "apartamento 
405 e vaga de garagem localizado na Alameda Purus, n° 265, São Paulo-SP, CEP:06454-030, do Condomínio 
Ed. L ́Etoile Residence Service, matrícula geral do condomínio n° 59.946, do Cartório de Registro de Imóveis de 
Barueri, inscrição municipal nº 24453.61.60.0001.01.015.2, propriedade de JDC Alpha Empreendimentos 
Imobiliários LTDA EPP, inscrita no CNPJ sob o número 61.583.860/0001-90. Alega-se posse mansa, con�nua e 
pacífica, pelo prazo legal autoriza�vo de prescrição posi�va de Usucapião. Estando em termos, expede-se o 
presente edital para citação dos supramencionados para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a fluir após o 
prazo de 30 dias, apresentarem a defesa que �verem, sob pena de presumirem-se aceitos como verdadeiros 
os fatos ar�culados pela autora. Será o presente edital, por extrato, publicado na forma da lei. NADA MAIS. 
Dado e passado nesta cidade de Barueri, aos 29 de janeiro de 2020.

Processo 1027802-70.2017.8.26.0224 - Monitória - Pagamento - Medicamental Distribuidora Ltda - Drogaria
Três Rios Faria Lima Ltda Epp - EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1027802-
70.2017.8.26.0224. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro de Guarulhos, Estado de São Paulo, Dr(a).
RODRIGO DE OLIVEIRA CARVALHO, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a DROGARIA TRÊS RIOS FARIA LIMA LTDA
EPP, CNPJ 12.531.475/0001-93, com endereço à Rua Jose Aguiar Maciel, 34, Jaragua, CEP 05160-400, São Paulo
- SP, que lhe foi proposta uma ação de Monitória por parte de Medicamental Distribuidora Ltda, alegando em síntese:
objetivando o recebimento da quantia de R$7.148,47 em 21/07/2017, a ser atualizada, representada pelas notas
fiscais anexas nos autos. 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 isento de custas processuais), acrescido de honorários advocatícios equivalentes a 5%
do valor do débito (artigo 701 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 edital, afixado e publicado na forma
da lei. NADA MAIS. 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 Guarulhos, Estado de São Paulo. - ADV: RODRIGO MORAES POLIZELI (OAB 319660/SP)

Sindicato dos Trabalhadores em Estabelecimentos de Ensino e Educação de Leme - Sinpro UnicidadES
Edital de convocação de assembleia Geral Extraordinária

Pelo presente edital, ficam convocados os professores e os técnicos de ensino empregados no SESI-SP e 
no SENAI-SP, sindicalizados ou não, nos municípios de Leme, Pirassununga, Porto Ferreira, Descalvado, 
Santa cruz da Conceiçao, Santa Rita do Passa Quatro e Tambaú, base territorial do Sinpro Unicidades, CNPJ 
08.369.686/0001-02, com sede à Rua Antonio Mourão n° 468, Centro, Leme/SP, para a Assembleia Geral Ex-
traordinária, a ser realizada no dia 28 de fevereiro de 2020, sexta-feira, na  Faculdade Anhanguera de Piras-
sununga Rua Av. Padre Léo Lunders, 2065 - Vila Guilhermina, Pirassununga/SP às 10:00 horas, em primeira 
convocação com o quórum estatutário de presentes, ou às 10:30 horas, em segunda convocação, com qual-
quer número de trabalhadores presentes, com a finalidade de discutir e deliberar sobre a seguinte ordem do 
dia: a) análise de eventual contraproposta patronal; B) continuidade da campanha salarial em caso de 
recusa da contraproposta patronal: mobilização e formas de luta; c) autorizar eventual instauração 
de dissídio coletivo.

Leme, 17 de fevereiro 2020. Vera Lúcia Gorron - Presidente

www.gazetasp.com.br      

Acesse:
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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
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

18 e 19/02
3 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 1035752-46.2019.
valor total: R$ 30,00




              


 
  


                
                   K-18e19/02

18 e 19/02
2 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 1058459-79.2017.
valor total: R$ 20,00



  
  
   
  

   
  K-18e19/02

18 e 19/02
2 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 1060186-41.2015.
valor total: R$ 20,00




  


 
 
          K-18e19/02

18 e 19/02
3 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 0088805-56.2019.
valor total: R$ 30,00


 
    
  

                
   


               
   
                  

 K-18e19/02

18 e 19/02
2 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 1095295-77.2019.
valor total: R$ 20,00


                  


  


                   K-18e19/02

18 e 19/02
2 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 1020249-45.2016.
valor total: R$ 20,00









 
                   K-18e19/02

18 e 19/02
3 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 1039611-10.2018.
valor total: R$ 30,00



  


                





          K-18e19/02

18 e 19/02
2 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 1002753-23.2018.
valor total: R$ 20,00






    
  
               
                 

  K-18e19/02

18 e 19/02
2 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 0017420-12.2010.
valor total: R$ 20,00




               
               


     
         K-18e19/02

18 e 19/02
2 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 1009398-68.2016.
valor total: R$ 20,00




    
 

  

          K-18e19/02

18 e 19/02
2 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 0015444-14.2016.
valor total: R$ 20,00









                 
               
              K-

18 e 19/02
2 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 1012004-97.2015.
valor total: R$ 20,00


  
 




 
                  K-18e19/02

18 e 19/02
2 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 1036717-79.2019.
valor total: R$ 20,00

 


 
                  




   
                K-18e19/02

18 e 19/02
3 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 0059331-40.2019.
valor total: R$ 30,00


 



     


 

                  
            
     
         K-18e19/02

18 e 19/02
4 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 1041896-96.2016.
valor total: R$ 40,00



    
               
               


               



                  
         



   
                K-18e19/02

18 e 19/02
2 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 0032737-15.2017.
valor total: R$ 20,00



 
                

 

                  
                  
       K-18e19/02

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

18 e 19/02
3 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 1001958-37.2017.
valor total: R$ 30,00


                    
              
                  
                





     
        K-18e19/02

18 e 19/02
2 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 1010132-87.2014.
valor total: R$ 20,00



               


 

                


                 K-18e19/02

18 e 19/02
2 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 1005610-15.2017.
valor total: R$ 20,00

             
 
              
               
  

     

    K-18e19/02

18 e 19/02
3 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 1007948-06.2019.
valor total: R$ 30,00





                 
 



                  



   K-18e19/02

18 e 19/02
2 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 1055194-35.2018.
valor total: R$ 20,00

 

                
               
               

   

                   
            K-18e19/02

18 e 19/02
3 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 1025017-88.2018.
valor total: R$ 30,00

  

                



 

                
    

                

              K-18e19/02

18 e 19/02
2 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 0084191-08.2019.
valor total: R$ 20,00


                   


 

               
  
                  K-18e19/02

18 e 19/02
3 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 0189652-52.2008.
valor total: R$ 30,00

 

       
              







     K-18e19/02

18 e 19/02
3 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 0178871-29.2012.
valor total: R$ 30,00



               

               
  
    
                 

                    




                  K-18e19/02

18 e 19/02
2 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 1013716-44.2018.
valor total: R$ 20,00

 


                
                
                    

                 
   K-18e19/02

18 e 19/02
3 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 1033524-06.2016.
valor total: R$ 30,00

                 







   

       
 

    K-18e19/02

18 e 19/02
3 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 1014571-11.2018.
valor total: R$ 30,00








                   
 

                

  K-18e19/02

18 e 19/02
3 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 1020083-53.2019.
valor total: R$ 30,00

  

               



              

 


                
                K-18e19/02

18 e 19/02
2 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 1003638-57.2019.
valor total: R$ 20,00



  

            




   K-18e19/02

18 e 19/02
2 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 1002433-09.2018.
valor total: R$ 20,00
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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
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

18 e 19/02
3 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 1005863-80.2015.
valor total: R$ 30,00



                  
              






        
                  K-18e19/02

18 e 19/02
2 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 1010512-65.2018.
valor total: R$ 20,00



                

                
    
                   
 
 
   K-18e19/02

18 e 19/02
3 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 0004121-86.2019.
valor total: R$ 30,00



                


      
                   



   
      K-18e19/02

18 e 19/02
2 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 1007877-40.2015.
valor total: R$ 20,00


                    
              

 



             K-18e19/02

18 e 19/02
2 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 1053273-75.2017.
valor total: R$ 20,00

 


               
   
 

                     


   K-18e19/02

18 e 19/02
2 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 1016735-23.2016.
valor total: R$ 20,00



  




  

  
               K-18e19/02

18 e 19/02
2 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 0009736-57.2019.
valor total: R$ 20,00



                
   


                 
             

           K-18e19/02

18 e 19/02
2 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 1023635-85.2017.
valor total: R$ 20,00






                

                       


           K-18e19/02

18 e 19/02
2 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 0005495-40.2019.
valor total: R$ 20,00




  

  
      

       K-18e19/02

18 e 19/02
2 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 1005552-06.2017.
valor total: R$ 20,00










          K-18e19/02

18 e 19/02
4 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 1001862-27.2018.
valor total: R$ 40,00


                  





   



  

                    



                  
                
   
  K-18e19/02

18 e 19/02
2 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 1009602-91.2019.
valor total: R$ 20,00

 


                 
              


                   

               K-18e19/02

18 e 19/02
2 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 0000303-65.2020.
valor total: R$ 20,00


   

                 

                    
                   

                 
   
          K-18e19/02

18 e 19/02
2 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 0114446-27.2011.
valor total: R$ 20,00



   



               
                 
          K-18e19/02

18 e 19/02
2 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 1101863-80.2017.
valor total: R$ 20,00


    

              
  
 
               


                 K-18e19/02

18 e 19/02
3 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 4036407-90.2013.
valor total: R$ 30,00





                
                 


                    


                 
                 

    K-18e19/02

18 e 19/02
3 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 0003563-14.2019.
valor total: R$ 30,00
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AGÊNCIA DESTAK DE PUBLICIDADE LTDA ME.
Editais, Atas, Balanços, Avisos, Declarações, Comunicados.
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e-mail: destak@destakpublicidade.com.br

Tel / Fax: (11)3107-0933
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atendimento@gazetasp.com.br; eduardo@revesp.com.br
Autorização de Publicação

18/02
3 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: RESCISÃO
valor total: R$ 36,00

  

               
                


 

 
                 
                
                

 
               

               K-18/02

Haitong Banco de Investimento do Brasil S.A.
CNPJ/MF nº 34.111.187/0001-12 – NIRE 35.300.187.601

(Companhia Fechada)
Edital de Convocação de Assembleia Geral Extraordinária 

Convidamos os Senhores Acionistas do Haitong Banco de Investimento do Brasil S.A. (“Sociedade”) na forma prevista no 
Art.124 da Lei nº 6.404/76, para se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária (“AGE”), a ser realizada no dia 27 de feve-
reiro de 2020, às 11h, na sede social da sociedade, situada na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3729, 8º andar, Itaim Bibi, 
na cidade e Estado de São Paulo, a fim de deliberarem sobre: (i) alteração do art. 9º do Estatuto, que trata da composição do 
Conselho de Administração; (ii) consolidação do Estatuto; (iii) eleição de novos membros do Conselho de Administração da 
sociedade, com mandato até a Assembleia Geral Ordinária de 2022. Nos termos do art. 126, inciso I e § 1º da Lei nº 6.404/76 
os acionistas deverão comparecer à Assembleia munidos de documento hábil de identidade e poderão se fazer representar, 
por procurador constituído há menos de 1 (um) ano ou por representantes legais. São Paulo, 18, 19 e 20 de fevereiro de 2020. 
Yong Lin – Presidente do Conselho de Administração.

