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SP � ca na fase vermelha até dia 18
 AEstado saiu da fase emergencial iniciada 

no dia 15 de março; taxa de ocupação de 
UTIs ainda está acima de 85%

Nesta segunda-feira o estado de São 
Paulo retornou à fase vermelha do 
Plano São Paulo, etapa que deve 
permanecer pelo menos até 18 de 
abril. A mudança permite o retor-

no das atividades presenciais nas 
escolas das redes pública e privada, 
desde que autorizadas pelas prefei-
turas, além da abertura de determi-
nados serviços que estavam veta-

dos e a retomada de competições 
esportivas pro  ssionais, como do 
Campeonato Paulista de futebol. A 
média diária de novas internações 
teve ligeira queda.            ESTADO/A3

 FABIO RODRIGUES POZZEBOM/AGÊNCIA BRASIL

IR: Receita adia para 31 de maio o 
prazo de entrega da declaração

Taboão volta a 
registrar mortes 
na � la da UTI

Começam a valer 
novas regras 
do trânsito

No último domingo (11), seis pes-
soas em estado grave com Co-
vid-19 morreram na UPA Akira 
Tada, unidade de referência para 
pacientes com Covid-19 em Ta-
boão da Serra. Cinco delas aguar-
davam vagas em leitos de alta 
complexidade. Entre sexta (9) e 
sábado (10), foram registrados ou-
tros quatro óbitos na unidade e 
três aguardavam transferências 
para UTI. No período de 38 dias, a 
UPA registrou 64 mortes, 46 delas 
aguardavam transferências para 
leitos de UTI pela Central de Re-
gulação de Ofertas de Serviços de 
Saúde (Cross) do Estado. ESTADO/A3

Entrou em vigor nesta 
segunda-feira as alterações pro-
movidas no Código Brasileiro de 
Trânsito. A principal novidade é 
ampliação do prazo de validade 
da Carteira Nacional de Habilita-
ção (CNH) para dez anos no caso 
de condutores de até 50 anos. As 
mudanças foram sancionadas pelo 
presidente Jair Bolsonaro em outu-
bro do ano passado, quando   cou 
de  nido que a vigência passaria a 
ocorrer 180 dias após a sanção. Os 
exames de aptidão � sica e mental 
para renovação da CNH não serão 
mais realizados a cada cinco anos. 
Veja as mudanças.             BRASIL/A5

Professores serão 
vacinados até o 
dia 15 de abril     ESTADO/A3

Índia passa o Brasil 
e é 2º país com mais 
casos no mundo MUNDO/A5

ITAPECERICA COVID-19

O período que começou em 1º de março terminaria no dia 30 de abril.  BRASIL/A5

MARCELLO CASAL JR/AGÊNCIA BRASIL

As escolas municipais da cidade de São Paulo reto-
maram as atividades presenciais nesta segunda-fei-
ra, no mesmo dia em que o Estado voltou à fase ver-
melha do Plano São Paulo. Entidades e pro  ssionais 
ligados à educação protestaram contra o retorno às 

aulas, em um dos piores momentos da pandemia no 
País. De acordo com a Secretaria Municipal da Edu-
cação, as quatro mil escolas municipais estão abertas 
independentemente de receber alunos. A presença é 
facultativa, e cabe aos pais decidirem.           ESTADO/A3

Volta às aulas Escolas voltam 
a receber alunos na Capital; 

entidades protestam

DIVULGAÇÃO/ SINDESP
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são conferidas,  não se vendendo aos interesses 
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GRUPO 
GAZETA DE S. PAULO

Por conta da pan-
demia da Co-
vid-19, está sen-
do oferecido o 
serviço de solici-

tação e entrega em domicí-
lio do Cartão BOM Comum 
sem nenhum custo para 
os passageiros de 60 a 64 
anos. A ação segue até 30 de 
abril.

Quem tiver interesse no 
benefício basta preencher 
o cadastro por meio do link 
bit.ly/BOMComum, infor-
mando os dados e o endere-
ço para recebimento. O pe-
dido será analisado em até 
três dias úteis. Após aprova-
do, o cartão é enviado em 
até seis dias úteis para a re-
sidência informada. O pas-
sageiro pode acompanhar 
a entrega pelo link: web.pa-
kman.com.br/acompanha-

 D O cartão BOM oferece aos passageiros diversos benefícios, além 
da possibilidade de ser usado na EMTU, no Metrô e na CPTM

THIAGO NEME/GAZETA DE S.PAULO

Idosos podem receber 
cartão BOM em casa

TRANSPORTE PÚBLICO. Ação de emissão e envio do Cartão BOM  para a residência 
sem nenhum custo vai até dia 30 deste mês para passageiros entre 60 e 64 anos  

mento.
O cartão BOM oferece 

aos passageiros diversos 
benefícios, como descon-
to nas Drogarias São Paulo, 
Renner e Youcom, além da 

possibilidade de ser usado 
nos ônibus intermunicipais 
da EMTU, Metrô e CPTM e 
ter desconto de R$ 1,50 por 
viagem, na integração en-
tre trilhos e ônibus inter-

municipais. As recargas do 
Cartão Bom podem ser fei-
tas em vários locais, como 
estabelecimentos comer-
ciais, máquinas de autoa-
tendimento e pelo aplicati-
vo VouD.

CARTÃO BOM.
O BOM é um cartão de 
transporte aceito nos ôni-
bus que operam nas linhas 
intermunicipais gerencia-
das pela EMTU/SP e que 
atendem os 39 municípios 
da região metropolitana de 
São Paulo, além da CPTM e 
do Metrô. 

De acordo com a insti-
tuição, sua operação tota-
liza mais de 11 milhões de 
cartões emitidos. Em 2020, 
o BOM ganhou o Prêmio 
Reclame Aqui na categoria 
Bilhetagem Eletrônica. (GSP)

Literatura em Itapecerica. A Secretaria de Cultura de 
Itapecerica da Serra lançou o Projeto Janela Literária, 
para oferecer a retirada de livros na Biblioteca Central 
aos moradores da cidade. Os interessados poderão ma-
nusear os livros e escolher até dois títulos por pessoa, 
e a publicação poderá ser levada para casa e devolvida 
ao fim da leitura. A Biblioteca Central está localizada 
na Praça Porcino Rodrigues, S/N, e o atendimento do 
projeto é de segunda a sexta- feira, das 8h30 às 16h30. 
Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (11) 
4667-4391. (GSP)

Poupatempo. Com a reclassificação de todo o Estado 
para a Fase Vermelha do Plano São Paulo, a partir desta 
segunda-feira (12), as 82 unidades do Poupatempo con-
tinuarão fechadas para atendimentos presenciais, sen-
do permitida apenas a entrega de documentos e situa-
ções de emergência, desde que previamente analisadas 
e agendadas via Fale Conosco, disponível no portal 
www.poupatempo.sp.gov.br e aplicativo Poupatempo 
Digital. Pelos canais eletrônicos, o programa oferece 
130 opções de serviços on-line, que podem ser feitos de 
forma prática e rápida, sem sair de casa. (GSP)  

Construção civil. A Prefeitura de São Paulo recebe 
inscrições para o Contrata SP – Construção Civil até as 
18h, da próxima quarta-feira (14). A pré-seleção on-line 
conta com mais de 500 vagas de emprego para o setor 
com salários que variam entre R$ 1.551 e R$ 2.995 para 
diversos cargos. Para participar basta preencher o for-
mulário disponível neste site www.bit.ly/vagasnocate. A 
seleção on-line contará com a primeira etapa realizada 
pela equipe técnica do Cate (Centro de Apoio ao Traba-
lho e Empreendedorismo). Durante o processo de se-
leção, as informações fornecidas pelos candidatos são 
cruzadas com as exigências das empresas, sendo con-
vocados para as demais etapas os que tiverem o perfil 
adequado para as oportunidades. (GSP)

Hospitais veterinários. Na fase vermelha do Plano 
São Paulo, o atendimento nos hospitais veterinários 
públicos da Capital permanece exclusivo às urgências 
e emergências com limitação de acesso a apenas um 
munícipe por animal. Durante o período, não ocorrerá 
distribuição de senhas para outros atendimentos e as 
cirurgias eletivas estarão suspensas. A triagem para os 
atendimentos de urgência e emergência estará dispo-
nível de segunda a sexta-feira, a partir das 6h30. (GSP)

Blitze. O Comitê de Blitze do Governo do Estado e da 
Prefeitura de São Paulo fechou um bar com 133 pes-
soas aglomeradas na noite de domingo (11) no Capão 
Redondo, na zona sul da Capital. A Vigilância Sanitária 
Estadual registrou 3.402 fiscalizações devido a aglome-
rações e comércios em desacordo a normas do Plano 
São Paulo em todas as regiões do Estado desde a última 
sexta-feira (9), com dez interdições e três festas clan-
destinas fechadas. (GSP)

NOTAS

Funcionários públi-
cos municipais e es-
taduais de Taboão 
da Serra realizarão 
uma arrecadação 

de alimentos e produtos de 
higiene, para doar às famílias 
em situação de vulnerabili-
dade social. A ação está mar-
cada para o próximo fim de 
semana, dias 17 e 18, sábado e 
domingo, das 10h às 15h, na 
sede do Sindtaboão, na rua 
Engenheiro Wilson Houk, 
21, Jardim da Glória. No lo-
cal também haverá sistema 
drive thru. Qualquer pessoa 
pode doar os itens.

A iniciativa partiu dos 
servidores da Educação, Saú-
de e da usina e agora con-
ta com o apoio do Sindicato 
dos Funcionários Públicos 
Municipais – Sindtaboão. A 
entidade vai oferecer o es-
paço para recolhimento, ar-
mazenamento e organização 
dos produtos arrecadados.

“O local é amplo e areja-
do, garantindo assim o dis-
tanciamento necessário e 
seguro para os doadores. No 
dia e local de recebimento, 
os participantes poderão in-
dicar famílias e ou institui-
ção que necessitam receber a doação reco-
lhida”, informam os organizadores.

Os itens que podem ser doados são:
Gêneros Alimentícios: arroz; feijão; 

óleo; açúcar; sal; macarrão; extrato de to-
mate; sardinha; farinhas (mandioca, milho, 
trigo, flocão); bolacha; leite; achocolatado; 
café ou chá e; margarina.7

Produtos higiene pessoal: sabonete; ál-
cool em gel; creme dental; papel higiênico 
e; absorventes.

Sabonete; Álcool em gel; Creme Dental; 
Papel higiênico e Absorventes

Produtos de limpeza doméstica: deter-
gente; água sanitária; sabão em barra e sa-
bão em pó

Produtos para bebê: fraldas (P, M, G); 
pomada contra assaduras; lenço umedeci-
doe ; sabonete Infantil.

GÁS DE COZINHA.
Os servidores também estão com a campa-
nha de doação de botijão de gás. Para isso 
fizeram uma parceria com a empresa Agile 
Gás – Distribuidor de Gás do Parque Mara-
bá, em Taboão da Serra.

“Os interessados que estiverem fora da 
cidade e quiserem contribuir poderão pa-
gar um botijão de gás no valor R$ 78. Estes 
serão entregues às famílias quando houver 
solicitação”, informam os organizadores da 
campanha.

“Basta comprar e enviar o comprovante 
de pagamento para o Anderson no What-
sApp 11 96935-4802. Se o valor estiver alto 
para você, divida com uma amiga ou uma 
familiar, mas não deixe de ajudar”, ressal-
tam. A Agile Gás também atende pelo tele-
fone (11) 4771-2867. (GSP) 

Servidores de Taboão da Serra lançam 
campanha para arrecadação de alimentos

 D Campanha na cidade de Taboão da Serra aceita doações 
de alimentos e produtos de higiene pessoal

THIAGO NEME/GAZETA DE S.PAULO

Iniciativa partiu 
dos servidores 
da Educação, da 
Saúde e da usina e 
agora conta com o 
apoio do Sindicato 
dos Funcionários 
Públicos 
Municipais - 
Sindtaboão

Ribeirão 
Preto Campinas

Ubatuba

São Paulo

Registro

Piracicaba

Presidente 
Prudente

Araçatuba

Não podem circular na cidade 
de São Paulo das 20h às 5h 
veículos com placas fi nal:

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

QUINTA:AMANHÃ: SEXTA:

16° 32°
16° 26°

20° 25°

16° 23°

16° 23°

16° 27°

22° 33°

18° 34°
Sol Poucas nuvens Nublado Chuva rápida Chuva

Sol com muitas 
nuvens durante o 
dia e períodos de 
céu nublado.

Sol com algumas 
nuvens.
Não chove.

Sol com algumas 
nuvens.
Não chove.

15º 24° 15º 26° 16º 27°

HOJE: AMANHÃ:

3 e 4 5 e 6
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a missão de levar à tona as informações que lhe 
são conferidas,  não se vendendo aos interesses 
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GRUPO 
GAZETA DE S. PAULO

Por conta da pan-
demia da Co-
vid-19, está sen-
do oferecido o 
serviço de solici-

tação e entrega em domicí-
lio do Cartão BOM Comum 
sem nenhum custo para 
os passageiros de 60 a 64 
anos. A ação segue até 30 de 
abril.

Quem tiver interesse no 
benefício basta preencher 
o cadastro por meio do link 
bit.ly/BOMComum, infor-
mando os dados e o endere-
ço para recebimento. O pe-
dido será analisado em até 
três dias úteis. Após aprova-
do, o cartão é enviado em 
até seis dias úteis para a re-
sidência informada. O pas-
sageiro pode acompanhar 
a entrega pelo link: web.pa-
kman.com.br/acompanha-

 D O cartão BOM oferece aos passageiros diversos benefícios, além 
da possibilidade de ser usado na EMTU, no Metrô e na CPTM

THIAGO NEME/GAZETA DE S.PAULO

Idosos podem receber 
cartão BOM em casa

TRANSPORTE PÚBLICO. Ação de emissão e envio do Cartão BOM  para a residência 
sem nenhum custo vai até dia 30 deste mês para passageiros entre 60 e 64 anos  

mento.
O cartão BOM oferece 

aos passageiros diversos 
benefícios, como descon-
to nas Drogarias São Paulo, 
Renner e Youcom, além da 

possibilidade de ser usado 
nos ônibus intermunicipais 
da EMTU, Metrô e CPTM e 
ter desconto de R$ 1,50 por 
viagem, na integração en-
tre trilhos e ônibus inter-

municipais. As recargas do 
Cartão Bom podem ser fei-
tas em vários locais, como 
estabelecimentos comer-
ciais, máquinas de autoa-
tendimento e pelo aplicati-
vo VouD.

CARTÃO BOM.
O BOM é um cartão de 
transporte aceito nos ôni-
bus que operam nas linhas 
intermunicipais gerencia-
das pela EMTU/SP e que 
atendem os 39 municípios 
da região metropolitana de 
São Paulo, além da CPTM e 
do Metrô. 

De acordo com a insti-
tuição, sua operação tota-
liza mais de 11 milhões de 
cartões emitidos. Em 2020, 
o BOM ganhou o Prêmio 
Reclame Aqui na categoria 
Bilhetagem Eletrônica. (GSP)

Literatura em Itapecerica. A Secretaria de Cultura de 
Itapecerica da Serra lançou o Projeto Janela Literária, 
para oferecer a retirada de livros na Biblioteca Central 
aos moradores da cidade. Os interessados poderão ma-
nusear os livros e escolher até dois títulos por pessoa, 
e a publicação poderá ser levada para casa e devolvida 
ao fim da leitura. A Biblioteca Central está localizada 
na Praça Porcino Rodrigues, S/N, e o atendimento do 
projeto é de segunda a sexta- feira, das 8h30 às 16h30. 
Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (11) 
4667-4391. (GSP)

Poupatempo. Com a reclassificação de todo o Estado 
para a Fase Vermelha do Plano São Paulo, a partir desta 
segunda-feira (12), as 82 unidades do Poupatempo con-
tinuarão fechadas para atendimentos presenciais, sen-
do permitida apenas a entrega de documentos e situa-
ções de emergência, desde que previamente analisadas 
e agendadas via Fale Conosco, disponível no portal 
www.poupatempo.sp.gov.br e aplicativo Poupatempo 
Digital. Pelos canais eletrônicos, o programa oferece 
130 opções de serviços on-line, que podem ser feitos de 
forma prática e rápida, sem sair de casa. (GSP)  

Construção civil. A Prefeitura de São Paulo recebe 
inscrições para o Contrata SP – Construção Civil até as 
18h, da próxima quarta-feira (14). A pré-seleção on-line 
conta com mais de 500 vagas de emprego para o setor 
com salários que variam entre R$ 1.551 e R$ 2.995 para 
diversos cargos. Para participar basta preencher o for-
mulário disponível neste site www.bit.ly/vagasnocate. A 
seleção on-line contará com a primeira etapa realizada 
pela equipe técnica do Cate (Centro de Apoio ao Traba-
lho e Empreendedorismo). Durante o processo de se-
leção, as informações fornecidas pelos candidatos são 
cruzadas com as exigências das empresas, sendo con-
vocados para as demais etapas os que tiverem o perfil 
adequado para as oportunidades. (GSP)

Hospitais veterinários. Na fase vermelha do Plano 
São Paulo, o atendimento nos hospitais veterinários 
públicos da Capital permanece exclusivo às urgências 
e emergências com limitação de acesso a apenas um 
munícipe por animal. Durante o período, não ocorrerá 
distribuição de senhas para outros atendimentos e as 
cirurgias eletivas estarão suspensas. A triagem para os 
atendimentos de urgência e emergência estará dispo-
nível de segunda a sexta-feira, a partir das 6h30. (GSP)

Blitze. O Comitê de Blitze do Governo do Estado e da 
Prefeitura de São Paulo fechou um bar com 133 pes-
soas aglomeradas na noite de domingo (11) no Capão 
Redondo, na zona sul da Capital. A Vigilância Sanitária 
Estadual registrou 3.402 fiscalizações devido a aglome-
rações e comércios em desacordo a normas do Plano 
São Paulo em todas as regiões do Estado desde a última 
sexta-feira (9), com dez interdições e três festas clan-
destinas fechadas. (GSP)

NOTAS

Funcionários públi-
cos municipais e es-
taduais de Taboão 
da Serra realizarão 
uma arrecadação 

de alimentos e produtos de 
higiene, para doar às famílias 
em situação de vulnerabili-
dade social. A ação está mar-
cada para o próximo fim de 
semana, dias 17 e 18, sábado e 
domingo, das 10h às 15h, na 
sede do Sindtaboão, na rua 
Engenheiro Wilson Houk, 
21, Jardim da Glória. No lo-
cal também haverá sistema 
drive thru. Qualquer pessoa 
pode doar os itens.

A iniciativa partiu dos 
servidores da Educação, Saú-
de e da usina e agora con-
ta com o apoio do Sindicato 
dos Funcionários Públicos 
Municipais – Sindtaboão. A 
entidade vai oferecer o es-
paço para recolhimento, ar-
mazenamento e organização 
dos produtos arrecadados.

“O local é amplo e areja-
do, garantindo assim o dis-
tanciamento necessário e 
seguro para os doadores. No 
dia e local de recebimento, 
os participantes poderão in-
dicar famílias e ou institui-
ção que necessitam receber a doação reco-
lhida”, informam os organizadores.

Os itens que podem ser doados são:
Gêneros Alimentícios: arroz; feijão; 

óleo; açúcar; sal; macarrão; extrato de to-
mate; sardinha; farinhas (mandioca, milho, 
trigo, flocão); bolacha; leite; achocolatado; 
café ou chá e; margarina.7

Produtos higiene pessoal: sabonete; ál-
cool em gel; creme dental; papel higiênico 
e; absorventes.

Sabonete; Álcool em gel; Creme Dental; 
Papel higiênico e Absorventes

Produtos de limpeza doméstica: deter-
gente; água sanitária; sabão em barra e sa-
bão em pó

Produtos para bebê: fraldas (P, M, G); 
pomada contra assaduras; lenço umedeci-
doe ; sabonete Infantil.

GÁS DE COZINHA.
Os servidores também estão com a campa-
nha de doação de botijão de gás. Para isso 
fizeram uma parceria com a empresa Agile 
Gás – Distribuidor de Gás do Parque Mara-
bá, em Taboão da Serra.

“Os interessados que estiverem fora da 
cidade e quiserem contribuir poderão pa-
gar um botijão de gás no valor R$ 78. Estes 
serão entregues às famílias quando houver 
solicitação”, informam os organizadores da 
campanha.

“Basta comprar e enviar o comprovante 
de pagamento para o Anderson no What-
sApp 11 96935-4802. Se o valor estiver alto 
para você, divida com uma amiga ou uma 
familiar, mas não deixe de ajudar”, ressal-
tam. A Agile Gás também atende pelo tele-
fone (11) 4771-2867. (GSP) 

Servidores de Taboão da Serra lançam 
campanha para arrecadação de alimentos

 D Campanha na cidade de Taboão da Serra aceita doações 
de alimentos e produtos de higiene pessoal

THIAGO NEME/GAZETA DE S.PAULO

Iniciativa partiu 
dos servidores 
da Educação, da 
Saúde e da usina e 
agora conta com o 
apoio do Sindicato 
dos Funcionários 
Públicos 
Municipais - 
Sindtaboão

Ribeirão 
Preto Campinas

Ubatuba

São Paulo

Registro

Piracicaba

Presidente 
Prudente

Araçatuba

Não podem circular na cidade 
de São Paulo das 20h às 5h 
veículos com placas fi nal:

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

QUINTA:AMANHÃ: SEXTA:

16° 32°
16° 26°

20° 25°

16° 23°

16° 23°

16° 27°

22° 33°

18° 34°
Sol Poucas nuvens Nublado Chuva rápida Chuva

Sol com muitas 
nuvens durante o 
dia e períodos de 
céu nublado.

Sol com algumas 
nuvens.
Não chove.

Sol com algumas 
nuvens.
Não chove.

15º 24° 15º 26° 16º 27°

HOJE: AMANHÃ:

3 e 4 5 e 6
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 A As escolas municipais da ci-
dade de São Paulo retomaram 
as atividades presenciais nesta 
segunda-feira, no mesmo dia 
em que o Estado voltou à fase 
vermelha do Plano São Paulo. 
Entidades e profissionais liga-
dos à educação protestaram 
contra a retorno às aulas, em 
um dos piores momentos da 
pandemia no País.

De acordo com a Secreta-
ria Municipal da Educação, as 
quatro mil escolas municipais 
estão abertas independente-
mente de receber alunos. A 
presença é facultativa, e cabe 
aos pais decidirem se os estu-
dantes vão voltar às unidades 
de ensino ou seguirão com o 
ensino a distância.

A gestão municipal infor-
mou que já vacinou 50.388 
profissionais da área de edu-
cação, no primeiro dia da imu-
nização contra a Covid-19, no 
sábado (10). Foram vacinados 
os profissionais que atuam 
nas escolas das redes públicas 
(municipal, estadual e federal) 
e privada, com idade a partir de Profissionais da educação protestam contra retorno das aulas nas escolas da cidade de São Paulo

DIVULGAÇÃO/SINDSEP

Escolas voltam a receber 
alunos; entidades protestam

47 anos, que atuam em diver-
sas funções.

As escolas particulares 
também estão autorizadas a 
retornarem às aulas, mas a de-
cisão cabe a cada instituição de 
ensino. Na rede estadual, os es-
tudantes retornarão às escolas 
a partir de quarta-feira (14).

PROTESTO. 
Um grupo de profissionais da 
educação protestou com fai-

xas e um caixão durante a ma-
nhã desta segunda em frente à 
sede da Prefeitura de São Pau-
lo, na região central da cidade, 
contra a volta das atividades 
presenciais. Uma faixa esten-
dida no Viaduto do Chá cha-
mava o prefeito Bruno Covas 
de “genocida”. Segundo os pro-
fissionais, que estão em greve 
há 63 dias, o retorno das ativi-
dades é extremamente perigo-
so neste momento.

Sobre o protesto, a Secre-
taria Municipal de Educação 
disse que tem feito encontros 
com as entidades sindicais e 
que o retorno das aulas pre-
senciais tem o aval das autori-
dades de saúde e “segue todos 
os protocolos”. A prefeitura diz 
ter investido R$ 274 milhões na 
reforma de 552 escolas.

Em nota, a Apeoesp (Sindi-
cato dos Professores do Ensino 
Oficial do Estado de São Pau-
lo) informou que não irá per-
mitir o retorno das atividades 
presenciais na rede estadual 
de ensino. A entidade afirma 
que tem uma decisão judi-
cial favorável a manter o ensi-
no somente a distância neste  
momento.

“A sentença judicial é ex-
plícita e está em pleno vigor: 
não pode haver aulas e ativi-
dades presenciais em escolas 
estaduais, municipais e priva-
das nas fases vermelha e la-
ranja e enquanto não houver 
a vacinação de todos os pro-
fissionais da educação”, afirma 
a entidade, também em nota. 
(Bruno Hoffmann)

Uma faixa 
estendida no 
Viaduto do 
Chá chamava 
o prefeito 
Bruno Covas 
de “genocida”;  
segundo os 
profissionais, que 
estão em greve há 
63 dias, o retorno 
é extremamente 
perigoso 

NA CAPITAL. Cabe aos pais decidirem se os estudantes vão voltar às unidades de ensino; profissionais criticam Covas

 A Neste domingo (11), seis 
pessoas em estado grave com 
Covid-19 morreram na UPA 
Akira Tada, unidade de refe-
rência para pacientes com o 
novo coronavírus em Taboão 
da Serra. Cinco delas aguar-
davam vagas em leitos de alta 
complexidade.

Entre sexta e sábado (9 e 
10), foram registrados outros 
quatro óbitos na unidade - 
três aguardavam transferên-
cias para UTI.

No período de 38 dias, a 
UPA registrou 64 mortes, e 46 
delas aguardavam transferên-
cias para leitos de UTI pela Cen-
tral de Regulação de Ofertas 

Mais 5 pacientes morrem  
à espera de leito de UTI

UPA Akira Tada é referência para casos de Covid-19 em Taboão 

THIAGO NEME/GAZETA DE S.PAULO

Neste domingo, seis pessoas com Covid-19 morreram na UPA Akira 
Tada em Taboão da Serra; cinco delas aguardavam leito de UTI

de Serviços de Saúde (Cross) 
do Estado. Outras 18 pessoas 
em estado gravíssimo foram 
à óbito horas após dar entrada 
na unidade.

No período de três dias 
(sexta a sábado) a Cross reali-
zou a transferência de cinco 
pacientes para leitos de UTI. 
Dez pacientes receberam alta 
médica, quatro na sexta, cin-
co no sábado e um neste do-
mingo.

BALANÇO.
Até a tarde de ontem, o muni-
cípio de Taboão da Serra regis-
trava 13.279 casos confirmados 
de coronavírus e 515 mortes. 
(GSP)

Em 38 dias, a 
UPA registrou 64 
mortes, 46 delas 
aguardavam 
transferências 
para leitos de UTI

 A Nesta segunda-feira o es-
tado de São Paulo retornou à 
fase vermelha do Plano São 
Paulo, etapa que deve per-
manecer pelo menos até 18 
de abril. A mudança permite 
o retorno das atividades pre-
senciais nas escolas das redes 
pública e privada, desde que 
autorizadas pelas prefeitu-
ras, além da abertura de de-
terminados serviços que es-
tavam vetados e a retomada 
de competições esportivas 
profissionais, como do Cam-
peonato Paulista de futebol.

A fase emergencial se ini-
ciou em 15 de março, e teve 
fim após o Estado registrar 
uma ligeira queda na taxa de 
ocupação dos leitos de UTI – 
esse índice, porém, perma-
nece alto, em 86%. A média 
diária de novas internações 
caiu de 2.732 em 15 de mar-
ço para 2.715 em 9 de abril. 
Já são mais de 83 mil mortes 
no Estado desde o começo da 
pandemia.

Na Capital, as escolas mu-
nicipais e particulares volta-
ram a receber os alunos nes-
ta segunda.na rede estadual, 
os estudantes retornam às 
escolas a partir de quarta-fei-
ra (14). O atendimento pre-
sencial em comércios, bares 
e restaurantes segue proibi-
do em todo o Estado.

Na fase vermelha do pla-
nejamento estadual da qua-
rentena, as unidades educa-
cionais podem receber no 

Toque de recolher entre 20h e 5h permanece valendo no estado de 
São Paulo; os cultos religiosos presenciais também seguem vetados

ROVENA ROSA/AGÊNCIA BRASIL

Estado de São Paulo 
volta à fase vermelha 

máximo 35% dos alunos. 
Segundo a prefeitura, neste 
momento o retorno é opcio-
nal. A recomendação é que 
os estudantes que puderem 
permaneçam no sistema de 
ensino remoto.

O toque de recolher das 
20h às 5h foi mantido na fase 
vermelha. Os cultos religio-
sos presenciais também se-
guem vetados.

Na capital paulista ainda 
permanece o esquema de ro-
dízio noturno, que opera nos 
dias úteis, no sábado e nos 
feriados, das 20h às 5h, em 
vez dos horários tradicionais.

A matéria na íntegra com 
todas as restrições da fase 
vermelha do Plano São Paulo 
pode ser acessada no site da 
Gazeta (www.gazetasp.com.
br). (BH)

Fase emergencial 
se iniciou em 15 
de março, e teve 
fim após o Estado 
registrar uma 
ligeira queda na 
taxa de ocupação 
dos leitos de UTI; 
já são mais de 
83 mil mortes 
no Estado desde 
o começo da 
pandemia A A Prefeitura de Itapeceri-

ca da Serra vacinará contra o 
coronavírus os profissionais 
da educação a partir de 47 
anos entre os dias 13 e 15 de 
abril, das 8h às 14h, em três 
polos. A Autarquia de Saúde 
pede que cada profissional 
entre em contato com a di-
reção escolar onde atua para 
confirmar local e dia para a 
imunização.

De acordo com a Admi-
nistração, é importante que 
cada profissional entre em 
contato com sua direção 
escolar para confirmar em 
qual desses polos está ins-
crito para receber a vacina. 
Apenas serão vacinados os 
professores acima de 47 anos 
que constarem na listagem 
fornecida pela Rede de Edu-
cação.

Poderão ser vacinados 
os profissionais que atuam 
nas escolas das redes públi-

Itapecerica vacinará 
professores até dia 15

cas (municipal, estadual e fe-
deral) e privada. Serão imu-
nizados funcionários que 
atuam em diversas funções, 
como secretários, auxiliares 
de serviços gerais, faxinei-
ras, mediadores, merendei-
ras, monitores, cuidadores, 
diretores, vice-diretores, pro-
fessores de todos os ciclos da 
educação básica, professores 
coordenadores pedagógicos, 
além de professores tempo-
rários.

“No momento da vacina-
ção é indispensável a apre-
sentação de documento com 
foto, CPF e comprovante Va-
cinaJá Educação (QR Code) 
fornecido no ato da inscrição. 
Dúvidas e mais informações: 
4668-9461 na Secretaria Mu-
nicipal de Educação”, reforça 
comunicado da prefeitura. O 
endereço de todos os polos 
de vacinação pode ser aces-
sado no site da Gazeta. (GSP)

 A O policial militar que foi 
preso após fazer refém uma 
funcionária da empresa aérea 
Gol no Aeroporto Internacio-
nal de Cumbica, em Guaru-
lhos, na região metropolita-
na de São Paulo, viajava para 
visitar familiares na Bahia. O 
caso foi registrado na noite de 
domingo (11).

A informação foi divulga-
da na manhã desta segunda- 
feira (12), pela Polícia Militar 
do Paraná (PM-PR), que ressal-
tou que ele “sempre foi consi-
derado um excelente policial 
tanto por seu comandante 
imediato, quanto por seus 
companheiros de serviço”.

O homem, de 36 anos, 
atua na Polícia Ambiental 
Força Verde em Foz do Igua-
çu, no oeste do Paraná, há sete 
anos e nunca havia apresen-
tado problemas.

O caso aconteceu na noi-
te de domingo (11). De acordo 

Policial faz refém no 
Aeroporto de Guarulhos

com a Polícia Federal (PF), o 
PM teve um surto e usou um 
lápis para ameaçar a funcio-
nária da companhia aérea.

A PM-PR informou que 
o soldado libertou a funcio-
nária refém após conversar 
com o comandante imedia-
to dele, por vídeo-chamada, 
que o convenceu a soltá-la. 
Agentes da PF também ne-
gociaram com o homem, que 
se rendeu.

A refém não teve ferimen-
tos e passa bem, segundo a PF 
e a companhia aérea.

As razões que levaram o 
policial a cometer o ato não 
foram detalhadas pela polícia. 
O Comando do Batalhão Am-
biental do Paraná disse que 
determinou o deslocamento 
de uma equipe da unidade à 
São Paulo para acompanhar 
a situação.

A identidade do policial 
não foi informada. (GSP)
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SERVIÇO AUTÔNOMO DE 
ÁGUA E ESGOTO DE SÃO CARLOS

AVISO DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2021 
PROCESSO N° 0638/2021

Objeto: Aquisição parcelada de combustíveis (Gasolina, Óleo Diesel e Óleo 
Diesel S10), conforme edital e seus anexos. O edital na íntegra poderá ser 
examinado pelos sites www.bb.com.br e www.saaesaocarlos.com.br, 
opção licitações. Abertura das propostas às 09h do dia 27/04/2021 e início 
da sessão de disputa às 10h do dia 27/04/2021 (horário de Brasília).

São Carlos, 12 de abril de 2021.
Setor de Contratos e Licitações

SERVIÇO AUTÔNOMO DE 
ÁGUA E ESGOTO DE SÃO CARLOS

AVISO DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013/2021 
PROCESSO N° 0672/2021

Objeto: Contratação de instituição financeira autorizada pelo BACEN para prestação 
dos serviços de centralização e processamento de créditos provenientes de 100% 
(cem por cento) da folha de pagamento gerada pelo Serviço Autônomo de Água e 
Esgoto de São Carlos (SP), conforme edital e seus anexos. O edital na íntegra poderá 
ser examinado pelos sites www.bb.com.br e www.saaesaocarlos.com.br, opção 
licitações. Abertura das propostas às 09h do dia 27/04/2021 e início da sessão de 
disputa às 10h do dia 27/04/2021 (horário de Brasília).

São Carlos, 12 de abril de 2021.
Setor de Contratos e Licitações

SERVIÇO AUTÔNOMO DE 
ÁGUA E ESGOTO DE SÃO CARLOS

AVISO DE LICITAÇÃO N° 2.02.2021 
PROCESSO N° 0777/2021

OBJETO: Contratação de empresa para a execução de reparos de vazamentos em 
redes e ramais de abastecimento de água no município de São Carlos, conforme edital 
e seus anexos. MODALIDADE: Tomada de Preços pelo Regime de Preço Global 
e Tipo Menor Preço. ENCERRAMENTO: 30/04/2021 às 9h (horário de Brasília). 
O Edital poderá ser examinado, na íntegra, a partir das 16h de 13/04/2021, pelo site 
www.saaesaocarlos.com.br, opção licitações.

São Carlos, 12 de abril de 2021.
Setor de Contratos e Licitações

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA
AVISO DE LICITAÇÃO

A Prefeitura Municipal de Louveira informa que realizará o Pregão Eletrônico nº 
013/2021, objetivando o registro de preços de medicamentos, no dia 26 de abril de 
2021, às 09:30 horas. O edital em inteiro teor estará à disposição dos interessados na 
internet, nos endereços eletrônicos www.bbmnetlicitacoes.com.br e 
www.louveira.sp.gov.br. Outras informações pelo telefone (19) 3878-9700.  Louveira, 
12 de abril de 2021. MARCELO SILVA SOUZA - Secretário de Administração.

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 
008/2021 - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 040/2021 (RESUMIDO). Objeto: REGISTRO 
DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA/

HIGIENE PARA DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIENTE - SP, PELO PE-
RÍODO DE 12 MESES. Abertura: 26/04//2021, às 9h. TIPO DE LICITAÇÃO: Menor Preço por item. O 
edital e seus anexos encontram-se disponíveis no Depto de Licitação, no Paço Municipal, localizado 
na Rua Thomaz Martins Parra n.º 80 – Oriente (SP), de segunda a sexta-feira, das 08h às 11h e dás 
13h às 17h, através do telefone (0XX14) 3456-2043, de segunda a sexta-feira ou no site WWW.orien-
te.sp.gov.br  ORIENTE/SP, 09 de abril de 2021 - GERALDO MATHEUS MORIS - Prefeito Municipal

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ORIENTE

MUNICÍPIO DE DOIS CÓRREGOS
Departamento de Licitações, Contratos e Convênios

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO 
PROCESSO: 61-2021 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 34/2021

Objeto: Registro de preços para futura e eventual aquisição de itens de papelaria, de acordo com 
as necessidades do Município, pelo período de 12 (doze) meses. Início do cadastro das propos-
tas: 14/04/2021, às 09:00 horas. Início da disputa de preços: 27/04/2021, às 09:00 horas. Lo-
cal: www.bll.org.br. Edital na íntegra: À disposição dos interessados no site www.doiscorregos.
sp.gov.br. Informações pelo e-mail licitacao@doiscorregos.sp.gov.br em dias de expediente.

Ruy Diomedes Favaro - Prefeito Municipal

Serviço de Água, Esgoto
Meio Ambiente do

Município de Araras
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2021: 
Objeto: Aquisição parcelada de 500 (qui-
nhentas) toneladas de Hidróxido de Cálcio em 
suspensão Aquosa – Ca (OH)2 19% A 21%, 
conforme especifi cações contidas no Termo 
de Referência – Anexo I do referido edital.
Valor Total Estimado:  R$ 486.166,65
Prazo de Execução: 12 (doze) meses. 
Sessão Pública: 26/04/2021 às 08h30min. 

Aviso Importante aos Licitantes
O SAEMA - Serviço de Água e Esgoto do 
Município de Araras, torna público para co-
nhecimento aos interessados, devido a pan-
demia do novo coronavírus (COVID-19), o 
qual atualmente estamos enfrentando, suge-
rimos que as empresas interessadas em par-
ticipar dos nossos certames, enviem apenas 
um representante para as sessões, para que 
possamos cumprir as orientações dos órgãos 
de saúde, e preservar a proteção tanto dos 
colaboradores das empresas, quanto dos co-
laboradores da Autarquia.
Retirada do Edital: O Edital com condi-
ções de participação, especifi cações e de-
mais informações estará à disposição dos 
interessados para conhecimento e retirada 
na Rua Ciro Lagazzi, nº 155, Jd. Cândida - 
Araras-SP, das 8h00min às 12h00min e das 
14h00min às 17h00min. Também poderá ser 
solicitado através do e-mail: compras5@sa-
ema.com.br. Informações: (19) 3543-5517.

Araras, 12 de abril de 2021.
Alexandre Faggion Castagna

Presidente Executivo
Tathiana de F. Gil Privatti

Chefe da Divisão de Compras e Licitações

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO EXTREMO NOROESTE DE SÃO PAULO - CIENSP
CNPJ 07.309.266/0001-60

Consórcio Intermunicipal do Extremo Noroeste de São Paulo, CNPJ 07.309.266/0001-60. Processo 
Licitatório 03/2021. Tomada de Preço 01/2021. Objeto: elaboração do Plano Regional de Gestão Inte-
grada de Resíduos Sólidos para o Extremo Noroeste de São Paulo, referente ao Convênio 008/2020 
– MMA, Processo 02000.002661/2020-57, celebrado com a União, por intermédio do Ministério do 
Meio Ambiente; registrado na Plataforma +Brasil sob nº 901005/202. Considerando as razões fáticas 
e de direito discorridas pela CPJL, na decisão exarada em 05 de Abril de 2021, decido CONHECER 
dos recursos das empresas Amplar Engenharia e Gestão Ambiental e Líder Engenharia e Gestão de 
Cidades Ltda. ME e quanto ao MÉRITO negar-lhes provimento, mantendo-se em seus exatos termos 
a decisão recorrida.

Andradina-SP, 09 de Abril de 2021
Otávio Augusto Giantomassi Gomes - Presidente

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO EXTREMO NOROESTE DE SÃO PAULO - CIENSP
CNPJ 07.309.266/0001-60

TOMADA DE PREÇOS N.º 01/2021.
OBJETO: Contratação de empresa qualificada para elaboração do Plano Regional de Gestão Inte-
grada de Resíduos Sólidos para o Extremo Noroeste de São Paulo, referente ao Convênio 008/2020 
– MMA, Processo 02000.002661/2020-57, celebrado com a União, por intermédio do Ministério do 
Meio Ambiente; registrado na Plataforma +Brasil sob nº 901005/2020.
COMUNICADO DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO. FICA DESIGNADO PARA O DIA 
16/04/2021 AS 09:00 HS A REALIZAÇÃO DA SESSÃO DA LICITAÇÃO PUBLICA, PARA RETOMADA 
DO JULGAMENTO DO CERTAME SUPRA.

Andradina/SP, 12 de Abril de 2021
OTAVIO AUGUSTO GIANTOMASSI GOMES – PRESIDENTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE HERCULÂNDIA
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 006/2021 – PROCESSO LICITATÓ-
RIO Nº 010/2021 (RESUMIDO). Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE TESTE 
RÁPIDO COVID-19 ANTÍGENO AG, PARA SEREM UTILIZADOS PELO DEPARTAMENTO DE SAÚDE DE HERCU-
LÂNDIA, PELO PERÍODO DE 12 MESES. Abertura: 27/04/2021 às 11h. TIPO DE LICITAÇÃO: Menor preço por item. O 
edital e seus anexos encontram-se disponíveis no Depto de Licitação, no Paço Municipal, Rua Euclides da Cunha, nº 308 
(centro), nesta cidade de Herculândia (SP), ou através do telefone (0XX14) 3486-9090, de segunda a sexta-feira, das 07h 
às 13h, no site www.herculandia.sp.gov.br   

HERCULANDIA/SP, 12 de abril de 2021.
PAULO SERGIO DE OLIVEIRA

PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE HORTOLÂNDIA
AVISO - O Município de Hortolândia torna público aos 
interessados, a REABERTURA do Pregão Eletrônico Para 
Registro de Preços 39/21, Edital 48/21, PMH 449/21, bjeto: 

“Aquisição de Suplementos alimentares/dietas enterais pediátricas, nos 
termos das especificações contidas no ANEXO I – Memorial Descritivo”.
Cadastro das Propostas iniciais/documentos de habilitação até: 26/04/21 
às 08h30 - Início do Pregão (fase competitiva):26/04/21 às 09h00.
Tempo de Disputa:10 minutos. Para todos as referências de tempo 
será observado o horário de Brasília (DF).Local: www.bbmnetlicitacoes.
com.br.Além da plataforma eletrônica disponível no website, o Edital e 
seus anexos poderão ser obtidos no sítio eletrônico oficial da Prefeitura: 
www.hortolandia.sp.gov.br ou junto ao Departamento de Suprimentos, 
localizado na Rua José Cláudio Alves dos Santos, 585, Remanso 
Campineiro, no Município de Hortolândia – SP, no horário das 09:00 às 
12:00 horas e das 13:00 às 15:00 horas, mediante o recolhimento aos 
cofres públicos da importância do equivalente ao custo por folha da 
Administração.Hortolândia, 12 de abril de 2021.Ieda Manzano de Oliveira/
Secretária Municipal de Administração e Gestão de Pessoal.

ABERTURA DE LICITAÇÃO
Encontra-se aberta no Complexo Hospitalar Padre Bento, a licitação na modalidade Pregão 
Eletrônico nº 037/2021, referente ao Processo SES-PRC-2020/36678, oferta de compra nº 
090171000012021OC00055, cujo objeto é a PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA HOSPI-
TALAR
O início do prazo para Envio da Proposta Eletrônica será dia 13/04/2021 e a Abertura da Sessão 
Pública será dia 27/04/2021, às 09:00 horas no sitio www.bec.fazenda.sp.gov.br.
O edital na íntegra também estará disponível para consulta e retirada no site www.imprensaoficial.
com.br.

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
COMPLEXO HOSPITALAR PADRE BENTO

A PREFEITA FLAVIA COMITTE DO NASCIMENTO FAZ SABER 
QUE SE ENCONTRA ABERTO O SEGUINTE PROCESSO 
LICITATÓRIO:

Pregão Eletrônico N° 12/2021 – Edital nº 23/2021 - Processo 
N° 3197/2021 - Objeto: Registro de Preços para Aquisição de 
Larvicida e Raticida para Seção de Vigilância Ambiental pelo 
período de 12 meses - Início do prazo para Envio da Proposta 
Eletrônica: A partir das 10h00m do dia 13/04/2021 até as 17h00m 
do dia 05/05/2021. Início da disputa de preços: 06/05/2021 às 
09h30m. Local Portal: Bolsa de Licitações do Brasil – BLL www.
bll.org.br. O edital encontra-se disponível no site da Bolsa de lici-
tações e leilões do Brasil www.bll.org.br e no site https://transpa-
rencia.ubatuba.sp.gov.br/home/

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIRADOURO
AVISO DE LICITAÇÃO - EDITAL RESUMIDO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 076/2021 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2021
REGISTRO DE PREÇOS Nº 015/2021

Início: 12/04/2021 - Encerramento: 29/04/2021 - Horário: 09h00. Abertura da
Sessão: 29/04/2021 - Horário: 09h00. Endereço Eletrônico: www.viradouro.sp.gov.
br (http://191.5.98.25:8079/comprasedital/). Tipo: Menor Valor Unitário. Objeto: Registro
de preços para aquisição futura e parcelada de ração para gatos e cachorros que estão 
em recuperação no centro de zoonoses. 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 cópia 
digital do Edital e seu(s) Anexo(s), poderá ser retirada junto do site http://www.viradouro.
sp.gov.br/ ou através do e-mail pregão.viradouro@gmail.com. Demais publicações 
referentes ao certame estarão disponíveis através do site: www.viradouro.dioe.com.br.

Viradouro/SP, 12 de abril de 2021. Daniela de Souza Lima - Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIRADOURO
AVISO DE LICITAÇÃO - EDITAL RESUMIDO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 077/2021 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2021 
REGISTRO DE PREÇO Nº 016/2021

Início: 12/04/2021 - Encerramento: 29/04/2021 - Horário: 14h00min. Abertura 
dos Envelopes: 29/04/2021 - Horário: 14h00min. Tipo: Menor Valor Unitário. Objeto: 
Contratação de empresa para efetuação de exames laboratoriais, para os pacientes 
usuários do SUS, do município de Viradouro. 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, 12 de abril de 2021. Daniela de Souza Lima - Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 022/2021.

PROCESSO Nº 055/2021 - EDITAL Nº 027/2021
OBJETO: AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS, EQUIPAMENTOS, E 
MOBILIÁRIOS EM GERAL PARA AS CRECHES SANTA CLARA E BENEDITO 
MONTEIRO E PROJETO CAIS (CENTRO DE AÇÕES INTEGRADAS). Data/Horário 
09:00 horas (Horário de Brasília) do dia 26 de abril de 2021, no site www.bll.org.br (Bolsa 
de Licitações e Leilões). O Edital estará disponível no www.bll.org.br (Bolsa de Licitações e 
Leilões) e no site da prefeitura www.serrana.sp.gov.br ou pessoalmente no Paço Municipal à 
Rua Tancredo de Almeida Neves, nº 176 (Departamento de Licitações) Serrana-SP. Melhores 
informações poderão ser obtidas através do telefone (16) 3987-9897 e 3987-9883. 

Serrana, 12 de abril de 2021. Leonardo Caressato Capiteli - Prefeito Municipal
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 023/2021.

PROCESSO Nº 056/2021 - EDITAL Nº 027/2021
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE GÁS DE PETRÓLEO 
LIQUEFEITO, COM ENTREGA DE FORMA PARCELADA, PELO PERÍODO DE 
12 (DOZE) MESES, PARA O ABASTECIMENTO DE DIVERSOS SETORES DA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA. Data/Horário 14:00 horas (Horário de 
Brasília) do dia 26 de abril de 2021, no site www.bll.org.br (Bolsa de Licitações e Leilões).   O 
Edital estará disponível no www.bll.org.br (Bolsa de Licitações e Leilões) e no site da prefeitura 
www.serrana.sp.gov.br ou pessoalmente no Paço Municipal à Rua Tancredo de Almeida Neves, 
nº 176 (Departamento de Licitações) Serrana-SP. Melhores informações poderão ser obtidas 
através do telefone (16) 3987-9897 e 3987-9883. 

Serrana, 12 de abril de 2021. Leonardo Caressato Capiteli - Prefeito Municipal

Secretaria de Habitação

Processo Digital nº: 0031302-87.2020.8.26.0053 - Classe: Assunto: Cumprimento de 
sentença - Convênio 
Exequente: Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São 
Paulo - CDHU 
Executado: Associação dos Moradores do Jardim Nove de Julho Justiça Gratuita 
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 15 DIAS 
PROCESSO Nº 0031302-87.2020.8.26.0053 
O (A) MM. Juiz(a) de Direito da 3ª Vara de Fazenda Pública, do Foro Central - Fazenda 
Pública/Acidentes, Estado de São Paulo, Dr (a). LUIS MANUEL FONSECA PIRES, na 
forma da Lei, etc.
FAZ SABER a(o) ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO JARDIM NOVE DE JULHO, 
CNPJ 67.129.924/0001-63, com endereço à Rua Cristovão de Oliveira, 93, Jardim Nove 
de Julho, CEP 03952-000, São Paulo - SP, que lhe foi proposta uma ação de 
Cumprimento de sentença por parte de Companhia de Desenvolvimento Habitacional e 
Urbano do Estado de São Paulo - CDHU, tendo sido julgados PROCEDENTES os 
pedidos para determinar que a ré (i) forneça os documentos solicitados na inicial, já que 
advêm de obrigações acessórias do convênio firmado entre as partes, (ii) preste contas 
sobre o saldo remanescente no valor de R$57.625,88 e na hipótese de não atender esta 
obrigação deverá (iii) ressarcir o respectivo valor segundo a tabela prática do TJSP a 
partir da distribuição desta ação e com juros nos termos da Lei n. 11.960/09 desde a 
citação. Em relação à sucumbência, condenado o vencido a suportar as custas 
processuais e a verba honorária da parte contrária no percentual mínimo do valor da 
causa, a ser apurada em execução, nos termos do art. 85, §3º do Código de Processo 
Civil. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua 
CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 
15 dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, apresente resposta. Não 
sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado 
curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. 
NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 20 de janeiro de 2021.

EDITAL DE CITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão Eletrônico nº 23/2021

Processo de Compras nº 41/2021

LICITAÇÃO DESTINADA A 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 COMPLEMENTAR Nº 147, DE 7 DE AGOSTO 
DE 2014.

OBJETO: Registro de preços para aquisição de leite em pó, conforme edital e seus anexos.
Valor Estimativo: R$ 48.000,00 (quarenta e oito mil reais). 

RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: até às 8 horas 30 minutos do dia 27 de abril de 2021.
ABERTURA DAS PROPOSTAS: Dia 27 de abril de 2021 às 8 horas 30 minutos.
INÍCIO DA DISPUTA DE PREÇOS: Dia 27 de abril de 2021 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, 12 de abril de 2021.
André Almeida Morais

Secretário Municipal da Administração

Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto
Estado de São Paulo

Secretaria da Administração

AVISOS DE LICITAÇÃO
Processo nº 10852/21 - Pregão Eletrônico nº 55/21 - Interessado: Secretaria de Saúde - 
Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de coleta, 
transporte, tratamento e destinação final de resíduos de serviços de saúde e animais 
mortos de pequeno porte. Recebimento das propostas dos lotes: até às 8h30 do dia 28 de 
abril de 2021 - Abertura das propostas dos lotes: a partir das 9h00 do dia 28 de abril de 
2021 - Início da disputa de preços: a partir das 9h30 do dia 28/04/21.
Processo nº 7925/21 - Pregão Eletrônico nº 56/21 - Interessado: Secretaria de Saúde - 
Objeto: Aquisição de materiais hospitalares. Recebimento das propostas dos lotes: até às 
9h00 do dia 29 de abril de 2021 - Abertura das propostas dos lotes: a partir das 9h30 do 
dia 29 de abril de 2021 - Início da disputa de preços: a partir das 14h30 do dia 29/04/21.
Processo nº 6445/21 - Pregão Eletrônico nº 57/21 - Interessado: Secretaria de Segurança 
- Objeto: Aquisição de etilômetro. Recebimento das propostas dos lotes: até às 8h30 do 
dia 30 de abril de 2021 - Abertura das propostas dos lotes: a partir das 9h00 do dia 30 de 
abril de 2021 - Início da disputa de preços: a partir das 9h30 do dia 30/04/21. 
Disponibilidade do Editais: a partir de 14/04/2021, no portal eletrônico: 
www.licitacoes-e.com.br

Franca, 12 de abril de 2021.
Marcelo Henrique do Nascimento

Presidente da Comissão Permanente de Licitações / Pregoeiro

MUNICÍPIO DE FRANCA

AVISO DE LICITAÇÃO - Pregão nº 084/2021-Eletrônico-Processo Administrativo: 
PMC.2020.00034535-72 -Interessado: Secretaria Municipal de Administração 
-Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços de limpeza, asseio e 
conservação predial, com a disponibilização de mão de obra, equipamentos, utensílios 
e materiais de limpeza -Recebimento das Propostas do lote 01: das 08h do dia 
27/04/21 às 09h do dia 28/04/21 -Abertura das Propostas do lote 01: a partir das 09h 
do dia 28/04/21 -Início da Disputa de Preços: a partir das 10h do di a 28/04/21 
-Disponibilidade do Edital: a partir de 13/04/21, no portal eletrônico 
www.licitacoes-e.com.br. Esclarecimentos adicionais com o Pregoeiro Raphael 
Bernardes pelo telefone (19) 2116-0641. Campinas, 12 de abril de 2021 - MARCELO 
GONÇALVES DE SOUZA - Diretor do Departamento Central de Compras

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2021

Tipo: menor preço. Objeto: perfuração de um poço tubular profundo no bairro Jardim Adria-
nita. Data da sessão, horário e local: 29/04/2021, às 09:00 horas, à Rua João Bento, 40. 
Edital em: www.saaegarca.sp.gov.br. Garça, 12/04/2021 – Andre Pazzini Bomfim - Diretor 
Executivo.

ABERTURA TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2015- Tipo menor preço. Objeto: 
Contratação de empresa de engenharia para substituição da cobertura metálica do 
almoxarifado, com fornecimento de materiais e mão de obra. Data: 03/12/2015 às 09:00 
horas, à R. João Bento, nº 40. Edital: www.saaegarca.sp.gov.br. Garça, 12/11/2015 - 
Ary Marino Filho - Diretor Executivo.

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUAS E ESGOTOS
AUTARQUIA MUNICIPAL

CNPJ: 48.211.262/0001-21 - IE 315.087.331.117
 Rua João Bento, 40 - Bairro Cascata - CEP 17400-000 -  (14) 3407-2480 - Garça/SP

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABREÚVA

PREGÃO PRESENCIAL N.º 006/2021
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR.
Os interessados poderão examinar, gratuitamente, o Edital e seus anexos, nos dias úteis, no 
horário das 08:00 às 17:00 horas, no quadro de avisos da Prefeitura Municipal de Cabreúva, sito 
à Rua Floriano Peixoto, nº 158 – Centro, podendo adquiri-lo junto ao Departamento de Compras e 
Licitações, em CD -ROM a ser retirado no referido endereço, mediante entrega, de mídia virgem, 
no mesmo endereço ou ainda, gratuitamente, através de “download” junto a “home page” des-
ta Prefeitura, na Internet, no endereço de acesso http://www.cabreuva.sp.gov.br. Os envelopes 
contendo proposta e documentos serão recebidos no Departamento de Compras da Prefeitura 
Municipal de Cabreúva, no dia 26 de abril de 2021, até as 09:30 horas, iniciando a sua abertura 
às 10:00 horas.

CABREÚVA, 12 DE ABRIL DE 2021.
ANTÔNIO CARLOS MANGINI

PREFEITO MUNICIPAL

AVISO DE LICITAÇÃO

International School Serviços de Ensino, Treinamento e 
Editoração Franqueadora S.A.
CNPJ 18.082.788/0001-98 - NIRE 3530048669-2

Aviso aos Acionistas
International School Serviços de Ensino, Treinamento e Editoração Franqueadora S.A. (“Companhia”) comunica aos seus acionistas, em 
atendimento ao disposto no artigo 133 da Lei nº 6.404/76, que os documentos e informações relacionados à Assembleia Geral Ordinária de 2021 
encontram-se à disposição dos acionistas na sede da Companhia, na Rua Doutor Amâncio de Carvalho, nº 182, sala 411, Vila Mariana, São Paulo/SP, 
CEP 04012-080. Alternativamente, os documentos e informações relacionados à Assembleia Geral Ordinária de 2021 poderão ser enviados pela 
Companhia por e-mail, cabendo ao acionista, neste caso, enviar uma solicitação de envio ao endereço de e-mail cesar.faroli@internationalschool.
global, nos termos da IN DREI nº 81 de 10 de junho de 2020. São Paulo, 13/04/2021. Ulisses Borges Cardinot - Diretor Presidente. 

EDITAL DE CITAÇÃO expedido nos autos da Ação de Usucapião, PROCESSO Nº 1105442-36.2017.8.26.0100 O(A) MM. 
Juiz(a) de Direito da 2ª Vara de Registros Públicos, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Juliana Dias 
Almeida de Filippo, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) MANGRO TÊXTIL S/A (MASSA FALIDA) p/ adm. judicial Adnan 
Agdel Kader Salem, FRANCISCO DE SALES DA SILVA, DILMA CAROLINA DIAS DA SILVA, SILVIO BATISTA DE 
JESUS, IVONEIDE BRAZ DE JESUS, BELIK EMPREENDIMENTOS, PARTICIPAÇÕES LTDA, SEBS 
EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA, SIKRAS ADMINISTRAÇÃO, PARTICIPAÇÕES LTDA e YVANY 
GRANDES MESQUITA, réus ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais interessados, bem como seus cônjuges e/ou 
sucessores, que Jose Szachnowicz e Léa Szachnowicz ajuizaram ação de USUCAPIÃO, visando declaração de domínio 
sobre imóvel situado na Rua Roque Victor Vasto, nº 35 e 39, Brás, CEP 03010-050, São Paulo-SP, alegando posse mansa 
e pacífica no prazo legal. Estando em termos, expede-se o presente edital para citação dos supramencionados para 
contestarem no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a fluir após o prazo de 20 (vinte) dias da publicação deste edital. Não 
sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente 
edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. 

EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos autos do PROCESSO Nº 1030860-76.2020.8.26.0224. O(A) MM. 
Juiz(a) de Direito da 9ª Vara Cível, do Foro de Guarulhos, Estado de São Paulo, Dr(a). ANA CAROLINA MIRANDA DE 
OLIVEIRA, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a Valdinei Vieira dos Santos - ME CNPJ 14.786.595/0001-67, que Ananias 
Resplandes de Brito ajuizou ação de execução, para cobrança de R$ 6.293,41 (set/2020), referente aos cheques 1990 e 1991, 
Banco Santander, ag. 0766, c/c 13.00497-7. Estando a executada em lugar ignorado, expede-se edital, para que em 3 dias, a 
fluir do prazo supra,pague o débito atualizado, com os honorários de 10% reduzidos pela metade ou apresente embargos em 
15 dias, podendo, nesses 15 dias depositar 30% do débito e solicitar o parcelamento do saldo em 6 vezes, com juros de 1% ao 
mês, sob pena de expedição de mandado de penhora e avaliação para praceamento de tantos bens quantos bastem para 
garantia da execução, nomeando-se curador especial em caso de revelia. Será o edital afixado e publicado na forma da Lei. 
NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Guarulhos, aos 08 de abril de 2021.                                                                    [13,14] 

7ª  Vara Cível - Foro Central Cível/SP. 7º Ofício. 
Edital de Citação. Prazo 20 dias.Processo nº 1052006-70.2014.8.26.0100/01.O Dr. Sang Duk Kim, Juiz de Direito da 7ª 
Vara Cível, Foro Central/SP, FAZ SABER a Adriano Macet de Oliveira CPF 018.677.897-01, que TOTVS S/A ajuizou 
incidente de desconsideração de personalidade jurídica da executada Fiorestta Cosmética Ltda. CNPJ 28.687.630/0001-
03, incluindo o sócio Adriano Macet de Oliveira, no pólo passivo da presente ação. Estando o sócio da executada em 
lugar ignorado, expede-se edital de citação, para que em 15 dias a fluir do prazo supra, se manifeste e requeira as 
provas cabíveis (art. 135 do CPC), 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. SANG DUK KIM. Juiz de Direito. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 30 DIAS, expedido nos autos da Ação de Usucapião, PROCESSO Nº 1008591-
53.2018.8.26.0405O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 7ª Vara Cível, do Foro de Osasco, Estado de São Paulo, Dr(a). 
WILSON LISBOA RIBEIRO, na forma da Lei, etc.FAZ SABER aos réus ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais 
interessados, bem como seus cônjuges e/ou sucessores, que Isabel Cristina Cardoso ajuizou(ram) ação de USUCAPIÃO 
EXTRAORDINÁRIO, visando a declaração, por sentença, do domínio da requerente sobre o imóvel tipo apartamento 
registrado junto ao Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Osasco sob a matrícula nº 74.827, inscrito junto à 
Prefeitura de Osasco/SP sob o nº 23223-62-19-0251-01-005-03, em relação ao qual alega 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 30 dias, apresentem 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. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Osasco, aos 03 de fevereiro de 2021.       [13,14] 

Edital de Citação Processo nº: 1003617-82.2020.8.26.0152 - Prazo de 20 dias - O Dr. Diogenes Luiz de Almeida 
Fontoura Rodrigues, MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível do Foro da Comarca de Cotia/SP. FAZ saber a José 
Luiz Bicudo Paranhos (CPF nº 006.077.978-00) e Rachel Maria Bicudo Paranhos (RG nº 3.045.455), que 
Fabio Luís Carignani e outros, ajuizaram uma ação Adjudicação Compulsória, alegando em síntese aquisição 
aos direitos sobre o imóvel sito Chácara da Represinha, localizado na Rua Amazonas, nº 0, adquirido por 
compromisso de compra e venda de José Carignani e Wanny Chiovatto Carignani, já falecidos. Estando os réus 
em lugar incerto e não sabido, foi deferida a citação por edital, para que em 15 dias, a fluir após o prazo do edital, 
conteste a ação sob pena de presumir como verdadeiros os fatos articulados na inicial. Será o edital afixado e 
publicado na forma da lei. NADA MAIS.Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 02 de dezembro de 2020. 

 
EDITAL DE CITAÇÃO – PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos autos da Ação de Usucapião, PROCESSO Nº 1005037-
61.2018.8.26.0292. O MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro de Jacareí, Estado de São Paulo, Dr. Maurício Brisque Neiva, na 
forma da Lei, etc. Faz saber a todos quantos o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem, em especial a CARLOS ZERBINI 
(CPF 045.359.878-15) E MIROSLAV TOMAZEK (qualificação desconhecida), 3ºs interessados, réus ausentes, incertos e/ou 
desconhecidos, seus herdeiros ou sucessores que JOSÉ XAVIER ARAÚJO BRANDÃO e outros ajuizaram ação de Usucapião, 
objetivando a declaração de domínio sobre o imóvel designado pelo lote 175 de formato irregular, com frente para a Estrada do Bosque, 
com área total de 1.498,00 m2, conforme mapa do loteamento denominado PORTO VELHO. registrado no Cartório do Registro de 
Imóveis de Jacareí, sob nº 8 do Registro Especial às fls. 06 e inscrição nº 04. Cadastro na Prefeitura Municipal de Jacareí número 
44133-61-05-0106-00-000. Imóvel esse cuja posse é mantida de forma mansa e pacifica há mais de 20 anos pelos autores. Estando 
em termos, expediu-se o presente edital de CITAÇÃO, para que no prazo de 15 dias úteis, após fluir o prazo de 20 dias supra, 
querendo ofereçam defesa, sob pena de presumirem-se como verdadeiros os fatos alegados na inicial nos termos dos artigos 344 e 
355, II do NCPC. ficando advertidos que será nomeado curador especial em caso de revelia nos termos do artigo 257, IV. Será o 
presente edital afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Jacareí, aos 06 de abril de 2021. 
 
Edital de Citação com Prazo de 20 dias úteis PROCESSO Nº 1019297-33.2018.8.26.0361. O Dr. Domingos Parra Neto, Juiz de Direito 
da 2ª Vara Cível do Foro da Comarca de Mogi das Cruzes/SP. Faz Saber a CPLAM ENGENHARIA EIRELI ME. CNPJ n° 
17.062.713/0001-82 e a SUNIGA INCORPORADORA E EMPREENDIMENTOS LTDA –ME, CNPJ n° 21.999.2999/0001-00, na 
pessoa de seu sócio CLAUDIO CORDEIRO BARBOSA, CPF 124.116.108-90 que por parte de EDSON DA SILVA JUNIOR foi 
ajuizada ação Declaratória de Nulidade de Negócio Jurídico, c/c Pedido de devolução de valores pagos e Indenização de Danos Morais 
pelo procedimento comum, objetivando a condenação dos réus na quantia de R$ 50.290,00 (Fevereiro/2018) referente a nulidade do 
Instrumento Particular de Cessão de Direitos Sobre Fração Ideal”, datado em 10/01/2016, na aquisição da GLEBA 42 -1.000 m². 
conforme documentos anexos aos autos. Estando os réus em local ignorado, expediu-se o presente edital de CITAÇÃO, para que no 
prazo de 15 dias úteis, após fluir o prazo de 20 dias úteis supra, querendo ofereçam defesa, sob pena de presumirem-se como 
verdadeiros os fatos alegados na inicial. ficando advertidos que será nomeado curador especial em caso de revelia nos termos do artigo 
257, IV. Será o presente edital afixado e publicado na forma da Lei. Mogi das Cruzes, 06/04/2021. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1040927-21.2019.8.26.0100. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 25ª Vara 
Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). LEILA HASSEM DA PONTE, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) CRIS 
CORREA EDITORIAL LTDA, CNPJ 06.276.953/0001-63, na pessoa de Cristiane Rogério Corrêa de Almeida que ALLEXINCASA 
EDIÇÕES LTDA ajuizou ação de Exigir Contas, objetivando a procedência da ação para determinar a devolução à Autora pela Ré dos 
valores incontroversos que estão sob sua posse, no montante de R$64.159,90 (Maio/2019) referente contrato verbal firmado em 10 de 
junho de 2018, cujo objeto era a prestação de serviços, consistente na produção, gestão, distribuição e administração financeira e 
editorial da 1ª edição do Art Book Decornautas + Revista POPSE. Estando a ré em local ignorado, expediu-se o presente edital de 
CITAÇÃO, para que no prazo de 15 dias úteis, após fluir o prazo de 20 dias úteis supra, apresente as contas ou conteste a ação nos 
termos do artigo 550 do Código de Processo Civil, sob pena de presumirem-se como verdadeiros os fatos alegados na inicial. ficando 
advertidos que será nomeado curador especial em caso de revelia nos termos do artigo 257, IV. Será o presente edital, por extrato, 
afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 08 de março de 2021. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 30 DIAS. PROCESSO Nº 1083996-06.2019.8.26.0100. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 22ª Vara 
Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). FERNANDO HENRIQUE DE OLIVEIRA BIOLCATI, na forma da Lei, etc. 
FAZ SABER a(o) FERNANDA MARANI, CPF 274.480.068-60 e MILTON ALVES FIGUEIREDO, CPF 919.118.938-15, que por 
parte de RENALCLASS CLINICA DE NEFROLOGIA LTDA. foi ajuizada ação de Cobrança pelo procedimento Comum, objetivando 
a condenação dos réus ao pagamento de R$14.400,00 (Agosto/2019) referente débitos relativos a sessões de hemodiálise não pagas 
a partir de 01 de junho de 2.016, totalizando o valor de R$14.400,00. Estando os réus em local ignorado, expediu-se o presente edital de 
CITAÇÃO, para que no prazo de 15 dias úteis, após fluir o prazo de 30 dias úteis supra, 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, sob pena 
de presumirem-se como verdadeiros os fatos alegados na inicial. Ficando advertidos que será nomeado curador especial em caso de 
revelia nos termos do artigo 257, IV. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e 
passado nesta cidade de São Paulo, aos 08 de março de 2021. 
 
Edital de Citação com prazo de 20 dias úteis Processo Digital nº 1013075-43.2020.8.26.0114. O Dr. Ricardo Hoffmann, Juiz de Direito 
da 3ª Vara Cível do Foro da Comarca de Campinas/SP., Faz saber a MARIANE DE OLIVEIRA ALVES, CPF 427.547.288-80, que 
por parte de ÁTRIA VEÍCULOS LTDA - ME foi ajuizada ação Monitoria, objetivando a condenação da ré ao pagamento de multa 
estipulada, na ordem de R$3.377,20 (Abril/2020), conforme documentos anexos aos autos. Estando a ré em local ignorado, expede-se 
edital para que no prazo de 15 dias úteis, após o prazo supra, pague o débito isento de custas, arcando, todavia, com o pagamento de 
honorários advocatícios de 5% do valor atribuído à causa ou ofereça embargos, sob pena de constituir-se de pleno direito o título 
executivo, convertendo-se o mandado inicial em mandado executivo, nos termos do artigo 701/702 do CPC. ficando advertidos que 
será nomeado curador especial em caso de revelia nos termos do artigo 257, IV. Será o presente edital afixado e publicado na forma da 
lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Campinas, aos 24 de março de 2021. 
 
Edital de Citação com Prazo 20 dias. PROCESSO Nº 1098156-70.2018.8.26.0100. A Dra. Laura de Mattos Almeida, Juíza de Direito 
da 29ª Vara Cível do Foro Central – Comarca da Capital/SP. Faz Saber a EBM SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA, CNPJ 
nº. 17.211.895/0001-06, na pessoa de seus sócios Evangelista Barbosa do Nascimento e/ou Manoel Vicente Ferreira que por parte de 
CERÂMICA CITY LTDA. foi ajuizada ação de Execução de Título Extrajudicial para cobrança de R$95.486,78 (Março/21). referente 
débitos relativos as duplicatas anexas aos autos. Estando a executada em lugar ignorado, expede-se edital, para que em 3 dias, pague 
a dívida, custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios, fixados em 10% a contar da citação. (Em caso de 
pagamento integral no prazo declinado, os honorários advocatícios poderão ser reduzidos pela metade) ou querendo, oferecer 
Embargos à Execução, em 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, sendo nomeado curador especial em caso de revelia (art. 257, inciso 
IV, do CPC), presumindo-se verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor (Art. 344 do NCPC). Será o presente, afixado e 
publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 18 de março de 2021. 
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SERVIÇO AUTÔNOMO DE 
ÁGUA E ESGOTO DE SÃO CARLOS

AVISO DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2021 
PROCESSO N° 0638/2021

Objeto: Aquisição parcelada de combustíveis (Gasolina, Óleo Diesel e Óleo 
Diesel S10), conforme edital e seus anexos. O edital na íntegra poderá ser 
examinado pelos sites www.bb.com.br e www.saaesaocarlos.com.br, 
opção licitações. Abertura das propostas às 09h do dia 27/04/2021 e início 
da sessão de disputa às 10h do dia 27/04/2021 (horário de Brasília).