EDITAL DE CITAÇÃO – PRAZO DE 30 DIAS, expedido nos autos da Ação de Usucapião, PROCESSO Nº 1015385-
97.2019.8.26.0068 A MM. Juíza de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro de Barueri, Estado de São Paulo, Dra. 
DANIELA NUDELIMAN GUIGUET LEAL, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a réus ausentes, incertos, 
desconhecidos, eventuais interessados, bem como seus cônjuges e/ou sucessores, que REGINA BLOIS 
DUARTE, brasileira, atriz, divorciada, portadora da cédula de iden�dade RG nº 3.818.362, inscrita no CPF/MF 
sob o nº 028.601.048-87, ajuizou ação de USUCAPIÃO, nos termos do ar�go 1.242 do Código Civil, e nos 
ar�gos 246, §3º e 259,inciso I do Código de Processo Civil, bem como no §11 do ar�go 216-A da Lei de 
Registros Públicos (Lei 6.015 de dezembro de 1973), visando a declaração de domínio sobre o "apartamento 
405 e vaga de garagem localizado na Alameda Purus, n° 265, São Paulo-SP, CEP:06454-030, do Condomínio 
Ed. L ́Etoile Residence Service, matrícula geral do condomínio n° 59.946, do Cartório de Registro de Imóveis de 
Barueri, inscrição municipal nº 24453.61.60.0001.01.015.2, propriedade de JDC Alpha Empreendimentos 
Imobiliários LTDA EPP, inscrita no CNPJ sob o número 61.583.860/0001-90. Alega-se posse mansa, con�nua e 
pacífica, pelo prazo legal autoriza�vo de prescrição posi�va de Usucapião. Estando em termos, expede-se o 
presente edital para citação dos supramencionados para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a fluir após o 
prazo de 30 dias, apresentarem a defesa que �verem, sob pena de presumirem-se aceitos como verdadeiros 
os fatos ar�culados pela autora. Será o presente edital, por extrato, publicado na forma da lei. NADA MAIS. 
Dado e passado nesta cidade de Barueri, aos 29 de janeiro de 2020.

Processo 1027802-70.2017.8.26.0224 - Monitória - Pagamento - Medicamental Distribuidora Ltda - Drogaria
Três Rios Faria Lima Ltda Epp - EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1027802-
70.2017.8.26.0224. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro de Guarulhos, Estado de São Paulo, Dr(a).
RODRIGO DE OLIVEIRA CARVALHO, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a DROGARIA TRÊS RIOS FARIA LIMA LTDA
EPP, CNPJ 12.531.475/0001-93, com endereço à Rua Jose Aguiar Maciel, 34, Jaragua, CEP 05160-400, São Paulo
- SP, que lhe foi proposta uma ação de Monitória por parte de Medicamental Distribuidora Ltda, alegando em síntese:
objetivando o recebimento da quantia de R$7.148,47 em 21/07/2017, a ser atualizada, representada pelas notas
fiscais anexas nos autos. 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 isento de custas processuais), acrescido de honorários advocatícios equivalentes a 5%
do valor do débito (artigo 701 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 edital, afixado e publicado na forma
da lei. NADA MAIS. 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 Guarulhos, Estado de São Paulo. - ADV: RODRIGO MORAES POLIZELI (OAB 319660/SP)

Sindicato dos Trabalhadores em Estabelecimentos de Ensino e Educação de Leme - Sinpro UnicidadES
Edital de convocação de assembleia Geral Extraordinária

Pelo presente edital, ficam convocados os professores e os técnicos de ensino empregados no SESI-SP e 
no SENAI-SP, sindicalizados ou não, nos municípios de Leme, Pirassununga, Porto Ferreira, Descalvado, 
Santa cruz da Conceiçao, Santa Rita do Passa Quatro e Tambaú, base territorial do Sinpro Unicidades, CNPJ 
08.369.686/0001-02, com sede à Rua Antonio Mourão n° 468, Centro, Leme/SP, para a Assembleia Geral Ex-
traordinária, a ser realizada no dia 28 de fevereiro de 2020, sexta-feira, na  Faculdade Anhanguera de Piras-
sununga Rua Av. Padre Léo Lunders, 2065 - Vila Guilhermina, Pirassununga/SP às 10:00 horas, em primeira 
convocação com o quórum estatutário de presentes, ou às 10:30 horas, em segunda convocação, com qual-
quer número de trabalhadores presentes, com a finalidade de discutir e deliberar sobre a seguinte ordem do 
dia: a) análise de eventual contraproposta patronal; B) continuidade da campanha salarial em caso de 
recusa da contraproposta patronal: mobilização e formas de luta; c) autorizar eventual instauração 
de dissídio coletivo.

Leme, 17 de fevereiro 2020. Vera Lúcia Gorron - Presidente

www.gazetasp.com.br      
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ADJUDICAÇÃO / HOMOLOGAÇÃO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALI-
ZADA PARA CONFECÇÃO DA DECORAÇÃO 
DO CARNAVAL 2020, NESTE MUNICÍPIO DE 
IGUAPE/SP, COM FORNECIMENTO DE MÃO-
-DE-OBRA E MATERIAIS.
CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS 
- 1/2020  
ADJUDICO E HOMOLOGO, nos termos da 
Legislação em vigor, o procedimento licitatório e a 
classifi cação dos itens.
Demais informações constantes no pro-
cesso nº: 27/2020
FORNECEDOR: MARILIA MARIANA MUNIZ DE 
AGUIAR EGGERT
Item 1 e 2
TOTAL DO FORNECEDOR:   48.840,00

IGUAPE, 07 DE FEVEREIRO DE 2020
WILSON ALMEIDA LIMA

PREFEITO

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE IGUAPE
Estância Balneária

13º TERMO ADITIVO
AO CONTRATO Nº 017/2019

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE IGUAPE
CONTRATADA: COOPERATIVA DE TRABA-
LHADORES DE TRANSPORTE ESCOLAR DE 
IGUAPE
OBJETO: Constitui objeto do presente termo o 
ACRÉSCIMO de 1,7306362...% ao valor do con-
trato fi rmado entre as partes, nos termos previstos 
em sua Cláusula Décima Primeira, subitem 11.1 e 
com fundamento legal no §1º do artigo 65 da Lei 
Federal nº 8.666/93, referente a criação de uma 
nova linha a Rota 064, para atender os alunos da 
Educação Infantil da Escola Municipal do Morro 
Seco, no período da tarde.
Pregão Presencial N° 067/2018
DATA: 12/02/2020
VALOR: A nova linha será de 17km/dia (ida e vol-
ta) no valor de R$ 14,54 (Quatorze Reais e Cin-
quenta e Quatro Centavos) por km rodado, sendo 
o custo diário de R$ 247,18 (Duzentos e Quarenta 
e Sete Reais e Dezoito Centavos) por 92 dias, per-
fazendo o valor global de R$ 22.740,56 (Vinte e 
Dois Mil, Setecentos e Quarenta Reais e Cinquen-
ta e Seis Centavos)

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE IGUAPE
Estância Balneária

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE IGUAPE
CONTRATADA: MARILIA MARIANA MUNIZ DE 
AGUIAR EGGERT 36728123822
CONTRATO N°: 019/2020
OBJETO: Contratação de Empresa Especializa-
da para Confecção da Decoração do Carnaval de 
2020, neste município de Iguape/SP, com forneci-
mento de mão de obra e materiais.
DATA: 10/02/2020
VALOR: R$ 48.840,00 (Quarenta e Oito Mil e Oi-
tocentos e Quarenta Reais)
VIGÊNCIA: 10/02/2020 à 09/04/2020

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE IGUAPE
Estância Balneária

HOMOLOGAÇÃO
O Diretor Superintendente do Consaúde, no 
uso de suas atribuições legais, diante dos 
elementos de instrução dos autos homolo-
ga a Adjudicação proferida pelo Pregoeiro 
no Processo nº 104/2019 – Pregão Pre-
sencial nº 37/2019, que objetiva o Registro 
de Preços de Materiais e Acessórios de 
Limpeza destinados as Unidades do Con-
saúde, pelo critério de menor preço confor-
me segue: Os itens 01, 03, 08, 09, 10, 16, 
23 e 34 à Juvicol Sist. para Higiene Ltda 
Cnpj.51647626000125; 07, 12, 17, 18, 36, 
44, 46, 47, 49, 53, 54, 55, 73 à Comercial 
Panorama Ltda-Me Cnpj.07089572000138; 
11, 19, 35 à Medimport Com. De Prod. 
Hosp. Ltda-EPP Cnpj.03434334000161; 05, 
15, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 
32, 33 à America Serve Limpeza e Serviços 
Ltda. Cnpj.09424115000188; 61, 62, 63, 64, 
65, 66, 67, 72 à Davi da M.Rangel Produ-
tos de Limpeza Me Cnpj.23273455000186; 
02, 06, 14, 38, 39, 40, 42, 43, 51 à Recom-
med Prest. de serv. e vendas Eireli Cnpj. 
07929430000131 O Responsável legal da 
referida Empresa fi ca convocado a compa-
recer ao Serviço de Suprimento do Consau-
de, para assinatura dos respectivos Contra-
tos, no prazo de 05 (cinco) dias.