São Carlos, 12 de abril de 2021.
Setor de Contratos e Licitações

SERVIÇO AUTÔNOMO DE 
ÁGUA E ESGOTO DE SÃO CARLOS

AVISO DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013/2021 
PROCESSO N° 0672/2021

Objeto: Contratação de instituição financeira autorizada pelo BACEN para prestação 
dos serviços de centralização e processamento de créditos provenientes de 100% 
(cem por cento) da folha de pagamento gerada pelo Serviço Autônomo de Água e 
Esgoto de São Carlos (SP), conforme edital e seus anexos. O edital na íntegra poderá 
ser examinado pelos sites www.bb.com.br e www.saaesaocarlos.com.br, opção 
licitações. Abertura das propostas às 09h do dia 27/04/2021 e início da sessão de 
disputa às 10h do dia 27/04/2021 (horário de Brasília).

São Carlos, 12 de abril de 2021.
Setor de Contratos e Licitações

SERVIÇO AUTÔNOMO DE 
ÁGUA E ESGOTO DE SÃO CARLOS

AVISO DE LICITAÇÃO N° 2.02.2021 
PROCESSO N° 0777/2021

OBJETO: Contratação de empresa para a execução de reparos de vazamentos em 
redes e ramais de abastecimento de água no município de São Carlos, conforme edital 
e seus anexos. MODALIDADE: Tomada de Preços pelo Regime de Preço Global 
e Tipo Menor Preço. ENCERRAMENTO: 30/04/2021 às 9h (horário de Brasília). 
O Edital poderá ser examinado, na íntegra, a partir das 16h de 13/04/2021, pelo site 
www.saaesaocarlos.com.br, opção licitações.

São Carlos, 12 de abril de 2021.
Setor de Contratos e Licitações

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA
AVISO DE LICITAÇÃO

A Prefeitura Municipal de Louveira informa que realizará o Pregão Eletrônico nº 
013/2021, objetivando o registro de preços de medicamentos, no dia 26 de abril de 
2021, às 09:30 horas. O edital em inteiro teor estará à disposição dos interessados na 
internet, nos endereços eletrônicos www.bbmnetlicitacoes.com.br e 
www.louveira.sp.gov.br. Outras informações pelo telefone (19) 3878-9700.  Louveira, 
12 de abril de 2021. MARCELO SILVA SOUZA - Secretário de Administração.

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 
008/2021 - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 040/2021 (RESUMIDO). Objeto: REGISTRO 
DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA/

HIGIENE PARA DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIENTE - SP, PELO PE-
RÍODO DE 12 MESES. Abertura: 26/04//2021, às 9h. TIPO DE LICITAÇÃO: Menor Preço por item. O 
edital e seus anexos encontram-se disponíveis no Depto de Licitação, no Paço Municipal, localizado 
na Rua Thomaz Martins Parra n.º 80 – Oriente (SP), de segunda a sexta-feira, das 08h às 11h e dás 
13h às 17h, através do telefone (0XX14) 3456-2043, de segunda a sexta-feira ou no site WWW.orien-
te.sp.gov.br  ORIENTE/SP, 09 de abril de 2021 - GERALDO MATHEUS MORIS - Prefeito Municipal

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ORIENTE

MUNICÍPIO DE DOIS CÓRREGOS
Departamento de Licitações, Contratos e Convênios

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO 
PROCESSO: 61-2021 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 34/2021

Objeto: Registro de preços para futura e eventual aquisição de itens de papelaria, de acordo com 
as necessidades do Município, pelo período de 12 (doze) meses. Início do cadastro das propos-
tas: 14/04/2021, às 09:00 horas. Início da disputa de preços: 27/04/2021, às 09:00 horas. Lo-
cal: www.bll.org.br. Edital na íntegra: À disposição dos interessados no site www.doiscorregos.
sp.gov.br. Informações pelo e-mail licitacao@doiscorregos.sp.gov.br em dias de expediente.

Ruy Diomedes Favaro - Prefeito Municipal

Serviço de Água, Esgoto
Meio Ambiente do

Município de Araras
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2021: 
Objeto: Aquisição parcelada de 500 (qui-
nhentas) toneladas de Hidróxido de Cálcio em 
suspensão Aquosa – Ca (OH)2 19% A 21%, 
conforme especifi cações contidas no Termo 
de Referência – Anexo I do referido edital.
Valor Total Estimado:  R$ 486.166,65
Prazo de Execução: 12 (doze) meses. 
Sessão Pública: 26/04/2021 às 08h30min. 

Aviso Importante aos Licitantes
O SAEMA - Serviço de Água e Esgoto do 
Município de Araras, torna público para co-
nhecimento aos interessados, devido a pan-
demia do novo coronavírus (COVID-19), o 
qual atualmente estamos enfrentando, suge-
rimos que as empresas interessadas em par-
ticipar dos nossos certames, enviem apenas 
um representante para as sessões, para que 
possamos cumprir as orientações dos órgãos 
de saúde, e preservar a proteção tanto dos 
colaboradores das empresas, quanto dos co-
laboradores da Autarquia.
Retirada do Edital: O Edital com condi-
ções de participação, especifi cações e de-
mais informações estará à disposição dos 
interessados para conhecimento e retirada 
na Rua Ciro Lagazzi, nº 155, Jd. Cândida - 
Araras-SP, das 8h00min às 12h00min e das 
14h00min às 17h00min. Também poderá ser 
solicitado através do e-mail: compras5@sa-
ema.com.br. Informações: (19) 3543-5517.

Araras, 12 de abril de 2021.
Alexandre Faggion Castagna

Presidente Executivo
Tathiana de F. Gil Privatti

Chefe da Divisão de Compras e Licitações

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO EXTREMO NOROESTE DE SÃO PAULO - CIENSP
CNPJ 07.309.266/0001-60

Consórcio Intermunicipal do Extremo Noroeste de São Paulo, CNPJ 07.309.266/0001-60. Processo 
Licitatório 03/2021. Tomada de Preço 01/2021. Objeto: elaboração do Plano Regional de Gestão Inte-
grada de Resíduos Sólidos para o Extremo Noroeste de São Paulo, referente ao Convênio 008/2020 
– MMA, Processo 02000.002661/2020-57, celebrado com a União, por intermédio do Ministério do 
Meio Ambiente; registrado na Plataforma +Brasil sob nº 901005/202. Considerando as razões fáticas 
e de direito discorridas pela CPJL, na decisão exarada em 05 de Abril de 2021, decido CONHECER 
dos recursos das empresas Amplar Engenharia e Gestão Ambiental e Líder Engenharia e Gestão de 
Cidades Ltda. ME e quanto ao MÉRITO negar-lhes provimento, mantendo-se em seus exatos termos 
a decisão recorrida.

Andradina-SP, 09 de Abril de 2021
Otávio Augusto Giantomassi Gomes - Presidente

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO EXTREMO NOROESTE DE SÃO PAULO - CIENSP
CNPJ 07.309.266/0001-60

TOMADA DE PREÇOS N.º 01/2021.
OBJETO: Contratação de empresa qualificada para elaboração do Plano Regional de Gestão Inte-
grada de Resíduos Sólidos para o Extremo Noroeste de São Paulo, referente ao Convênio 008/2020 
– MMA, Processo 02000.002661/2020-57, celebrado com a União, por intermédio do Ministério do 
Meio Ambiente; registrado na Plataforma +Brasil sob nº 901005/2020.
COMUNICADO DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO. FICA DESIGNADO PARA O DIA 
16/04/2021 AS 09:00 HS A REALIZAÇÃO DA SESSÃO DA LICITAÇÃO PUBLICA, PARA RETOMADA 
DO JULGAMENTO DO CERTAME SUPRA.

Andradina/SP, 12 de Abril de 2021
OTAVIO AUGUSTO GIANTOMASSI GOMES – PRESIDENTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE HERCULÂNDIA
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 006/2021 – PROCESSO LICITATÓ-
RIO Nº 010/2021 (RESUMIDO). Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE TESTE 
RÁPIDO COVID-19 ANTÍGENO AG, PARA SEREM UTILIZADOS PELO DEPARTAMENTO DE SAÚDE DE HERCU-
LÂNDIA, PELO PERÍODO DE 12 MESES. Abertura: 27/04/2021 às 11h. TIPO DE LICITAÇÃO: Menor preço por item. O 
edital e seus anexos encontram-se disponíveis no Depto de Licitação, no Paço Municipal, Rua Euclides da Cunha, nº 308 
(centro), nesta cidade de Herculândia (SP), ou através do telefone (0XX14) 3486-9090, de segunda a sexta-feira, das 07h 
às 13h, no site www.herculandia.sp.gov.br   

HERCULANDIA/SP, 12 de abril de 2021.
PAULO SERGIO DE OLIVEIRA

PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE HORTOLÂNDIA
AVISO - O Município de Hortolândia torna público aos 
interessados, a REABERTURA do Pregão Eletrônico Para 
Registro de Preços 39/21, Edital 48/21, PMH 449/21, bjeto: 

“Aquisição de Suplementos alimentares/dietas enterais pediátricas, nos 
termos das especificações contidas no ANEXO I – Memorial Descritivo”.
Cadastro das Propostas iniciais/documentos de habilitação até: 26/04/21 
às 08h30 - Início do Pregão (fase competitiva):26/04/21 às 09h00.
Tempo de Disputa:10 minutos. Para todos as referências de tempo 
será observado o horário de Brasília (DF).Local: www.bbmnetlicitacoes.
com.br.Além da plataforma eletrônica disponível no website, o Edital e 
seus anexos poderão ser obtidos no sítio eletrônico oficial da Prefeitura: 
www.hortolandia.sp.gov.br ou junto ao Departamento de Suprimentos, 
localizado na Rua José Cláudio Alves dos Santos, 585, Remanso 
Campineiro, no Município de Hortolândia – SP, no horário das 09:00 às 
12:00 horas e das 13:00 às 15:00 horas, mediante o recolhimento aos 
cofres públicos da importância do equivalente ao custo por folha da 
Administração.Hortolândia, 12 de abril de 2021.Ieda Manzano de Oliveira/
Secretária Municipal de Administração e Gestão de Pessoal.

ABERTURA DE LICITAÇÃO
Encontra-se aberta no Complexo Hospitalar Padre Bento, a licitação na modalidade Pregão 
Eletrônico nº 037/2021, referente ao Processo SES-PRC-2020/36678, oferta de compra nº 
090171000012021OC00055, cujo objeto é a PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA HOSPI-
TALAR
O início do prazo para Envio da Proposta Eletrônica será dia 13/04/2021 e a Abertura da Sessão 
Pública será dia 27/04/2021, às 09:00 horas no sitio www.bec.fazenda.sp.gov.br.
O edital na íntegra também estará disponível para consulta e retirada no site www.imprensaoficial.
com.br.

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
COMPLEXO HOSPITALAR PADRE BENTO

A PREFEITA FLAVIA COMITTE DO NASCIMENTO FAZ SABER 
QUE SE ENCONTRA ABERTO O SEGUINTE PROCESSO 
LICITATÓRIO:

Pregão Eletrônico N° 12/2021 – Edital nº 23/2021 - Processo 
N° 3197/2021 - Objeto: Registro de Preços para Aquisição de 
Larvicida e Raticida para Seção de Vigilância Ambiental pelo 
período de 12 meses - Início do prazo para Envio da Proposta 
Eletrônica: A partir das 10h00m do dia 13/04/2021 até as 17h00m 
do dia 05/05/2021. Início da disputa de preços: 06/05/2021 às 
09h30m. Local Portal: Bolsa de Licitações do Brasil – BLL www.
bll.org.br. O edital encontra-se disponível no site da Bolsa de lici-
tações e leilões do Brasil www.bll.org.br e no site https://transpa-
rencia.ubatuba.sp.gov.br/home/

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIRADOURO
AVISO DE LICITAÇÃO - EDITAL RESUMIDO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 076/2021 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2021
REGISTRO DE PREÇOS Nº 015/2021

Início: 12/04/2021 - Encerramento: 29/04/2021 - Horário: 09h00. Abertura da
Sessão: 29/04/2021 - Horário: 09h00. Endereço Eletrônico: www.viradouro.sp.gov.
br (http://191.5.98.25:8079/comprasedital/). Tipo: Menor Valor Unitário. Objeto: Registro
de preços para aquisição futura e parcelada de ração para gatos e cachorros que estão 
em recuperação no centro de zoonoses. 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 cópia 
digital do Edital e seu(s) Anexo(s), poderá ser retirada junto do site http://www.viradouro.
sp.gov.br/ ou através do e-mail pregão.viradouro@gmail.com. Demais publicações 
referentes ao certame estarão disponíveis através do site: www.viradouro.dioe.com.br.

Viradouro/SP, 12 de abril de 2021. Daniela de Souza Lima - Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIRADOURO
AVISO DE LICITAÇÃO - EDITAL RESUMIDO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 077/2021 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2021 
REGISTRO DE PREÇO Nº 016/2021

Início: 12/04/2021 - Encerramento: 29/04/2021 - Horário: 14h00min. Abertura 
dos Envelopes: 29/04/2021 - Horário: 14h00min. Tipo: Menor Valor Unitário. Objeto: 
Contratação de empresa para efetuação de exames laboratoriais, para os pacientes 
usuários do SUS, do município de Viradouro. 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, 12 de abril de 2021. Daniela de Souza Lima - Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 022/2021.

PROCESSO Nº 055/2021 - EDITAL Nº 027/2021
OBJETO: AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS, EQUIPAMENTOS, E 
MOBILIÁRIOS EM GERAL PARA AS CRECHES SANTA CLARA E BENEDITO 
MONTEIRO E PROJETO CAIS (CENTRO DE AÇÕES INTEGRADAS). Data/Horário 
09:00 horas (Horário de Brasília) do dia 26 de abril de 2021, no site www.bll.org.br (Bolsa 
de Licitações e Leilões). O Edital estará disponível no www.bll.org.br (Bolsa de Licitações e 
Leilões) e no site da prefeitura www.serrana.sp.gov.br ou pessoalmente no Paço Municipal à 
Rua Tancredo de Almeida Neves, nº 176 (Departamento de Licitações) Serrana-SP. Melhores 
informações poderão ser obtidas através do telefone (16) 3987-9897 e 3987-9883. 

Serrana, 12 de abril de 2021. Leonardo Caressato Capiteli - Prefeito Municipal
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 023/2021.

PROCESSO Nº 056/2021 - EDITAL Nº 027/2021
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE GÁS DE PETRÓLEO 
LIQUEFEITO, COM ENTREGA DE FORMA PARCELADA, PELO PERÍODO DE 
12 (DOZE) MESES, PARA O ABASTECIMENTO DE DIVERSOS SETORES DA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA. Data/Horário 14:00 horas (Horário de 
Brasília) do dia 26 de abril de 2021, no site www.bll.org.br (Bolsa de Licitações e Leilões).   O 
Edital estará disponível no www.bll.org.br (Bolsa de Licitações e Leilões) e no site da prefeitura 
www.serrana.sp.gov.br ou pessoalmente no Paço Municipal à Rua Tancredo de Almeida Neves, 
nº 176 (Departamento de Licitações) Serrana-SP. Melhores informações poderão ser obtidas 
através do telefone (16) 3987-9897 e 3987-9883. 

Serrana, 12 de abril de 2021. Leonardo Caressato Capiteli - Prefeito Municipal

Secretaria de Habitação

Processo Digital nº: 0031302-87.2020.8.26.0053 - Classe: Assunto: Cumprimento de 
sentença - Convênio 
Exequente: Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São 
Paulo - CDHU 
Executado: Associação dos Moradores do Jardim Nove de Julho Justiça Gratuita 
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 15 DIAS 
PROCESSO Nº 0031302-87.2020.8.26.0053 
O (A) MM. Juiz(a) de Direito da 3ª Vara de Fazenda Pública, do Foro Central - Fazenda 
Pública/Acidentes, Estado de São Paulo, Dr (a). LUIS MANUEL FONSECA PIRES, na 
forma da Lei, etc.
FAZ SABER a(o) ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO JARDIM NOVE DE JULHO, 
CNPJ 67.129.924/0001-63, com endereço à Rua Cristovão de Oliveira, 93, Jardim Nove 
de Julho, CEP 03952-000, São Paulo - SP, que lhe foi proposta uma ação de 
Cumprimento de sentença por parte de Companhia de Desenvolvimento Habitacional e 
Urbano do Estado de São Paulo - CDHU, tendo sido julgados PROCEDENTES os 
pedidos para determinar que a ré (i) forneça os documentos solicitados na inicial, já que 
advêm de obrigações acessórias do convênio firmado entre as partes, (ii) preste contas 
sobre o saldo remanescente no valor de R$57.625,88 e na hipótese de não atender esta 
obrigação deverá (iii) ressarcir o respectivo valor segundo a tabela prática do TJSP a 
partir da distribuição desta ação e com juros nos termos da Lei n. 11.960/09 desde a 
citação. Em relação à sucumbência, condenado o vencido a suportar as custas 
processuais e a verba honorária da parte contrária no percentual mínimo do valor da 
causa, a ser apurada em execução, nos termos do art. 85, §3º do Código de Processo 
Civil. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua 
CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 
15 dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, apresente resposta. Não 
sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado 
curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. 
NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 20 de janeiro de 2021.

EDITAL DE CITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão Eletrônico nº 23/2021

Processo de Compras nº 41/2021

LICITAÇÃO DESTINADA A 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 COMPLEMENTAR Nº 147, DE 7 DE AGOSTO 
DE 2014.

OBJETO: Registro de preços para aquisição de leite em pó, conforme edital e seus anexos.
Valor Estimativo: R$ 48.000,00 (quarenta e oito mil reais). 

RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: até às 8 horas 30 minutos do dia 27 de abril de 2021.
ABERTURA DAS PROPOSTAS: Dia 27 de abril de 2021 às 8 horas 30 minutos.
INÍCIO DA DISPUTA DE PREÇOS: Dia 27 de abril de 2021 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, 12 de abril de 2021.
André Almeida Morais

Secretário Municipal da Administração

Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto
Estado de São Paulo

Secretaria da Administração

AVISOS DE LICITAÇÃO
Processo nº 10852/21 - Pregão Eletrônico nº 55/21 - Interessado: Secretaria de Saúde - 
Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de coleta, 
transporte, tratamento e destinação final de resíduos de serviços de saúde e animais 
mortos de pequeno porte. Recebimento das propostas dos lotes: até às 8h30 do dia 28 de 
abril de 2021 - Abertura das propostas dos lotes: a partir das 9h00 do dia 28 de abril de 
2021 - Início da disputa de preços: a partir das 9h30 do dia 28/04/21.
Processo nº 7925/21 - Pregão Eletrônico nº 56/21 - Interessado: Secretaria de Saúde - 
Objeto: Aquisição de materiais hospitalares. Recebimento das propostas dos lotes: até às 
9h00 do dia 29 de abril de 2021 - Abertura das propostas dos lotes: a partir das 9h30 do 
dia 29 de abril de 2021 - Início da disputa de preços: a partir das 14h30 do dia 29/04/21.
Processo nº 6445/21 - Pregão Eletrônico nº 57/21 - Interessado: Secretaria de Segurança 
- Objeto: Aquisição de etilômetro. Recebimento das propostas dos lotes: até às 8h30 do 
dia 30 de abril de 2021 - Abertura das propostas dos lotes: a partir das 9h00 do dia 30 de 
abril de 2021 - Início da disputa de preços: a partir das 9h30 do dia 30/04/21. 
Disponibilidade do Editais: a partir de 14/04/2021, no portal eletrônico: 
www.licitacoes-e.com.br

Franca, 12 de abril de 2021.
Marcelo Henrique do Nascimento

Presidente da Comissão Permanente de Licitações / Pregoeiro

MUNICÍPIO DE FRANCA

AVISO DE LICITAÇÃO - Pregão nº 084/2021-Eletrônico-Processo Administrativo: 
PMC.2020.00034535-72 -Interessado: Secretaria Municipal de Administração 
-Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços de limpeza, asseio e 
conservação predial, com a disponibilização de mão de obra, equipamentos, utensílios 
e materiais de limpeza -Recebimento das Propostas do lote 01: das 08h do dia 
27/04/21 às 09h do dia 28/04/21 -Abertura das Propostas do lote 01: a partir das 09h 
do dia 28/04/21 -Início da Disputa de Preços: a partir das 10h do di a 28/04/21 
-Disponibilidade do Edital: a partir de 13/04/21, no portal eletrônico 
www.licitacoes-e.com.br. Esclarecimentos adicionais com o Pregoeiro Raphael 
Bernardes pelo telefone (19) 2116-0641. Campinas, 12 de abril de 2021 - MARCELO 
GONÇALVES DE SOUZA - Diretor do Departamento Central de Compras

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2021

Tipo: menor preço. Objeto: perfuração de um poço tubular profundo no bairro Jardim Adria-
nita. Data da sessão, horário e local: 29/04/2021, às 09:00 horas, à Rua João Bento, 40. 
Edital em: www.saaegarca.sp.gov.br. Garça, 12/04/2021 – Andre Pazzini Bomfim - Diretor 
Executivo.

ABERTURA TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2015- Tipo menor preço. Objeto: 
Contratação de empresa de engenharia para substituição da cobertura metálica do 
almoxarifado, com fornecimento de materiais e mão de obra. Data: 03/12/2015 às 09:00 
horas, à R. João Bento, nº 40. Edital: www.saaegarca.sp.gov.br. Garça, 12/11/2015 - 
Ary Marino Filho - Diretor Executivo.

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUAS E ESGOTOS
AUTARQUIA MUNICIPAL

CNPJ: 48.211.262/0001-21 - IE 315.087.331.117
 Rua João Bento, 40 - Bairro Cascata - CEP 17400-000 -  (14) 3407-2480 - Garça/SP

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABREÚVA

PREGÃO PRESENCIAL N.º 006/2021
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR.
Os interessados poderão examinar, gratuitamente, o Edital e seus anexos, nos dias úteis, no 
horário das 08:00 às 17:00 horas, no quadro de avisos da Prefeitura Municipal de Cabreúva, sito 
à Rua Floriano Peixoto, nº 158 – Centro, podendo adquiri-lo junto ao Departamento de Compras e 
Licitações, em CD -ROM a ser retirado no referido endereço, mediante entrega, de mídia virgem, 
no mesmo endereço ou ainda, gratuitamente, através de “download” junto a “home page” des-
ta Prefeitura, na Internet, no endereço de acesso http://www.cabreuva.sp.gov.br. Os envelopes 
contendo proposta e documentos serão recebidos no Departamento de Compras da Prefeitura 
Municipal de Cabreúva, no dia 26 de abril de 2021, até as 09:30 horas, iniciando a sua abertura 
às 10:00 horas.

CABREÚVA, 12 DE ABRIL DE 2021.
ANTÔNIO CARLOS MANGINI

PREFEITO MUNICIPAL

AVISO DE LICITAÇÃO

International School Serviços de Ensino, Treinamento e 
Editoração Franqueadora S.A.
CNPJ 18.082.788/0001-98 - NIRE 3530048669-2

Aviso aos Acionistas
International School Serviços de Ensino, Treinamento e Editoração Franqueadora S.A. (“Companhia”) comunica aos seus acionistas, em 
atendimento ao disposto no artigo 133 da Lei nº 6.404/76, que os documentos e informações relacionados à Assembleia Geral Ordinária de 2021 
encontram-se à disposição dos acionistas na sede da Companhia, na Rua Doutor Amâncio de Carvalho, nº 182, sala 411, Vila Mariana, São Paulo/SP, 
CEP 04012-080. Alternativamente, os documentos e informações relacionados à Assembleia Geral Ordinária de 2021 poderão ser enviados pela 
Companhia por e-mail, cabendo ao acionista, neste caso, enviar uma solicitação de envio ao endereço de e-mail cesar.faroli@internationalschool.
global, nos termos da IN DREI nº 81 de 10 de junho de 2020. São Paulo, 13/04/2021. Ulisses Borges Cardinot - Diretor Presidente. 

EDITAL DE CITAÇÃO expedido nos autos da Ação de Usucapião, PROCESSO Nº 1105442-36.2017.8.26.0100 O(A) MM. 
Juiz(a) de Direito da 2ª Vara de Registros Públicos, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Juliana Dias 
Almeida de Filippo, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) MANGRO TÊXTIL S/A (MASSA FALIDA) p/ adm. judicial Adnan 
Agdel Kader Salem, FRANCISCO DE SALES DA SILVA, DILMA CAROLINA DIAS DA SILVA, SILVIO BATISTA DE 
JESUS, IVONEIDE BRAZ DE JESUS, BELIK EMPREENDIMENTOS, PARTICIPAÇÕES LTDA, SEBS 
EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA, SIKRAS ADMINISTRAÇÃO, PARTICIPAÇÕES LTDA e YVANY 
GRANDES MESQUITA, réus ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais interessados, bem como seus cônjuges e/ou 
sucessores, que Jose Szachnowicz e Léa Szachnowicz ajuizaram ação de USUCAPIÃO, visando declaração de domínio 
sobre imóvel situado na Rua Roque Victor Vasto, nº 35 e 39, Brás, CEP 03010-050, São Paulo-SP, alegando posse mansa 
e pacífica no prazo legal. Estando em termos, expede-se o presente edital para citação dos supramencionados para 
contestarem no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a fluir após o prazo de 20 (vinte) dias da publicação deste edital. Não 
sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente 
edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. 

EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos autos do PROCESSO Nº 1030860-76.2020.8.26.0224. O(A) MM. 
Juiz(a) de Direito da 9ª Vara Cível, do Foro de Guarulhos, Estado de São Paulo, Dr(a). ANA CAROLINA MIRANDA DE 
OLIVEIRA, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a Valdinei Vieira dos Santos - ME CNPJ 14.786.595/0001-67, que Ananias 
Resplandes de Brito ajuizou ação de execução, para cobrança de R$ 6.293,41 (set/2020), referente aos cheques 1990 e 1991, 
Banco Santander, ag. 0766, c/c 13.00497-7. Estando a executada em lugar ignorado, expede-se edital, para que em 3 dias, a 
fluir do prazo supra,pague o débito atualizado, com os honorários de 10% reduzidos pela metade ou apresente embargos em 
15 dias, podendo, nesses 15 dias depositar 30% do débito e solicitar o parcelamento do saldo em 6 vezes, com juros de 1% ao 
mês, sob pena de expedição de mandado de penhora e avaliação para praceamento de tantos bens quantos bastem para 
garantia da execução, nomeando-se curador especial em caso de revelia. Será o edital afixado e publicado na forma da Lei. 
NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Guarulhos, aos 08 de abril de 2021.                                                                    [13,14] 

7ª  Vara Cível - Foro Central Cível/SP. 7º Ofício. 
Edital de Citação. Prazo 20 dias.Processo nº 1052006-70.2014.8.26.0100/01.O Dr. Sang Duk Kim, Juiz de Direito da 7ª 
Vara Cível, Foro Central/SP, FAZ SABER a Adriano Macet de Oliveira CPF 018.677.897-01, que TOTVS S/A ajuizou 
incidente de desconsideração de personalidade jurídica da executada Fiorestta Cosmética Ltda. CNPJ 28.687.630/0001-
03, incluindo o sócio Adriano Macet de Oliveira, no pólo passivo da presente ação. Estando o sócio da executada em 
lugar ignorado, expede-se edital de citação, para que em 15 dias a fluir do prazo supra, se manifeste e requeira as 
provas cabíveis (art. 135 do CPC), 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. SANG DUK KIM. Juiz de Direito. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 30 DIAS, expedido nos autos da Ação de Usucapião, PROCESSO Nº 1008591-
53.2018.8.26.0405O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 7ª Vara Cível, do Foro de Osasco, Estado de São Paulo, Dr(a). 
WILSON LISBOA RIBEIRO, na forma da Lei, etc.FAZ SABER aos réus ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais 
interessados, bem como seus cônjuges e/ou sucessores, que Isabel Cristina Cardoso ajuizou(ram) ação de USUCAPIÃO 
EXTRAORDINÁRIO, visando a declaração, por sentença, do domínio da requerente sobre o imóvel tipo apartamento 
registrado junto ao Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Osasco sob a matrícula nº 74.827, inscrito junto à 
Prefeitura de Osasco/SP sob o nº 23223-62-19-0251-01-005-03, em relação ao qual alega 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 30 dias, apresentem 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. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Osasco, aos 03 de fevereiro de 2021.       [13,14] 

Edital de Citação Processo nº: 1003617-82.2020.8.26.0152 - Prazo de 20 dias - O Dr. Diogenes Luiz de Almeida 
Fontoura Rodrigues, MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível do Foro da Comarca de Cotia/SP. FAZ saber a José 
Luiz Bicudo Paranhos (CPF nº 006.077.978-00) e Rachel Maria Bicudo Paranhos (RG nº 3.045.455), que 
Fabio Luís Carignani e outros, ajuizaram uma ação Adjudicação Compulsória, alegando em síntese aquisição 
aos direitos sobre o imóvel sito Chácara da Represinha, localizado na Rua Amazonas, nº 0, adquirido por 
compromisso de compra e venda de José Carignani e Wanny Chiovatto Carignani, já falecidos. Estando os réus 
em lugar incerto e não sabido, foi deferida a citação por edital, para que em 15 dias, a fluir após o prazo do edital, 
conteste a ação sob pena de presumir como verdadeiros os fatos articulados na inicial. Será o edital afixado e 
publicado na forma da lei. NADA MAIS.Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 02 de dezembro de 2020. 

 
EDITAL DE CITAÇÃO – PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos autos da Ação de Usucapião, PROCESSO Nº 1005037-
61.2018.8.26.0292. O MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro de Jacareí, Estado de São Paulo, Dr. Maurício Brisque Neiva, na 
forma da Lei, etc. Faz saber a todos quantos o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem, em especial a CARLOS ZERBINI 
(CPF 045.359.878-15) E MIROSLAV TOMAZEK (qualificação desconhecida), 3ºs interessados, réus ausentes, incertos e/ou 
desconhecidos, seus herdeiros ou sucessores que JOSÉ XAVIER ARAÚJO BRANDÃO e outros ajuizaram ação de Usucapião, 
objetivando a declaração de domínio sobre o imóvel designado pelo lote 175 de formato irregular, com frente para a Estrada do Bosque, 
com área total de 1.498,00 m2, conforme mapa do loteamento denominado PORTO VELHO. registrado no Cartório do Registro de 
Imóveis de Jacareí, sob nº 8 do Registro Especial às fls. 06 e inscrição nº 04. Cadastro na Prefeitura Municipal de Jacareí número 
44133-61-05-0106-00-000. Imóvel esse cuja posse é mantida de forma mansa e pacifica há mais de 20 anos pelos autores. Estando 
em termos, expediu-se o presente edital de CITAÇÃO, para que no prazo de 15 dias úteis, após fluir o prazo de 20 dias supra, 
querendo ofereçam defesa, sob pena de presumirem-se como verdadeiros os fatos alegados na inicial nos termos dos artigos 344 e 
355, II do NCPC. ficando advertidos que será nomeado curador especial em caso de revelia nos termos do artigo 257, IV. Será o 
presente edital afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Jacareí, aos 06 de abril de 2021. 
 
Edital de Citação com Prazo de 20 dias úteis PROCESSO Nº 1019297-33.2018.8.26.0361. O Dr. Domingos Parra Neto, Juiz de Direito 
da 2ª Vara Cível do Foro da Comarca de Mogi das Cruzes/SP. Faz Saber a CPLAM ENGENHARIA EIRELI ME. CNPJ n° 
17.062.713/0001-82 e a SUNIGA INCORPORADORA E EMPREENDIMENTOS LTDA –ME, CNPJ n° 21.999.2999/0001-00, na 
pessoa de seu sócio CLAUDIO CORDEIRO BARBOSA, CPF 124.116.108-90 que por parte de EDSON DA SILVA JUNIOR foi 
ajuizada ação Declaratória de Nulidade de Negócio Jurídico, c/c Pedido de devolução de valores pagos e Indenização de Danos Morais 
pelo procedimento comum, objetivando a condenação dos réus na quantia de R$ 50.290,00 (Fevereiro/2018) referente a nulidade do 
Instrumento Particular de Cessão de Direitos Sobre Fração Ideal”, datado em 10/01/2016, na aquisição da GLEBA 42 -1.000 m². 
conforme documentos anexos aos autos. Estando os réus em local ignorado, expediu-se o presente edital de CITAÇÃO, para que no 
prazo de 15 dias úteis, após fluir o prazo de 20 dias úteis supra, querendo ofereçam defesa, sob pena de presumirem-se como 
verdadeiros os fatos alegados na inicial. ficando advertidos que será nomeado curador especial em caso de revelia nos termos do artigo 
257, IV. Será o presente edital afixado e publicado na forma da Lei. Mogi das Cruzes, 06/04/2021. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1040927-21.2019.8.26.0100. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 25ª Vara 
Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). LEILA HASSEM DA PONTE, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) CRIS 
CORREA EDITORIAL LTDA, CNPJ 06.276.953/0001-63, na pessoa de Cristiane Rogério Corrêa de Almeida que ALLEXINCASA 
EDIÇÕES LTDA ajuizou ação de Exigir Contas, objetivando a procedência da ação para determinar a devolução à Autora pela Ré dos 
valores incontroversos que estão sob sua posse, no montante de R$64.159,90 (Maio/2019) referente contrato verbal firmado em 10 de 
junho de 2018, cujo objeto era a prestação de serviços, consistente na produção, gestão, distribuição e administração financeira e 
editorial da 1ª edição do Art Book Decornautas + Revista POPSE. Estando a ré em local ignorado, expediu-se o presente edital de 
CITAÇÃO, para que no prazo de 15 dias úteis, após fluir o prazo de 20 dias úteis supra, apresente as contas ou conteste a ação nos 
termos do artigo 550 do Código de Processo Civil, sob pena de presumirem-se como verdadeiros os fatos alegados na inicial. ficando 
advertidos que será nomeado curador especial em caso de revelia nos termos do artigo 257, IV. Será o presente edital, por extrato, 
afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 08 de março de 2021. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 30 DIAS. PROCESSO Nº 1083996-06.2019.8.26.0100. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 22ª Vara 
Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). FERNANDO HENRIQUE DE OLIVEIRA BIOLCATI, na forma da Lei, etc. 
FAZ SABER a(o) FERNANDA MARANI, CPF 274.480.068-60 e MILTON ALVES FIGUEIREDO, CPF 919.118.938-15, que por 
parte de RENALCLASS CLINICA DE NEFROLOGIA LTDA. foi ajuizada ação de Cobrança pelo procedimento Comum, objetivando 
a condenação dos réus ao pagamento de R$14.400,00 (Agosto/2019) referente débitos relativos a sessões de hemodiálise não pagas 
a partir de 01 de junho de 2.016, totalizando o valor de R$14.400,00. Estando os réus em local ignorado, expediu-se o presente edital de 
CITAÇÃO, para que no prazo de 15 dias úteis, após fluir o prazo de 30 dias úteis supra, 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, sob pena 
de presumirem-se como verdadeiros os fatos alegados na inicial. Ficando advertidos que será nomeado curador especial em caso de 
revelia nos termos do artigo 257, IV. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e 
passado nesta cidade de São Paulo, aos 08 de março de 2021. 
 
Edital de Citação com prazo de 20 dias úteis Processo Digital nº 1013075-43.2020.8.26.0114. O Dr. Ricardo Hoffmann, Juiz de Direito 
da 3ª Vara Cível do Foro da Comarca de Campinas/SP., Faz saber a MARIANE DE OLIVEIRA ALVES, CPF 427.547.288-80, que 
por parte de ÁTRIA VEÍCULOS LTDA - ME foi ajuizada ação Monitoria, objetivando a condenação da ré ao pagamento de multa 
estipulada, na ordem de R$3.377,20 (Abril/2020), conforme documentos anexos aos autos. Estando a ré em local ignorado, expede-se 
edital para que no prazo de 15 dias úteis, após o prazo supra, pague o débito isento de custas, arcando, todavia, com o pagamento de 
honorários advocatícios de 5% do valor atribuído à causa ou ofereça embargos, sob pena de constituir-se de pleno direito o título 
executivo, convertendo-se o mandado inicial em mandado executivo, nos termos do artigo 701/702 do CPC. ficando advertidos que 
será nomeado curador especial em caso de revelia nos termos do artigo 257, IV. Será o presente edital afixado e publicado na forma da 
lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Campinas, aos 24 de março de 2021. 
 
Edital de Citação com Prazo 20 dias. PROCESSO Nº 1098156-70.2018.8.26.0100. A Dra. Laura de Mattos Almeida, Juíza de Direito 
da 29ª Vara Cível do Foro Central – Comarca da Capital/SP. Faz Saber a EBM SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA, CNPJ 
nº. 17.211.895/0001-06, na pessoa de seus sócios Evangelista Barbosa do Nascimento e/ou Manoel Vicente Ferreira que por parte de 
CERÂMICA CITY LTDA. foi ajuizada ação de Execução de Título Extrajudicial para cobrança de R$95.486,78 (Março/21). referente 
débitos relativos as duplicatas anexas aos autos. Estando a executada em lugar ignorado, expede-se edital, para que em 3 dias, pague 
a dívida, custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios, fixados em 10% a contar da citação. (Em caso de 
pagamento integral no prazo declinado, os honorários advocatícios poderão ser reduzidos pela metade) ou querendo, oferecer 
Embargos à Execução, em 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, sendo nomeado curador especial em caso de revelia (art. 257, inciso 
IV, do CPC), presumindo-se verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor (Art. 344 do NCPC). Será o presente, afixado e 
publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 18 de março de 2021. 
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 A O senador Jorge Kajuru (Ci-
dadania-GO) divulgou na ma-
nhã desta segunda-feira (12) 
um novo trecho do áudio de 
uma conversa com o presi-
dente Jair Bolsonaro sobre a 
CPI da Pandemia. No novo tre-
cho, Bolsonaro xinga o senador 
Randolfe Rodrigues (Rede-AP) 
e ameaça agredi-lo.

“Se você [Kajuru] não parti-
cipa [da CPI], vem a canalhada 
lá do Randolfe Rodrigues para 
participar e vai começar a en-
cher o saco. Daí, vou ter que 
sair na porrada com um bosta 
desses”, afirmou Bolsonaro em 
áudio divulgado por Kajuru na 
manhã desta segunda-feira (12) 
na “Rádio Bandeirantes”. O tex-
to conta com informações da 
Folhapress. 

No domingo (11), Kajuru ha-
via divulgado gravação de uma 

Bolsonaro chama 
senador Randolfe 
de bosta em áudio

TRECHO DE ÁUDIO. Em conversa gravada com o senador Jorge 
Kajuru, o presidente ofendeu o senador da Rede-AP

Durante conversa, Bolsonaro xinga o senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP) e ameaça agredi-lo

LIAMARA POLLI/DIAESPORTIVO/FOLHAPRESS

conversa telefônica entre ele e 
Bolsonaro. No trecho que veio 
a público, Bolsonaro pedia ao 
senador que ampliasse o es-
copo da CPI para que atingisse 
também prefeitos e governa-
dores. Bolsonaro disse que, se 
os senadores não mudarem o 
escopo da CPI, ampliando para 
investigar as ações de governos 
regionais também, será inves-
tigado apenas o governo fede-
ral e seus aliados. Segundo ele, 
vão ouvir “só gente nossa” para 
produzir “relatório sacana”.

“Se não mudar a amplitude, 
a CPI vai simplesmente ouvir 
o Pazuello, ouvir gente nossa, 
para fazer um relatório sacana. 
Tem que fazer do limão uma li-
monada. Por enquanto, é um 
limão que tá aí. Dá para ser 
uma limonada”, disse ao sena-
dor. Na manhã desta segunda, 

ao conversar com apoiadores, 
Bolsonaro condenou o registro 
e a divulgação do diálogo, suge-
rindo que não sabia que estava 
sendo gravado.

“O que está em voga hoje 
em dia é que eu fui gravado 
numa conversa telefônica, a 
que ponto chegamos no Bra-
sil aqui. Gravado”, disse Bol-
sonaro, segundo imagens di-
vulgadas na internet por um 
apoiador. 

“Não é vazar. É te gravar. A 
gravação é só com autorização 
judicial. Agora, gravar o pre-
sidente e divulgar. E outra, só 
para controle, falei mais coi-
sas naquela conversa lá. Pode 
divulgar tudo da minha parte, 
tá?”, complementou o presi-
dente na porta do Palácio da 
Alvorada.

Kajuru, então, concedeu 

uma entrevista à “Rádio Ban-
deirantes” para explicar ao 
apresentador José Luiz Date-
na. À rádio, Kajuru disse ter avi-
sado a Bolsonaro às 12h40 de 
domingo que, em 20 minutos, 
divulgaria o áudio da conversa. 
Segundo o senador, todos sa-
bem que ele grava conversas 
telefônicas e que já divulgou 
outros diálogos que teve com 
Bolsonaro. Além disso, disse o 
senador, em nenhum momen-
to o presidente pediu que ele 

não publicasse o áudio.
“No caso do presidente Bol-

sonaro, eu avisei ontem [do-
mingo], 12h40, ao ligar para ele 
para contar sobre o requeri-
mento feito, que eu subscrevi, 
do senador Alessandro Vieira, 
nós dois somos do mesmo par-
tido, o Cidadania. Que é exa-
tamente o quê? É estender a 
CPI para governadores e prefei-
tos”, disse Kajuru. “Falei ‘presi-
dente, vou colocar agora, uma 
hora da tarde, a nossa conversa, 

que vai ser importante’. Porque 
foi um desabafo dele. Então, 
eu considerei que aquilo, para 
mim, como várias vezes eu já 
conversei com ele e coloquei 
no ar falas dele, eu voltei a fa-
zer isso porque para mim foi 
uma proteção a ele para mos-
trar ao Brasil inteiro que ele 
está se sentindo prejudicado 
e, repito, usou a palavra saca-
na porque realmente ele estava 
chateado”, afirmou o senador. 
(GSP e FP)

 A A Receita Federal adiou, 
para 31 de maio, o prazo para 
entrega da declaração de Im-
posto de Renda da Pessoa Fí-
sica, ano-base 2020. O período 
de ajuste anual, que começou 
em 1º de março, terminaria no 
dia 30 de abril, mas foi prorro-
gado pela Instrução Norma-
tiva nº 2.020/2021, publicada 
nesta segunda (12) no Diário 
Oficial da União.

De acordo com a Receita, 
a prorrogação foi estabeleci-
da como forma de suavizar 
as dificuldades impostas pela 
pandemia de Covid-19, assim 
como aconteceu em 2019. No 
ano passado, o prazo foi es-

Receita Federal adia o prazo 
de entrega da declaração 
Novo prazo se encerrará no dia 31 de maio; prorrogação foi 
estabelecida por causa das dificuldades impostas pela pandemia

de Receitas Federais (DARF), 
gerado pelo próprio programa 
de declaração. Nesse caso, as 
demais cotas poderão ser em 
débito automático.

Para aqueles que não op-
tarem pelo débito automáti-
co, os DARFs de todas as co-
tas poderão ser emitidos pelo 
programa ou pelo Extrato da 
Declaração, disponível no Cen-
tro Virtual de Atendimento 
(e-CAC) no site da Receita Fe-
deral. Também foram prorro-
gados para 31 de maio de 2021 
os prazos de entrega da Decla-
ração Final de Espólio e da De-
claração de Saída Definitiva do 
País, assim como, o vencimen-
to do pagamento do imposto 
relativo a essas declarações.

A Receita destacou ainda 
que disponibiliza diversos ser-
viços aos cidadãos, que podem 
ser acessado sem sair de casa. 
Por meio do e-CAC com uma 
conta gov.br, o contribuinte 
tem acesso, por exemplo, aos 
comprovantes de rendimen-
tos informados. (GSP e AB)

tendido em dois meses, até 
30 de junho. As informações 
são da Agência Brasil. “A me-
dida visa proteger a sociedade, 
evitando que sejam formadas 
aglomerações nas unidades de 

atendimento e demais esta-
belecimentos procurados pe-
los cidadãos para obter docu-
mentos ou ajuda profissional. 
Assim, a Receita Federal con-
tribui com os esforços do go-
verno federal na manutenção 
do distanciamento social e di-
minuição da propagação da 
doença”, explicou, em nota.

Em razão do adiamento, o 
contribuinte que deseja pagar 
o imposto via débito automá-
tico desde a primeira cota de-
verá fazer a solicitação até o dia 
10 de maio. Quem enviar a de-
claração após esta data deverá 
pagar a primeira cota por meio 
de Documento de Arrecadação 

O período de 
ajuste anual, 
que começou 
em 1º de março, 
terminaria no dia 
30 de abril, mas 
foi prorrogado

 A A Índia registrou um re-
corde de 168.912 infecções 
pela Covid-19 em um dia, 
mostraram dados do Minis-
tério da Saúde do país nesta 
segunda-feira (12). Com isso, 
a Índia passa a ser o segundo 
país do mundo com maior 
número de casos da doença, 
ultrapassando o Brasil e fican-
do atrás apenas dos Estados 
Unidos (EUA).

O total de casos registra-
dos na Índia chegou a 13,53 
milhões, ultrapassando os 
13,48 milhões registrados no 
Brasil, de acordo com dados 
do Ministério da Saúde bra-
sileiro. Os EUA lideram o ran-
king dos países com maior 
número de casos, com 31,2 
milhões de infecções. As in-
formações são da Agência 
Brasil. 

Índia é o 2º país com 
mais casos de Covid

A Índia no entanto, é o 
quinto país em número de 
mortos pela Covid-19, atrás de 
EUA, Brasil, Rússia e México. 
O país registrou 170.179 óbi-
tos causados pela doença, en-
quanto o Brasil soma 353.137. 
(Matheus Herbert)

Índia registrou 
um recorde de 
168.912 infecções 
pela Covid-19 em 
um dia, de acordo 
com dados do 
Ministério da 
Saúde do país 
desta segunda-
feira

 A Entrou em vigor nesta se-
gunda-feira as alterações pro-
movidas no Código Brasileiro 
de Trânsito. A principal novi-
dade é ampliação do prazo de 
validade da Carteira Nacional 
de Habilitação (CNH) para dez 
anos no caso de condutores 
de até 50 anos. As mudanças 
foram sancionadas pelo presi-
dente Jair Bolsonaro em outu-
bro do ano passado, quando 
ficou definido que a vigência 
passaria a ocorrer 180 dias 
após a sanção.

Os exames de aptidão fí-
sica e mental para renova-
ção da CNH não serão mais 
realizados a cada cinco anos. 
A partir de agora, a validade 
será de dez anos para moto-
ristas com idade inferior a 50 
anos; cinco anos para moto-
ristas com idade igual ou su-
perior a 50 anos e inferior a 
70 e três anos para motoristas 

Alterações no Código de 
Trânsito começam a valer

Segundo as novas regras, os exames de aptidão física e mental 
para renovação da CNH não serão mais realizados a cada 5 anos
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com idade igual ou superior a 
70 anos.

Haverá mudanças tam-
bém na quantidade de pontos 
que podem levar à suspen-
são da carteira. Atualmente, 

o motorista que atinge 20 
pontos durante o período de 
12 meses pode ter a carteira 
suspensa. Agora, a suspensão 
ocorrerá de forma escalona-
da. (GSP e AB)

 A Com a vacinação de pes-
soas contra a Covid-19 avan-
çando, é importante ficar 
atento ao intervalo entre essa 
aplicação e a de outros imu-
nizantes. Médicos recomen-
dam um prazo entre essas 
duas vacinas para não preju-
dicar os efeitos delas.

Segundo o infectologista 
Hemerson Luz, o intervalo su-
gerido pelos profissionais é 
de 14 dias. A orientação mé-
dica vale para qualquer vaci-
na do calendário ou para in-
fluenza no caso dos grupos 
que serão imunizados contra 
o novo coronavírus.

Essa preocupação não in-
clui, por exemplo, crianças 
que ainda não tiveram tes-
tes comprovando a eficácia 
das atuais vacinas contra a 
Covid-19.

Hemerson Luz explica que 
o intervalo de duas semanas 

Intervalo entre vacinas deve ser 
respeitado, alertam médicos

é recomendado para que a 
vacina consiga gerar resulta-
dos, com a produção de anti-
corpos correspondentes aos 
efeitos de cada imunizante.

O período de 14 dias deve 
ser observado independen-
temente de qual vacina foi 
tomada primeiro. Então, se 
alguém receber imunizante 
contra a Covid-19, deve aguar-
dar pelo menos duas sema-
nas antes de tomar qualquer 
outra vacina e vice-versa.

O infectologista comen-
ta que os calendários foram 
pensados para evitar que uma 
pessoa tenha tomado a vaci-
na contra a influenza e, logo 
depois, chegue a sua vez na 
lista de grupos prioritários da 
campanha contra a covid-19.

“O planejamento vai ser 
feito da seguinte forma: a va-
cinação contra a influenza 
vai começar por crianças e 
gestantes, que não estão in-
cluídas na vacina da covid-19. 
Isso vai dar tempo de respos-
ta para começar a campanha, 
enquanto os mais idosos es-
tão sendo vacinados contra 
a Covid-19”, afirma Hemer-
son Luz.

Se houver, no entanto 
coincidência dos períodos 
de vacinação fica mantida a 
orientação de esperar os 14 
dias para não prejudicar ne-
nhuma das duas. (MH)

Especialistas 
recomendam 
prazo entre 
vacinas contra 
Covid-19 e 
influenza
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O 
aumento do con-
sumo de vídeos 
pelos smartpho-
nes, de acordo 
com o Kantar-Ibo-

pe, apresentou grande par-
ticipação na vida dos brasi-
leiros, mas ainda bem longe 
de alterar os números da 
televisão. Ao contrário. Em 
2020, a audiência individual 
da TV foi a maior em cinco 
anos. Por capitais, Florianó-
polis observou o maior cres-
cimento, com 51 minutos; 
47, em Curitiba; 43, Salva-
dor; 42, Rio de Janeiro, e 41, 
em Porto Alegre. São Pau-
lo aparece na 10ª colocação, 
34 minutos/dia. Também foi 
observado que o “consumo 
do entretenimento soma-
do a necessidade de cone-
xão (restrita por conta do 
isolamento) intensificou as 
conversas nas redes sociais”. 
“BBB” e “A Fazenda” foram os 

Redes sociais repercutem TV programas mais comenta-
dos globalmente. Este mes-
mo levantamento mostrou 
que os conteúdos de vídeo 
geraram mais de 362 mi-
lhões de tweets e a TV aberta, 
entre realities shows – com 
aumento de 373% em rela-
ção a 2019 - e novelas, foi res-
ponsável por mais de 90% 
deles. Especialistas na área 
entendem que a expectativa 
para 2021, por tudo que vem 
acontecendo neste primeiro 
semestre, deve apresentar re-
sultados bem semelhantes.

TV Tudo
Por partes. Na novela 
“Quanto Mais Vida, Melhor”, 
próxima das sete da Globo, 
foi adotada a estratégia de 
gravação por cenário, im-
pondo um ritmo bastante 
puxado ao elenco, também 
em função da pandemia.  As-
sim, por exemplo, já há ce-
nas prontas para o capítulo 
40.

Quase no fim. As reformas 

que a Record promove nas 
instalações de Itapecerica da 
Serra, para receber o “Power 
Couple”, estão praticamente 
concluídas. Falta só alguma 
coisinha. O programa, que 
terá apresentação de Adriane 
Galisteu, vai estrear na pri-
meira quinzena de maio.  

Final. No próximo sábado, 
às 22h30, o SBT exibe a final 
do “Bake Off Celebridades”. 
As personalidades que dis-
putam o título de Melhor Ce-
lebridade Confeiteira do Bra-
sil, diante da apresentadora 
Nadja Haddad e dos jurados 
Beca Milano e Olivier An-
quier, são Pyong Lee, Dony 
De Nuccio, Marcello Airoldi e 
Renata Dominguez.

Por outra. Já há um traba-
lho no departamento de es-
portes do SBT para reforçar 
a sua equipe de transmissão 
e retaguarda. Alguns nomes 
do mercado, se ainda não fo-
ram, serão procurados nes-
ses próximos tempos. 

REPRODUÇÃO

HORÓSCOPO

MALHAÇÃO – SONHOS
17h45, na Rede Globo

Luiz, Diego e Maré assustam Duca, 
e Nat tenta ajudá-lo. Duca desmaia 
e Nat deixa uma foto em seu bolso 
antes de sair. Jade tenta ensinar 
Cobra a dançar. Lobão repreende 
Nat por ter mentido para ele. Gael 
leva Duca para casa e Dalva se de-
sespera ao ver o neto machucado. 
Cobra pede para Jade confi rmar que 
estava com ele na hora do suposto 
susto a Duca. Karina e Pedro se 
beijam na praça, e Cobra observa. 
Edgard e Lucrécia combinam de 
dar um susto em Nando. Os pais 
de Mari avisam que irão visitá-la. 
Duca encontra a foto em seu casaco 
e fi ca intrigado com a mensagem 
escrita por Nat.

A VIDA DA GENTE
18h20, na Rede Globo

Lourenç o tenta convencer Celina 
a reatar o casamento. Iná  obriga 
Manuela a acordar Rodrigo para 
tomar conta da fi lha que está  doen-
te. Alice recebe a resposta de um 
dos homens para quem enviou o 
e-mail. Rodrigo pega o resultado do 
exame de DNA e vai falar com Ana. 
Iná  recebe um convite de Laudelino 
para um encontro e Manuela tenta 
convencer a avó  a aceitar. Rodrigo 
conversa com Lourenç o depois de 
sair do laborató rio. Celina fala para 
Lú cio que tem certeza de que nã o 
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quer reatar seu casamento. 

SALVE-SE QUEM PUDER
19h30, na Rede Globo

Kyra/Cleyde pede ajuda a Igná-
cio para conquistar os fi lhos de 
Alan. Luna confessa a Zezinho e a 
Ermelinda que está trabalhando 
para Helena. Alan aprecia a forma 
com que Kyra/Cleyde conversa com 
as crianças. Dionice conta a Bia que 
Tarantino terminou com Tammy. 
Bia teme ser rejeitada por Tarantino 
por causa de seu marca-passo. 
Renzo conta a Lúcia que vai ajudar 
Rafael a reerguer a Labrador. Kyra 
tem receio de que Rafael a esqueça 
e volte para Renatinha. Verônica 
elogia a competência de Micaela.

CHIQUITITAS
20h50, no SBT

Carol fala com Junior sobre os 
CupCakes enviados para as chi-
quititas. Junior diz para Armando 
que a próxima vez que ele tomar 
uma decisão sem consultá-lo será 
mandado embora. Samuca faz um 
invento novo para deixar Vivi mais 
feliz. Ele está ofi cialmente apaixo-
nado pela chiquitita, mas não sabe 
como dizer isso. Maria Cecília vai até 
a casa de Shirley e entrega a ela e 
para Eduarda o convite de seu casa-
mento. Todos do orfanato veem na 
internet o vídeo de Rafa comendo o 
CupCake gigante. O garoto fi ca triste 

por não saber que estava sendo 
fi lmado.

GÊNESIS
21h00, na RecordTV

Agar e Anziety trocam juras de 
amor. Abrão faz um alerta às 
mulheres da caravana e pede para 
Lúcifer acompanhá-las. Ayla bebê 
demais e chega bêbada no casa-
mento de Alom e Mila. O faraó fi ca 
encantando com a beleza de Sarai.

IMPÉRIO
21h20, na Rede Globo

José Alfredo começa a contraban-
dear diamantes. Cora insiste em 
falar com Eliane sobre seu cunhado. 
Maria Marta descobre que perdeu 
sua fortuna. José Alfredo encontra 
uma grande riqueza no cofre que Se-
bastião deixou para ele. Maria Marta 
aceita a ajuda de José Alfredo. José 
Alfredo revela a Maria Marta que 
trabalha com o comércio ilegal de 
diamantes. Eliane dá à luz Cristina. 
José Alfredo pede Maria Marta em 
casamento ao saber de sua gravidez. 
Eliane engravida novamente e 
Evaldo sai para comemorar com os 
amigos. Evaldo morre em um aci-
dente. Um garimpeiro encontra um 
grande diamante cor-de-rosa. Eliane 
começa a trabalhar como camelô. 
José Alfredo vê Eliane. Eliane tenta 
falar com José Alfredo, mas fi ca 
impactada ao vê-lo beijar a esposa.

Por Flávio Ricco
Colaboração:  José Carlos Nery

ÁRIES. 
Você contará com criati-
vidade para pensar em 

formas de ganhar mais dinheiro, 
apesar disso poderá ter sonhos 
frustrados e fi nanças bagunçadas. 
No amor, os astros enviam ótimas 
energias para suas relações.

TOURO. 
O desejo de ter mais 
liberdade, sair da mes-
mice e viver experiên-

cias diferentes deve tomar de você 
hoje. Importante agir com respon-
sabilidade. Caso esteja solteiro há 
chance de iniciar um romance.

GÊMEOS. 
Hoje você vai querer 
mais liberdade e 
menos monotonia. Só 

tenha cuidado para que esses de-
sejos não te façam agir com frieza 
e agressividade. Pode preferir fi car 
na sua.

CÂNCER. 
Talvez mude objetivos, 
planos e de amizades. 
Os astros podem te 

trazer algumas decepções. Já 
no amor sua sorte muda e você 
pode atrair muitos contatinhos. 
Autoestima em alta.

LEÃO. 
Hoje é dia de rever 
suas ambições na vida 

profi ssional e isso vai te ajudar 
na busca por mais liberdade, 
experiências diferentes e novas 
rotinas. Só tenha cuidado para 
não agir somente pela emoção.

VIRGEM. 
A rebeldia e o modo 
nada convencional vão 
tomar conta de você 

hoje. O desejo de viajar e conhecer 
coisas novas estará em destaque. 
Na área profi ssional pode se sen-
tir frustrado com suas tarefas.

LIBRA. 
Hoje você estará muito 
criativo (a). Pode ter 
ideias inovadoras que 

vão te ajudar  a empreender e se 
transformar no seu próprio chefe. 
Talvez pinte um desânimo para 
realizar as coisas que gosta.

ESCORPIÃO. 
Poderá iniciar ou ter-
minar alguma parceria 
de trabalho. Escute a 

sua intuição. Os astros vão trazer 
um clima tenso que pode te 
deixar inseguro(a), para baixo e 
pessimista.

SAGITÁRIO. 
Vai se sentir incomo-
dado (a) em fazer 

sempre o mesmo serviço. Mesmo 
que sua vontade seja largar o 
emprego, tenha cuidado com 
suas decisões. O momento pede 
que tenha sensatez e juízo!

CAPRICÓRNIO. 
O  desejo de ter auto-
nomia para estar em 
alta e isso vai fazer com 

que tenha difi culdade em aceitar 
palpites como deve realizar suas 
tarefas no trabalho. Cuidado com 
a grana pois há risco de prejuízo.

AQUÁRIO. 
Tudo indica que hoje 
não vai querer ninguém 
te dando ordem, já que 

sua necessidade por independên-
cia estará em alta. Talvez se sinta 
pessimista e com vontade zero de 
lidar com as pessoas.

PEIXES. 
Dia de muitos altos e 
baixos. Pode ter von-
tade conversar sobre 

seus sentimentos e emoções, no 
entanto, tome cuidado para não 
parecer inconveniente. Risco de 
se frustrar com viagens.

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

A leitura 
na medida 
certa.
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O 
aumento do con-
sumo de vídeos 
pelos smartpho-
nes, de acordo 
com o Kantar-Ibo-

pe, apresentou grande par-
ticipação na vida dos brasi-
leiros, mas ainda bem longe 
de alterar os números da 
televisão. Ao contrário. Em 
2020, a audiência individual 
da TV foi a maior em cinco 
anos. Por capitais, Florianó-
polis observou o maior cres-
cimento, com 51 minutos; 
47, em Curitiba; 43, Salva-
dor; 42, Rio de Janeiro, e 41, 
em Porto Alegre. São Pau-
lo aparece na 10ª colocação, 
34 minutos/dia. Também foi 
observado que o “consumo 
do entretenimento soma-
do a necessidade de cone-
xão (restrita por conta do 
isolamento) intensificou as 
conversas nas redes sociais”. 
“BBB” e “A Fazenda” foram os 

Redes sociais repercutem TV programas mais comenta-
dos globalmente. Este mes-
mo levantamento mostrou 
que os conteúdos de vídeo 
geraram mais de 362 mi-
lhões de tweets e a TV aberta, 
entre realities shows – com 
aumento de 373% em rela-
ção a 2019 - e novelas, foi res-
ponsável por mais de 90% 
deles. Especialistas na área 
entendem que a expectativa 
para 2021, por tudo que vem 
acontecendo neste primeiro 
semestre, deve apresentar re-
sultados bem semelhantes.

TV Tudo
Por partes. Na novela 
“Quanto Mais Vida, Melhor”, 
próxima das sete da Globo, 
foi adotada a estratégia de 
gravação por cenário, im-
pondo um ritmo bastante 
puxado ao elenco, também 
em função da pandemia.  As-
sim, por exemplo, já há ce-
nas prontas para o capítulo 
40.

Quase no fim. As reformas 

que a Record promove nas 
instalações de Itapecerica da 
Serra, para receber o “Power 
Couple”, estão praticamente 
concluídas. Falta só alguma 
coisinha. O programa, que 
terá apresentação de Adriane 
Galisteu, vai estrear na pri-
meira quinzena de maio.  

Final. No próximo sábado, 
às 22h30, o SBT exibe a final 
do “Bake Off Celebridades”. 
As personalidades que dis-
putam o título de Melhor Ce-
lebridade Confeiteira do Bra-
sil, diante da apresentadora 
Nadja Haddad e dos jurados 
Beca Milano e Olivier An-
quier, são Pyong Lee, Dony 
De Nuccio, Marcello Airoldi e 
Renata Dominguez.

Por outra. Já há um traba-
lho no departamento de es-
portes do SBT para reforçar 
a sua equipe de transmissão 
e retaguarda. Alguns nomes 
do mercado, se ainda não fo-
ram, serão procurados nes-
ses próximos tempos. 

REPRODUÇÃO

HORÓSCOPO

MALHAÇÃO – SONHOS
17h45, na Rede Globo

Luiz, Diego e Maré assustam Duca, 
e Nat tenta ajudá-lo. Duca desmaia 
e Nat deixa uma foto em seu bolso 
antes de sair. Jade tenta ensinar 
Cobra a dançar. Lobão repreende 
Nat por ter mentido para ele. Gael 
leva Duca para casa e Dalva se de-
sespera ao ver o neto machucado. 
Cobra pede para Jade confi rmar que 
estava com ele na hora do suposto 
susto a Duca. Karina e Pedro se 
beijam na praça, e Cobra observa. 
Edgard e Lucrécia combinam de 
dar um susto em Nando. Os pais 
de Mari avisam que irão visitá-la. 
Duca encontra a foto em seu casaco 
e fi ca intrigado com a mensagem 
escrita por Nat.

A VIDA DA GENTE
18h20, na Rede Globo

Lourenç o tenta convencer Celina 
a reatar o casamento. Iná  obriga 
Manuela a acordar Rodrigo para 
tomar conta da fi lha que está  doen-
te. Alice recebe a resposta de um 
dos homens para quem enviou o 
e-mail. Rodrigo pega o resultado do 
exame de DNA e vai falar com Ana. 
Iná  recebe um convite de Laudelino 
para um encontro e Manuela tenta 
convencer a avó  a aceitar. Rodrigo 
conversa com Lourenç o depois de 
sair do laborató rio. Celina fala para 
Lú cio que tem certeza de que nã o 
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quer reatar seu casamento. 

SALVE-SE QUEM PUDER
19h30, na Rede Globo

Kyra/Cleyde pede ajuda a Igná-
cio para conquistar os fi lhos de 
Alan. Luna confessa a Zezinho e a 
Ermelinda que está trabalhando 
para Helena. Alan aprecia a forma 
com que Kyra/Cleyde conversa com 
as crianças. Dionice conta a Bia que 
Tarantino terminou com Tammy. 
Bia teme ser rejeitada por Tarantino 
por causa de seu marca-passo. 
Renzo conta a Lúcia que vai ajudar 
Rafael a reerguer a Labrador. Kyra 
tem receio de que Rafael a esqueça 
e volte para Renatinha. Verônica 
elogia a competência de Micaela.

CHIQUITITAS
20h50, no SBT

Carol fala com Junior sobre os 
CupCakes enviados para as chi-
quititas. Junior diz para Armando 
que a próxima vez que ele tomar 
uma decisão sem consultá-lo será 
mandado embora. Samuca faz um 
invento novo para deixar Vivi mais 
feliz. Ele está ofi cialmente apaixo-
nado pela chiquitita, mas não sabe 
como dizer isso. Maria Cecília vai até 
a casa de Shirley e entrega a ela e 
para Eduarda o convite de seu casa-
mento. Todos do orfanato veem na 
internet o vídeo de Rafa comendo o 
CupCake gigante. O garoto fi ca triste 

por não saber que estava sendo 
fi lmado.

GÊNESIS
21h00, na RecordTV

Agar e Anziety trocam juras de 
amor. Abrão faz um alerta às 
mulheres da caravana e pede para 
Lúcifer acompanhá-las. Ayla bebê 
demais e chega bêbada no casa-
mento de Alom e Mila. O faraó fi ca 
encantando com a beleza de Sarai.

IMPÉRIO
21h20, na Rede Globo

José Alfredo começa a contraban-
dear diamantes. Cora insiste em 
falar com Eliane sobre seu cunhado. 
Maria Marta descobre que perdeu 
sua fortuna. José Alfredo encontra 
uma grande riqueza no cofre que Se-
bastião deixou para ele. Maria Marta 
aceita a ajuda de José Alfredo. José 
Alfredo revela a Maria Marta que 
trabalha com o comércio ilegal de 
diamantes. Eliane dá à luz Cristina. 
José Alfredo pede Maria Marta em 
casamento ao saber de sua gravidez. 
Eliane engravida novamente e 
Evaldo sai para comemorar com os 
amigos. Evaldo morre em um aci-
dente. Um garimpeiro encontra um 
grande diamante cor-de-rosa. Eliane 
começa a trabalhar como camelô. 
José Alfredo vê Eliane. Eliane tenta 
falar com José Alfredo, mas fi ca 
impactada ao vê-lo beijar a esposa.

Por Flávio Ricco
Colaboração:  José Carlos Nery

ÁRIES. 
Você contará com criati-
vidade para pensar em 

formas de ganhar mais dinheiro, 
apesar disso poderá ter sonhos 
frustrados e fi nanças bagunçadas. 
No amor, os astros enviam ótimas 
energias para suas relações.

TOURO. 
O desejo de ter mais 
liberdade, sair da mes-
mice e viver experiên-

cias diferentes deve tomar de você 
hoje. Importante agir com respon-
sabilidade. Caso esteja solteiro há 
chance de iniciar um romance.

GÊMEOS. 
Hoje você vai querer 
mais liberdade e 
menos monotonia. Só 

tenha cuidado para que esses de-
sejos não te façam agir com frieza 
e agressividade. Pode preferir fi car 
na sua.

CÂNCER. 
Talvez mude objetivos, 
planos e de amizades. 
Os astros podem te 

trazer algumas decepções. Já 
no amor sua sorte muda e você 
pode atrair muitos contatinhos. 
Autoestima em alta.

LEÃO. 
Hoje é dia de rever 
suas ambições na vida 

profi ssional e isso vai te ajudar 
na busca por mais liberdade, 
experiências diferentes e novas 
rotinas. Só tenha cuidado para 
não agir somente pela emoção.

VIRGEM. 
A rebeldia e o modo 
nada convencional vão 
tomar conta de você 

hoje. O desejo de viajar e conhecer 
coisas novas estará em destaque. 
Na área profi ssional pode se sen-
tir frustrado com suas tarefas.

LIBRA. 
Hoje você estará muito 
criativo (a). Pode ter 
ideias inovadoras que 

vão te ajudar  a empreender e se 
transformar no seu próprio chefe. 
Talvez pinte um desânimo para 
realizar as coisas que gosta.

ESCORPIÃO. 
Poderá iniciar ou ter-
minar alguma parceria 
de trabalho. Escute a 

sua intuição. Os astros vão trazer 
um clima tenso que pode te 
deixar inseguro(a), para baixo e 
pessimista.

SAGITÁRIO. 
Vai se sentir incomo-
dado (a) em fazer 

sempre o mesmo serviço. Mesmo 
que sua vontade seja largar o 
emprego, tenha cuidado com 
suas decisões. O momento pede 
que tenha sensatez e juízo!

CAPRICÓRNIO. 
O  desejo de ter auto-
nomia para estar em 
alta e isso vai fazer com 

que tenha difi culdade em aceitar 
palpites como deve realizar suas 
tarefas no trabalho. Cuidado com 
a grana pois há risco de prejuízo.

AQUÁRIO. 
Tudo indica que hoje 
não vai querer ninguém 
te dando ordem, já que 

sua necessidade por independên-
cia estará em alta. Talvez se sinta 
pessimista e com vontade zero de 
lidar com as pessoas.

PEIXES. 
Dia de muitos altos e 
baixos. Pode ter von-
tade conversar sobre 

seus sentimentos e emoções, no 
entanto, tome cuidado para não 
parecer inconveniente. Risco de 
se frustrar com viagens.