José Antonio Antosczezem
Diretor Superintendente

CONSÓRCIO 
INTERMUNICIPAL DE 
SAÚDE DO VALE DO 

RIBEIRA E LITORAL SUL 

Extrato de aditamento contratual
A Superintendência do Consórcio Intermu-
nicipal de Saúde do Vale do Ribeira torna 
público aditamento do Contrato 16/19, com 
a empresa TELEFONICA BRASIL S/A ,  nos 
termos da legislação pertinente, visando 
acréscimo de aproximadamente 13% dos 
serviços contratados. Valor  acrescido: R$ 
10.486,66 - Vigência: até 31.05.2020 – 
Proc. 015/2015 – PP 015/2015 . 

CONSÓRCIO 
INTERMUNICIPAL DE 
SAÚDE DO VALE DO 

RIBEIRA E LITORAL SUL 

A D J U D I C A Ç Ã O / 
H O M O L O G A Ç Ã O

Adjudico e Homologo a decisão de 
julgamento da Pregoeira e equipe de 
apoio do pregão, referente ao Pregão 
Presencial nº 006/2020, Processo nº 
007/2020 e Edital nº 016/2020, homo-
logo o objeto do certame que consiste 
na contratação de empresa de em-
presa especializada para o transporte 
marítimo de alunos que estudam na re-
gião Central deste Município e moram 
no Pereirinha/Itacuruça, conforme soli-
citação do Departamento de Educação 
no Município de Cananéia/SP, confor-
me Termo de Referência - Anexo I, em 
favor da empresa FREDERICO MAR-
QUES NEVES 44254142846, CNPJ Nº 
29.978.097/0001-93. 
Os valores constam na Ata de Sessão 
Pública anexa ao Processo.

Cananéia, 17 de fevereiro de 2.020.
GABRIEL DOS SANTOS OLIVEIRA 

ROSA
PREFEITO MUNICIPAL

(Registre e Publique)

ESTADO DE SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE CANANÉIA

PROCESSO N° 62182/2020
PREGÃO PRESENCIAL N° 016/2020

OBJETO: Contratação de empresa para 
prestação de serviços de fornecimento 
e administração de vale alimentação na 
forma de cartões magnéticos, destina-
dos aos servidores e aos empregados 
públicos ativos da Prefeitura do Muni-
cípio de Cajati - SP, conforme Lei Muni-
cipal nº 1641/2019, conforme Termo de 
Referência do edital.

Conforme pedido de esclarecimentos inter-
posto por LE CARD em 17/02/2020 e res-
posta da Unidade Requisitante, sendo:

Não localizei algumas informações no 
Edital e gostaria do esclarecimento a 
respeito das mesmas

1. Qual a forma para realizar a impugna-
ção do Edital?
R: Conforme item 10 do edital: Decairá do 
direito de impugnar os termos do edital de 
licitação perante a administração o licitante 
que não o fi zer até o segundo dia útil que 
anteceder a abertura dos envelopes de ha-
bilitação em concorrência, a abertura dos 
envelopes com as propostas em convite, 
tomada de preços ou concurso, ou a reali-
zação de leilão, as falhas ou irregularidades 
que viciariam esse edital, hipótese em que 
tal comunicação não terá efeito de recurso. 

2. Qual a rede credenciada necessária?
R: Conforme item 3.17 do Termo de Refe-
rência do Pregão: “Manter, na vigência do 
contrato, o número mínimo de estabeleci-
mentos credenciados, conforme segue: 15 
(quinze) na modalidade alimentação (hiper-
mercados, supermercados, mercados, mer-
cearias, casas de carnes, hortifrútis e outros 
do gênero).” 

3. Qual o prazo para apresentar a rede?
R: Conforme item 4.2 do Termo de Refe-
rência do Pregão: “Declaração de que, de-
corridos 10 (dez) dias da assinatura do 
contrato, atenderá as seguintes exigências 
mínimas: Terá na cidade de Cajati, no míni-
mo 15 (quinze) estabelecimentos cadastra-
dos na modalidade alimentação, tais como: 
hipermercados, supermercados, mercados, 
mercearias, casas de carnes e outros do 
gênero, comprovação a ser feita pela apre-
sentação da relação de credenciados”

4. Já possuem contrato de Vale Alimen-
tação? Se sim, com qual empresa e qual 
a taxa praticada pela mesma?
R: CONVÊNIOS CARD ADMINISTRADO-
RA E EDITORA LTDA com a taxa negativa 
de 6,03%.

5. A prefeitura está com algum paga-
mento pendente por alguma razão?
R: Não há pagamentos pendentes na Mu-
nicipalidade que possam afetar a prestação 
de serviço pretendida.

Salientamos que a data de abertura do 
procedimento fi ca inalterada. O presente 
esclarecimento encontra-se no site da 
Prefeitura em www.cajati.sp.gov.br. 

Cajati, 17 de fevereiro de 2020

LUCIVAL JOSÉ CORDEIRO
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE CAJATI

ESTADO DE SÃO PAULO

RETIFICAÇÃO DO EDITAL DO
PROCESSO SELETIVO Nº 

001/20

O MUNICÍPIO DE CAJATI, Estado 
de São Paulo, neste ato represen-
tada pelo Prefeito LUCIVAL JOSÉ 
CORDEIRO, no uso de suas atri-
buições legais, nos termos do art. 
37, Inciso IX, da Constituição Fe-
deral, da Lei Orgânica Municipal e 
das Leis Municipal nº 282/97 alte-
rada pelas Leis 290/97, 435/01 e 
760/06, TORNA PÚBLICA a RE-
TIFICAÇÃO do Edital do Processo 
Seletivo nº 001/20 publicado no dia 
17 de fevereiro de 2019, no Jornal 
Gazeta SP, bem como no Diário 
Ofi cial do Município de Cajati e no 
sítio www.cajati.sp.gov.br :

CLÁUSULA 1ª. Fica acrescido ao 
subitem 1.1.1, da Cláusula 1 (DAS 
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES), 
o estágio para “Técnico em Segu-
rança do Trabalho (2º semestre), 
passando a vigorar como se segue 
e não como constou:

1.1 (...)
1.1.1 Administração de Empre-
sas (4º semestre); Biomedicina 
(3º semestre); Direito (7º semes-
tre); Educação Física (3º semes-
tre); Enfermagem (7º semestre); 
Engenharia Agronômica (6º se-
mestre); Engenharia Ambiental 
(7º semestre); Engenharia Civil 
(3º semestre); Fonoaudiologia 
(5º semestre); Letras (3º semes-
tre); Matemática (3º semestre); 
Nutrição (3º semestre); Pedago-
gia (3º semestre); Psicologia (3º 
semestre); Técnico em Adminis-
tração (2º semestre); Técnico 
em edifi cações (2º semestre); 
Técnico em Enfermagem (2º se-
mestre); Técnico em Logística 
(2º semestre); Tecnólogo em Re-
cursos Humanos (2º semestre); 
Técnico em Segurança do Traba-
lho (2º semestre).

Cajati, 17 de fevereiro de 2020.

LUCIVAL JOSÉ CORDEIRO
Prefeito do Município de Cajati

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE CAJATI

ESTADO DE SÃO PAULO

AVISO DE LICITAÇÃO
Acha-se aberto no CONSAÚDE o Pregão 
Presencial nº 03/20 - Processo nº 06/20, 
que tem por objeto o registro de preços 
de gêneros alimentícios, estocáveis, des-
tinados ao Serviço de Nutrição e Dietética 
do HRLB. O Edital completo encontra-se à 
disposição dos interessados, gratuitamen-
te, no Serviço de Suprimento, à Rua Pedro 
Bonne, nº 508, centro, Pariquera-Açu/SP, e 
no endereço eletrônico: www.consaude.org.
br. A sessão pública do Pregão será no en-
dereço acima, dia 03/03/2020, às 09:00 ho-
ras. Mais Informações: Tel. (13) 3856-9733, 
e-mail: licitacoes@consaude.org.br.

Pariquera-Açu, 17 de fevereiro de 2020.
José Antonio Antosczezem

Diretor Superintendente

CONSÓRCIO 
INTERMUNICIPAL DE 
SAÚDE DO VALE DO 

RIBEIRA E LITORAL SUL 

CÂMARA MUNICIPAL DE ITARIRI
EXTRATO DE ADITAMENTO DE CONTRATO

A Câmara Municipal de Itariri, nos termos do paragrafo único do artigo 61, faz saber a todos, 
que nos termos do inciso IV do artigo 57 da Lei Federal nº8.666/93, que aditou o Contrato nos 
seguintes termos:
Processo: 029/2019
Aditamento: Nº002/2020
Contrato Nº: 006/2019
Modalidade: Dispensa
Contratante: Câmara Municipal de Itariri
Contratado: JOSE SANTANA DA SILVA ELETRICA-ME
Endereço: Avenida Monteiro Lobato, nº4842, Vila Atlântica – Mongaguá/SP
CNPJ: 09.393.996/0001-17
Objeto: Confecção de Projeto Arquitetônico para cobertura no Pátio da Câmara Municipal de 
Itariri referente a segunda.
Data da Assinatura: 12/02/2020
Vigência: 11/05/2020

EXTRATO DE JUSTIFICATIVA DE DISPENSA 
DE CHAMAMENTO PÚBLICO

A Prefeitura Municipal de Iguape, por seu Prefeito 
Wilson Almeida Lima, no uso de suas atribuições 
legais, torna público o extrato da justifi cativa de 
dispensa de chamamento público, nos termos 
do art. 30 inciso VI e do artigo 32, § 1º, da Lei 
Federal 13.019, de 31 de julho de 2014 e suas 
alterações, visando à formalização de parceria 
mediante Termo de Colaboração a ser celebra-
do com a Associação de Pais e Amigos dos Ex-
cepcionais de Iguape - APAE, inscrita no CNPJ 
55.675.433/0001-39, tendo como objeto a Execu-
ção de Serviço de Educação Especial para Pes-
soa com Defi ciência, procedimento que deverá 
observar os ditames da Lei Federal referida. 

Iguape, 17 de fevereiro de 2020
Wilson Almeida Lima

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE IGUAPE
Estância Balneária

EXTRATO DE ADITAMENTO 
CONTRATUAL

A Superintendência do CONSAÚDE torna 
pública a prorrogação do contrato 007/16, 
Proc. 121/15, CV 001/16, com a empresa 
PORTO SEGUROS COMPANHIA DE SE-
GUROS GERAIS, nos termos da Lei Fede-
ral 8.666/93 atualizada, visando a contra-
tação de prestação de serviços de seguro 
predial para as unidades do CONSAUDE. 
Valor: R$ R$ 28.610,85 - Vigência: 10.02.20 
a 09.02.21 .

CONSÓRCIO 
INTERMUNICIPAL DE 
SAÚDE DO VALE DO 

RIBEIRA E LITORAL SUL 

Faça o orçamento das 
suas publicações com a 

GAZETA.

Editais

Balanços 

Atas 

Comunicados

Avisos

www.gazetasp.com.br publicidade@gazetasp.com.br

Anuncie: 11. 3729-6600

Ligue já: 
11. 3729-6600 

Publique em 
jornal de grande 
circulação.

PREGÃO PRESENCIAL – REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2020
PROCESSO Nº 001/2020

DE 22 DE JANEIRO DE 2020
HOMOLOGAÇÃO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO EVENTUAL DE EQUIPA-
MENTOS, MÓVEIS, SEGURANÇAS E CARREGADORES PARA PRODUÇÃO DE SHOWS E EVENTOS 
PÚBLICOS PROMOVIDOS OU APOIADOS PELA FUNDAÇÃO, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) ME-
SES.
Homologo a adjudicação do pregoeiro que considerou vencedoras as empresas abaixo discriminadas, 
com os respectivos valores unitários a serem registrados, conforme segue:
EMPRESA VENCEDORA: NL ESTRUTURAS EIRELI – ME PARA OS LOTES:

 LOTE 01 –TENDAS (COTA PRINCIPAL)

VALOR GLOBAL DO LOTE 01:  R$        121.600,00

LOTE 02 –TENDAS
COTA RESERVADA DO LOTE 01 - PARA PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME-EPP

VALOR GLOBAL DO LOTE 02:  R$        29.540,17

LOTE 07 – GERADOR  (COTA PRINCIPAL)

VALOR GLOBAL DO LOTE 07:  R$        21.300,00

LOTE 08 – GERADOR 
COTA RESERVADA DO LOTE 07 - PARA PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME-EPP

VALOR GLOBAL DO LOTE 08:  R$        6.000,00

LOTE 09 – PALCO  (COTA PRINCIPAL)

VALOR GLOBAL DO LOTE 09:  R$        194.000,00

LOTE 10 – PALCO  
COTA RESERVADA DO LOTE 09 - PARA PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME-EPP

VALOR GLOBAL DO LOTE 10:  R$       54.000,00

LOTE 13 – GRADIL (COTA PRINCIPAL)

VALOR GLOBAL DO LOTE 13:  R$       4.207,40

LOTE 14 – GRADIL 
COTA RESERVADA DO LOTE 13 - PARA PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME-EPP

VALOR GLOBAL DO LOTE 14:  R$       1.399,25

EMPRESA VENCEDORA: ALCATEC DEDETIZADORA E LIMPADORA LTDA – EPP PARA OS LOTES:

LOTE 15 – SANITÁRIO QUÍMICO (COTA PRINCIPAL)

VALOR GLOBAL DO LOTE 15:  R$       113.250,00

LOTE 16 – SANITÁRIO QUÍMICO 
COTA RESERVADA DO LOTE 15 - PARA PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME-EPP

VALOR GLOBAL DO LOTE 16:  R$       37.900,00

EMPRESAS VENCEDORA: S3 VIGILANCIA EIRELI - ME

LOTE 19 – CARREGADORES 

VALOR GLOBAL DO LOTE 19:  R$       13.300,00

LOTE 20 – CARREGADORES 

VALOR GLOBAL DO LOTE 20:  R$       53.820,00

EMPRESAS VENCEDORA: F A F DE SOUZA PRODUÇÕES - ME

LOTE 05 –  PAINEL DE LED  (COTA PRINCIPAL)

VALOR GLOBAL DO LOTE 05:  R$       46.200,00

LOTE 06 –  PAINEL DE LED 
COTA RESERVADA DO LOTE 05 - PARA PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME-EPP

VALOR GLOBAL DO LOTE 06:  R$       12.600,00

LOTE 11 – SISTEMA DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO (COTA PRINCIPAL)

VALOR GLOBAL DO LOTE 11:  R$       335.920,68

LOTE 12 – SISTEMA DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO 
COTA RESERVADA DO LOTE 11 - PARA PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME-EPP

VALOR GLOBAL DO LOTE 12:  R$       103.447,26

Para acesso a homologação completa acesso o link: https://araraquara.giap.com.br/apex/pma/
f?p=839:21:0::NO:21:P21_PESQUISA,P21_ID_AREA:1,802.

Araraquara, 17 de fevereiro de 2020.
Teresa Cristina Telarolli
Presidente de Fundart

FUNDAÇÃO DE ARTE E CULTURA  
DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

CNPJ. 50.505.049/0001-74

DocuSign Envelope ID: 9A3C6F1F-C203-4245-9C05-6DF34B221BC4
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(11) 3047-9800 | WWW.LUT.COM.BR

CEZAR AUGUSTO BADOLATO SILVA, leiloeiro ofi cial, 
matriculado na JUCESP sob o n° 602, torna público que 
realizará um leilão extrajudicial no dia 02/03/2020 a par-
tir das 11hrs, pelo site www.lut.com.br e, simultanea-
mente, de forma presencial no endereço Rua do Rocio, 
291 – Conj. 91 – 9° andar – Vila Olímpia – São Paulo/SP, 
autorizado pela comitente MARISA LOJAS S.A, CNPJ nº 
61.189.288/0001-89.

Edital de Leilão

EMBU DAS ARTES

DISTRITO, MUNICÍPIO E COMARCA DE EMBU DAS ARTES
Rua Cândido Portinari, nº 36, Cercado Grande  

Embu das Artes - SP - CEP: 06804-180 
Tel: 11 4781-5615/ e-mail: rcpnembudasartes@gmail.com

O Oficial do Oficial de Registro Civil das Pessoas Nat. e 
de Int. e Tut. da Sede da Comarca de Embu das Artes, do 
Distrito de Embu  das  Artes, SP., faz saber que exibiram os 
documentos exigidos por lei, a fim de se casarem: 

BIANCA CARNEIRO DE LIMA NASCIMENTO e LARISSA 
SOUZA LIMA. Ela, de nacionalidade brasileira, analista de 
negócios, solteiro, nascida em São Paulo, SP, no dia 10 de 
abril de 1998, residente e domiciliada a Criciúma, Nº 384, 
Jardim Vista Alegre, Embu das Artes, SP, filha de DAVID 
MACHADO DO NASCIMENTO e de ANA LUCIA CARNEIRO 
DE LIMA. Ela, de nacionalidade brasileira, analista de 
relacionamento ii, solteira, nascida em Taboão da Serra, SP, 
no dia 21 de setembro de 1997, residente e domiciliada a 
José Paris, Nº 329, Jardim Freitas Júnior, Taboão da Serra, 
SP, filha de AILTON LIMA e de GORETHE MOREIRA DE 
SOUZA. 

AILTON CRISTIANO DA SILVA DOS REIS e TAÍS DE SOUZA 
ALVES. Ele, de nacionalidade brasileira, moto boy, solteiro, 
nascido em Taboão da Serra, SP, no dia 08 de janeiro de 
1983, residente e domiciliado a Panamá, Nº 148, Jardim dos 
Moraes, Embu das Artes, SP, filho de GERSON DOS REIS e 
de SONIA MARIA CRISPINIANA DA SILVA MONTEIRO. Ela, 
de nacionalidade brasileira, do lar, divorciada, nascida em 
Taboão da Serra, SP, no dia 05 de junho de 1986, residente e 
domiciliada a Panamá, Nº 148, Jardim dos Moraes, Embu das 
Artes, SP, filha de LUIZ CARLOS ALVES e de VALENTINA 
DE SOUZA ALVES. 

ELIAS MILANI e LUCIANA BRITO DA COSTA. Ele, de 
nacionalidade brasileira, gerente financeiro, solteiro, nascido 
em Aguaí, SP, no dia 15 de maio de 1976, residente e 
domiciliado a Capivari, Nº 545, Parque Luíza, Embu das 
Artes, SP, filho de OSVALDO MILANI e de SEBASTIANA 
PEREIRA MILANI. Ela, de nacionalidade brasileira, assistente 
administrativa, solteira, nascida em São Paulo, SP, no dia 22 
de novembro de 1976, residente e domiciliada a Capivari, Nº 
545, Parque Luíza, Embu das Artes, SP, filha de MANOEL 
ROCHA DA COSTA e de MARENISSE BRITO DA COSTA. 

LEONARDO HEIJI NAKAGAWA e MARISSA GOMES 
MARTINS. Ele, de nacionalidade brasileira, engenheiro civil, 
solteiro, nascido em Biritiba-mirim, SP, no dia 23 de fevereiro 
de 1984, residente e domiciliado a Adalgisa Guedes de Lima, 
Nº 03, Jardim Umarizal, São Paulo, SP, filho de MARCIO 
NAKAGAWA e de AYAMÉ NAKAGAWA. Ela, de nacionalidade 
brasileira, jornalista, solteira, nascida em Osasco, SP, no dia 
25 de fevereiro de 1997, residente e domiciliada a Barão de 
Iguape, Nº 52, Engenho Velho, Embu das Artes, SP, filha 
de DARCI LEMOS MARTINS e de SHARON GONZAGA 
GOMES MARTINS. 