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

A leitura 
na medida 
certa.
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  Controladora  Consolidado
A T I V O       2020       2019       2020      2019
Circulante 20.484 34.985 64.320 60.297
 Caixa e equivalentes de caixa 19.419 34.871 26.431 38.574
 Contas a receber de clientes 38 6 11.073 4.893
 Estoques - - 15.391 10.953
 Impostos a recuperar 988 70 7.970 4.828
 Outras contas a receber 39 38 3.453 1.049

Não circulante 303.659 179.211 84.277 75.476
 Partes Relacionadas 288.526 167.464 49 49
 Outras contas a receber - - 38.716 23.410
 Investimento 15.133 11.747 - -
 Imobilizado - - 45.047 51.436
 Intangível - - 465 581

Total do ativo 324.143 214.196 148.597 135.773

  Controladora  Consolidado
Receita operacional líquida          2020          2019          2020         2019
 Receita de prestação de serviços - - 58.319 31.867
 Custo dos serviços prestados - - (128.868) (115.678)
Prejuízo bruto - - (70.549) (83.811)
Despesas operacionais
 Despesas gerais e administrativas (8.004) (2.583) (25.780) (20.130)
 Despesas de vendas - - (6.849) (6.368)
 Resultado de equivalência  
  patrimonial (135.771) (160.752) - -
Prejuízo operacional antes  
 do resultado financeiro (143.775) (163.335) (103.178) (110.309)
 Receitas financeiras 7.923 8.875 10.982 12.063
 Despesas financeiras (108.047) (12.628) (151.703) (68.842)
 Resultado financeiro, líquido (100.124) (3.753) (140.721) (56.779)
Prejuízo antes do IR e da CS (243.899) (167.088) (243.899) (167.088)
Prejuízo do exercício (243.899) (167.088) (243.899) (167.088)
Ações ao final do exercício 89.382.297 89.382.297 89.382.297 89.382.297
Prejuízo por ação ao final  
 do exercício (Em Reais)  (2,73) (1,87) (2,73) (1,87)

Balanços patrimoniais

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E 31 DE DEZEMBRO DE 2019 (Em milhares de reais)

Demonstrações dos resultadosPASSIVO E   Controladora  Consolidado
 PATRIMÔNIO LÍQUIDO       2020       2019       2020      2019
Circulante 7.881 5.137 77.661 31.986
 Fornecedores 70 253 21.426 15.356
 Empréstimos e financiamentos - - 13.290 -
 Obrigações trabalhistas 164 224 7.934 8.573
 Passivo de arrendamento - - 21.644 -
 Impostos a recolher 7.647 3.990 13.367 8.057
 Partes Relacionadas - 670 - -
Não circulante 828.907 481.204 583.582 375.932
 Passivo de arrendamento - - 32.237 49.605
 Partes relacionadas 8.513 7.514 - -
 Participações societárias a descoberto 406.972 271.214 - -
 Empréstimos e financiamentos 413.422 202.476 528.422 315.409
 Provisões - - 22.923 10.918
Patrimônio Líquido (512.645) (272.145) (512.645) (272.145)
 Capital social 89.382 89.382 89.382 89.382
 Ajuste de conversão patrimonial 7.825 4.426 7.825 4.426
 Reservas de capital - - - -
 Prejuízos acumulados (609.852) (365.953) (609.852) (365.953)
Total do passivo e do patrimônio líquido 324.143 214.196 148.597 135.773

Modern Participações S.A.  |  CNPJ: 15.724.197/0001-89

Gerald Blake Lee - Diretor Presidente Francisco Antonio Chinigo - Gerente de Controladoria - CRC: 1SP178123/O-9

Fariapar S/A
CNPJ - 20.504.508/0001-34

Demonstrações Contábeis em 31 de Dezembro de 2020
Balanço Patrimonial

www.grupofaria.com.br

Ativo/Circulante 6.191.801,62
Disponivel 5.425.397,93
 Caixa/Bancos 2.160,53
 Aplicações 5.423.237,40
Realizavel 766.403,69
 Impostos Recuperaveis 766.403,69
Não Circulante 437.026.830,18
Investimentos 437.024.030,18
 Participação em Outras Empresas 437.024.030,18
Intangivel 2.800,00
Marcas e Patentes 2.800,00
Total do Ativo 443.218.631,80
Passivo/Circulante 1.142,07
Debitos de Funcionamento 1.142,07
Obrigações Tributárias 1.142,07
Patrimonio Liquido 443.217.489,73
Capital Social 370.000.000,00
Reservas de Capital 580.571,03
Reservas de Lucros 72.636.918,70
Total do Passivo 443.218.631,80

Atividade Operacionais:
(-) - Pagamento a Fornecedores de estoque (4.599,05)
(-) - Pagamento de impostos sobre vendas (31.198,67)
(-) - Pagamento de despesas com vendas e administrativas (9.702,32)
(-) - Pagamento de despesas financeiras (4.716,39)
(+) - Recebimento de receitas financeiras 208.651,71
(+) - Dividendos recebidos de sociedades investidas 600.000,00
(-) - Pagamento de imposto de renda e contribuição social (45.512,15)
(=) Fluxo de caixa das atividades operacionais 712.923,13
Atividades de financiamentos: (-) - Dividendos pagos (3.962.162,81)
(=) Fluxo de caixa das atividades de financiamentos (3.962.162,81)
(-) - Diminuição líquida de caixa (3.249.239,68)
(+) - Caixa no início do período 8.674.637,61
(=) - Caixa no fim do período 5.425.397,93
Reconciliação do lucro líquido do período com o fluxo de caixa das 
atividade operacionais: (+) - Lucro Líquido do período 41.800.346,32
Aumento (diminuição) dos itens que não afetam o caixa:
(-) - Resultado de equivalência patrimonial (Lucro) (41.056.224,52)
(+) - Aumento de impostos sobre venda (31.198,67)
(=) Fluxo de caixa das atividades operacioanais 712.923,13

Demonstração do Fluxo de CaixaDemonstração do Resultado do Exercício
- Despesas: Custo Operacional (4.599,05)
 Despesas Tributarias (9.702,32)
 Despesas Financeiras (4.716,39)
+ Receitas: Rendas Financeiras 208.651,71
Lucro Operacional 189.633,95
 Resultado Não Operacional 41.656.224,52
Lucro Antes CSSL 41.845.858,47
 Contribuiçao Social (17.067,06)
 Provisao para Imposto de Renda (28.445,09)
Resultado do Periodo 41.800.346,32

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido
 Capital Social Reservas Total
Saldo em 31/12/19 370.000.000,00 35.379.306,22 405.379.306,22
Dividendos Distribuidos - 3.962.162,81 3.962.162,81
Lucro Liquído do Exercício - 41.800.346,32 41.800.346,32
Saldo em 31/12/2020 370.000.000,00 73.217.489,73 443.217.489,73

Demonstração do Resultado Abrangente
Lucro Liquido do Exercício 41.800.346,32
Equivalencia Patrimonial 41.056.224,52
Resultado Abrangente Total 82.856.570,84

Demonstração dos Lucros ou Prejuízos Acumulados
Saldo da Conta Reserva de Lucro em 2019 34.798.735,19
Lucro Liquido Verificado no Exercicício 41.800.346,32
Dividendos Distribuidos 3.962.162,81
Saldo Final do Exercício 72.636.918,70

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço, somando a importância de 
R$ 443.218.631,80, bem como o Demonstrativo de Resultados do Período 
de 31 de Dezembro de 2020 ratificando o Lucro Liquido de R$ 41.800.346,32.

Jose Antonio do Carmo Faria - Diretor Presidente
Silvio Simoni - CRC 1SP112556/O-2 - CPF 018.965.778-22

Demonstração do Resultado do Exercício
Vendas Brutas 408.040.165,20
 Devolução de Vendas (2.430,00)
 Impostos sobre Vendas (34.712.298,64)
Receita Liquida 373.325.436,56
 Custos das Vendas (77.801.121,42)
Lucro Bruto 295.524.315,14
Despesas: Custo Operacional (91.057.305,24)
 Despesas com Pessoal (142.307.351,52)
 Outras Despesas Administrativas (1.768.913,06)
 Despesas Tributarias (485.060,73)
 Despesas Financeiras (212.164,08)
 Depreciação/Amortizações (9.314.548,99)
+ Receitas: Rendas Operacionais 1.048.574,90
 Rendas Financeiras 5.668.371,08
Lucro Operacional 57.095.917,50
 Resultado Não Operacional 69.684,28
Lucro Antes CSLL 57.165.601,78
 Contribuiçao Social (5.209.343,87)
Provisao para Imposto Renda (14.446.399,63)
Resultado do Periodo 37.509.858,28

Constroeste Construtora e Participações Ltda
CNPJ nº 06.291.846/0001-04

Demonstrações Contábeis do Exercício Findo em 31 de Dezembro de 2020
Balanço Patrimonial

www.grupofaria.com.br

Ativo/Circulante 264.785.124,83
 Disponivel 231.558.398,07
 Caixa/Bancos 311.488,75
 Aplicações 231.246.909,32
 Realizavel 33.175.141,24
 Creditos a Receber 21.224.767,10
 Adiantamentos e Cauções 1.132.251,35
 Impostos Recuperaveis 1.759.680,02
 Estoques 9.058.442,77
 Despesas Exercícios Seguinte 51.585,52
 Gastos Operacionais 51.585,52
Não Circulante 68.856.710,99
 Realizável a Longo Prazo 17.589.736,61
 Depositos Judiciais 17.374.306,84
 Impostos a Recuperar 215.429,77
 Creditos a Receber 11.042.017,51
 Investimentos 460.106,29
 Participações em Outras Empresas 460.106,29
 Imobilizado 39.500.292,91
 Imobilizado Não Operacional 34.244.504,30
 Imobilizado Operacional 213.092.854,92
 Depreciaçao (207.837.066,31)
 Intangivel 264.557,67
 Marcas e Patentes 24.845,13
 Direito Uso Software 239.712,54
Compensações Ativas 2.704.265,74
Total do Ativo 336.346.101,56

Demonstração dos Lucros ou Prejuízos Acumulados
Saldo da Conta Reserva de Lucro em 2019 24.240.723,95
Lucro Liquido Verificado no Exercicício de 2020 37.509.858,28
Dividendos Distribuidos 1.429.780,53
Saldo Final do Exercício 60.320.801,70

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido
 Capital Social Reservas Total
Saldo em 31/12/19 225.000.000,00 30.332.738,58 255.332.738,58
Dividendos Distribuidos - (1.429.780,53) (1.429.780,53)
Ajuste de Avaliação Patrimonial - (133.950,00) (133.950,00)
Lucro Liquído do Exercício - 37.509.858,28 37.509.858,28
Saldo em 31/12/20 225.000.000,00 66.278.866,33 291.278.866,33

Demonstração do Fluxo de Caixa
Atividade Operacionais: (+) Recebimentos de clientes 400.210.426,94
(-) Pagamento a Fornecedores de estoque (172.617.731,33)
(-) Pagamento de impostos sobre vendas (32.441.035,82)
(-)Pagamento de despesas com vendas e administrativas (147.432.891,69)
(-) Pagamento de despesas financeiras (212.164,08)
(+) Recebimento de receitas financeiras 5.668.371,08
(-) Pagamento de imposto de renda e contribuição social (19.655.743,50)
(=) Fluxo de caixa das atividades operacionais 33.519.231,60
Atividades de Investimentos: 
(+) Valor da venda de ativos imobilizados 1.262.153,87
(-) Aquisição de ativos imobilizados (3.056.027,64)
(=) Fluxo de caixa das atividades de investimentos (1.793.873,77)
Atividades de financiamentos: 
(-) Pagamento de empréstimos e financiamentos (483.333,31)
(-) Dividendos pagos (1.429.780,53)
(=) Fluxo de caixa das atividades de financiamentos (1.913.113,84)
(-) Diminuição líquida de caixa 29.812.243,99
(+) Caixa no início do período 201.746.154,08
(=) Caixa no fim do período 231.558.398,07
Reconciliação do lucro líquido do período
 com o fluxo de caixa das atividade operacionais:
(+) Lucro Líquido do período 37.509.858,28
Aumento (diminuição) dos itens que não afetam o caixa:
(+) Depreciação e amortização 9.314.548,99
(+) Resultado de equivalência patrimonial (Prejuizo) 40.161,98
(-) Lucro na venda de ativos imobilizados (109.846,26)
(-) Aumento de contas a receber de clientes (8.875.883,16)
(-) Aumento dos estoques (2.244.159,92)
(-) Diminuição de fornecedores de estoque (1.515.144,75)
(-) Diminuição de contas a pagar (1.159.232,70)
(+) Aumento de impostos sobre venda 2.271.262,82
(-) Aumento de despesas antecipadas (1.712.333,68)
(=) Fluxo de caixa das atividades operacioanais 33.519.231,60

Passivo/Circulante 42.362.969,49
 Debitos de Financiamento 15.416.563,69
 Fornecedores 14.541.041,57
 Recebimento Antecipados 875.522,12
 Debitos de Funcionamento 26.946.405,80
 Obrigações Trabalhistas 16.273.129,06
 Obrigações Previdenciarias 1.365.274,86
 Obrigações Tributárias 9.308.001,88
Patrimonio Liquido 291.278.866,33
 Capital Social 225.000.000,00
 Reservas de Capital 116.570,16
 Ajustes Avaliação Patrimonial 5.841.494,47
 Reservas de Lucros 60.320.801,70
Compensações Passivas 2.704.265,74
Total do Passivo 336.346.101,56

Silas Siqueira das Neves - Diretor
Silvio Simoni - CRC 1SP112556/O-2 - CPF 018.965.778-22

Demonstração do Resultado Abrangente
Lucro Liquido do Exercício 37.509.858,28
Equivalencia Patrimonial (40.161,98)
Resultado Abrangente Total 37.469.696,30Reconhecemos a exatidão do presente Balanço, somando a importância 

de R$ 336.346.101,56, bem como o Demonstrativo de Resultados do 
Período de 31/12/2020 ratificando o Lucro Liquido de R$ 37.509.858,28.

Faria Veículos Ltda.
CNPJ n° 01.869.253/0001-69

Demonstrações Contábeis em 31 de Dezembro de 2020
www.grupofaria.com.br

Balanço Patrimonial: Ativo/Circulante 89.282.785,58
Disponivel 50.125.632,58
Caixa/Bancos 760.566,49
Aplicações 49.365.066,09
Realizavel 38.908.704,69
Creditos à Receber 11.092.418,78
Estoques 24.973.331,36
Impostos Recuperáveis 287.230,49
Conta Corrente VW 902.648,18
Adiantamentos a Fornecedores 820.084,08
Valores Diversos 832.991,80
Despesas Exercício Seguinte: Gastos Operacionais 248.448,31
Não Circulante 15.563.901,95
Realizável Longo Prazo: Depositos Judiciais e Cauções 1.189.082,24
Investimentos: Outros Investimentos 13.118,78
Imobilizado 14.227.382,68
Imobilizado Não Operacional 15.384.688,34
Imobilizado Operacional 13.218.436,39
(-) Depreciaçao (14.375.742,05)
Intángivel 134.318,25
Direito Uso Software 559.556,36
(-) Amortização (425.238,11)
Compensações Ativas 4.313.160,12
Total do Ativo 109.159.847,65
Balanço Patrimonial: Passivo/Circulante 13.654.333,43
Debitos de Financiamento 9.741.550,23
Fornecedores 4.933.578,86
Recebimento Antecipados 1.722.273,57
Instituições Financeiras VW 3.085.697,80
Debitos de Funcionamento 3.912.783,20
Obrigações Trabalhistas 2.275.527,69
Obrigações Previdenciarias 376.826,16
Obrigações Tributárias 1.260.429,35
Não Circulante: Provisão para Contingências 6.778.315,52
Patrimônio Líquido 84.414.038,58

Demonstração do Resultado do Período
Vendas Brutas 236.933.270,92
- Devolução de Vendas (5.931.112,68)
- Impostos sobre Vendas (4.232.792,22)
Receita Liquida 226.769.366,02
- Custos das Vendas (201.713.599,33)
Lucro Bruto 25.055.766,69
- Despesas (37.772.673,97)
Com Pessoal (14.557.060,12)
Com Terceiros (969.438,99)
Com Ocupação (4.524.390,84)
Com Funcionamento (8.187.527,14)
Com Vendas (8.895.870,95)
Financeiras (502.955,29)
Outras Despesas Não Operacionais (135.430,64)
+ Receitas: Rendas Operacionais 15.988.124,58
Rendas Financeiras 1.506.019,71
Resultado Vendas Imobilizado 1.474.774,29
Outras Rendas Não Operacionais 9.731,90
Lucro Operacional: Lucro Antes CSSL 6.261.743,20
Provisao para Imposto Renda (1.504.834,53)
Contribuição Social (563.914,37)
Resultado do Periodo 4.192.994,30

Demonstração do Resultado Abrangente
Resultado Abrangente Total: Lucro Liquido do Exercício 4.192.994,30

Capital Social 70.000.000,00
Reservas de Lucros 14.414.038,58
Compensações Passivas 4.313.160,12
Total do Passivo 109.159.847,65 Demonstração dos Lucros ou Prejuízos Acumulados

Saldo da Conta Reservas de Lucro 10.221.044,28
Lucro Líquido Verificado no Exercício de 2020 4.192.994,30
Saldo Final do Exercício 14.414.038,58

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido
 Capital Social Reservas Total
Saldo em 31/12/2019 70.000.000,00 10.221.044,28 80.221.044,28
Lucro Liquido do Exercício - 4.192.994,30 4.192.994,30
Saldo em 31/12/2020 70.000.000,00 14.414.038,58 84.414.038,58

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço, somando a importância de 
R$ 109.159.847,65, bem como o Demonstrativo de Resultados do Período 
de 31/12/2020 ratificando o Lucro Liquido de R$ 4.192.994,30.

Silas Siqueira das Neves - Diretor - CPF 129.417.768-00
Silvio Simoni - Contador - CPF 018.965.778-22 - CRC 1SP112556/O-2

Demonstração do Fluxo de Caixa
Atividade Operacionais: (+) Recebimentos de clientes 248.881.202,52
(-) Pagamento a Fornecedores de estoque (193.527.085,94)
(-) Pagamento de impostos sobre vendas (4.256.861,42)
(-) Pagamento de despesas com vendas e administrativas (34.948.177,50)
(-) Pagamento de despesas financeiras (638.385,93)
(+) Recebimento de receitas financeiras 1.515.751,61
(-) Pagamento de imposto de renda e contribuição social (2.068.748,90)
(=) Fluxo de caixa das atividades operacionais 14.957.694,44
Atividades de Investimentos: 
(+) Valor da venda de ativos imobilizados 3.519.000,00
(-) Aquisição de ativos imobilizados (2.670.441,98)
(=) Fluxo de caixa das atividades de investimentos 848.558,02
Atividades de financiamentos: 
(+) Recebimento de empréstimos e financiamentos (342.685,80)
(=) Fluxo de caixa das atividades de financiamentos (342.685,80)
(+) Aumento líquido de caixa 15.463.566,66
(-) Caixa no início do período 34.662.065,92
(=) Caixa no fim do período 50.125.632,58
Reconciliação do lucro líquido do período com
 o fluxo de caixa das atividade operacionais:
(+) Lucro Líquido do período 4.192.994,30
Aumento (diminuição) dos itens que não afetam o caixa:
(+) Depreciação e amortização 1.885.468,16
(-) Lucro na venda de ativos imobilizados (1.474.774,29)
(+) Diminuição de contas a receber de clientes 1.890.919,70
(+) Diminuição dos Estoques 7.867.694,22
(+) Aumento de fornecedores de Estoque 318.819,17
(-) Diminuição do Contas a Pagar (1.162.671,46)
(-) Diminuição de Impostos a Pagar (24.069,20)
(+) Diminuição de Despesas Antecipadas 1.463.313,84
(=) Fluxo de caixa das atividades operacionais 14.957.694,44

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido
 Capital Social Reservas Total
Saldo em 31/12/19 10.660.000,00 (10.936,56) 10.649.063,44
Reservas de Capital - 137.100,00 137.100,00
Prejuizo Liquído do Exercício - (136.550,89) (136.550,89)
Saldo em 31/12/2020 10.660.000,00 (10.387,45) 10.649.612,55

Demonstração do Resultado Abrangente
Prejuizo Liquido do Exercício (136.550,89)
Resultado Abrangente Total (136.550,89)

Demonstração dos Lucros ou Prejuízos Acumulados
Saldo da Conta Reserva de Lucro em 2019 (322.936,56)
Prejuizo Liquido Verificado no Exercicício (136.550,89)
Saldo Final do Exercício (459.487,45)

J.A. Faria Administração e Participações S/A
CNPJ - 20.504.523/0001-82

Demonstrações Contábeis em 31 de Dezembro de 2020
Balanço Patrimonial

Ativo/Circulante 1.696,53
Disponivel: Caixa/Bancos 1.264,65
Realizavel: Impostos Recuperaveis 431,88
Não Circulante 10.647.932,00
Prédios 10.645.132,00
Intangivel: Marcas e Patentes 2.800,00
Total do Ativo 10.649.628,53
Passivo/Circulante 15,98
Debitos de Funcionamento: Obrigações Tributárias 15,98
Patrimonio Liquido 10.649.612,55
Capital Social 10.660.000,00
Reservas de Capital 449.100,00
Reservas de Lucros (459.487,45)
Total do Passivo 10.649.628,53

Demonstração do Fluxo de Caixa
Atividade Operacionais:
(-) - Pagamento a Fornecedores de estoque (135.706,29)
(-) - Pagamento de impostos sobre vendas 7,99
(-) - Pagamento de despesas financeiras (844,60)
(=) Fluxo de caixa das atividades operacionais (136.542,90)
Atividades de financiamentos:
(+) - Recebimento de integralização de capital 137.100,00
(=) Fluxo de caixa das atividades de financiamentos 137.100,00
(-) - Diminuição líquida de caixa 557,10
(+) - Caixa no início do período 707,55
(=) - Caixa no fim do período 1.264,65
Reconciliação do lucro líquido do período com o fluxo de caixa 
das atividade operacionais:(-)-Prejuizo Líquido do período (136.550,89)
Aumento (diminuição) dos itens que não afetam o caixa:
(-) - Diminuição de impostos sobre venda 7,99
(=) Fluxo de caixa das atividades operacioanais (136.542,90)

Demonstração do Resultado do Exercício
- Despesas: Custo Operacional (135.706,29)
Despesas Financeiras (844,60)
Lucro Operacional (136.550,89)
Lucro Antes CSSL (136.550,89)
Resultado do Periodo (136.550,89)

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço, somando a importância de 
R$ 10.649.628,53, bem como o Demonstrativo de Resultados do Período 
de 31 de Dezembro de 2020 ratificando o Prejuizo Liquido de -136.550,89.

Jose Antonio do Carmo Faria - Diretor Presidente
Silvio Simoni - CRC 1SP112556/O-2 - CPF 018.965.778-22

www.grupofaria.com.br

EDITAL DE PRAÇA JUDICIAL 
Edital de 1ª e 2ª Praças de bem imóvel e para intimação dos requeridos MARCELO REIS PORTÁSIO (CPF: 076.793.078-90), GERUSA DE OLIVEIRA
(CPF: 286.944.838-40), bem como de seu(s) cônjuge(s),  se casados forem e demais interessados, expedido na AÇÃO DE COBRANÇA DE 
CONDOMÍNIO EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, Processo nº 0003724-18.2018.8.26.0281, em trâmite na 1ª VARA CÍVEL DO FORO 
DA COMARCA DE ITATIBA/SP, requerida por ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETÁRIOS DO LOTEAMENTO PAINEIRAS (CNPJ: 03.782.088/0001-39). 
A Dra. Renata Heloisa da Silva Salles, MM. Juíza de Direito, na forma da lei, etc., nos termos do Art. 881, § 1º do CPC, FAZ SABER que levará a praça 
o bem abaixo descrito, através do portal de leilões on-line da ZUKERMAN LEILÕES (www.zukerman.com.br), nas condições seguintes:  1 - 
DESCRIÇÃO DO IMÓVEL - UM TERRENO na RUA SETE, designado LOTE 02, da QUADRA "E", do loteamento denominado "JARDIM DAS 
PAINEIRAS", situado na macrozona de expansão urbana desta cidade e comarca de Itatiba, medindo 18,30m de frente para referida Rua Sete, 21,35m 
do lado direito de quem da via pública olha para o imóvel, confrontando com o lote nº 01; 21,35m do lado esquerdo, confrontando com o lote nº 03; e, 
18,30m nos fundos, sendo que por 10,51m confronta com parte do lote nº 13 e por 7,79m confronta com parte do lote nº 14, todos da mesma quadra; 
encerrando a área de 384,26m2. Contribuinte nº 23434.24.01.02045.0.0001.00000. Matrícula nº 53.812 do 1ª CRI de Itatiba/SP. ÔNUS: Constam da 
referida matrícula, conforme Av.01(21/01/2008), Existe em toda a extensão dos fundos do lote uma "faixa não edificante". Av.05(05/12/2019), Penhora 
exequenda. OBS: Em pesquisa no site da Prefeitura de Itatiba/SP em 31/03/2021, consta débito de IPTU/2021 de R$ 930,00, e divida ativa no valor de 
R$ 17.259,64. Totalizando-se R$ 18.189,64. VISITAÇÃO: Não há visitação. 2 - AVALIAÇÃO TOTAL DO IMÓVEL - R$ 120.109,37 (março/2021 - 
Conforme Cálculo de Atualização Monetária dos Débitos Judiciais do TJSP), que será(ão) atualizada a época da alienação.  3 - DÉBITO 
EXEQUENDO - R$ 45.661,80 (junho/2018 – Conforme fls. 10/12 dos autos). 4 - DATAS DAS PRAÇAS - 1ª Praça começa em 14/05/2021 às 
13h10min, e termina em 17/05/2021 às 13h10min; 2ª Praça começa em 17/05/2021 às 13h11min, e termina em 07/06/2021 às 13h10min. 5 - 
CONDIÇÕES DE VENDA - Será considerado arrematante aquele que der lance igual ou superior ao valor de avaliação (1ª Praça) ou aquele que der 
lance de valor igual ou superior a 80% do valor da avaliação (2ª Praça). Caso nas praças não haja lance para pagamento à vista, serão admitidas 
propostas escritas de arrematação de forma parcelada, (obrigatoriamente encaminhadas via sistema do site, nos termos do Art. 22, parágrafo único da 
Resolução nº 236 do CNJ), necessário sinal não inferior a 25% do valor da proposta, e o restante em até 30 meses, mediante correção mensal pelo 
índice do E. TJ/SP, prevalecendo a de maior valor, que estarão sujeitas a apreciação pelo MM. Juízo da causa (Art. 891, parágrafo único, Art. 895, §§ 1º, 
2º, 7º e 8º do CPC, e prazos conforme AI 2132770-30.2017.8.26.0000 do TJ/SP). 6 - PAGAMENTO - O preços do(s) bem(ens) arrematado(s) deverá(ão) 
ser depositado(s) através de guia de depósito judicial do Banco do Brasil gerada no https://portaldecustas.tjsp.jus.br/portaltjsp/login.jsp, respectivamente, 
no prazo de até 24 horas da realização da praça. Em até 5 horas após o encerramento da praça, cada arrematante receberá e-mail com instruções para 
depósito (Art. 884, IV do CPC). Não sendo realizado o depósito da oferta no prazo estipulado e/ou o pagamento de sua comissão, o leiloeiro comunicará 
o fato ao MM. Juiz responsável, informando os lances imediatamente anteriores, para que sejam submetidos à apreciação judicial, sem prejuízo da 
aplicação de sanção prevista no art. 897 do novo CPC, ao arrematante remisso. Além disso, arcará o arrematante remisso, com todos os ônus e 
implicações, decorrentes de sua omissão, inclusive, para a obtenção de novos documentos e ressarcimento das despesas, para a realização da praça. 
O inadimplemento, autoriza o exequente, a pedir a resolução da arrematação ou promover em face do arrematante, a execução do valor devido, 
devendo ambos os pedidos, serem formulados nos autos da execução, em que se deu a arrematação. (Art. 895, § 4º e 5º do CPC). 7 - COMISSÃO DO 
LEILOEIRO -  O arrematante deverá efetuar o pagamento do preço do bem arrematado, bem como da comissão do(a) leiloeiro(a) Dora Plat 
CPF:070.809.068-06 - Leiloeira Oficial - JUCESP 744 (fixada em 5% - cinco por cento, do valor da arrematação) no prazo de 24 horas após o 
encerramento da Praça através de guia de depósito judicial em favor do Juízo responsável. Cabe ao Juízo responsável a expedição de guia de 
levantamento da comissão devida ao gestor. A comissão do gestor será depositada nos autos e as guias de levantamento expedidas em seu favor serão 
arquivadas em classificador próprio, conforme determinação do parágrafo único do artigo 267 do Provimento CSM 2152/2014, publicado no DJE em 
11/02/2014. A comissão do leiloeiro, não será devolvida ao arrematante em nenhuma hipótese, salvo se, a arrematação for desfeita por determinação 
judicial, ou por razões alheias à vontade do arrematante e, deduzidas as despesas incorridas. 8 - DO CANCELAMENTO/SUSPENSÃO DA PRAÇA 
APÓS A PUBLICAÇÃO DO EDITAL - Nos termos do Art. 7º, § 3º da Resolução nº 236 do CNJ, caso a(s) praça(s) seja(m) cancelada(s)/suspensa(s) 
após a publicação do edital, especialmente em razão de acordo entre as partes ou pagamento da dívida, será devido o reembolso das despesas 
suportadas pelo leiloeiro, que serão pagas pela parte requerida ou aquela que der causa ao cancelamento. 9 - DÉBITOS e OBRIGAÇÕES DO 
ARREMATANTE - Em caso de arrematação, o crédito do exequente no processo em epígrafe, por sua natureza "propter rem", acrescido de eventuais 
débitos de IPTU/ITR foro e laudêmio, quando for o caso (mediante apresentação de extrato pelo arrematante ao MM. Juízo da causa), terão preferência 
sobre os demais, sendo o débito atualizado, acrescido das parcelas vincendas até a realização da alienação (Art. 323, Art. 908, §§ 1º e 2º do CPC e Art. 
130, parágrafo único do CTN). O(s) bem(ns) será(ão) alienado(s) em caráter ad corpus e no estado de conservação em que se encontra, sendo a 
verificação de documental, de gravames/credores e de área, sob responsabilidade do arrematante, bem como de eventual regularização que se faça 
necessária. Os atos necessários para a expedição de carta de arrematação, registro, ITBI, imissão na posse e demais providências serão de 
responsabilidade do arrematante (Art. 901, "caput", §§ 1º e 2º e Art. 903 do CPC). Os valores de avaliação e débitos serão atualizados até a data da 
efetiva praça. Em caso de inadimplemento, tal informação será encaminhada ao MM. Juízo competente para a aplicação das medidas legais cabíveis. 
10 - DA FRAUDE - Aquele que, tentar fraudar a arrematação, além da reparação do dano na esfera cível - arts. 186 e 927 do Código Civil, ficará sujeito 
às penalidades do artigo 358 do Código Penal: Art. 358 - Impedir, perturbar ou fraudar arrematação judicial; afastar ou procurar afastar concorrente ou 
licitante, por meio de violência, grave ameaça, fraude ou oferecimento de vantagem: Pena - detenção, de 2 (dois) meses a 1 (um) ano, ou multa, além da 
pena correspondente à violência. 11 - DÚVIDAS E ESCLARECIMENTOS - Pessoalmente perante o Ofício onde estiver tramitando a ação (verificar 
disponibilidade de atendimento devido a Pandemia), ou pela central de atendimento da Zukerman Leilões no telefone 3003-0677 e/ou e-mail: 
contato@zukerman.com.br. 12 - DA PARTICIPAÇÃO NO LEILÃO - Os interessados deverão se cadastrar no site zukerman.com.br e se habilitar 
acessando a página desta Praça, para participação on-line, com antecedência de até 01 (uma) hora, antes do horário previsto, para o término da 1ª ou 
da 2ª Praça, observadas a condições estabelecidas neste edital. Aquele que se habilitar para a 1ª, estará automaticamente habilitado para a 2ª Praça. 
Ficam o(s) requerido(s) MARCELO REIS PORTÁSIO, GERUSA DE OLIVEIRA, e demais interessados, INTIMADOS das designações supra, caso não 
seja (m) localizado (a) (s) para a intimação pessoal, bem como da Penhora realizada em 26/08/2019. Dos autos não constam recursos ou causas 
pendentes de julgamento. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. Itatiba, 31 de março de 2021.
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EDITAL DE PRAÇA JUDICIAL - VERSÃO RESUMIDA PARA PUBLICAÇÃO. Art. 887, § 3º/CPC 
EDITAL DE PRAÇA JUDICIAL ONLINE. Dora Plat - Leiloeira Oficial - JUCESP 744. 13ª VARA CÍVEL DO FORO CENTRAL DA COMARCA DA 
CAPITAL. Processo: nº 1007960-54.2018.8.26.0100. Executados: executado(s) EDÍLSON JOSÉ DA COSTA, ELDOMIRO ALVES DOS SANTOS - 
PARTE IDEAL (7,69%) - 1/13 avos ou 7,69230% do Prédio com a área construída de 66,95m2 e respectivo terreno com a área de 200m2, à Praça Alma 
Mater, nº 21, Vila Wilma, no 32º Subdistrito Capela do Socorro/SP. Praça Alma Mater, nº21, São Paulo/SP - Contribuinte nº 163.042.00268. Descrição 
completa na Matrícula nº 65.121 do 11º CRI de São Paulo/SP. Lance mínimo na 1ª praça: R$ 24.603,89 - Lance mínimo na 2ª praça: R$ 12.301,94 
(7,69% do valor de avaliação) (sujeitos à atualização). DATAS DAS PRAÇAS - 1ª Praça começa em 21/05/2021 às 11h40min, e termina em 
25/05/2021 às 11h40min; 2ª Praça começa em 25/05/2021 às 11h41min, e termina em 14/06/2021 às 11h40min. Ficam os executados EDÍLSON 
JOSÉ DA COSTA, ELDOMIRO ALVES DOS SANTOS, bem como seu cônjuge, se casado(a)(s) for(em),  os coproprietários ELISETE ALVES DOS 
SANTOS, EUZÉLIA ALVES DOS SANTOS (CPF: 627.181.908-87), FRANCISCO ALVES DOS SANTOS, ELBANICE ALVES DOS SANTOS (CPF: 
317.791.438-34), ELBALUCIA ALVES DOS SANTOS FERREIRA, ELZA MARIA ALVES DOS SANTOS, ESTÁCIO ALVES DOS SANTOS, ERIVAN 
ALVES DOS SANTOS, ERIVALDO ALVES DOS SANTOS, EUNETE ALVES DOS SANTOS LOPES, ELBANIRA ALVES DOS SANTOS SILVA, 
ANTONIO ALVES DOS SANTOS, JOSÉ ALVES, terceiro(a) interessado/cônjuge  ANA REGINA SILVA SANTOS, VERA LUCIA ALVES RODRIGUES, 
AMAURI ALVES FERREIRA, CLEUZA MARIA DO ROSÁRIO COELHO DOS SANTOS, LUZIA DOS SANTOS RANGEL, JOSÉ ORLANDO BEZERRA 
LOPES, JOSIAS ANGELO DA SILVA FILHO, DALILA JOSÉ DOMINGOS DOS SANTOS e demais interessados, INTIMADOS das designações supra, 
caso não seja(m) localizado(a)(s) para a intimação pessoal, bem como da Penhora realizada em 02/10/2018.  
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João Carlos Biscaia Miranda Pias - Diretor-Presidente
Hermes Davi Ramos - Contador - CRC - SP292929/O-9

Demonstração das mutações do patrimônio líquido
Capital social realizado Reservas de lucros Lucros acumulados Reserva legal Total

Saldos em 31 de dezembro de 2019 24.000.000,00 49.092.961,90 9.757.483,09 4.800.000,00 87.650.444,99
Resultado do período - - 13.855.543,06 - 13.855.543,06
Dividendos distribuídos - (9.757.483,08) (3.463.885,78) - (13.221.368,86)
Transferência do resultado para reserva de lucro - 9.757.483,08 (9.757.483,08) - -
Saldos em 31 de dezembro de 2020 24.000.000,00 49.092.961,90 10.391.657,29 4.800.000,00 88.284.619,19

OPEN LABS S/A
CNPJ 04.734.575/0001-99 - Av. Ibirapuera, 2332 - Conj. 131 e 132 - São Paulo - SP

Demonstrações Financeiras Referentes aos períodos encerrados em 31 de Dezembro de 2020 e 31 de Dezembro de 2019 - (Em Reais)
Balanço Patrimonial - Ativo 31/12/2020 31/12/2019

Ativo circulante 74.706.332,77 66.599.255,01
Caixa e equivalentes 2.146.608,69 4.777.175,13
Títulos e valores mobiliários 35.052.200,44 29.094.750,32
Contas a receber 17.628.281,61 16.149.884,39
Partes relacionadas 4.823.722,65 2.418.375,23
Ativo de contrato 5.968.452,19 6.734.903,23
Dividendos a Receber 1.454.649,27 -
Estoque 3.845.131,19 5.447.549,99
Impostos a recuperar 1.149.765,84 1.012.582,01
Outros créditos 2.637.520,89 964.034,71
Ativo não circulante 28.676.972,38 35.621.930,37
Contas a receber L/P 7.653.153,63 11.323.106,25
Impostos diferidos 1.062.816,64 -
Investimentos 14.235.094,37 16.643.849,98
Imobilizado 2.182.845,83 2.144.818,86
Intangível 1.593.527,98 1.352.692,47
Direito de Uso 1.949.533,93 4.157.462,81