DÊNNIS VIEIRA DA SILVA e LAIS MONIQUE ROSA PEDRA. 
Ele, de nacionalidade brasileira, garçom, solteiro, nascido em 
São Paulo, SP, no dia 11 de outubro de 1989, residente e 
domiciliado a Arizona, Nº 63, Jardim Julia, Embu das Artes, 
SP, filho de ANTONIO ALVES DA SILVA e de MARIA LUCIA 
MELO VIEIRA DA SILVA. Ela, de nacionalidade brasileira, 
Assistente de Saque, solteira, nascida em São Paulo, SP, no 
dia 26 de outubro de 1994, residente e domiciliada a Adriano 
Félix, Nº 320, Parque Pinheiros, Taboão da Serra, SP, filha 
de COSME FERREIRA PEDRA e de ZILDIMAR ROSA DE 
JESUS. 

DOUGLAS DE SOUSA OLIVEIRA e MIRIAN DOS SANTOS 
FERREIRA. Ele, de nacionalidade brasileira, funileiro, 
divorciado, nascido em São Paulo, SP, no dia 12 de agosto de 
1992, residente e domiciliado a Santo Antônio, Nº 83, Jardim 
São Marcos, Embu das Artes, SP, filho de FRANCIVAL 
OLIVEIRA e de VERA APARECIDA DE SOUZA. Ela, de 
nacionalidade brasileira, autonôma, divorciada, nascida 
em São roque, SP, no dia 21 de junho de 1996, residente 
e domiciliada a Santo Antônio, Nº 83, Jardim São Marcos, 
Embu das Artes, SP, filha de PEDRO TEODORIO FERREIRA 
e de ALVACI RIBEIRO DOS SANTOS FERREIRA. 

PEDRO YGOR DE SA E SILVA e ABATA DIAS DA SILVA. 
Ele, de nacionalidade brasileira, atendente de farmácia, 
solteiro, nascido em Taboão da Serra, SP, no dia 19 de 
fevereiro de 1998, residente e domiciliado a Alta Floresta, 
Nº 871, Jardim São Francisco, Embu das Artes, SP, filho 
de MARCIO KLEISON DE SA E SILVA e de ROSANGELA 
SAMPAIO SILVA. Ela, de nacionalidade brasileira, Assistente 
de maquiadora, solteira, nascida em São Paulo, SP, no dia 
03 de setembro de 2000, residente e domiciliada a Embu-
Guaçu, Nº 49, Parque Pirajussara, Embu das Artes, SP, filha 
de REINALDO ALVES DA SILVA e de ANDREA DIAS DA 
SILVA. 

ERIVALDO GOMES FERREIRA e MARTA LUCIA DE JESUS 
DIAS. Ele, de nacionalidade brasileira, cozinheiro, solteiro, 
nascido em Poções, BA, no dia 03 de julho de 1978, residente 
e domiciliado a Santana do Parnaíba, Nº 8, Jardim Ângela, 
Embu das Artes, SP, filho de JOÃO GOMES FERREIRA 
e de VITALINA MARIA DE JESUS. Ela, de nacionalidade 
brasileira, domestica, solteira, nascida em Serro, MG, no dia 
04 de junho de 1962, residente e domiciliada a Santana do 
Parnaíba, Nº 8, Jardim Ângela, Embu das Artes, SP, filha de 
JOÃO ALVES DIAS e de TEREZA LIBERIA DE JESUS. 

ROBSON ROCHA DE OLIVEIRA e ANA PAULA GONÇALVES 
MARTINS. Ele, de nacionalidade brasileira, supervisor de 
equipamentos estático e rotativos, solteiro, nascido em São 
Paulo, SP, no dia 16 de março de 1983, residente e domiciliado 
a Previdência, Nº 287, Jardim Santa Tereza, Embu das Artes, 
SP, filho de JOSE ROCHA DE OLIVEIRA e de LAUDIR 
AVELINA DE JESUS OLIVEIRA. Ela, de nacionalidade 
brasileira, administradora de empresas, divorciada, nascida 
em São Paulo, SP, no dia 04 de março de 1980, residente 
e domiciliada a Previdência, Nº 287, Jardim Santa Tereza, 
Embu das Artes, SP, filha de PAULO CEZAR MARTINS e de 
MARIA DE LOURDES GONÇALVES MARTINS. 

Proclamas
ANTONIO CARLOS DE SOUZA ALVES e SELMA MIZAEL 
DA SILVA. Ele, de nacionalidade brasileira, segurança, 
divorciado, nascido em São Paulo, SP, no dia 03 de setembro 
de 1971, residente e domiciliado a Yoshiya Takaoka, Nº 72, 
Cercado Grande, Embu das Artes, SP, filho de LUIZ CARLOS 
ALVES e de VALENTINA DE SOUZA ALVES. Ela, de 
nacionalidade brasileira, do lar, solteira, nascida em Boca da 
mata, AL, no dia 30 de julho de 1968, residente e domiciliada 
a Yoshiya Takaoka, Nº 72, Cercado Grande, Embu das Artes, 
SP, filha de ANTÔNIO MIZAEL DA SILVA e de MARIA SONIA 
MIZAEL DA SILVA. 

PEDRO GERALDO MACCHION e NEUSA MARIA DE 
SOUZA TEIXEIRA. Ele, de nacionalidade brasileira, 
engenheiro, divorciado, nascido em São Paulo, SP, no dia 29 
de junho de 1946, residente e domiciliado a Manoel Bandeira, 
Nº 40, Jardim Indaiá, Embu das Artes, SP, filho de OSWALDO 
MACCHION e de HELENA LONGOBARDI MACCHION. Ela, 
de nacionalidade brasileira, coach, solteira, nascida em São 
Paulo, SP, no dia 20 de novembro de 1956, residente e 
domiciliada a Manoel Bandeira, Nº 40, Jardim Indaiá, Embu 
das Artes, SP, filha de OZORIO TEIXEIRA e de IZABEL 
MARIA DE SOUZA TEIXEIRA. 

COSME MOREIRA LINS e CONCEIÇÃO APARECIDA 
PEREIRA DE MORAES RIBEIRO. Ele, de nacionalidade 
brasileira, empregado doméstico, divorciado, nascido 
em Ibicaraí, BA, no dia 22 de abril de 1961, residente e 
domiciliado a do Virgílio, Nº 9, Tingidor, Embu das Artes, SP, 
filho de FELICIANO MARTINS LINS e de ANÉSIA ALVES 
MOREIRA. Ela, de nacionalidade brasileira, do lar, viúva, 
nascida em São Paulo, SP, no dia 07 de dezembro de 1961, 
residente e domiciliada a do Virgílio, Nº 9, Tingidor, Embu 
das Artes, SP, filha de JOÃO PEREIRA DE MORAES e de 
CATARINA CAMARGO DE MORAES. 

LEANDRO MENEZES DOS ANJOS e ALINE DAVID DE 
OLIVEIRA. Ele, de nacionalidade brasileira, analista de 
sistemas, solteiro, nascido em São Paulo, SP, no dia 12 
de junho de 1991, residente e domiciliado a Guaiana, Nº 
171, Jardim Santo Eduardo, Embu das Artes, SP, filho de 
JOSÉ SOUZA DOS ANJOS e de VALDEIZA MENEZES 
DOS ANJOS. Ela, de nacionalidade brasileira, psicologa, 
solteira, nascida em São Paulo, SP, no dia 14 de outubro 
de 1991, residente e domiciliada a Figueira Branca, Nº 
172, Jardim Santo Eduardo, Embu das Artes, SP, filha de 
MANOEL MENDES DE OLIVEIRA e de ANA MARIA DAVID 
DE OLIVEIRA. 

JONATHAN RODRIGUES DA SILVA e GABRIELA LOPES 
DE JESUS. Ele, de nacionalidade brasileira, inspetor de 
alunos, solteiro, nascido em São Paulo, SP, no dia 13 de 
janeiro de 1998, residente e domiciliado a Maria José da 
Conceição, Nº 176, Vila Andrade, São Paulo, SP, filho de 
ANTONIO CICERO RODRIGUES DA SILVA e de SILVANIA 
MARIA DA SILVA. Ela, de nacionalidade brasileira, estagiária 
de arquitetura, solteira, nascida em Taboão da Serra, SP, no 
dia 27 de junho de 1997, residente e domiciliada a Wenceslau 
Braz, Nº 141, Jardim Presidente Kennedy, Embu das Artes, 
SP, filha de SILVIO MARQUES DE JESUS e de ARLENE DO 
CARMO SILVA LOPES. 

FELIPE DE MELO MACIEL e GESSICA ALVES FERRAZ. 
Ele, de nacionalidade brasileira, contador, solteiro, nascido 
em São Paulo, SP, no dia 16 de agosto de 1989, residente 
e domiciliado a Santo Amaro, Nº 172, Jardim São Marcos, 
Embu das Artes, SP, filho de CARLOS ALBERTO GALDINO 
MACIEL e de MARIA DO SOCORRO DE MELO. Ela, de 
nacionalidade brasileira, contadora, solteira, nascida em 
São Paulo, SP, no dia 08 de fevereiro de 1990, residente 
e domiciliada a Califórnia, Nº 451, Jardim Santo Eduardo, 
Embu das Artes, SP, filha de SILVERIO PEREIRA FERRAZ e 
de LUCIA HERMINIA ALVES FERRAZ. 

DANILO DOS SANTOS ALCANTARA e ANANDA 
HONORATO DE SOUSA. Ele, de nacionalidade brasileira, 
eletricista, solteiro, nascido em Jequié, BA, no dia 11 de 
agosto de 1989, residente e domiciliado a da Amizade, Nº 
177, Jardim Nossa Senhora de Fátima, Embu das Artes, 
SP, filho de DANIEL JOSE ALCANTARA e de MARINEIDE 
DOS SANTOS. Ela, de nacionalidade brasileira, estudante, 
solteira, nascida em Imperatriz, MA, no dia 18 de dezembro 
de 1994, residente e domiciliada a da Amizade, Nº 177, 
Jardim Nossa Senhora de Fátima, Embu das Artes, SP, 
filha de CÍCERO MONTEIRO DE SOUSA e de ANA MAURA 
HONORATO DE SOUSA. 