Total do ativo 103.383.305,15 102.221.185,38

Balanço Patrimonial - Passivo 31/12/2020 31/12/2019
Passivo circulante 14.176.205,44 11.731.467,13
Contas a pagar 815.694,70 494.487,03
Contas a pagar - Exterior 15.489,64 6.239,90
Imposto de renda e contribuição social 1.467.790,48 1.241.753,93
Obrigações fiscais e sociais 1.121.181,05 975.199,74
Obrigações trabalhistas e previdenciárias 4.204.743,27 3.495.975,68
Dividendos propostos 3.463.885,78 3.252.494,37
Arrendamento mercantil 1.275.966,54 1.576.839,63
Adiantamento ao cliente 3.258,65 1.012,11
Receita diferida 1.602.160,70 -
Outras obrigações 206.034,63 687.464,74
Passivo não circulante 922.480,53 2.839.273,27
Arrendamento mercantil LP 673.567,39 2.580.623,18
Provisões para riscos fiscais e trabalhistas 248.913,14 258.650,09
Patrimônio líquido 88.284.619,18 87.650.444,98
Capital social realizado 24.000.000,00 24.000.000,00
Reserva legal 4.800.000,00 4.800.000,00
Reserva de lucros 49.092.961,90 58.850.444,98
Resultado do período 10.391.657,28 -
Total do passivo 103.383.305,15 102.221.185,38

Demonstração do resultado 31/12/2020 31/12/2019
Receita operacional bruta 45.161.877,97 53.143.150,28
Receita de prestação de serviços 44.835.472,92 46.488.162,59
Receita de revenda de mercadorias 326.405,05 6.654.987,69
( - ) Deduções da receita bruta (5.127.622,30) (7.720.965,05)
Impostos incidentes sobre receita bruta
  - serviços (5.038.187,31) (5.088.357,28)
Impostos incidentes sobre receita bruta
  - mercadorias (89.434,99) (512.775,57)
Devoluções de revendas - (2.119.832,20)
( = ) Receita líquida 40.034.255,67 45.422.185,23
( - ) Custos (11.874.931,85) (13.657.170,93)
Custos dos serviços prestados (11.708.227,74) (10.761.382,76)
Custos das mercadorias revendidas (166.704,11) (2.895.788,17)
( = ) Lucro bruto 28.159.323,82 31.765.014,30
Receita/despesas operacionais (12.965.397,58) (12.537.911,66)
Despesas operacionais pessoal e
  encargos sociais (11.442.354,62) (11.976.615,70)
Despesas gerais (2.451.657,69) (3.147.142,39)
Prestação de serviços - subcontratados (1.837.580,91) (3.156.986,80)
Despesas operacionais com vendas (230.411,16) (1.165.267,95)
Depreciação e amortização (2.338.879,39) (2.091.173,01)
Outras despesas e receitas não
  operacionais (56.776,10) (121.799,24)
Resultado de investimento em coligadas 5.392.262,29 9.121.073,43
Lucro operacional antes do resultado
  financeiro 15.193.926,24 19.227.102,64
Resultado financeiro 1.470.204,07 1.350.793,33
Receita financeira 2.156.067,61 1.432.001,21
Despesas financeiras (685.863,54) (81.207,88)
Resultado antes do IR e da CS 16.664.130,31 20.577.895,97
Provisão para IR e da CS (2.808.587,25) (7.567.918,52)
Imposto de renda pessoa jurídica (2.821.744,16) (4.145.113,56)
Contribuição social sobre o lucro (1.049.659,73) (1.518.262,38)
Imposto diferido - IRPJ e CSLL 1.062.816,64 (1.904.542,58)
( = ) Lucro líquido do exercício 13.855.543,06 13.009.977,45

31/12/2020
Atividades operacionais
(+) Recebimento de clientes 46.359.316,82
(-) Pagos a fornecedores (10.576.001,26)
(-) Pagos a empregados e encargos (23.522.715,74)
(-) Pagamento de IRPJ e CSLL (2.554.494,86)
(+) Recebimentos de lucros e dividendos de subsidiárias 6.346.368,63
= Caixa líquido gerado pelas (aplicado nas)
   atividades operacionais 16.052.473,59
Atividades de financiamento
Pagamento de dividendos, lucros e juros sobre
  capital próprio (13.009.977,45)

1. Contexto Operacional: A Companhia tem por objetivo o desenvolvimento, 
a comercialização e a instalação de diversos produtos e sistemas destinados 
à área de tecnologia. 2. Apresentação das Demonstrações Financeiras: 
As demonstrações financeiras foram elaboradas e estão sendo apresentadas 
de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil. 3. Principais 
Políticas Contábeis: (a) Caixa e equivalentes: Consistem basicamente em 
valores mantidos em caixa, bancos e outros investimentos de curto prazo, 
de liquidez imediata, em montante conhecido de caixa sujeito a um 
insignificante risco de mudança de valor e expectativa de utilização em 
período inferior a 90 dias; (b) Estoque: Avaliados com base no custo histórico 

Notas Explicativas em 31/12/2020 e 2019 - (Em Reais)

31/12/2020
= Caixa líquido gerado pelas (aplicado nas)
   atividades de financiamento (13.009.977,45)
Atividades de investimento
Compras de imobilizado (620.277,00)
Rendimento de aplicações financeiras 904.664,54
= Caixa líquido gerado pelas (aplicado nas)
   atividades de investimentos 284.387,54
Aumento (redução) no e equivalentes 3.326.883,68
Disponibilidades - no início do período 33.871.925,45
Disponibilidades - no final do período 37.198.809,13

3.326.883,68

de aquisição, acrescido de gastos relativos a transportes, armazenagem e 
impostos não recuperáveis; (c) Imobilizado: Itens do imobilizado são 
mensurados pelo custo histórico de aquisição ou construção, deduzido de 
depreciação acumulada e perdas de redução ao valor recuperável.
4. Caixa, Equivalentes de Caixa e Títulos e Valores Imobiliários

2020 2019
Caixa e depósitos bancários 2.147 4.777
Aplicações financeiras (a) 35.052 29.095
Caixa e Equivalente 37.199 33.872

5. Estoque 2020 2019
Produtos para revenda 2.459 2.415
Componentes 2.794 2.796
Produtos em elaboração (a) 8 8
(-) Provisão para perdas em estoques (7) (2)
Estoques em poder de terceiros 193 231
Total 5.447 5.448
6. Imobilizado 2020 2019
Máquinas e equipamentos 369 379
Equipamentos de computação 924 728
Instalações, móveis e utensílios 434 559
Veículos 456 479
Total 2.183 2.145

7. Patrimônio Líquido Quantidade de ações
Altice Labs S.A. 2.908.599
BRTLC Holding S.A. 1
Total 2.908.600

Demonstração dos fluxos de caixa pelo método direto

 
 
 
 
 

 

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1000205-48.2020.8.26.0022. O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito da 1ª Vara, do Foro de Amparo, Estado de São Paulo, Dr(a). Fernando Leonardi Campanella, na forma 
da Lei, etc. FAZ SABER a(o) PAULO ORLANDO DA SILVA JUNIOR, RG 49.001.393-4, CPF 385.497.118-45, que 
lhe foi proposta uma ação de Execução de Título Extrajudicial por parte de Casa de Nossa Senhora da Paz 
Universidade São Francisco, alegando em síntese: ser credora do executado no valor total de R$ 
10.910,27,referente a 05 parcelas da semestralidade vencidas no período de fevereiro a junho de 2015 do 
curso de psicologia ministrado pela exequente, representado pelo Contrato de Prestação de Serviços 
Educacionais firmado pelas partes. Todavia o executado não cumpriu com sua obrigação firmada no aludido 
contrato, tornando-se inadimplente. 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, no prazo de 03 (três) dias, que fluirá 
após o decurso do prazo do presente edital, pagar a dívida no valor de R$ 10.910,27, que deverá ser atualizada 
até a data do efetivo pagamento, acrescida dos honorários advocatícios da parte exequente arbitrados em 
10% (dez por cento) sobre o valor atualizado do débito. Registre-se, também, a possibilidade de oferecimento 
de embargos à execução, distribuídos por dependência e instruídos com cópias das peças processuais 
relevantes, no prazo de 15 (quinze) 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 Amparo, aos 27 de março de 2021. Ana Lúcia Baptista, 
Escrevente Técnico Judiciário, matr. 359.316-6. Marta Avona dos Santos, Coordenadora de Serviço, matrícula 
096.038-3. 

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS.PROCESSO Nº 1022802-67.2017.8.26.0005. O(A) MM. 
Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro Regional V - São Miguel Paulista, Estadode São Paulo, 
Dr(a). Trazibulo José Ferreira da Silva, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) RITA DE CASSIA 
MARTINS ASSIS, Brasileira, Solteira, Estudante, RG33.784.877-4, CPF 324.476.218-25, que lhe foi 
proposta uma ação de Procedimento Comum Cível por parte de CRUZEIRO DO SUL EDUCACIONAL 
S/A, alegando em síntese: A ré firmou com a autora contrato de prestação de serviços educacionais 
para o curso de Pedagogia - Licenciatura e recebeu o CA nº 91073-2. Ocorre que a ré, no primeiro 
semestre de 2013, deixou de cumprir comos pagamentos das mensalidades de Março, Abril, Maio e 
Junho cujo valor total é R$ 4.828,62. Encontrando-se a ré em lugar incerto e não sabido, foi determinada 
a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para que,no prazo de 15 
(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 
nestacidade de São Paulo, aos 12 de janeiro de 2021. 

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO - PRAZO DE 01 MÊS. PROCESSO Nº 1003667-06.2016.8.26.0005 O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito da 3ª Vara Cível, do Foro Regional V - São Miguel Paulista, Estado de São Paulo, Dr(a). Mário Daccache, na forma 
da Lei, etc. FAZ SABER a(o) IGOR LEITE DE OLIVEIRA, de qualificação desconhecida filho e herdeiro do falecido Israel 
Batista de Oliveira, figurando também como suplicados Evanilda Pereira de Sá Batista de Oliveira, Diego de Sá Oliveira 
e David Natan Sá Oliveira, já representados nos autos, que por parte de Gita Trompeter Scheinman e Outros foi 
ajuizada uma NOTIFICAÇÃO INADIMPLEMENTO, a fim de que os compromissários compradores acima purguem a mora 
no valor de R$ 164.567,83 na Rua Líbero Badaró nº 293 16º andar Conjunto 16- C São Paulo, referente às parcelas 
vencidas decorrente do Contrato Particular de Cessão e Transferência firmado em 01/04/1996, originado do Instrumento 
Particular de Compromisso de Compra e Venda firmado em 02/03/1993 do terreno urbano designado por lote 23-B da 
quadra nº 43 do Loteamento Jardim Helena/São Miguel Paulista/SP, matriculado no 12º CRI/SP sob o nº 01/112.294. 
Estando o requerido em lugar ignorado, foi deferida a NOTIFICAÇÃO por edital para que no prazo de 48 (quarenta e oito) 
horas, a fluir após o prazo supra, purgue a mora sob pena de não o fazendo, ficar constituído em mora e 
consequentemente rescindido o contrato com a cominações legais, e cientificado de que, após o cumprimento, pagas as 
custas e observadas as formalidades legais, os autos serão entregues ao requerente (artigo 729 do CPC). Será o presente 
edital, por extrato, publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 23 de março 
de 2021. 

Edital de Citação. Prazo de 20 dias. Processo nº 1038283-97.2018.8.26.0114. A MM. Juíza de Direito da 4ª Vara Cível, do Foro de Campi 
nas, Estado de São Paulo, Dra. Vanessa Miranda Tavares de Lima, na forma da Lei, etc. Faz Saber a(o) Villela Santos Comércio de Com 
ponentes Eletrônicos e Serviços de Eletrônica Ltda-ME, CNPJ 07.665.153/0001-05, que lhe foi proposta uma ação de Execução de Título 
Extrajudicial por parte de Banco Bradesco S.A., alegando em síntese: Em 13/04/2015 foi emitida pela Ré uma Cédula de Crédito Bancário 
CDC - PJ n.003.811.156, no valor de R$ 85.000,00, a ser pago em 60 vezes de R$ 2.478,65, começando em 13/05/2015, com término em 13 / 
04/2020. Ocorre que a ré se tornou inadimplente a partir de 13/10/2015. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a 
sua Citação, por Edital, para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 3 dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente 
edital, efetue o pagamento da dívida no valor de R$ 153.752,53 (se/2018), que deverá ser atualizada até a data do efetivo pagamento, acresci 
da dos honorários advocatícios da parte exequente arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado do débito, ou ap resente embar 
gos. Caso o(a) executado(a) efetue o pagamento no prazo acima assinalado, os honorários advocatícios serão reduzidos pela metade (art.827, 
§ 1º, do CPC). No prazo de 15 dias para embargos, contado, conforme o caso, na forma do art. 231, reconhecendo o crédito do(a) exequente 
e comprovando o depósito de 30% (trinta por cento) do valor em execução, acrescido de custas e de honorários de advogado, poderá o(a) exe 
cutado(a) valer-se do disposto no art. 916 e §§, do CPC. Indeferida a proposta, seguir-se-ão os atos executivos, nos termos do art. 916, § 4º, 
do CPC. O não pagamento de qualquer das parcelas acarretará o disposto no art. 916, § 5º, do CPC. A opção pelo parcelamento i mporta 
renúncia ao direito de opor embargos (art. 916, § 6º, do CPC).?Não havendo embargos ou pagamento no prazo acima, os réus serão conside 
rados revéis e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor, 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 09 de março 
de 2021. 

EDITAL PARA CONHECIMENTO DE TERCEIROS, EXPEDIDO NOS AUTOS DE INTERDIÇÃO DE FRANCISCA GARCIA
DE MOURA, REQUERIDO POR VALDIR DE MOURA - PROCESSO Nº1006422-98.2019.8.26.0004. O MM. Juiz de
Direito da 1ª Vara da Família e Sucessões, do Foro Regional IV - Lapa, Estado de São Paulo, Dr. Ary Casagrande Filho,
na forma da Lei, etc. FAZ SABER aos que o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem que, por sentença
proferida em 03/11/2020, foi decretada a INTERDIÇÃO de FRANCISCA GARCIA DE MOURA, CPF 986.235.408-91,
declarando-a incapaz de exercer pessoalmente todos os atos da vida civil e nomeado CURADOR, em caráter
DEFINITIVO, o Sr. Valdir de Moura. O presente edital será publicado por três vezes, com intervalo de dez dias, e afixado
na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 09 de fevereiro de 2021.

EDITAL PARA CONHECIMENTO DE TERCEIROS, EXPEDIDO NOS AUTOS DE INTERDIÇÃO DE ISMENIA
VIEIRA RODRIGUES, REQUERIDO POR SOLANGE TADEU RODRIGUES E OUTROS - PROCESSO Nº1013180-
39.2018.8.26.0001. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara da Família e Sucessões, do Foro Regional I -
Santana, Estado de São Paulo, Dr(a). Luiz Rogério Monteiro de Oliveira, na forma da Lei, etc. FAZ SABER que
foi proferida sentença: Ante o exposto, e o mais que dos autos consta, decreto a curatela de I. V. R., nos termos
do artigo 4º, inciso III - CC e de acordo com o artigo 1.767, inciso I - CC, declarando-a relativamente incapaz
de exercer todos os atos de natureza negocial da vida civil, tais como os elencados no artigo 1.782 – CC
(emprestar, transigir, dar quitação, alienar, hipotecar, demandar ou ser demandado), bem como realizar compra,
venda ou doação, sem assistência da curadora. Nomeio curadora definitiva a sua filha S. T. R.. Em obediência
ao § 3º do art. 755, CPC, serve o dispositivo da presente sentença como edital, que será afixado e publicado
na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 10 de março de 2021.

EDITAL PARA CONHECIMENTO DE TERCEIROS, EXPEDIDO NOS AUTOS DE INTERDIÇÃO DE MARIA FORTE
NOGUEIRA, REQUERIDO POR TANIA SASSONE - PROCESSO Nº1016451-84.2017.8.26.0003. O(A) MM. Juiz(a) de
Direito da 2ª Vara da Família e Sucessões, do Foro Regional III - Jabaquara, Estado de São Paulo, Dr(a). DOMINGOS DE
SIQUEIRA FRASCINO, na forma da Lei, etc. FAZ SABER aos que o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem
que, por sentença proferida em 09/10/2019, foi decretada a INTERDIÇÃO de MARIA FORTE NOGUEIRA, CPF 687.352.788-
20, declarando-o(a) absolutamente incapaz de exercer pessoalmente os atos da vida civil e nomeado(a) como CURADOR(A),
em caráter DEFINITIVO, o(a) Sr(a). Tania Sassone. O presente edital será publicado por três vezes, com intervalo de dez
dias, e afixado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 09 de março de 2021.

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 30 DIAS. PROCESSO Nº 1006278-95.2017.8.26.0004 O(A) 
MM. Juiz(a) de Direito da 3ª Vara Cível, do Foro Regional IV - Lapa, Estado de São Paulo, Dr(a). 
Sidney Tadeu Cardeal Banti, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) JOAO RAFAEL ROBIM E 
SOUZA, Brasileiro, CPF 278.439.618-52, que lhe foi proposta uma ação de Procedimento Comum 
Cível por parte de Banco Bradesco Cartões S.A., em que busca declarar rescindidos os contratos 
de empréstimos pactuados: Cartão de crédito/compra - contrato n.º 4532117096733333; da 
bandeira: VISA, 375178000940982; da bandeira: AMEX e 4766080723977003; da bandeira: VISA, 
pelo inadimplemento do demandado, bem como condená-lo ao pagamento da quantia de R$ 
29.215,96 (15/04/2017), atualização da última fatura, reconhecendo a aplicação de multa de 2%, já 
aplicada nos extratos, juros de 1% ao mês e correção monetária segundo índices oficiais (INPC). 
Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, 
com fundamento no Art. 256, inciso II do CPC 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 da data da publicação 
única ou, havendo mais de um, da primeira (Art. 257, inciso III do CPC), apresente resposta. Não 
sendo contestada a ação, presumir-se-ão aceitos, pelo réu, como verdadeiros, os fatos articulados 
pelo autor conforme previsto no artigo 344 do C.P.C., ficando advertido de que no caso de revelia 
será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma 
da lei. 

GAZETA DE SÃO PAULO – 13/04/2021 
EDITAL DE CITAÇÃO – PRAZO DE 30 DIAS. Processo n° 1008585- 57.2019.8.26.0099 – Usuca-
pião, O MM. Juiz de Direito Titular da 3º Vara Cível – Foro de Bragança Paulista, SP, na forma 
da Lei, etc. FAZ SABER a(os) DOMINGOS BERNARDI, RG 13.891.976-8, CPF 068.555.348-56, 
JESUINA COLOMBI BERNARDI, RG 4.373.814, NEWTON CELINO BERNARDI, RG 1.522.058, 
CPF 143.502.548-20 e sua mulher NOÊMIA MARIA DE OLIVEIRA BERNARDI, CLAUDIO HIRO-
MI MAEZONO, RG 14.538.058, CPF 059.104.928-70 e sua mulher LUCI APARECIDA MORETO 
MAEZONO, RG 28.817.227-9, CPF 246.437.118-17, JERSON MINCRU TOKOTA, RG 11.618.157, 
CPF 046.449.518-03 e sua mulher MARISTELA MITIKO SUZUKI TOKOTA, RG9.724.016-3, CPF 
055.010.078-43, ZUINGLIO JOSE BAR ROSO BRAGA, portador do RG 10.234.004-3, inscrito no 
CPF 065.348.248/50, casado com HILDA MARIA CORDEIRO BARROSO BRAGA, portadora do RG 
8.501.204-X SSP/SP, inscrita no CPF 902.017.959/68, JOSÉ INDALCIO SERRANO, RG 4.318.756, 
CPF 206.414.738/53, casado com dona ANA APARECIDA SILVA SERRANO, RG 9.373.640, CPF 
056.626.178-21, SÔNIA FREDERICO, RG 2.409.336, CPF 499.584.707-30, GILMAR PEREIRA DE 
ARAUJO, RG 10.476.790, CPF 924.882.888-91, casado com MARIA HELENA DA SILVA ANTONIO 
ARAUJO, RG 10.476.708-X, CPF 048.397.338-64, JOSE APARECIDO DOS SANTOS, RG 8.901.840, 
CPF 713.265.968-53, casado com MARIA DENIZE FRANCO DOS SANTOS, RG 16.618.256-4, CPF 
068.339.988-84, SERGIO TOSHTMASSA KAZUYOSHI, RG 10.316.222, CPF 024.464.888-38, casa-
do com MARIA IVANETE FRANOO YOSHI, RG 17.664.798-3, CPF 068.339.908-08, aos réus ausen-
tes, incertos, desconhecidos, eventuais interessados, bem como seus cônjuges e/ou sucessores, que 
perante este Juízo, processa-se os autos da ação de Usucapião ajuizada por VALQUIRIA CORRE-
DOR e GILBERTO CESAR DE PAIVA CORREDOR, ajuizaram Ação de USUCAPIÃO, visando adqui-
riram através deste contrato supracitado, uma área de 4.000,32 m2 (quatro mil, e trinta e dois metros 
quadrados), que se encontra cravada em uma gleba rural, objeto da matrícula 26.260, R.6, que consta 
no Cartório de Registro de Imóveis de Bragança Paulista/SP a posse do referido de forma mansa e 
pacífica mais de 20 (vinte) anos ininterruptos, de boa fé, sem interrupção e fundada em justo título. Foi 
determinada sua CITAÇÃO, 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 para citação dos supramencionados. Sob pena 
de presumirem-se aceitos como verdadeiros os fatos articulados pelo autor. Não sendo contestada a 
presente AÇÃO DE USUCAPIÃO, será nomeado CURADOR ESPECIAL. Será o presente edital, por 
extrato, afixado e publicado na forma da lei.

36ª Vara Cível da Capital / SP. Edital de Citação e Intimação. Prazo 20 dias. Processo n° 1057130-
92.2018.8.26.0100. A Dra. Priscilla Bittar Neves Neto, Juíza de Direito da 36ª Vara Cível da 
Capita/SP, Faz Saber a 4 Still Confecções e Serviços Eirelli (CNPJ: 21.354.961/0001-74), na 
pessoa de seu representante legal, e Kauan Marconi Navas Carrasco (CPF: 417.893.628-06), 
que Banco Bradesco S/A lhe ajuizou Ação de Execução, da quantia de R$ 65.808,38 (06/2020), 
representada pela Cédula de Crédito Bancário – Empréstimo Capital de Giro. Estando os 
executados em lugar ignorado, expede-se edital, para que em 03 dias, a fluir dos 20 dias supra, 
paguem o débito atualizado, custas, despesas processuais e honorários advocatícios, sob pena de 
converter-se em penhora o arresto procedido, independentemente de termo, sobre ativos 
financeiros de Kauan Marconi Navas Carrasco, no valor de R$ 1.381,67(08/20). Convertido, terão 
os executados 05 dias, independente de nova intimação, para oferecer embargos. O prazo para 
embargos à execução são de 15 dias, após o decurso do prazo do presente edital. Não sendo 
oferecido embargos, será nomeado curador especial nos termos do art. 257, IV, CPC. Será o 
presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. SP, 20/01/21. 

GAZETA DE SÃO PAULO – 12 E 13/04/2021 

Kanaflex S/A. Indústria de Plásticos
CNPJ/MF nº 43.942.598/0001-40 - NIRE: 35300147707

Edital de Convocação - Assembleia Geral Ordinária
Ficam convidados os senhores Acionistas para se reunirem em Assembleia Geral Ordinária, no próximo dia 23 de abril de 2021, às 14:30 horas, na 
sede social, à Rodovia Raposo Tavares, km 22,5, The Square Open Mall, Piso Praça das Árvores, conjunto 14, Bloco F, Bairro do Lageadinho, CEP 
06.709-900, município de Cotia, Estado de São Paulo, a fim de deliberarem sobre as seguintes matérias da ordem do dia: 1. Examinar, discutir e 
votar as Demonstrações Financeiras do exercício encerrado em 31 de dezembro de 2020 e o relatório dos Auditores Independentes; 2. Eleição dos 
membros da Diretoria para o triênio 2021/2023, até AGO 2024; 3. Fixar a remuneração da Diretoria para o exercício de 2021. 

Cotia/SP, 10 de abril de 2021. A Diretoria. 
 
EDITAL PARA CONHECIMENTO DE TERCEIROS, EXPEDIDO NOS AUTOS DE INTERDIÇÃO DE EMÍLIA LOPES MORENO, 
REQUERIDO POR ANA MARIA LOPES MORENO - PROCESSO Nº1008770-92.2019.8.26.0100. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 1ª 
Vara da Família e Sucessões, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Eliane da Camara Leite Ferreira, na forma da Lei, etc. 
FAZ SABER aos que o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem que, por sentença proferida em 19/10/2020, foi decretada a 
INTERDIÇÃO de EMÍLIA LOPES MORENO, CPF 940.488.198-87, declarando-o(a) absolutamente incapaz de exercer pessoalmente 
os atos da vida civil e nomeado(a) como CURADOR(A), em caráter DEFINITIVO, o(a) Sr(a). Ana Maria Lopes Moreno. O presente 
edital será publicado por três vezes, com intervalo de dez dias, e afixado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de 
São Paulo, aos 15 de fevereiro de 2021. 
 
 

9ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE GUARULHOS – SP 
EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos autos do PROCESSO Nº 1013581-48.2018.8.26.0224. O(A) 
MM. Juiz(a) de Direito da 9ª Vara Cível, do Foro de Guarulhos, Estado de São Paulo, Dr(a). ANA CAROLINA MIRANDA 
DE OLIVEIRA, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a ISRAEL DO NASCIMENTO MIRANDA, CPF. 339.757.598-28, que 
BANCO BRADESCO S/A lhe ajuizou uma ação de Execução de Título Extrajudicial, para cobrança de R$ 58.002,00 (no-
vembro/2019), referente a CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO FINANCIAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE BENS E/OU 
SERVIÇOS CDC PF, sob o n° 3543107, garantida por Alienação Fiduciária, da qual o executado se encontra inadimplente 
com as obrigações contratuais. E, estando o executado em local ignorado, foi deferida a citação por edital, para que no 
prazo de 03 dias, pague o débito, ocasião em que a verba honorária será reduzida pela metade, ou reconheça o crédito, 
depositando 30% do valor em execução, podendo ainda, opor embargos, em 15 dias, prazos estes que fluirão após os 20 
dias supra, sob pena de penhora e avaliação de tantos bens quantos bastem para garantia da dívida. Não sendo contestada 
a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o edital publicado na forma da 
Lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Guarulhos, aos 08 de abril de 2021. 
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TERÇA-FEIRA, 13 DE ABRIL DE 2021 

1. Data, hora e local: 31 de março de 2021, às 10 horas, na Sede Social da S.A. Paulista 
de Construções e Comércio (“Companhia”), na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, 
na Rua Joaquim Floriano, nº 466, 7° andar, Edifício Corporate, Itaim Bibi, CEP 04534-002. 
2. Convocação: Convocação dispensada, nos termos do artigo 124, §4º da Lei nº 
6.404/76, em face da presença dos acionistas representando a totalidade do capital social, 
conforme se verifi ca pelas assinaturas no Livro de Presença de Acionistas. 3. Presença: 
Presentes a totalidade dos acionistas da companhia. 4. Mesa: Presidente: Sra. Silvia Regi-
na Amorim Pereira, Secretária: Sra. Gabriela Amorim Pereira. 5. Ordem do Dia: Deliberar 
sobre: (i) redução do capital social da Companhia; (ii) alteração do Estatuto Social, especi-
fi camente, Capítulo II: artigo 5º, caput e (iii) consolidação do Estatuto Social. 6. Delibera-
ções: instalada a Assembleia, após a discussão das matérias, os acionistas, na qualidade 
de titulares da totalidade do capital social da Companhia, aprovaram, por unanimidade e 
sem quaisquer restrições ou ressalvas o seguinte: (i) Reduzir o capital social da Companhia, 
atualmente em R$ 109.017.349,87 (cento e nove milhões, dezessete mil, trezentos e qua-
renta e nove reais e oitenta e sete centavos), para R$ 108.362.611,01 (cento e oito mi-
lhões, trezentos e sessenta e dois mil, seiscentos e onze reais e um centavo), sendo uma re-
dução, portanto, de R$ 654.738,86 (seiscentos e cinquenta e quatro mil, setecentos e trin-
ta e oito reais e oitenta e seis centavos), por considerá-lo excessivo em relação as ativida-
des da Companhia, nos termos do artigo 173 da Lei nº 6.404/76. A redução se dará com 
restituição proporcional à participação de cada sócio no capital social da Sociedade, da for-
ma a seguir: à sócia ECOPAR HOLDING LTDA., mediante a cessão de um imóvel co-
mercial localizado na Rua Joaquim Floriano, n° 466, 7º andar, Edifício Corporate, Condo-
mínio Brascan Mall, Itaim Bibi, São Paulo - SP, CEP 04534-002, sob matrícula 166.051, re-
gistrado no 4º Ofi cial de Registro de Imóveis de São Paulo, no valor de R$ 409.268,14 
(quatrocentos e nove mil, duzentos e sessenta e oito reais e quatorze centavos); à sócia 
KOPAKI PARTICIPAÇÕES LTDA., mediante o pagamento de R$ 124.400,40 (cento e 
vinte quatro mil e quatrocentos reais e quarenta centavos), a ser pago conforme disponi-
bilidade de caixa da empresa; ao sócio MARLUS RENATO DALL’STELLA, mediante o pa-
gamento de R$ 65.473,85 (sessenta e cinco mil, quatrocentos e setenta e três reais e oi-
tenta e cinco centavos), a ser pago conforme disponibilidade de caixa da empresa; ao só-
cio UBIRAJARA RODOLPHO AMORIM FILHO, mediante o pagamento de R$ 
29.355,30 (vinte e nove mil, trezentos e cinquenta e cinco reais e trinta centavos) a ser 
pago conforme disponibilidade de caixa da empresa; ao sócio JOSIF MELAMED, median-
te o pagamento de R$ 19.692,81 (dezenove mil, seiscentos e noventa e dois reais e oiten-
ta e um centavos), a ser pago conforme disponibilidade de caixa da empresa; ao sócio 
WALTER JOSÉ FONSECA DE SOUZA, o valor de R$ 6.547,37 (seis mil, quinhentos e 
quarenta e sete reais e trinta e sete centavos), a ser pago conforme disponibilidade de cai-
xa da empresa; e ao sócio UBIRAJARA RODOLPHO AMORIM, o valor de R$ 0,98 (no-
venta e oito centavos), a ser pago conforme disponibilidade de caixa da empresa. (ii) Em 
decorrência da redução exposta no item “i” acima, resolvem alterar do Capítulo II: artigo 
5º, caput, que passa a ter redação a seguir: “Artigo 10º - O Capital Social, totalmente in-
tegralizado, é de R$ 108.362.611,01 (cento e oito milhões, trezentos e sessenta e dois mil, 
seiscentos e onze reais e um centavo), dividido em 9.996.025 (nove milhões, novecentos e 
noventa e seis mil e vinte e cinco) ações ordinárias, nominativas, sem valor nominal.” 6.2. 
Tendo em vista a alteração estatutária tomada nos item 6.1. supra, conforme item “iii” da 
Ordem do Dia, os Acionistas resolvem consolidar o Estatuto Social da Companhia que pas-
sa a viger com a seguinte redação: “ESTATUTO SOCIAL DA S.A. PAULISTA DE CONS-
TRUÇÕES E COMÉRCIO. CAPÍTULO I - DENOMINAÇÃO, SEDE, FINS E DURAÇÃO. 
Artigo 1º - Sob a denominação de S.A. Paulista de Construções e Comércio, sociedade por 
ações com sede e foro na cidade de São Paulo, Capital do Estado de São Paulo, na Rua Joa-
quim Floriano, nº 466, 7º andar, Edifício Corporate, Itaim Bibi, CEP 04534-002, e que se re-
gerá pelo presente Estatuto e disposições legais que lhe forem aplicáveis. Artigo 2º - A so-
ciedade tem por objeto as seguintes atividades: a) supervisão, estudos, projetos, planeja-
mento, consultoria e a execução de quaisquer serviços técnicos pertinentes à construção 
civil e construção pesada e obras de engenharia como: terraplanagem, dragagem, pavi-
mentação, macro e micro drenagem, hidroelétricas, termoelétricas, túneis, aeroportos, fer-
rovias, rodovias, canais, serviços por processo não destrutivo, portos, metrôs, obras de arte 
em geral, pontes, viadutos, estruturas metálicas; b) construção, administração, implanta-
ção, operação, geração e distribuição de energia elétrica; c) prestação de serviços relativos 
a todos os setores de saneamento básico, inclusive concessão plena ou parcial de água e 
esgoto e em todas as modalidades e variações de limpeza pública, como varrição, coleta, 
transporte e transbordo, destinação fi nal de resíduos sólidos, domiciliares e hospitalares, 
incineradores, reciclagem, compostagem e outras formas de tratamento de resíduos, desin-
fecção química, térmica, microondas ou plasma, implantação e operação de sistemas de 
tratamento e destinação fi nal de resíduos industriais em aterros classe I, II, III e/ou unida-
des térmicas e aterros sanitários; d) construção, manutenção e operação de corredores e 
terminais para qualquer tipo de transportes de passageiros; e) participação plena ou par-
cial de concessão e permissão de serviço público e toda e qualquer forma de privatização 
que venha a ser oferecida; f) planejamento, operação e exploração por conta própria ou de 
terceiros, e ainda comércio de máquinas e materiais de construção em geral, importação e 
exportação; g) empreendimentos imobiliários em todas as suas modalidades; h) prestação 
de serviços de vistoria e inspeção técnica veicular, exploração de serviços de transportes de 
qualquer natureza inclusive de passageiros; i) recuperação energética de gases emanados 
por aterros sanitários, controlados ou lixões e sua distribuição; j) construção e montagem 
de gasodutos e oleodutos; k) construção em áreas rurais e urbanas, de adutoras e canais 
de abastecimento de água, construção de açudes, construção de barragens e sistemas de 
irrigação; l) e outras atividades afi ns que consultem aos interesses sociais. Parágrafo 
Único - A sociedade poderá participar de outras sociedades, de empreendimentos, de con-
sórcios de empresas, associar-se temporariamente ou permanentemente, seja em outras 
empresas industriais, comerciais ou prestadoras de serviços. Artigo 3º - Por deliberação 
da Diretoria, a sociedade poderá criar ou suprimir fi liais, agências ou escritórios em qual-
quer parte do território nacional ou no exterior. Artigo 4º - O tempo de duração da socie-
dade é indeterminado. CAPÍTULO II - DO CAPITAL SOCIAL E DAS AÇÕES. Artigo 5º 
- O Capital Social, totalmente integralizado, é de R$ 108.362.611,01 (cento e oito milhões, 
trezentos e sessenta e dois mil, seiscentos e onze reais e um centavo), dividido em 
9.996.025 (nove milhões, novecentos e noventa e seis mil e vinte e cinco) ações ordinárias, 
nominativas, sem valor nominal. Parágrafo Único – A sociedade poderá emitir títulos 
múltiplos representativos de ações, satisfeitos os requisitos legais. Artigo 6º - Será ex-
pressamente proibido a qualquer acionista alienar suas ações a terceiros, estranhos à so-
ciedade, sem que tenha sido garantido aos demais acionistas, o direito de preferência na 
compra das ações. CAPÍTULO III - DA ADMINISTRAÇÃO DA SOCIEDADE. Artigo 7º 
- A administração da sociedade competirá a um Conselho de Administração e a uma Dire-
toria, na forma deste Estatuto, ressalvados os dispositivos legais vigentes. Artigo 8º - O 
Conselho de Administração é órgão de deliberação colegiada, composto por até 07 (sete) 
membros, incluindo um Presidente e um Copresidente, sendo todas pessoas naturais, resi-
dentes no País, com mandato de 03 (três) anos, eleitos pela assembleia geral, a qual fi xará 
a sua remuneração global, podendo ser reeleitos. Parágrafo Primeiro - Findo o respec-
tivo mandato, os conselheiros permanecerão em seus cargos até a posse e investidura dos 
novos membros eleitos. Parágrafo Segundo - Das reuniões do Conselho de Administra-
ção serão lavradas atas em livro próprio para os efeitos legais. Parágrafo Terceiro - O 
Conselho de Administração, para melhor desempenho de suas funções, poderá criar comi-
tês ou grupos de trabalho com objetivos defi nidos, sempre no intuito de assessorar o Con-
selho de Administração, sendo integrados por membros da administração da Companhia 
e/ou por outras quaisquer pessoas físicas ou jurídicas designadas pelo colegiado. Pará-
grafo Quarto - O Conselho de Administração, a seu critério, poderá instituir regimento 
interno a ser observado pela Diretoria da Companhia. Artigo 9º - A assembleia geral ele-
gerá os membros do Conselho de Administração, bem como o seu Presidente e Copresiden-
te. Artigo 10º - O Conselho de Administração, reunir-se-á sempre que convocado, por es-
crito, pelo seu Presidente ou Copresidente, instalando-se, em primeira convocação, com a 
presença mínima de 04 (quatro) membros, e, em segunda convocação, com 03 (três) mem-
bros, desde que em ambos os casos esteja presente o Presidente do Conselho ou o Copre-
sidente. As deliberações do Conselho de Administração serão tomadas por maioria de vo-
tos. As reuniões, em primeira convocação, deverão ser convocadas com antecedência míni-
ma de 03 (três) dias úteis e, em segunda convocação, com antecedência mínima de 01 (um) 
dia útil, sempre por meio de carta ou e-mail endereçado a cada um dos conselheiros com 
aviso de recebimento. O aviso de convocação incluirá (a) a data, hora e o local da reunião 
e (b) os assuntos que constarão da ordem do dia. Parágrafo Primeiro – Na ausência ou 
impedimento temporário de qualquer membro do Conselho de Administração, tal conse-
lheiro poderá ser representado nas reuniões por um outro membro do Conselho, nomeado 
por ele, por escrito. O membro que indicar seu representante, conforme ora disposto, será 
considerado, para todos os efeitos, presente à respectiva reunião. Parágrafo Segundo – 
Em caso de eventual empate em qualquer deliberação do Conselho de Administração, a re-
união do Conselho de Administração deverá ser encerrada sem que a matéria objeto do 
empate seja deliberada, devendo a mesma ser incluída na próxima reunião do Conselho de 
Administração. Parágrafo Terceiro – As reuniões do Conselho de Administração deve-
rão observar as disposições da Lei nº 6.404/76, deste Estatuto Social e do regimento inter-
no vigente do Conselho de Administração. Parágrafo Quarto – As reuniões do Conselho 
de Administração deverão ser presididas pelo Presidente ou Copresidente do Conselho de 
Administração, a critério dos membros do conselho presentes na reunião. Artigo 11º - No 
caso de vacância do cargo de conselheiro ou da Presidência do Conselho e/ou Copresidên-
cia, a assembleia geral extraordinária, especialmente convocada, elegerá o novo membro 
para o cargo vago, cujo mandato se extinguirá juntamente com os demais membros em 
exercício. Artigo 12º - Compete ao Conselho de Administração, atuar na sociedade e nas 

empresas controladas, através dos seguintes atos: a) fi xar a orientação geral dos negócios 
sociais, aprovando planos estratégicos de médio e longo prazo, orçamento anual e investi-
mentos b) eleger, destituir, substituir e aceitar renúncias dos diretores, fi xando-lhes atribui-
ções e remuneração respectiva; c) autorizar a diretoria a praticar atos, cuja prévia anuên-
cia seja estipulada pelo Estatuto Social; d) autorizar a participação em outras sociedades e 
a criação de subsidiárias; e) autorizar a compra, venda, alienação ou ônus, por qualquer tí-
tulo, de quaisquer bens imóveis ou participações societárias cujo valor exceda R$ 
100.000,00 (cem mil reais); f) autorizar qualquer operação de crédito envolvendo obriga-
ções em valor superior a R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais), bem como empréstimos 
em moeda estrangeira; g) autorizar a sociedade a prestar fi ança, através de assinaturas 
conjuntas de dois diretores, mediante a anuência prévia, expressa e efetiva do próprio con-
selho; e h) praticar os demais atos previstos em lei. Parágrafo Único - Observado os ter-
mos deste Estatuto e no que couber o Regimento Interno do Conselho de Administração, 
além das atribuições previstas neste artigo, compete ainda, especialmente ao Presidente e/
ou Copresidente do Conselho de Administração: (a) presidir as respectivas reuniões do 
Conselho de Administração; (b) presidir as assembleias gerais dos acionistas; (c) represen-
tar o Conselho de Administração nas reuniões da Diretoria; (d) cumprir e fazer cumprir o 
presente Estatuto, usando para tanto, das prerrogativas que lhe forem conferidas pelo re-
gimento interno; e/ou (e) examinar livros e documentos da sociedade a qualquer tempo, 
solicitar informações sobre contratos celebrados ou a serem celebrados e quaisquer outros 
atos e negócios jurídicos. Artigo 13º - A representação da sociedade em juízo ou fora dele, 
ativa e passivamente caberá a uma Diretoria, composta de seis membros, residentes no 
País, eleitos e destituíveis pelo Conselho de Administração a qualquer tempo, com manda-
to de três anos, podendo ser reeleitos, sendo: (a) Diretor Presidente; (b) Diretor Administra-
tivo-Financeiro; (c) Diretor Comercial; (d) Diretor de Obras (e) Diretor Jurídico e (f) Diretor 
de Engenharia. Parágrafo Primeiro - Findo o respectivo mandato, os diretores permane-
cerão em seus cargos até a posse e investidura dos novos membros eleitos. Artigo 14º - 
A Diretoria administrará a sociedade com os mais amplos e gerais poderes para assegurar 
a consecução de seus objetivos sociais, cabendo-lhe as atribuições que o Estatuto Social e 
o regimento interno lhe conferem. Parágrafo Primeiro - Os diretores dividirão entre si 
as atribuições e os encargos da administração da sociedade, cabendo, no entanto, ao Dire-
tor Presidente: a) convocar e presidir as reuniões da Diretoria; b) receber citações e repre-
sentar a sociedade em Juízo; c) supervisionar a sociedade e as empresas controladas, de 
acordo com as atribuições que lhe forem conferidas pelo Conselho de Administração; d) re-
presentar a Diretoria perante o Conselho de Administração; e) fi xar as normas do regimen-
to interno de cada área; e f) disponibilizar para os conselheiros resultados fi nanceiros, con-
tábeis, fl uxos de caixa passados e futuros e relatórios de obras até o dia 20 do mês subse-
quente. Parágrafo Segundo - Os Diretores, em suas ausências ou eventuais impedimen-
tos temporários, se substituirão mutuamente, acumulando funções. Parágrafo Terceiro 
- A sociedade, no setor de engenharia, terá responsáveis técnicos, sendo tais funções téc-
nicas exercidas por engenheiros habilitados para o pleno exercício da profi ssão no País e 
no gozo de seus direitos perante os conselhos regionais de engenharia, arquitetura e agro-
nomia, de acordo com a lei, os quais exercerão essas funções técnicas com os mais amplos 
e gerais poderes. Parágrafo Quarto - As atribuições individuais dos Diretores com ou 
sem designação específi ca poderão ser defi nidas pelo Conselho de Administração. Pará-
grafo Quinto – O Diretor Jurídico, dentre suas atribuições específi cas, receberá citações 
e representará a sociedade em juízo. Artigo 15º - A Diretoria, através da assinatura de 
dois de seus diretores, fi ca investida dos mais amplos e gerais poderes para: a) constituir 
procuradores que representem a sociedade, inclusive junto às empresas controladas, espe-
cifi cando no instrumento respectivo os atos que poderão praticar e o período de validade 
da procuração, excluídos desta limitação de validade, os mandatos para fi ns judiciais; b) 
constituir procuradores para, agindo sempre dois em conjunto; ou um procurador e um di-
retor, movimentar contas bancárias, podendo sacar, emitir, endossar, aceitar e avalizar che-
ques, letras de câmbio, notas promissórias desde que não representem obrigações gratui-
tas ou mero favor; c) autorizar a abertura de fi liais em qualquer localidade do País; d) o le-
vantamento de cauções, o recebimento de quaisquer quantias junto a entidades públicas, 
privadas, autarquias, paraestatais, de economia mista, dando a devida quitação. Parágra-
fo Primeiro - Qualquer dos diretores eleitos poderá isoladamente: a) assinar propostas e 
documentação em geral para participação da sociedade em qualquer processo licitatório, 
inclusive constituindo consórcio com terceiros, quer de obras públicas ou privadas em ge-
ral, quer de serviços, podendo assinar os respectivos contratos, seus termos aditivos ou mo-
difi cativos; b) nomear representantes junto a órgãos públicos e privados para efeito de par-
ticipação em processos licitatórios em geral; c) assinar contratos em geral e propostas de 
locação, assim como seus termos aditivos ou modifi cativos; d) assinar faturas e duplicatas 
bem como dar aceite, e) comparecer e manifestar o voto da sociedade nas assembleias ge-
rais de outras empresas das quais seja acionista mediante anuência prévia, expressa e efe-
tivada através de ata de reunião do Conselho de Administração. Parágrafo Segundo – 
Nos casos de representação junto às Repartições Públicas Federais, Estaduais, Municipais, 
Autarquias, Sociedades de Economia Mista, Organizações Paraestatais e Empresas Públi-
cas e Privadas, para assinar documentos, defesas, contratos e propostas, bastará a assina-
tura isolada de qualquer um dos Diretores ou de um procurador nomeado para tal fi m. Pa-
rágrafo Terceiro – Para atos de mero expediente bastará a assinatura de 01 (um) Dire-
tor. Artigo 16º - Os membros do Conselho de Administração e os diretores serão investi-
dos nos seus cargos mediante assinatura de termo de posse lavrado em livro próprio, nos 
termos da lei. CAPÍTULO IV - DAS ASSEMBLEIAS GERAIS. Artigo 17º - A Assembleia 
Geral da sociedade realizar-se-á ordinariamente, dentro dos primeiros quatro meses que se 
seguirem ao encerramento do Exercício Social e extraordinariamente sempre que os inte-
resses sociais o exigirem, na forma da lei. Parágrafo Único - A Assembleia Geral Ordiná-
ria realizar-se-á para tomar as contas da Diretoria, examinar, discutir e votar as demonstra-
ções fi nanceiras, deliberar sobre as destinações do lucro líquido do exercício; determinar a 
verba anual de remuneração do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal, quando 
for o caso. Artigo 18º - As Assembleias Gerais, ordinárias ou extraordinárias, serão con-
duzidas por uma mesa presidida pelo (i) Presidente ou Copresidente do Conselho de Admi-
nistração, conforme indicado pela Assembleia Geral, ou, na ausência ou impedimento de 
ambos, (ii) por qualquer outro membro do Conselho, conforme indicado pela Assembleia 
Geral, e secretariada por qualquer presente por escolha do presidente da Mesa. CAPÍTU-
LO V - DO EXERCÍCIO SOCIAL, RESERVAS E DIVIDENDOS. Artigo 19º - O Exercício 
Social será de doze meses e coincidirá com o ano civil, terminando em 31 de dezembro de 
cada ano. Artigo 20º - Ao fi m de cada exercício social a Diretoria fará as demonstrações 
fi nanceiras e as submeterá à assembleia geral ordinária nos quatro primeiros meses do 
exercício seguinte. Parágrafo Único - O lucro líquido verifi cado no balanço geral encer-
rado a 31 de dezembro de cada ano, após as deduções legais e fi scais, terá a seguinte des-
tinação: a) 5% (cinco por cento) para a constituição de reserva legal até que esta atinja 
20% (vinte por cento) do Capital Social; b) 25% (vinte e cinco por cento) do lucro líquido, 
como dividendo obrigatório, nos termos legais; c) participação aos administradores, respei-
tando-se o disposto no artigo 152 da Lei 6.404/76; d) o saldo do lucro líquido fi cará à dis-
posição da assembleia geral, que poderá destinar o total do lucro do exercício para a fi na-
lidade que julgar necessária, independentemente da obrigatoriedade de dividendos esta-
tuários, quando se constatar o comparecimento da totalidade dos acionistas com direito a 
voto. Artigo 21º - É facultado o levantamento de balanços parciais durante o exercício, 
bem como no pagamento de dividendos mínimos previstos na Lei 6.404/76. Artigo 22º - 
Os dividendos deverão ser pagos, salvo deliberação em contrário da assembleia geral, no 
prazo de sessenta dias da data em que forem declarados e, em qualquer caso, dentro do 
exercício social em que a sua distribuição for deliberada, acrescidos da respectiva correção 
monetária, quando for o caso. CAPÍTULO VI - DO CONSELHO FISCAL. Artigo 23º - O 
Conselho Fiscal será composto por três membros efetivos e três membros suplentes acio-
nistas ou não, residentes no País, eleitos pela assembleia geral, permitida a reeleição. Pa-
rágrafo Primeiro - O funcionamento do Conselho Fiscal não será permanente, e será 
eleito em qualquer assembleia geral, a pedido de acionistas que representem o número mí-
nimo legal para formular as proposições; e cada período de funcionamento terminará na 
primeira assembleia geral ordinária, após a sua instalação. Parágrafo Segundo - Os 
honorários do Conselho Fiscal serão atribuídos com observância da lei, na assembleia ge-
ral em que for pedido e aprovado o seu funcionamento, e serão devidos igualmente nos 
períodos de efetivo funcionamento aos conselheiros em exercício. Parágrafo Terceiro - 
O Conselho Fiscal tem as atribuições, funções e direitos que lhe atribuem a lei. CAPÍTU-
LO VII - LIQUIDAÇÃO. Artigo 24º - A sociedade entrará em liquidação nos casos pre-
vistos em lei, cabendo à assembleia geral estabelecer o modo de liquidação, escolher o li-
quidante e fi xar sua remuneração. CAPÍTULO VIII - DISPOSIÇÕES GERAIS. Artigo 
25º - Todos os casos omissos no presente Estatuto serão regidos pela legislação em vigor 
e demais dispositivos aplicáveis.”. Nada mais havendo a tratar e ninguém querendo fa-
zer uso da palavra, foram suspensos os trabalhos para a lavratura desta ata a qual lida 
após a reabertura da sessão, foi aprovada e assinada por todos, encerrando-se em segui-
da a Assembleia. Mesa: Silvia Regina Amorim Pereira – Presidente; Gabriela Amorim Pe-
reira – Secretária. Acionistas Presentes: 1) p. Ecopar Holding Ltda., representada pelo Sra. 
Denise Amorim Hassun e pela Sra. Silvia Regina Amorim Pereira; 2) p. Kopaki Participações 
Ltda., representada pelo Sr. Walter José Fonseca de Souza; 3) Walter José Fonseca de Sou-
za; 4) Marlus Renato Dall’Stella; 5) Ubirajara Rodolpho Amorim Filho; 6) Josif Melamed; 7) 
Ubirajara Rodolpho Amorim. O presente é cópia fi el da original lavrada em livro próprio. 
São Paulo, 31 de março de 2021. Silvia Regina Amorim Pereira - Presidente da As-
sembleia, Gabriela Amorim Pereira - Secretária da Assembleia.
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Ata da Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 31 de março de 2021

LEILÃO EXTRAJUDICIAL 
Local do Leilão: AVENIDA BRIGADEIRO LUIZ ANTONIO nº. 2.367 – 20º. Andar – São Paulo – SP. Dia 
29 DE ABRIL DE 2.021, às 10:00 horas, leiloeiro oficial, CLÁUDIO SOUSA DOS SANTOS, com escritório 
na Rua Tabatinguera nº. 140 – Cjto. 1.115 – São Paulo, Fone 3101-1798, registrado na JUCESP sob nº. 857, 
devidamente autorizado pela Credora Fiduciária, CÁUCASO CONSTRUTORA LTDA, inscrita no CNPJ sob 
nº. 01.329.805/0001-46, e para os fins do art. 27 e parágrafos da Lei n°. 9.514/97, levará a público leilão no 
próximo dia 29 DE ABRIL DE 2.021, às 10:00 horas, em PRIMEIRO LEILÃO, o bem imóvel abaixo descrito, 
referente a devedora fiduciante ANA LÚCIA LIMA, brasileira, solteira, maior, administradora de empresas, 
portadora da cédula de identidade RG n°. 22.824.857-7-SSP/SP, inscrita no CPF sob n°. 131.771.158-00, cujo 
valor de avaliação do imóvel importa em R$ 1.174.717,10 (base março/2021), correspondente ao preço de venda 
corrigido do APARTAMENTO nº. 162, localizado no décimo sexto andar do EDIFÍCIO ESPRESSO 267, 
situado na Rua Vilela nº. 267, no 27º. Subdistrito – Tatuapé, em São Paulo, que possui a área privativa coberta 
edificada de 91,680 m², a área comum coberta edificada de 64,066m² (incluído o direito de uso de 02 vagas 
indeterminadas situadas no térreo ou nos subsolos do edifício, com o auxílio de manobrista/garagista), área total 
edificada de 155,746m², área comum descoberta de 14,669m², área construída mais descoberta de 170,415m², 
correspondendo à fração ideal de 1,7154% do terreno - matrícula 244.987 do 9º. Oficial de Registro de Imóveis 
da Capital. Condições: Caso não haja licitantes em primeiro leilão, fica desde já designado o mesmo dia 29 DE 
ABRIL DE 2.021, às 11:00 horas, no mesmo local, para a realização do segundo leilão pelo maior lance ofere-
cido, desde que igual ou superior valor da dívida corrigida e acréscimos contratuais de R$ 1.083.785,64 (base 
março/2021), além da taxa de fruição de 1% ao mês incidente sobre o preço atualizado da venda, aplicável à 
partir do mês abril de 2.021 e despesas vincendas. O arrematante pagará no ato o preço total da arrematação, mais 
5% (por cento) de comissão ao leiloeiro. À devedora fiduciante fica assegurado o direito de preferência na arre-
matação do imóvel pelo valor da dívida, na forma prevista no art. 27, § 2º, letra “B” da Lei nº. 9.514/97. À 
Credora Fiduciária fica reservado o direito de não aceitar o lance inferior ao valor da dívida. Serão de 
responsabilidade do arrematante todas as providências e despesas necessárias para a transferência do domínio do 
referido imóvel e sua imissão na posse, inclusive mediante a distribuição da ação de reintegração de posse. A 
Credora Fiduciária informa que a Devedora Fiduciante interpôs ação de resilição da escritura de venda com pacto 
de alienação fiduciária em garantia, com pedido de liminar, inclusive de sustação da consolidação da propriedade 
e realização dos leilões, cujo feito tramita perante o Juízo da 35ª. Vara Cível do Fórum João Mendes – proc. 
1123752-85.2020.8.26.0100, tendo sido indeferido o pedido liminar, antes mencionado, inclusive em Segunda 
Instância – Agravos de Instrumento nos. 2045728-98.2021.8.26.0000 e 2023739-36.2021.8.26.0000. A Devedora 
Fiduciante está sendo intimada da data e horários da realização dos leilões, a fim de eventualmente exercer o 
direito de preferência na arrematação do imóvel, na forma da Lei nº. 9.514/97. Maiores informações com o lei-
loeiro fone (11) 3101-1708 ou 98245-2523. 

4ª VARA CÍVEL DO FORO REGIONAL I – SANTANA/SP 
EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0008350-47.2018.8.26.0001 O(A) MM. Juiz(a) de Direito 
da 4ª Vara Cível, do Foro Regional I - Santana, Estado de São Paulo, Dr(a). ADEVANIR CARLOS MOREIRA DA SILVEIRA, 
na forma da Lei. FAZ SABER a(o) YUKIO EDUARDO SHIMABUKURO, CPF 103.244.978-06, que nos autos de cumpri-
mento de sentença procedeu-se a penhora do apartamento localizado à Avenida Nova Cantareira, nº 1.428, apto 81, melhor 
descrito na matrícula nº 45.838 do 15º CRI. Encontrando-se o executado em local incerto e ou não sabido foi determinado 
sua INTIMAÇÃO por edital para que no prazo de 15 (quinze) dias a fluir dos 20 (vinte) dias do presente edital apresente 
impugnação, nomeando-se em caso de silêncio Curador Especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado 
na forma da lei. NADA MAIS. São Paulo, 09 de abril de 2021. 

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO 20 (VINTE) DIAS. PROCESSO Nº 1001098-07.2017.8.26.0584 O(A) 
MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara, do Foro de São Pedro, Estado de São Paulo, Dr(a). LUCIANO 
FRANCISCO BOMBARDIERI, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a VENUS COMERCIO DE MARMO-
RES E GRANITOS LTDA-EPP (WILSON DA CUNHA OBRAS ME), pessoa jurídica de direito privado, 
inscrita no CNPJ sob o n.º 17.716.610/0001-99, com sede na R JORGE DE TOLEDO, nº 307, RE-
CANTO DAS AGUAS, SAO PEDRO/SP, CEP: 13.520-000 e WILSON FRANCISCO STANKO DA CU-
NHA, brasileiro, solteiro, pensionista, inscrito no CPF sob o nº 400.510.198-41, que lhe foi proposta 
uma ação de Execução de Título Extrajudicial requerida por BANCO DO BRASIL S/A, constando da 
inicial que o débito em 31/05/2017, importava em R$ 204.363,69. Encontrando-se o executado em lu-
gar incerto e não sabido foi determinada a sua CITAÇÃO, por edital, para que, no prazo de 03 (três) di-
as úteis, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, efetue o pagamento da importância 
mencionada (devidamente atualizada), ou apresente Embargos no prazo de 15 dias úteis, sob pena de 
prosseguimento da execução, com a penhora de bens. Será o presente edital, por extrato, afixado no 
local de costume e publicado pela imprensa na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cida-
de de São Pedro, aos 27 de janeiro de 2021. 

2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE TABOÃO DA SERRA – SP 
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1004356-81.2016.8.26.0609 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 
2ª Vara Cível, do Foro de Taboão da Serra, Estado de São Paulo, Dr(a). Ruslaine Romano, na forma da Lei, FAZ SABER 
a ALEXANDRE REIS FRANCO ALVES que lhe foi proposta uma ação de Execução de Título Extrajudicial por parte de 
BANCO BRADESCO SA, para cobrança de R$ 67.064,84 (julho/2019), referente ao INSTRUMENTO PARTICULAR DE 
CONFISSÃO DE DÍVIDA E OUTRAS AVENÇAS, sob o n° 444/278422576, do qual o executado se encontra inadimplente 
com as obrigações contratuais. Encontrando-se o(a)(s) executado(a)(s) em lugar incerto e não sabido, foi determinada a(s) 
sua(s) CITAÇÃO(ÕES) e INTIMAÇÃO(ÕES), por EDITAL, para, no prazo de 3 (três) dias a fluir após o decurso do prazo 
de 20 (vinte) dias supra, efetuar(em) o pagamento do valor apontado, devidamente corrigida. Fica(m) o(a)(s) execu-
tado(a)(s) advertido(a)(s) que nos termos do art. 827, §1º do NCPC, em caso de pagamento no prazo estipulado, o valor 
dos honorários será reduzido pela metade; faculta-se a oposição de embargos pelo(a)(s) executado(a)(s) no prazo de 15 
(quinze) dias úteis, contados após o prazo deste edital. No prazo para embargos, reconhecendo o crédito do(a)(s) exe-
quente(s) e comprovando o depósito de 30% (trinta por cento) do valor em execução, acrescido de custas e de honorários 
de advogado, o(a)(s) executado(a)(s) poderá(ão) requerer que lhe(s) seja(m) permitido(s) pagar o restante em até 6 (seis) 
parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e de juros de um por cento ao mês. Fica(m) o(a)(s) executado(a)(s) 
advertido(a)(s) que a rejeição dos embargos, ou, ainda, inadimplemento das parcelas poderão acarretar na elevação dos 
honorários advocatícios, multa em favor da parte, além de outras penalidades previstas em lei. São Paulo, 09 de abril de 
2021. 

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO – PRAZO DE 15 DIAS - 11º CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DA CA-
PITAL, por seu Oficial PLINIO ANTONIO CHAGAS, conforme dispõe o Artigo nº. 216-A da Lei Federal nº. 
6.015/73, FAZ SABER A TODOS QUE VIREM O PRESENTE EDITAL que foi prenotado sob o nº 1.255.123, 
em 22 de fevereiro de 2019, neste Serviço Registral, REQUERIMENTO DE RECONHECIMENTO EXTRAJU-
DICIAL DE USUCAPIÃO (Usucapião Ordinária – Art. 1.242 do Código Civil), Ata Notarial e demais documentos 
elencados no referido dispositivo legal, apresentados por MILTON HELFENSTEIN, brasileiro, aposentado, 
portador da Cédula de Identidade RG nº 1.535.004-SSP-SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 011.554.908-00, e 
sua esposa AURORA FERREIRA HELFENSTEIN, brasileira, do lar, portadora da Cédula de Identidade RG 
nº 1.833.955-SSP-SP, inscrita no CPF/MF sob o nº 157.154.538-79, residentes e domiciliados nesta Capital, 
na Rua Joaquim José Steves nº 60, Edifício Santa Rita, apartamento nº 22, os quais alegam deter a posse 
mansa e pacífica com animus domini, desde de 04 de março de 1992, em virtude do falecimento de Nair 
Rolim Helfenstein – mãe e sogra dos requerentes, e do falecimento de Dimas Helfenstein ocorrido em 24 de 
novembro de 1997 – pai e sogro dos requerentes – através dos formais de partilhas dos referidos “de cujus” , 
sobre os IMÓVEIS ENCRAVADOS, designados como lotes “A” e “B”, com as áreas de 196,23m² e 197,19m², 
respectivamente, com acesso pelo nº. 50-A da Travessa Wilson Moraes, no 29º Subdistrito – Santo Amaro, ca-
dastrado na Municipalidade de São Paulo pelo contribuinte, em área maior, sob o nº. 087.306.0061-8, imóveis 
esses que se acham registrados em área maior, conforme a transcrição nº. 54.834, do 1º. Cartório de Registro 
de Imóveis desta Capital, sob a titularidade dominial de MARIA HESSEL SOBRINHA. Esta publicação é feita 
para dar publicidade de todos os termos do presente Procedimento Administrativo de Usucapião Extrajudicial 
para, querendo, possam eventuais terceiros interessados, ou os notificandos, MARIA HELENA FONSECA 
FERREIRA; AMILTON FERREIRA; JOSÉ NEY HELFENSTEIN FONSECA; CLAUDIA MEIRELLES FRANÇA 
HELFENSTEIN; FRANCISCO ANTONIO HELFENSTEIN FONSECA; WANDA DE FREITAS HELFENSTEIN; 
WALKYRIA HELFENSTEIN CARVALHO; RAUL MACHADO CARVALHO; JOSÉ EDUARDO HELFENSTEIN; 
MARIA DA GRAÇA LACERDA HELFENSTEIN; YARA HELFENSTEIN JORGE ALVAREZ; JOSÉ LUIZ JOR-
GE ALVAREZ; MERCEDES GUERRA CIRELLO; JACYRA GUERRA PIRES; MARIA APPARECIDA GUERRA 
GENOVA; ABIGAIL GUERRA GEMIGNANI POR SEUS HERDEIROS: ANSELMO GEMIGNANI NETO; MA-
RIA CRISTINA GEMIGNANI PRAGER; MARIA ISABEL GEMIGNANI MARTINELLI; AFFONSO GEMIGNANI 
FILHO; MÁRIO GEMIGNANI SOBRINHO; MARIA HEÇENA HELFENSTEIN FONSECA POR SUA HERDEI-
RA: CRISTIANA FONSECA FERREIRA PONTIERI; ESPÓLIO DE CECÍLIA HELFENSTEIN PRADO; EDSON 
NILO PINHEIRO; CARMEN HERNANDES PINHEIRO; GIANFRANCO MARINI; RENATA GUAZZELLI MARINI; 
SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS METALURGICAS, MECÂNICAS E DE MATERIAL 
ELÉTRICO DE SÃO PAULO; ANTONIO FERNANDES PUGA; e SILVIA BRONZONI   – oferecerem eventual(is) 
impugnação(ões), desde que  fundamentada(s), em face ao titular de domínio, bem assim aos confrontantes, 
sob pena de não ser(em) considerada(s) e o procedimento administrativo seguir o curso previsto na referida Lei 
Federal nº. 6.015/1973, e nas Normas de Serviço editadas pela Corregedoria Geral do Tribunal de Justiça do 
Estado de São Paulo, e ainda a teor do Provimento nº. 65, do Conselho Nacional de Justiça. Decorridos 15 dias 
da data da publicação deste, e na ausência de qualquer reclamação por escrito de quem se julgar prejudicado, 
proceder-se-á ao registro de que trata o artigo nº. 216-A da Lei nº. 6.015/73. Dado e passado no 11º. Registro 
de Imóveis da Comarca da Capital, aos 09 de abril de 2021. O Oficial.

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO – PRAZO DE 15 DIAS - 11º CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DA 
CAPITAL, por seu Oficial PLINIO ANTONIO CHAGAS, conforme dispõe o Artigo nº. 216-A da Lei Federal nº. 
6.015/73, FAZ SABER A TODOS QUE VIREM O PRESENTE EDITAL que foi prenotado sob o nº 1.300.795, em 
13 de março de 2020, neste Serviço Registral, REQUERIMENTO DE RECONHECIMENTO EXTRAJUDICIAL 
DE USUCAPIÃO (Usucapião Extraordinária – Art. 1.238 do Código Civil), Ata Notarial e demais documentos 
elencados no referido dispositivo legal, apresentados por HILDA MARIA DE OLIVEIRA GARCIA, brasileira, 
do lar, viúva, portadora da Cédula de Identidade RG nº 12.408.868-5-SSP-SP, inscrita no CPF/MF sob o nº 
250.337.718-3, a qual alega deter a posse mansa e pacífica com animus domini, desde o 11 de agosto de 
1.967, que adquiriu, juntamente com seu falecido marido, através de Contrato Particular de Compromisso 
de Venda e Compra de VIRGILIO FERNANDES e sua mulher MARIA MOREIRA FENRNADES, sobre o 
IMÓVEL situado na Rua João Brito de Araújo. 347, correspondente a parte do lote nº. 05 da quadra nº. 56 
do loteamento denominado Jardim São Luiz, no 29º Subdistrito –  Santo Amaro, com área construída de 
208,29m² e área de superfície de 254,80m², cadastrado na Municipalidade de São Paulo pelo contribuinte 
nº. 122.062.0007-3, imóvel esse que se acha registrado em área maior, conforme as transcrições nºs. 
29.690, 37.032 e 37.557, deste 11º. Cartório de Registro de Imóveis, Nnas quais foi implantado o loteamento 
denominado Jardim São Luiz, loteamento esse que fora regularmente inscrito sob o nº. 36, no Livro 8 de 
Registro Especial. Esta publicação é feita para dar publicidade de todos os termos do presente Procedimento 
Administrativo de Usucapião Extrajudicial para, querendo, possam eventuais terceiros interessados, ou os 
notificandos, SOCIEDADE PAULISTANA DE TERRENOS S/A, URBANO DE SOUZA, AMÁLIA XAVIER DE 
SOUZA, LEOPOLDO BERNARDINI, ANA FERREIRA BERNARDINI, AUDALIO BATISTA DA SILVA, VIRGILIO 
FERNANDES, MARIA MOREIRA FENRNADES, MARCOS LABRIOLA, SOLANGE GARCIA LABRIOLA, 
VERA LUCIA KUROSE, LUCIANO KUROSE, MONICA LIMA MOURA KUROSE, MARIA JOSÉ DOS SANTOS 
CABRAL, NILTON CESAR DE SOUZA PESSOA e IRENE APARECIDA DA SILVA PESSOA, oferecerem 
eventual(is) impugnação(ões), desde que  fundamentada(s), em face ao titular de domínio, bem assim aos 
confrontantes, sob pena de não ser(em) considerada(s) e o procedimento administrativo seguir o curso previsto 
na referida Lei Federal nº. 6.015/1973, e nas Normas de Serviço editadas pela Corregedoria Geral do Tribunal 
de Justiça do Estado de São Paulo, e ainda a teor do Provimento nº. 65, do Conselho Nacional de Justiça. 
Decorridos 15 dias da data da publicação deste, e na ausência de qualquer reclamação por escrito de quem 
se julgar prejudicado, proceder-se-á ao registro de que trata o artigo nº. 216-A da Lei nº. 6.015/73. Dado e 
passado no 11º. Registro de Imóveis da Comarca da Capital, aos 8 de abril de 2021. O Oficial.

11º OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS DA CAPITAL - EDITAL DE INTIMAÇÃO - Lei 9.514/97 - PLINIO 
ANTONIO CHAGAS, 11º Oficial de Registro de Imóveis da Capital/SP, FAZ SABER a todos quantos o pre-
sente 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 1.329.824 o requerimento feito pelo BANCO 
BRADESCO S/A, CNPJ/MF nº 60.746.948/0001-12, na qualidade de credor fiduciário, objetivando a intimação 
do devedor fiduciante, DANYLLO NUNES BRAGA DOS SANTOS RG nº 46.541.955-0-SSP-SP, CPF/MF nº 
431.149.848-94, brasileiro, solteiro, maior, capaz, militar, o qual se encontra em local incerto e não sabido, 
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, de forma que, a teor do 
que dispõe o § 4º do artigo 26 da Lei 9.514/97, fica intimado 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 repre-
sentante legal, devidamente qualificado, a fim de efetuar o pagamento das prestações em atraso e demais 
encargos contratuais, totalizando o débito, em 12 de abril de 2021, o valor de R$31.633,43 (Trinta e um 
mil, seiscentos e trinta e três reais e quarenta e três centavos), em conformidade com a forma e condições 
estabelecidas no contrato particular, com força de escritura pública, registrado na matrícula nº 345.807, refe-
rente ao Imóvel situado na Rua Sons Musicais, antiga Rua G, Lote 13 da Quadra 8, 32º Subdistrito - Capela 
do Socorro; -  sendo que o valor acima será acrescido das custas, emolumentos, despesas com as tentativas 
de intimação pessoal do fiduciante e de todas as despesas com a publicação deste Edital. Fica INTIMADO o 
mencionado devedor fiduciante que, no dia imediatamente posterior ao da última publicação do presente edital, 
será o mesmo considerado como intimado 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, 12 de abril de 2021. PLINIO ANTONIO 
CHAGAS - OFICIAL

EDITAL DE CITAÇÃO – PRAZO DE 30 DIAS, expedido nos autos da Ação de Usucapião, PROCES-
SO No 1000060-10.2019.8.26.0286 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 1a Vara Cível, do Foro de Itu, 
Estado de São Paulo, Dr(a). Andrea Leme Luchini, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o)(s) réus au-
sentes, incertos, desconhecidos, eventuais interessados, bem como seus cônjuges e/ou sucessores, 
que ELISEU SANCHES, RG no. 21.921.492 e CPF no. 167.401.718-90, brasileiro, casado, advogado 
e esposa ADRIANA MARIA SPINOSO SANCHES, RG no. 411295494 e do CPF no 31108974821, 
brasileira, casada, comerciante, residentes edomiciliados à Rua Dr. Salathiel Vaz de Toledo, 40 – 
Jardim Alberto Gomes, CEP 13311240, cidade de Itu/SP ajuizaram ação de USUCAPIÃO, visando o 
reconhecimento do direito de propriedade do imóvel urbano: “Um prédio residencial e seu respectivo 
terreno, com frente para a Rua Marechal Deodoro, lado ímpar, sob no 461, centro, cidade de Itu/SP, 
tudo conforme planta e memorial descritivo elaborado pelo engenheiro civil CRISTIANO ROGÉRIO 
SPINOSO, ART no28027230181521657”, 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 30 dias. Será o presente edital, por extrato, afixado e pu-
blicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Itu, aos 26 de janeiro de 2021.