CARLOS WESLEY DE LIMA PAIVA e LEIDIANE OLIVEIRA 
DOS ANJOS. Ele, de nacionalidade brasileira, técnico em 
segurança do trabalho, solteiro, nascido em São Paulo, 
SP, no dia 09 de janeiro de 1991, residente e domiciliado 
a Tancredo Neves, Nº 51, Jardim Santa Emília, Embu das 
Artes, SP, filho de CARLOS JOSE PAIVA e de CHILENE 
PEREIRA DE LIMA. Ela, de nacionalidade brasileira, analista 
de recursos humanos, solteira, nascida em São Paulo, SP, no 
dia 29 de abril de 1988, residente e domiciliada a Tancredo 
Neves, Nº 51, Jardim Santa Emília, Embu das Artes, SP, filha 
de JOSE SOUZA DOS ANJOS e de LEIDE MIRANDA DE 
OLIVEIRA DOS ANJOS. 

WASHINGTON GABRIEL PIRES BARROZO e PRISCILA 
FELÍCIO DE PAIVA. Ele, de nacionalidade brasileira, analista 
de pessoal, solteiro, nascido em São Paulo, SP, no dia 15 
de dezembro de 1994, residente e domiciliado a Iguaçu, Nº 
513, Jardim Novo Campo Limpo, Embu das Artes, SP, filho de 
ITAMAR DIAS BARROZO e de GISELIA PIRES BARROZO. 
Ela, de nacionalidade brasileira, biomédica, solteira, nascida 
em São Paulo, SP, no dia 08 de maio de 1996, residente e 
domiciliada a Jerusalém, Nº 77, Chácaras Caxingui, Embu 
das Artes, SP, filha de FRANCISCO RODRIGUES DE PAIVA 
e de MARIA LUCINÉ DA SILVA FELÍCIO. 

GLEUBER ANDRADE RAIMUNDO PINTO e TAMIRES 
CARVALHO DA SILVA. Ele, de nacionalidade brasileira, 
assistente de inventário, solteiro, nascido em São Paulo, SP, 
no dia 18 de março de 1991, residente e domiciliado a Campo 
Florido, Nº 60, Parque Luíza, Embu das Artes, SP, filho de 
MILTON RAIMUNDO PINTO e de SONIA MARIA ANDRADE 
RAIMUNDO. Ela, de nacionalidade brasileira, vendedora 
comissionada, solteira, nascida em Garanhuns, PE, no dia 
01 de janeiro de 1992, residente e domiciliada a Estância 
Velha, Nº 313, Jardim Record, Taboão da Serra, SP, filha 
de CICERO ANTONIO DA SILVA e de MARIA DO CARMO 
BARROS DE CARVALHO. 

Se alguém souber de algum impedimento, deve acusá-lo nos 
termos da lei e para fins de direito. 

Embu  das  Artes, 17 de fevereiro de 2020.

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE TABOÃO DA SERRA

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

AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão Eletrônico nº. E-002/2020. Processo 
licitatório: 53209/2019. Objeto: RP-“Aqui-
sição de Esteiras Profissionais e Bicicleta 
Ergométrica”. Sessão pública de processa-
mento: dia 10/03/2020 às 14:15 horas. Da 
sessão pública: O processamento eletrônico 
será realizado através do endereço eletrô-
nico www.comprasbr.com.br, no dia e hora 
mencionados e será conduzida pelo pre-
goeiro com o auxílio da equipe de apoio. O 
edital está disponível no site: www.ts.sp.gov.
br e www.comprasbr.com.br. Taboão da Ser-
ra, 17 de fevereiro de 2020. Takashi Suguino 
– Secretário Municipal de Administração.

UNIVERSIDADE MUNICIPAL
DE SÃO CAETANO DO SUL

AVISO DE AUDIÊNCIA PÚBLICA
A UNIVERSIDADE MUNICIPAL DE SÃO 
CAETANO DO SUL - USCS, por intermédio 
da COMISSÃO GESTORA MUNICIPAL DE 
PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS DE SÃO 
CAETANO DO SUL, em atendi mento ao 
artigo 39 da Lei Federal nº 8.666, de 1993 
e ao parágrafo § 4º artigo 07 da Lei Muni-
cipal nº 5.290, de 2015, comunica a todos 
os interessados que realizará AUDIÊNCIA 
PÚBLICA para apresentação do modelo 
de PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA (PPP), 
destinada à celebração de CONCESSÃO 
ADMINISTRATIVA para a construção, ope-
ração e manutenção de edifícios no Campus 
Barcelona, bem como a operação e manu-
tenção dos edifícios já existentes nos campi 
Barcelona, Centro e Conceição da USCS, 
excluído 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.
LOCAL: Universidade - Campus Barcelona 
- Auditório Helcio Quaglio Av. Goiás, 3400 
– Bairro: Barcelona – São Caetano do Sul 
– S.P  - Dia: 05 de Março de 2020, às 9h.
As inscrições dos interessados em se ma-
nifestar verbalmente durante a referida a 
Audiência Pública deverá ser efetuadas por 
meio do endereço eletrônico: reitoria@adm.
uscs.edu.br até às 15 horas do dia 03 de 
março de 2020.
São Caetano do Sul, 17 de fevereiro de 2020. 

Prof. Dr. Marcos Sidnei Bassi - Reitor 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS
ESTÂNCIA BALNEÁRIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO
ATOS DA COORDENADORIA DE LICITAÇÕES
AVISO DE EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 17005/2020
COM COTA EXCLUSIVA PARA ME/EPP/COOP
Acha-se aberto na Secretaria Municipal de Gestão o Pregão Eletrônico n.° 
17005/2020, Processo n.º 7528/2020-54, cujo objeto é a seleção de propostas para 
REGISTRO DE PREÇOS, visando ao fornecimento de material de escritório 
(cadeados) a serem utilizados nas diversas unidades, projetos e serviços da 
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social - SEDS e da Secretaria Municipal 
de Educação-SEDUC, conforme descrição constante no Anexo I – Termo de 
Referência do edital. O encerramento do recebimento das propostas dar-se-á em 
05/03/2020 às 9h e a disputa de lances ocorrerá em 05/03/2020 às 10h. O edital, na 
íntegra, encontrar-se-á disponível a partir de 19/02/2020, no endereço eletrônico 
www.santos.sp.gov.br, através do aplicativo “licitações-e”. Para qualquer 
esclarecimento, entrar em contato: telefone (13) 3201-5009, e-mail: 
comlic3@santos.sp.gov.br.     
Santos, 17 de fevereiro de 2020
ELIANA OLIVEIRA AMORIM - COORDENADORA DE LICITAÇÕES - COLIC

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUITIBA
ESTADO DE SÃO PAULO

Rua Jorge Victor Vieira, n.º 63 – CEP: 06950-000
Tel./fax: (11) 46814311 - Site: www.juquitiba.sp.gov.br

AVISO DE LICITAÇÃO
Comunicamos aos interessados que se encontra 
aberto nesta municipalidade Processo de Licita-
ção na modalidade PREGÃO PRESENCIAL Sob 
nº 01/2020, cujo objeto é contratação de empresa 
para prestação de serviços e locação de labora-
tório móvel digital para uso na Rede Municipal de 
Ensino de Juquitiba. O Critério de julgamento das 
propostas será o menor preço global. A apresenta-
ção dos envelopes e a abertura do Pregão será às 
14h00min. do dia 04/03/2020, na Secretaria Muni-
cipal de Educação e Cultura. O edital completo en-
contra-se a disposição dos interessados no Setor 
de Licitações, sito a Rua Jorge Victor Vieira, nº 63, 
Centro, Juquitiba, ou solicitar via email: licitacao@
juquitiba.sp.gov.br.

Juquitiba, 17 de fevereiro de 2020.
Ayres Scorsatto - Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUITIBA
ESTADO DE SÃO PAULO

Rua Jorge Victor Vieira, n.º 63 – CEP: 06950-000
Tel./fax: (11) 46814311 - Site: www.juquitiba.sp.gov.br

AVISO DE LICITAÇÃO
Comunicamos aos interessados que se encontra 
aberto nesta municipalidade Processo de Licitação 
na modalidade PREGÃO PRESENCIAL REGIS-
TRO DE PREÇOS Sob nº 02/2020, cujo objeto é 
Aquisição de Gás de Cozinha e Água Mineral com 
entrega ponto a ponto. O Critério de julgamento 
das propostas será o menor preço por item. A apre-
sentação dos envelopes e a abertura do Pregão 
será às 10h00min. do dia 04/03/2020, na Secreta-
ria Municipal de Educação e Cultura. O edital com-
pleto encontra-se a disposição dos interessados no 
Setor de Licitações, sito a Rua Jorge Victor Vieira, 
nº 63, Centro, Juquitiba, ou solicitar via email: licita-
cao@juquitiba.sp.gov.br.

Juquitiba, 17 de fevereiro de 2020.
Ayres Scorsatto - Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE PIRASSUNUNGA

Edital: 19/20. Processo Administrativo: 597/20. 
Pregão Presencial: 12/20. Objeto: Registro de 
Preços de pedregulho (seixo) para a Secreta-
ria de Obras e Serviços. O Edital será dispo-
nibilizado no site http://www.pirassununga.sp. 
gov.br, a partir do dia 18 de fevereiro de 2020. 
Os envelopes deverão ser entregues às 13:30 
horas do dia 05 de março de 2020, na Seção 
de Licitações. Pirassununga, 17 de fevereiro 
de 2020. Sandra R. Fadini Carbonaro – Chefe 
da Seção de Licitação.
Edital: 20/20. Processo Administrativo: 621/20. 
Pregão Presencial: 13/20. Objeto: Registro de 
Preços de areia grossa e areia fina para a Se-
cretaria de Obras e Serviços. O Edital será dis-
ponibilizado no site http://www.pirassununga.sp.
gov.br, a partir do dia 18 de fevereiro de 2020. 
Os envelopes deverão ser entregues às 13:30 
horas do dia 06 de março de 2020, na Seção 
de Licitações. Pirassununga, 17 de fevereiro de 
2020. Sandra R. Fadini Carbonaro – Chefe da 
Seção de Licitação.
Edital: 21/20. Processo Administrativo: 620/20. 
Pregão Presencial: 14/20. Objeto: Registro de 
Preços de materiais de limpeza para a Secre-
taria de Obras e Serviços e dependências. O 
Edital será disponibilizado no site http://www.
pirassununga.sp.gov.br, a partir do dia 18 de 
fevereiro de 2020. Os envelopes deverão ser 
entregues às 08:30 horas do dia 09 de março de 
2020, na Seção de Licitações. Pirassununga, 17 
de fevereiro de 2020. Sandra R. Fadini Carbo-
naro – Chefe da Seção de Licitação.

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

DEPARTAMENTO DE 
LICITAÇÕES E CONTRATOS

“RESUMO: Processo 5033/1979 - Modalida-
de Concorrência Pública nº 01/2019 - Alie-
nação de área pública, com 438,0 m², situa-
da na Rua Mem de Sá, nº 75, Jardim São 
Caetano - São Caetano do Sul, conforme Lei 
Municipal nº 5.639 de 14 de junho de 2018. 
DATA DE ABERTURA: “Fica reagendada a 
licitação em epígrafe para o dia 25 de março 
de 2020 às 09 horas, no DEPARTAMENTO 
DE LICITAÇÕES E CONTRATOS - SEPLAG 
4 situado na Avenida Fernando Simonsen 
nº 566 - Bairro Cerâmica, São Caetano do 
Sul/SP. A 2ª versão edital, anexos e demais 
informações e esclarecimentos, poderão ser 
obtidos no endereço eletrônico http://licita-
cao.saocaetanodosul.sp.gov.br/web, ou no 
Departamento de Licitações e Contratos, e 
telefones para contato: 4233-7390.” Secretá-
ria de Governo: Marília Marton- 13/02/2020. 
São Caetano do Sul, 17 de fevereiro de 
2020. Caio Lessio Previato-Diretor do De-
partamento de Licitações e Contratos.

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

DEPARTAMENTO DE 
LICITAÇÕES E CONTRATOS

“RESUMO: Processo 19095/2019 - Mo-
dalidade Pregão Presencial nº 103/2019 - 
Contratação de Empresa Especializada na 
Execução de Pequenos Serviços de Enge-
nharia, com Adequações, Manutenções Pre-
ventivas e corretivas para Conservações dos 
Próprios Municipais da Secretaria Municipal 
de Educação, Abrangendo Todas as Unida-
des de São Caetano do Sul. JULGAMENTO 
DO RECURSO: “Por todo o exposto, acom-
panho os pareceres técnico (fl s.1214/1217) 
e jurídico ofertado pela Procuradora do Mu-
nicípio (fl s.1219/1221), e JULGO IMPRO-
CEDENTE O RECURSO interposto pela 
empresa Projecto - Gestão, Assessoria e 
Serviços EIRELI, mantendo-se integralmen-
te a decisão atacada.” Caio Lessio Previato - 
14/02/2020. São Caetano do Sul, 17 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 
PLANEJAMENTO E GESTÃO

DEPARTAMENTO DE 
LICITAÇÕES E CONTRATOS

“RESUMO: Processo 5033/1979 - Modalida-
de Concorrência Pública nº 01/2019 - Alie-
nação de área pública, com 438,0 m², situa-
da na Rua Mem de Sá, nº 75, Jardim São 
Caetano - São Caetano do Sul, conforme Lei 
Municipal nº 5.639 de 14 de junho de 2018. 
DATA DE ABERTURA: “Fica reagendada a 
licitação em epígrafe para o dia 25 de março 
de 2020 às 09 horas, no DEPARTAMENTO 
DE LICITAÇÕES E CONTRATOS - SEPLAG 
4 situado na Avenida Fernando Simonsen 
nº 566 - Bairro Cerâmica, São Caetano do 
Sul/SP. A 2ª versão edital, anexos e demais 
informações e esclarecimentos, poderão ser 
obtidos no endereço eletrônico http://licita-
cao.saocaetanodosul.sp.gov.br/web, ou no 
Departamento de Licitações e Contratos, e 
telefones para contato: 4233-7390.” Secretá-
ria de Governo: Marília Marton- 13/02/2020. 
São Caetano do Sul, 17 de fevereiro de 
2020. Caio Lessio Previato-Diretor do De-
partamento de Licitações e Contratos.

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

DEPARTAMENTO DE 
LICITAÇÕES E CONTRATOS

“RESUMO: Processo 19095/2019 - Mo-
dalidade Pregão Presencial nº 103/2019 - 
Contratação de Empresa Especializada na 
Execução de Pequenos Serviços de Enge-
nharia, com Adequações, Manutenções Pre-
ventivas e corretivas para Conservações dos 
Próprios Municipais da Secretaria Municipal 
de Educação, Abrangendo Todas as Unida-
des de São Caetano do Sul. JULGAMENTO 
DO RECURSO: “Por todo o exposto, acom-
panho os pareceres técnico (fl s.1214/1217) 
e jurídico ofertado pela Procuradora do Mu-
nicípio (fl s.1219/1221), e JULGO IMPRO-
CEDENTE O RECURSO interposto pela 
empresa Projecto - Gestão, Assessoria e 
Serviços EIRELI, mantendo-se integralmen-
te a decisão atacada.” Caio Lessio Previato - 
14/02/2020. São Caetano do Sul, 17 de feve-
reiro de 2020. Caio Lessio Previato-Diretor 
do Departamento de Licitações e Contratos.

UNIVERSIDADE MUNICIPAL
DE SÃO CAETANO DO SUL

PREGÃO PRESENCIAL Nº 03/2020
PROCESSO DE COMPRAS Nº 148/2020

Encontra-se aberto na Universidade Mu-
nicipal de São Caetano do Sul – USCS, a 
Licitação na Modalidade Pregão Presencial 
nº 03/2020 (menor preço global), destinado 
a contratação de empresa especializada 
em serviços de reforma para adequação 
da UBS Samuel Klein, localizada na Rua 
Heloísa Pamplona, 269 – Bairro Fundação, 
São Caetano do Sul, com base no convê-
nio nº 20/2017 e Processo Administrativo 
nº 7309/2017. O edital, anexos e demais 
informações e esclarecimentos poderão ser 
obtidos no endereço eletrônico http://licita-
cao.uscs.edu.br/web ou retirar na Seção de 
Compras da USCS sito à Rua Maceió nº 177 
– Bairro Barcelona, São Caetano do Sul – 
SP ao custo de R$ 5,00 (cinco reais) referen-
te à extração de cópias. Data da abertura: 05 
de março de 2020 às 9h, na Sala de Pregões 
do endereço acima.
São Caetano do Sul, 17 de fevereiro de 2020.

Prof. Ms. Paulo Sérgio Lopes Ruiz –
Pró-Reitor Administrativo e Financeiro 

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE CARAGUATATUBA

ESTADO DE SÃO PAULO
ABERTURA DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 05/2020
EDITAL Nº 16/2020

PROCESSO Nº 2505/2020
Objeto: contratação de empresa para 
execução de obras de PAVIMENTAÇÃO 
ASFÁLTICA EM DIVERSAS RUAS DO 
MUNICÍPIO. Tipo de Licitação: Menor 
Preço Global - Entrega dos envelopes 
até 09h30m do dia 06/03/2020, com 
abertura no mesmo dia às 10h00m, na 
sala de reuniões da Secretaria Municipal 
de Administração. O edital completo e 
seus anexos encontram-se disponível 
no site WWW.caraguatatuba.sp.gov.br 
/ link Licitações.

ABERTURA DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 172/2019

PROCESSO Nº 42720/2019
Objeto: aquisição de órteses para pa-
cientes do Centro de Reabilitação do 
CEM-CEO.
Abertura: 03/03/2020 às 14h00min.
Edital, informações e local de realização: 
www.caraguatatuba.sp.gov.br/licitacoes/

PREFEITURA MUNICIPAL DE
FERRAZ DE VASCONCELOS

TOMADA DE PREÇOS nº 002/2020
PROCESSO nº 22.240/2019

Objeto: CONTR ATAÇÃO DE EMPRESA ESPE-
CIALIZADA PARA OBRAS DE RECAPEAMEN-
TO E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NAS RUAS: 
RUA JOÃO DE DEUS DE MORAES, RUA MA-
RIA JOAQUINA DE ABREU, RUA MANOEL DE 
ABREU, RUA VICENTE CUSTÓDIO DA SILVA, 
RUA CELSO SANTANA E RUA ESCRAVA AL-
BERTINA PEREIRA DA SILVA, NESTA CIDADE, 
TUDO CONFORME DESCRITO NOS ANEXOS 
CONSTANTES DESTE EDITAL. O encerramento 
dar-se-á em 04 de Março de 2020, às 09:30 ho-
ras. O Edital na íntegra encontra-se à disposição 
dos interessados, a partir do dia 19/02/2020, sem 
custos, no endereço eletrônico www.ferrazde-
vasconcelos.sp.gov.br ou no Departamento de 
Compras e Licitações na Avenida Rui Barbosa, nº 
315 – Vila Romanópolis – Ferraz de Vasconcelos 
– SP, mediante a entrega de mídia digital para 
gravação dos arquivos do Edital e seus anexos. 
Contato: (11) 4674-7877.

JOSÉ CARLOS FERNANDES CHACON
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE
FERRAZ DE VASCONCELOS

TOMADA DE PREÇOS nº 003/2020
PROCESSO nº 22.332/2019

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ES-
PECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE OBRAS DE 
INFRAESTRUTURA URBANA (RECAPEAMEN-
TO ASFÁLTICO E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA) 
NAS RUAS PEDRO LEITE, MEM DE SÁ E SÃO 
FRANCISCO E TRAV. ANTONIO FERREIRA 
DOS SANTOS, NESTA CIDADE, TUDO CON-
FORME DESCRITO NOS ANEXOS CONSTAN-
TES DESTE EDITAL. O encerramento dar-se-á 
em 04 de Março de 2020, às 11:00 horas. O Edital 
na íntegra encontra-se à disposição dos interes-
sados, a partir do dia 19/02/2020, sem custos, no 
endereço eletrônico www.ferrazdevasconcelos.
sp.gov.br ou no Departamento de Compras e Li-
citações na Avenida Rui Barbosa, nº 315 – Vila 
Romanópolis – Ferraz de Vasconcelos – SP, me-
diante a entrega de mídia digital para gravação 
dos arquivos do Edital e seus anexos. Contato: 
(11) 4674-7877.

JOSÉ CARLOS FERNANDES CHACON
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE
FERRAZ DE VASCONCELOS

TOMADA DE PREÇOS nº 004/2020
PROCESSO nº 19.468/2019

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPE-
CIALIZADA NA EXECUÇÃO DE RECAPEAMEN-
TO DA RUA RAIMUNDO MAGRINI – JARDIM 
HELENA, FERRAZ DE VASCONCELOS, TUDO 
CONFORME DESCRITO NOS ANEXOS CONS-
TANTES DESTE EDITAL. O encerramento dar-
-se-á em 04 de Março de 2020, às 14:00 horas. 
O Edital na íntegra encontra-se à disposição dos 
interessados, a partir do dia 19/02/2020, sem 
custos, no endereço eletrônico www.ferrazde-
vasconcelos.sp.gov.br ou no Departamento de 
Compras e Licitações na Avenida Rui Barbosa, nº 
315 – Vila Romanópolis – Ferraz de Vasconcelos 
– SP, mediante a entrega de mídia digital para 
gravação dos arquivos do Edital e seus anexos. 
Contato: (11) 4674-7877.

JOSÉ CARLOS FERNANDES CHACON
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE
FERRAZ DE VASCONCELOS

TOMADA DE PREÇOS nº 005/2020
PROCESSO nº 22.331/2019

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ES-
PECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE OBRAS DE 
INFRAESTRUTURA URBANA (RECAPEAMEN-
TO ASFÁLTICO) NA RUA MARCOS FERREIRA 
DA CRUZ, NESTA CIDADE, TUDO CONFOR-
ME DESCRITO NOS ANEXOS CONSTANTES 
DESTE EDITAL. O encerramento dar-se-á em 
05 de Março de 2020, às 09:30 horas. O Edital 
na íntegra encontra-se à disposição dos interes-
sados, a partir do dia 19/02/2020, sem custos, no 
endereço eletrônico www.ferrazdevasconcelos.
sp.gov.br ou no Departamento de Compras e Li-
citações na Avenida Rui Barbosa, nº 315 – Vila 
Romanópolis – Ferraz de Vasconcelos – SP, me-
diante a entrega de mídia digital para gravação 
dos arquivos do Edital e seus anexos. Contato: 
(11) 4674-7877.

JOSÉ CARLOS FERNANDES CHACON
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE
FERRAZ DE VASCONCELOS

TOMADA DE PREÇOS nº 006/2020
PROCESSO nº 10.189/2019

Objeto: Contratação de Empresa especializada 
para a execução de muro de arrimo e calçada 
na Travessa dos Eucaliptos – Jardim – Renata, 
neste Mun icípio, conforme descrito nos Anexos 
constantes deste Edital. O encerramento dar-se-á 
em 05 de Março de 2020, às 11:00 horas. O Edital 
na íntegra encontra-se à disposição dos interes-
sados, a partir do dia 19/02/2020, sem custos, no 
endereço eletrônico www.ferrazdevasconcelos.
sp.gov.br ou no Departamento de Compras e Li-
citações na Avenida Rui Barbosa, nº 315 – Vila 
Romanópolis – Ferraz de Vasconcelos – SP, me-
diante a entrega de mídia digital para gravação 
dos arquivos do Edital e seus anexos. Contato: 
(11) 4674-7877.

JOSÉ CARLOS FERNANDES CHACON
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE
FERRAZ DE VASCONCELOS

TOMADA DE PREÇOS nº 007/2020
PROCESSO nº 22.381/2019

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ES-
PECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE OBRAS DE 
INFRAESTRUTURA URBANA (PAVIMENTAÇÃO 
ASFÁLTICA) NAS RUAS MARIA DIAS MACIEL 
E WESLEY DE ABREU FERREIRA, NESTA CI-
DADE, TUDO CONFORME DESCRITO NOS 
ANEXOS CONSTANTES DESTE EDITAL. O 
encerramento dar-se-á em 05 de Março de 2020, 
às 14:00 horas. O Edital na íntegra encontra-se 
à disposição dos interessados, a partir do dia 
19/02/2020, sem custos, no endereço eletrônico 
www.ferrazdevasconcelos.sp.gov.br ou no Depar-
tamento de Compras e Licitações na Avenida Rui 
Barbosa, nº 315 – Vila Romanópolis – Ferraz de 
Vasconcelos – SP, mediante a entrega de mídia 
digital para gravação dos arquivos do Edital e 
seus anexos. Contato: (11) 4674-7877.

JOSÉ CARLOS FERNANDES CHACON
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE
DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS. PROCESSO Nº. 040/2020 – PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 003/2020. EDITAL Nº 021/2020. MENOR 
PREÇO DO ITEM. OBJETO – Aquisição de 03 (TRÊS) VEÍCULOS, 0 (ZERO) KM, TIPO FURGÃO, primeiro emplacamento em nome do 
município, a ser utilizado pelo Centro de Alimentação Escolar, conforme especificações constantes do Termo de Referência – Anexo I. 
Início do Recebimento das Propostas: dia 20 de fevereiro de 2020 às 08h00. Abertura e Exame das Propostas: dia 09 de março de 2020, às 
08h00. Início da sessão de Lances: dia 09 de março de 2020, às 14h00. 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, 17 de fevereiro de 2020 – Dr. Toshio Toyota - Prefeito Municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BELA
Está aberto no setor de licitações Processo Admi-
nistrativo nº 25/2020 – P.P. 12/2020 - Referente à: 
REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL CONTRA-

TAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELA-
DO DE LEITES ESPECIAIS E SUPLEMENTOS ALIMENTARES 
PARA PACIENTES COM RESTRIÇÕES ALIMENTARES E CA-
DASTRADOS NA DIRETORIA MUNICIPAL DE SAÚDE. Data de 
abertura 05/03/2020 - às 10H00MIN – Local: Sala de Licitações 
da Prefeitura Municipal de Pedra Bela, Sito à Rua Bernardino 
de Lima Paes, nº 45 - Centro - Pedra Bela - SP. Informações: 
www.pedrabela.sp.gov.br / (11)4037-1277 - R.119 / pedrabelali-
citacoes@gmail.com. Álvaro Jesiel de Lima - Prefeito Municipal.

AVISO DE LICITAÇÃO - EDITAL PROCESSO 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 07/2020 

PROCESSO Nº 110/2020
Objeto: O objeto da presente licitação: CONTRA-
TAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 
VEICULOS DE TRANSPORTE - KM RODADO 
-CONFORME NECESSIDADE DO DEPARTAMEN-
TO DE SAÚDE- SRP 
Credenciamento, Envelope Documentação/Proposta: 
03/03/2020 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, informa-
ções Fone:(13)3419-1599.
Pedro de Toledo, 17 de Fevereiro de 2020. Eleazar Mu-
niz Junior - Prefeito Municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE PEDRO DE TOLEDO/SP

ABERTURA DE LICITAÇÃO - AVISO DE EDITAL 
DE PREGÃO ELETRÔNICO – Acha-se publica-
do no portal de compras da Prefeitura Municipal 
de São José do Rio Preto-SP, https://compras.
empro.com.br/WBC6/, o Pregão Eletrônico Se-
MAE nº 06/2020, Processo SICOM 336/2020 
objetivando a Aquisição de painéis elétricos 
de baixa tensão modulares para acionamento 
de motores contendo inversor de frequência, 
soft-starter e sistema de correção automáti-
ca do baixo fator de potência, e fornecimento 
de equipamentos sobressalentes. Prazo de 
entrega: 90 dias. O recebimento das propostas 
dar-se-á até o dia 05.03.2020, às 08h30 e aber-
tura a partir das 08h35. O edital, na íntegra, e 
demais informações, encontram-se à disposição 
dos interessados, no portal de compras. S.J.R.P., 
05.02.2020 – Jaqueline Freitas Reis – Gerente 
de Operação e Manutenção - Água.

SERVIÇO MUNICIPAL AUTÔNOMO DE ÁGUA E
ESGOTO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - SeMAE

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE SÃO PEDRO

ESTADO DE SÃO PAULO
Rua Valentim Amaral, 748 - Centro - CEP 13520-000 - São Pedro/SP

www.saopedro.sp.gov.br - Tel.: (19) 3481-9200

AVISO DE LICITAÇÃO
Comunicamos que está aberta a Licitação relacio-
nada abaixo:
Pregão Presencial 08/2020 - Processo: 391/2020
Objeto: Aquisição de Café e Açúcar. Início da Ses-
são Pública: 04/03/2020 às 09h00, na sala de Li-
citações da Prefeitura do Município de São Pedro, 
sito a Rua Valentim Amaral, n° 748, Centro, São 
Pedro/SP. O edital completo encontra-se à disposi-
ção no Departamento de Compras e Licitações, sito 
a Rua Valentim Amaral 748, no horário das 08h30 
às 17h00. Fone: (19) 3481-9223 ou através do site: 
www.saopedro.sp.gov.br./consultas/licitações públi-
cas. São Pedro, 17 de fevereiro de 2020.

Hélio Donizete Zanatta - Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
AUDIÊNCIA PÚBLICA DA
SECRETARIA MUNICIPAL

DE SAÚDE DE QUADRA/SP
Luiz Carlos Pereira, Prefeito Municipal de Quadra, Estado de São 
Paulo, em atendimento ao Art. 5º da Lei Complementar 141/12, 
TORNA PÚBLICO que às 16h00min do dia 21 de Fevereiro de 
2020, nas dependências da Câmara Municipal de Quadra, à 
Rua João Antonio Lobo, nº 662, Jd. Tonico Vieira nesta cidade 
de Quadra ocorrerá Audiência Pública para Prestação de Contas 
referente às Ações voltadas à Saúde Pública no município, relati-
vas ao 3º quadrimestre de 2019.

QUADRA/SP,  14 de Fevereiro de 2020.
HURIAS MIGUEL GOMES

Secretário Municipal de Saúde
LUIZ CARLOS PEREIRA 

Prefeito Municipal

Ligue já: 
11. 3729-6600

Publique 
em jornal 
de grande 
circulação.

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

A leitura 
na medida 
certa.
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