JUÍZO DE DIREITO DA 9ª VARA CÍVEL DE GUARULHOS/SP JUIZA DE DIREITO- ANA CAROLINA MIRANDA DE
OLIVEIRA Processo nº 1022871-87.2018.8.26.0224. EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos
autos do PROCESSO Nº 1022871-87.2018.8.26.0224. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 9ª Vara Cível, do Foro de
Guarulhos, Estado de São Paulo, Dr(a). ANA CAROLINA MIRANDA DE OLIVEIRA, na forma da Lei, etc. FAZ
SABER a VLP COMÉRCIO E INSTALAÇÕES ELÉTRICOS LTDA EPP (CNPJ/MF nº. 11.041.213/0001-88), que a
PROGRESSO E DESENVOLVIMENTO DE GUARULHOS S/A - PROGUARU lhe ajuizou uma ação MONITÓRIA,
objetivando o recebimento da quantia de R$16.777,38 (Junho/2018), a ser atualizada, referente a multa
contratual pelo descumprimento do contrato administrativo nº 066/2014. Estando a ré em lugar ignorado, expe-
de-se o edital, para que em 15 dias, a fluir os 20 dias úteis, apresente resposta no prazo legal, sob pena de
confissão e revelia. No caso de revelia será nomeado curador especial. Será o presente edital publicado na forma
da Lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Guarulhos, aos 08 de abril de 2021.
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DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
LICITAÇÃO

ABERTURA DE LICITAÇÃO
AVISO DE EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO

Acha-se publicado no portal de compras desta 
Prefeitura, https://compras.empro.com.br/WBC6/, 
o PREGÃO ELETRÔNICO n° 150/2021, PROCESSO 
11.280/2021, objetivando o registro de preços 
para aquisição de aventais em atendimento as 
Unidades de Saúde no combate ao COVID-19. Se-
cretaria Municipal de Saúde. O recebimento das 
propostas dar-se-á até o dia 29/04/2021, às 08:30h. 
e abertura a partir das 08:32h. O edital na íntegra, 
e demais informações, encontram-se à dispo-
sição dos interessados, no Portal de Compras.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO-SP

Ação Comunitária do Brasil – São Paulo
CNPJ/MF nº 61.750.246/0001-75

Convocação – Assembleia Geral Ordinária
Convidamos os senhores Conselheiros e Associados da Ação Comunitária do Brasil – São Paulo, para reunirem-se em 
AGO, no dia 28/04/2021, em primeira convocação às 19h00, em sala virtual no seguinte endereço eletrônico: https://meet.
google.com/idr-mmyk-amu?authuser=0, para discussão da seguinte Ordem do Dia: Apreciação do relatório de atividades 
e das contas do exercício de 2020; Apreciação do orçamento anual para 2021; Eleger ou destituir Conselheiros e dar 
posse aos membros dos Conselhos de Administração e Fiscal. São Paulo, 13/04/2021. Luiz Alberto Zanoni – Presidente 
do Conselho Consultivo; Marcelo de Lucca – Presidente do Conselho Diretor. (13, 14 e 15/04/2021)

Ação Comunitária do Brasil – São Paulo
CNPJ/MF nº 61.750.246/0001-75

Convocação – Assembleia Geral Extraordinária
Convidamos os senhores Conselheiros e Associados da Ação Comunitária do Brasil – São Paulo, para reunirem-se 
em Assembleia Geral Extraordinária, no dia 28/04/2021, às 17:30 horas, no seguinte endereço eletrônico: https://meet.
google.com/idr-mmyk-amu?authuser=0, para discussão da seguinte Ordem do Dia: Alteração do Estatuto Social e Outros 
Assuntos Constantes na Ordem do Dia. São Paulo, 13/04/2021. Luiz Alberto Zanoni – Presidente do Conselho Consultivo; 
Marcelo de Lucca – Presidente do Conselho Diretor. (13, 14 e 15/04/2021)

EDITAL DE ALIENAÇÃO PARTICULAR - PROCESSO Nº 0010472-95.2020.5.15.0073 – DA VARA 
ÚNICA DO TRABALHO DE BIRIGUI/SP.  EXEQUENTES: MARCO AURÉLIO GOMES XAVIER - 
EXECUTADO: METALMIX INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA E OUTROS (3) - BENITO TOMAZ VI-
CENSOTTI, Corretor judicial, devidamente credenciado E. Tribunal Regional do Trabalho da 15ºª 
Região (TRT-15), inscrito no CRECI/SP sob nº 78.903-F/SP, site: www.posseimoveis.com.br/imoveis/
judiciais, e-mail: corretor corretorjudicialbenito@posseimoveis.com.br, fones: (19) 3896-1400, 
(19)38962046 e (19)9-9919-2010, estabelecido na Avenida da Saudade, nº 311, Centro, Santo Anto-
nio da Posse/SP, na qualidade de corretor nomeado para a alienação judicial do bem penhorado nos 
autos supra discriminados, nos termos do §2º do artigo 2º do Provimento GP-CR nº 04/2014 TRT-15, 
publica o presente edital para ciência das partes e terceiros interessados de que, no período de 
08/04/2021 a 05/08/2021, o qual, estará recebendo propostas no endereço retro as propostas para a 
venda judicial do bem abaixo identificado. TIPO DE BEM: IMÓVEL - IDENTIFICAÇÃO DOS IMÓ-
VEIS: Matrícula 52.297 – 1º Oficial de Registro de de Imóveis da Comarca de Birigui/SP.  DESCRI-
ÇÃO DO IMÓVEL: Um terreno urbano, situado na Rodovia de acesso a Birigui (SP300), anexo à 
Chácara de Recreio Terence, neste distrito, município e Comarca de Birigui, Estado de São Paulo, 
com a área de 30.088,84 m², sem benfeitorias, dentro das seguintes divisas e confrontações: Começa 
no marco n° 01, cravad no cruzamento da margem direita da Via de Acesso de Birigui à Rodovia 
Marechal Rondon (SP-300), no sentido Birigui-SP-300, com a margem esquerda da estrada que serve 
a propriedade de Jorge Issa Junior e outros, daí parte pela margem direita da Via de Acesso no sen-
tido à SP-300, com azimute de 193°49’30’’ e uma distância de 120,50 metros até encontrar o marco 
n° 02, daí vira à direita para um azimute de 283°49’30’’ e uma distância de 265,05 metros, até a divisa 
com Antônio Carlos Vendrame, até encontrar com o marco n° 03, daí vira à direita para um azimute 
de 16°45’34’’ e uma distância de 108,90 metros em divisa com Jorge Issa Junior e outros, até encon-
trar o marco n° 04, daí vira a direita para um azimute de 100°57’00’’ e uma distância de 259,86 metros, 
margeando do lado esquerdoda estrada citada acima no sentido à via de acesso até encontrar o 
marco de n° 01, de onde teve início. Cadastrado na municipalidade local sob o n° 03.05.085.0001. 
Ônus/Observação: : O imóvel pertence a Monte Azul Birigui Empreendimentos e Participações Ltda 
- CNPJ 14.237.385/0001-10, terceiro interessado, que apresentou nos autos termo de consentimento 
à oferta do bem pelos executados para garantia da execução. Indisponibilidade gravada na AV. 26 
processo 0011941-37.2005.8.26.0077, em trâmite no Serviço de Anexo Fiscal da Comarca de Birigui-
-SP. Informações adicionais: AV. 2 ? Consta Servidão de Passagem perpétua, em favor de Mario Ya-
mane e outros; AV. 3 ? Consta Servidão de Passagem perpétua, em favor de Waldemar Tardivo e 
outros; Proprietários: METALMIX INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA ? CNPJ: 56.170.780/0001-72. 
DATA DA AVALIAÇÃO: 15/05/2020 - PERCENTUAL DA PENHORA: 100,00% - VALOR UNITÁRIO 
(%Penhorado): R$23.125.202,69(vinte e três milhões cento e vinte e cinco mil duzentos e dois reais 
e sessenta e nove centavos). VALOR TOTAL PENHORADO: R$23.125.202,69 (vinte e três milhões 
cento e vinte e cinco mil duzentos e dois reais e sessenta e nove centavos). CONDIÇÕES DA ALIE-
NAÇÃO JUDICIAL - 1. VALOR MÍNIMO: O valor mínimo para a venda não poderá ser inferior a 50% 
da avaliação. 2. VISITA: fica autorizada a visita do imóvel pelos interessados, desde que acompanha-
dos pelo corretor ou por quem for por ele indicado, devendo ser apresentada cópia deste despacho, 
assina eletronicamente, que valerá como MANDADO JUDICIAL para possibilitar o ingresso e a visita-
ção do imóvel acima descrito, se preciso acompanhado de força policial.  É vedado aos depositários 
criar embaraços à visitação do bem sob sua guarda, sob pena de ofensa ao art. 77, IV do CPC, fican-
do autorizado o uso da força policial, se necessário. 3. FORMAS DE PAGAMENTO - a) A VISTA, no 
prazo máximo e improrrogável de 5 (cinco) dias a contar da intimação da homologação da proposta 
vencedora. b) A PRAZO, com pagamento de 25% (vinte e cinco) pro cento à vista, e o remanescente 
em parcelas mensais na fomrma da Lei através de depósito judicial no Banco do Brasil (agência 0179-
1) Caixa Econômica Federal (agência 2397-3), com as garantias do parágrafo único, do artigo 11 
(caução idônea para bens móveis e hipoteca para bens imóveis). c) PREFERÊNCIA: Ocorrendo 
-propostas de idêntico valor, observar-se-á a seguinte ordem: a) o pagamento à vista; b) a proposta 
com menor número de parcelas; c) a proposta que tiver sido recebida em primeiro lugar. 4. Fica escla-
recido que os créditos relativos a impostos cujo fato gerador seja a propriedade, o domínio útil ou a 
posse, e bem assim, os relativos a taxas pela prestação de serviços de tais bens, ou a contribuição 
de melhorias e multas, sub- rogam-se sob o respectivo preço, por eles não respondendo o adquirente, 
já que a arrematação de bens através de alienação judicial, tem natureza jurídica de aquisição origi-
nária, inexistindo relação jurídica entre o arrematante e o anterior proprietário do bem (aplicação do 
artigo 130-, parágrafo único, do CTN). 5. DO IMÓVEL: O imóvel será vendido pelo caráter “AD COR-
PUS” e no estado em que se encontram. A procedência e evicção de direitos dos bens vendidos em 
alienação judicial/leilão são de inteira e exclusiva reponsabilidade dos arrematantes/proprietários/
União. O Corretor nomeado, é um mero mandatário, ficando assim, eximido de eventuais responsabi-
lidades por vícios ou defeitos nos bens alienados (ocultos ou não), como também por indenizações, 
trocas, consertos, compensações financeiras de qualquer hipótese ou natureza, portanto, qualquer 
dificuldade quanto a: obter/localizar p bem móvel, registrar a carta de arrematação/alienação, localizar 
o bem, imitir-se na posse, deverá ser imediatamente comunicada ao juízo responsável para as provi-
dências cabíveis. 6. DA PROPOSTA CONDICIONAL: As propostas que não atingirem o valor mínimo 
de venda poderão ser recebidas “condicionalmente”, ficando sujeitos a posterior apreciação do Juízo 
responsável. 7. COMISSÃO DO CORRETOR: Será devida a partir desta nomeação; em caso de re-
missão da dívida ou acordo antes da venda, fara jus o corretor a 2,5% sobre o valor da avaliação ou 
do total da execução, o que for menor, após a venda, a comissão será de 5%.  8. Além da comissão 
de 5% (cinco por cento) sobre o valor da arrematação, a cargo do arrematante, fará jus o corretor 
nomeado, aos ressarcimentos das despesas incorridas com a remoção, guarda e conservação dos 
bens, desde que documentalmente comprovadas, bem como a armazenagem, na forma do artigo 
789-AQ, VIII, da CLT, que serão acrescidas a execução. 9. O credor que não adjudicar os bens cons-
critos antes do despacho da nomeação, só poderá adquiri-los presencialmente durante o certame na 
condição de arrematante, respondendo, pela integralidade dos honorários do Corretor nomeado. 10. 
Caso o arrematante seja o próprio credor, deverá no prazo de 5 dias, efetuar o depósito do valor 
proposto que superar seu crédito, sob pena de, tornar sem efeito a arrematação, sem prejuízo a 
condenação do pagamento da comissão devida ao corretor nomeado. 11. Os Embargos à arremata-
ção, de acordo com o artigo 903 no Novo Código de Processo Civil, não terão efeito suspensivo da 
venda realizada, considerando-se perfeita, acabada e irretratável, ainda que venham a ser julgados 
procedentes os Embargos. 12. O prazo para eventuais embargos à arrematação ou adjudicação 
passará a fluir na data da alienação Pública, independente de nova notificação. 13. Servirá também o 
presente despacho como OFÍCIO ao Síndico, Administrador, ou Responsável pelo bem objeto da 
alienação a fim de informar por escrito no prazo de 48 (quarenta e oito) horas o SALDO DEVEDOR 
de eventuais taxas, condomínios, multa ou outras despesas ao Corretor, sob pena de ser considerado 
ato atentatório a dignidade da justiça com aplicação de multa. Aplica-se a presente alienação ao dis-
posto no Artigo 893 do Código de Processo Civil. 14. A publicação deste despacho/edital supre even-
tual insucesso nas intimações pessoais e dos respectivos patronos, em especial à executada e/ou 
sócios, inclusive aos cônjuges quando for o caso. 15. O interessado proceder a impressão diretamen-
te pela consulta pública processual do PJe, sendo certo que o documento assinado eletronicamente 
terá validade para os devidos fins, nos termos da lei nº 11.419/2006. 16. PUBLICIDADE: Autoriza-se 
a publicidade da venda do imóvel, pelos meios idôneos de divulgação de mídia acessíveis ao Sr. 
Corretor, conforme, julgar mais conveniente e oportunos, dispensada a publicação de edital público 
pelo juízo. 17. Qualquer erro, incoerência ou inconsistência das informações acima poderá ser sana-
da por este corretor até a assinatura do auto de alienação/arrematação. 18. RECEBIMENTO DAS 
PROPOSTAS: a) Por agendamento, mediante contato direto com o Corretor, pelo número de telefo-
nes: (19) 38961400, (19)38962046 e (19)9-9919-2010. b) Mediante propostas no site www.posseimo-
veis.com.br/imoveis/judiciais, e-mail: corretor corretorjudicialbenito@posseimoveis.com.br. Santo An-
tonio de Posse, 08/04/2021, BENITO TOMAZ VICENSOTTI, Corretor judicial CRECI/SP sob nº 
78.903-F/SP.

Comporte Participações S.A. 
CNPJ/ME nº 05.169.726/0001-76 – NIRE 35.300.191.293

Ata de Assembleia Geral Ordinária realizada em 29 de março de 2021
Data, Hora e Local: Em 29/03/2021, às 10:00 horas, na sede social da Comporte Participações S.A., localizada na Av. 
Dom Jaime de Barros Câmara nº 300, sala 9, Planalto, São Bernardo do Campo, Estado de São Paulo, CEP 09895-400 
(“Companhia”). Publicação do Edital de Convocação: Dispensada a publicação do Edital de Convocação, nos termos do 
artigo 133, § 4º da Lei 6.404/76. Presença: Instalou-se a presente Assembleia Geral Ordinária, em primeira convocação, 
reunindo-se a totalidade dos acionistas, representantes de 100% do capital social da Companhia. Composição da Mesa: 
Assumiu a presidência dos trabalhos a Sra. Maria Zélia Rodrigues de Souza França, que convidou a mim, Paulo Sérgio 
Coelho para secretariar os trabalhos. Ordem do Dia: (a) Examinar, deliberar e votar as demonstrações financeiras relativas 
ao exercício social findo em 31/12/2020; (b) deliberar sobre a distribuição de dividendos de exercícios anteriores. Deli-
berações tomadas pelos Acionistas Presentes: Declarada aberta a sessão, foi procedida a leitura das demonstrações 
financeiras e o parecer dos auditores independentes. Dando sequência, a presidente da mesa ofereceu os esclarecimentos 
necessários e, em seguida (a) os acionistas discutiram e após aprovaram por unanimidade, as Demonstrações Finan-
ceiras relativas ao exercício social findo em 31/12/2020, publicadas nos jornais “Gazeta de São Paulo”, página nº A7, em 
edição de 27/03/2021, 29/03/2021; e “Diário Oficial Empresarial”, página nº 98, em edição do dia 27/03/2021, que apurou 
prejuízo no valor de R$100.849.278,67. Ato contínuo, (b) os acionistas deliberaram sobre a distribuição de dividendos de 
exercícios anteriores, sendo aprovado por unanimidade, a distribuição parcial do lucro apurado nos exercícios anteriores, 
acumulado até o exercício de 2019, aos acionistas, de acordo com a participação no capital social da Companhia, no valor 
total de R$39.387.500,00. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, a Presidente deu por encerrados os trabalhos, 
suspendendo a sessão para que se lavrasse a presente ata, que depois de lida e aprovada em sua integralidade, foi 
assinada pela totalidade dos acionistas, Aller Participações S/A., Limmat Participações S/A, Thurgau Participações S/A e 
Vaud Participações S/A; por mim Secretário – Paulo Sérgio Coelho e pela Presidente – Maria Zélia Rodrigues de Souza 
França. A presente é cópia fiel da ata que se encontra lavrada em livro próprio. São Bernardo do Campo/SP, 29/03/2021. 
Mesa: Maria Zélia Rodrigues de Souza França – Presidente; Paulo Sérgio Coelho – Secretário. JUCESP – Registrado sob 
o nº 155.185/21-4 em 09/04/2021. Gisela Simiema Ceschin – Secretária Geral.
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A leitura 
na medida 
certa.

DocuSign Envelope ID: 1289C786-204F-4143-A09E-8882E8CF73D2



A8gazetasp.com.br
TERÇA-FEIRA, 13 DE ABRIL DE 2021 

1. Data, hora e local: 31 de março de 2021, às 10 horas, na Sede Social da S.A. Paulista 
de Construções e Comércio (“Companhia”), na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, 
na Rua Joaquim Floriano, nº 466, 7° andar, Edifício Corporate, Itaim Bibi, CEP 04534-002. 
2. Convocação: Convocação dispensada, nos termos do artigo 124, §4º da Lei nº 
6.404/76, em face da presença dos acionistas representando a totalidade do capital social, 
conforme se verifi ca pelas assinaturas no Livro de Presença de Acionistas. 3. Presença: 
Presentes a totalidade dos acionistas da companhia. 4. Mesa: Presidente: Sra. Silvia Regi-
na Amorim Pereira, Secretária: Sra. Gabriela Amorim Pereira. 5. Ordem do Dia: Deliberar 
sobre: (i) redução do capital social da Companhia; (ii) alteração do Estatuto Social, especi-
fi camente, Capítulo II: artigo 5º, caput e (iii) consolidação do Estatuto Social. 6. Delibera-
ções: instalada a Assembleia, após a discussão das matérias, os acionistas, na qualidade 
de titulares da totalidade do capital social da Companhia, aprovaram, por unanimidade e 
sem quaisquer restrições ou ressalvas o seguinte: (i) Reduzir o capital social da Companhia, 
atualmente em R$ 109.017.349,87 (cento e nove milhões, dezessete mil, trezentos e qua-
renta e nove reais e oitenta e sete centavos), para R$ 108.362.611,01 (cento e oito mi-
lhões, trezentos e sessenta e dois mil, seiscentos e onze reais e um centavo), sendo uma re-
dução, portanto, de R$ 654.738,86 (seiscentos e cinquenta e quatro mil, setecentos e trin-
ta e oito reais e oitenta e seis centavos), por considerá-lo excessivo em relação as ativida-
des da Companhia, nos termos do artigo 173 da Lei nº 6.404/76. A redução se dará com 
restituição proporcional à participação de cada sócio no capital social da Sociedade, da for-
ma a seguir: à sócia ECOPAR HOLDING LTDA., mediante a cessão de um imóvel co-
mercial localizado na Rua Joaquim Floriano, n° 466, 7º andar, Edifício Corporate, Condo-
mínio Brascan Mall, Itaim Bibi, São Paulo - SP, CEP 04534-002, sob matrícula 166.051, re-
gistrado no 4º Ofi cial de Registro de Imóveis de São Paulo, no valor de R$ 409.268,14 
(quatrocentos e nove mil, duzentos e sessenta e oito reais e quatorze centavos); à sócia 
KOPAKI PARTICIPAÇÕES LTDA., mediante o pagamento de R$ 124.400,40 (cento e 
vinte quatro mil e quatrocentos reais e quarenta centavos), a ser pago conforme disponi-
bilidade de caixa da empresa; ao sócio MARLUS RENATO DALL’STELLA, mediante o pa-
gamento de R$ 65.473,85 (sessenta e cinco mil, quatrocentos e setenta e três reais e oi-
tenta e cinco centavos), a ser pago conforme disponibilidade de caixa da empresa; ao só-
cio UBIRAJARA RODOLPHO AMORIM FILHO, mediante o pagamento de R$ 
29.355,30 (vinte e nove mil, trezentos e cinquenta e cinco reais e trinta centavos) a ser 
pago conforme disponibilidade de caixa da empresa; ao sócio JOSIF MELAMED, median-
te o pagamento de R$ 19.692,81 (dezenove mil, seiscentos e noventa e dois reais e oiten-
ta e um centavos), a ser pago conforme disponibilidade de caixa da empresa; ao sócio 
WALTER JOSÉ FONSECA DE SOUZA, o valor de R$ 6.547,37 (seis mil, quinhentos e 
quarenta e sete reais e trinta e sete centavos), a ser pago conforme disponibilidade de cai-
xa da empresa; e ao sócio UBIRAJARA RODOLPHO AMORIM, o valor de R$ 0,98 (no-
venta e oito centavos), a ser pago conforme disponibilidade de caixa da empresa. (ii) Em 
decorrência da redução exposta no item “i” acima, resolvem alterar do Capítulo II: artigo 
5º, caput, que passa a ter redação a seguir: “Artigo 10º - O Capital Social, totalmente in-
tegralizado, é de R$ 108.362.611,01 (cento e oito milhões, trezentos e sessenta e dois mil, 
seiscentos e onze reais e um centavo), dividido em 9.996.025 (nove milhões, novecentos e 
noventa e seis mil e vinte e cinco) ações ordinárias, nominativas, sem valor nominal.” 6.2. 
Tendo em vista a alteração estatutária tomada nos item 6.1. supra, conforme item “iii” da 
Ordem do Dia, os Acionistas resolvem consolidar o Estatuto Social da Companhia que pas-
sa a viger com a seguinte redação: “ESTATUTO SOCIAL DA S.A. PAULISTA DE CONS-
TRUÇÕES E COMÉRCIO. CAPÍTULO I - DENOMINAÇÃO, SEDE, FINS E DURAÇÃO. 
Artigo 1º - Sob a denominação de S.A. Paulista de Construções e Comércio, sociedade por 
ações com sede e foro na cidade de São Paulo, Capital do Estado de São Paulo, na Rua Joa-
quim Floriano, nº 466, 7º andar, Edifício Corporate, Itaim Bibi, CEP 04534-002, e que se re-
gerá pelo presente Estatuto e disposições legais que lhe forem aplicáveis. Artigo 2º - A so-
ciedade tem por objeto as seguintes atividades: a) supervisão, estudos, projetos, planeja-
mento, consultoria e a execução de quaisquer serviços técnicos pertinentes à construção 
civil e construção pesada e obras de engenharia como: terraplanagem, dragagem, pavi-
mentação, macro e micro drenagem, hidroelétricas, termoelétricas, túneis, aeroportos, fer-
rovias, rodovias, canais, serviços por processo não destrutivo, portos, metrôs, obras de arte 
em geral, pontes, viadutos, estruturas metálicas; b) construção, administração, implanta-
ção, operação, geração e distribuição de energia elétrica; c) prestação de serviços relativos 
a todos os setores de saneamento básico, inclusive concessão plena ou parcial de água e 
esgoto e em todas as modalidades e variações de limpeza pública, como varrição, coleta, 
transporte e transbordo, destinação fi nal de resíduos sólidos, domiciliares e hospitalares, 
incineradores, reciclagem, compostagem e outras formas de tratamento de resíduos, desin-
fecção química, térmica, microondas ou plasma, implantação e operação de sistemas de 
tratamento e destinação fi nal de resíduos industriais em aterros classe I, II, III e/ou unida-
des térmicas e aterros sanitários; d) construção, manutenção e operação de corredores e 
terminais para qualquer tipo de transportes de passageiros; e) participação plena ou par-
cial de concessão e permissão de serviço público e toda e qualquer forma de privatização 
que venha a ser oferecida; f) planejamento, operação e exploração por conta própria ou de 
terceiros, e ainda comércio de máquinas e materiais de construção em geral, importação e 
exportação; g) empreendimentos imobiliários em todas as suas modalidades; h) prestação 
de serviços de vistoria e inspeção técnica veicular, exploração de serviços de transportes de 
qualquer natureza inclusive de passageiros; i) recuperação energética de gases emanados 
por aterros sanitários, controlados ou lixões e sua distribuição; j) construção e montagem 
de gasodutos e oleodutos; k) construção em áreas rurais e urbanas, de adutoras e canais 
de abastecimento de água, construção de açudes, construção de barragens e sistemas de 
irrigação; l) e outras atividades afi ns que consultem aos interesses sociais. Parágrafo 
Único - A sociedade poderá participar de outras sociedades, de empreendimentos, de con-
sórcios de empresas, associar-se temporariamente ou permanentemente, seja em outras 
empresas industriais, comerciais ou prestadoras de serviços. Artigo 3º - Por deliberação 
da Diretoria, a sociedade poderá criar ou suprimir fi liais, agências ou escritórios em qual-
quer parte do território nacional ou no exterior. Artigo 4º - O tempo de duração da socie-
dade é indeterminado. CAPÍTULO II - DO CAPITAL SOCIAL E DAS AÇÕES. Artigo 5º 
- O Capital Social, totalmente integralizado, é de R$ 108.362.611,01 (cento e oito milhões, 
trezentos e sessenta e dois mil, seiscentos e onze reais e um centavo), dividido em 
9.996.025 (nove milhões, novecentos e noventa e seis mil e vinte e cinco) ações ordinárias, 
nominativas, sem valor nominal. Parágrafo Único – A sociedade poderá emitir títulos 
múltiplos representativos de ações, satisfeitos os requisitos legais. Artigo 6º - Será ex-
pressamente proibido a qualquer acionista alienar suas ações a terceiros, estranhos à so-
ciedade, sem que tenha sido garantido aos demais acionistas, o direito de preferência na 
compra das ações. CAPÍTULO III - DA ADMINISTRAÇÃO DA SOCIEDADE. Artigo 7º 
- A administração da sociedade competirá a um Conselho de Administração e a uma Dire-
toria, na forma deste Estatuto, ressalvados os dispositivos legais vigentes. Artigo 8º - O 
Conselho de Administração é órgão de deliberação colegiada, composto por até 07 (sete) 
membros, incluindo um Presidente e um Copresidente, sendo todas pessoas naturais, resi-
dentes no País, com mandato de 03 (três) anos, eleitos pela assembleia geral, a qual fi xará 
a sua remuneração global, podendo ser reeleitos. Parágrafo Primeiro - Findo o respec-
tivo mandato, os conselheiros permanecerão em seus cargos até a posse e investidura dos 
novos membros eleitos. Parágrafo Segundo - Das reuniões do Conselho de Administra-
ção serão lavradas atas em livro próprio para os efeitos legais. Parágrafo Terceiro - O 
Conselho de Administração, para melhor desempenho de suas funções, poderá criar comi-
tês ou grupos de trabalho com objetivos defi nidos, sempre no intuito de assessorar o Con-
selho de Administração, sendo integrados por membros da administração da Companhia 
e/ou por outras quaisquer pessoas físicas ou jurídicas designadas pelo colegiado. Pará-
grafo Quarto - O Conselho de Administração, a seu critério, poderá instituir regimento 
interno a ser observado pela Diretoria da Companhia. Artigo 9º - A assembleia geral ele-
gerá os membros do Conselho de Administração, bem como o seu Presidente e Copresiden-
te. Artigo 10º - O Conselho de Administração, reunir-se-á sempre que convocado, por es-
crito, pelo seu Presidente ou Copresidente, instalando-se, em primeira convocação, com a 
presença mínima de 04 (quatro) membros, e, em segunda convocação, com 03 (três) mem-
bros, desde que em ambos os casos esteja presente o Presidente do Conselho ou o Copre-
sidente. As deliberações do Conselho de Administração serão tomadas por maioria de vo-
tos. As reuniões, em primeira convocação, deverão ser convocadas com antecedência míni-
ma de 03 (três) dias úteis e, em segunda convocação, com antecedência mínima de 01 (um) 
dia útil, sempre por meio de carta ou e-mail endereçado a cada um dos conselheiros com 
aviso de recebimento. O aviso de convocação incluirá (a) a data, hora e o local da reunião 
e (b) os assuntos que constarão da ordem do dia. Parágrafo Primeiro – Na ausência ou 
impedimento temporário de qualquer membro do Conselho de Administração, tal conse-
lheiro poderá ser representado nas reuniões por um outro membro do Conselho, nomeado 
por ele, por escrito. O membro que indicar seu representante, conforme ora disposto, será 
considerado, para todos os efeitos, presente à respectiva reunião. Parágrafo Segundo – 
Em caso de eventual empate em qualquer deliberação do Conselho de Administração, a re-
união do Conselho de Administração deverá ser encerrada sem que a matéria objeto do 
empate seja deliberada, devendo a mesma ser incluída na próxima reunião do Conselho de 
Administração. Parágrafo Terceiro – As reuniões do Conselho de Administração deve-
rão observar as disposições da Lei nº 6.404/76, deste Estatuto Social e do regimento inter-
no vigente do Conselho de Administração. Parágrafo Quarto – As reuniões do Conselho 
de Administração deverão ser presididas pelo Presidente ou Copresidente do Conselho de 
Administração, a critério dos membros do conselho presentes na reunião. Artigo 11º - No 
caso de vacância do cargo de conselheiro ou da Presidência do Conselho e/ou Copresidên-
cia, a assembleia geral extraordinária, especialmente convocada, elegerá o novo membro 
para o cargo vago, cujo mandato se extinguirá juntamente com os demais membros em 
exercício. Artigo 12º - Compete ao Conselho de Administração, atuar na sociedade e nas 

empresas controladas, através dos seguintes atos: a) fi xar a orientação geral dos negócios 
sociais, aprovando planos estratégicos de médio e longo prazo, orçamento anual e investi-
mentos b) eleger, destituir, substituir e aceitar renúncias dos diretores, fi xando-lhes atribui-
ções e remuneração respectiva; c) autorizar a diretoria a praticar atos, cuja prévia anuên-
cia seja estipulada pelo Estatuto Social; d) autorizar a participação em outras sociedades e 
a criação de subsidiárias; e) autorizar a compra, venda, alienação ou ônus, por qualquer tí-
tulo, de quaisquer bens imóveis ou participações societárias cujo valor exceda R$ 
100.000,00 (cem mil reais); f) autorizar qualquer operação de crédito envolvendo obriga-
ções em valor superior a R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais), bem como empréstimos 
em moeda estrangeira; g) autorizar a sociedade a prestar fi ança, através de assinaturas 
conjuntas de dois diretores, mediante a anuência prévia, expressa e efetiva do próprio con-
selho; e h) praticar os demais atos previstos em lei. Parágrafo Único - Observado os ter-
mos deste Estatuto e no que couber o Regimento Interno do Conselho de Administração, 
além das atribuições previstas neste artigo, compete ainda, especialmente ao Presidente e/
ou Copresidente do Conselho de Administração: (a) presidir as respectivas reuniões do 
Conselho de Administração; (b) presidir as assembleias gerais dos acionistas; (c) represen-
tar o Conselho de Administração nas reuniões da Diretoria; (d) cumprir e fazer cumprir o 
presente Estatuto, usando para tanto, das prerrogativas que lhe forem conferidas pelo re-
gimento interno; e/ou (e) examinar livros e documentos da sociedade a qualquer tempo, 
solicitar informações sobre contratos celebrados ou a serem celebrados e quaisquer outros 
atos e negócios jurídicos. Artigo 13º - A representação da sociedade em juízo ou fora dele, 
ativa e passivamente caberá a uma Diretoria, composta de seis membros, residentes no 
País, eleitos e destituíveis pelo Conselho de Administração a qualquer tempo, com manda-
to de três anos, podendo ser reeleitos, sendo: (a) Diretor Presidente; (b) Diretor Administra-
tivo-Financeiro; (c) Diretor Comercial; (d) Diretor de Obras (e) Diretor Jurídico e (f) Diretor 
de Engenharia. Parágrafo Primeiro - Findo o respectivo mandato, os diretores permane-
cerão em seus cargos até a posse e investidura dos novos membros eleitos. Artigo 14º - 
A Diretoria administrará a sociedade com os mais amplos e gerais poderes para assegurar 
a consecução de seus objetivos sociais, cabendo-lhe as atribuições que o Estatuto Social e 
o regimento interno lhe conferem. Parágrafo Primeiro - Os diretores dividirão entre si 
as atribuições e os encargos da administração da sociedade, cabendo, no entanto, ao Dire-
tor Presidente: a) convocar e presidir as reuniões da Diretoria; b) receber citações e repre-
sentar a sociedade em Juízo; c) supervisionar a sociedade e as empresas controladas, de 
acordo com as atribuições que lhe forem conferidas pelo Conselho de Administração; d) re-
presentar a Diretoria perante o Conselho de Administração; e) fi xar as normas do regimen-
to interno de cada área; e f) disponibilizar para os conselheiros resultados fi nanceiros, con-
tábeis, fl uxos de caixa passados e futuros e relatórios de obras até o dia 20 do mês subse-
quente. Parágrafo Segundo - Os Diretores, em suas ausências ou eventuais impedimen-
tos temporários, se substituirão mutuamente, acumulando funções. Parágrafo Terceiro 
- A sociedade, no setor de engenharia, terá responsáveis técnicos, sendo tais funções téc-
nicas exercidas por engenheiros habilitados para o pleno exercício da profi ssão no País e 
no gozo de seus direitos perante os conselhos regionais de engenharia, arquitetura e agro-
nomia, de acordo com a lei, os quais exercerão essas funções técnicas com os mais amplos 
e gerais poderes. Parágrafo Quarto - As atribuições individuais dos Diretores com ou 
sem designação específi ca poderão ser defi nidas pelo Conselho de Administração. Pará-
grafo Quinto – O Diretor Jurídico, dentre suas atribuições específi cas, receberá citações 
e representará a sociedade em juízo. Artigo 15º - A Diretoria, através da assinatura de 
dois de seus diretores, fi ca investida dos mais amplos e gerais poderes para: a) constituir 
procuradores que representem a sociedade, inclusive junto às empresas controladas, espe-
cifi cando no instrumento respectivo os atos que poderão praticar e o período de validade 
da procuração, excluídos desta limitação de validade, os mandatos para fi ns judiciais; b) 
constituir procuradores para, agindo sempre dois em conjunto; ou um procurador e um di-
retor, movimentar contas bancárias, podendo sacar, emitir, endossar, aceitar e avalizar che-
ques, letras de câmbio, notas promissórias desde que não representem obrigações gratui-
tas ou mero favor; c) autorizar a abertura de fi liais em qualquer localidade do País; d) o le-
vantamento de cauções, o recebimento de quaisquer quantias junto a entidades públicas, 
privadas, autarquias, paraestatais, de economia mista, dando a devida quitação. Parágra-
fo Primeiro - Qualquer dos diretores eleitos poderá isoladamente: a) assinar propostas e 
documentação em geral para participação da sociedade em qualquer processo licitatório, 
inclusive constituindo consórcio com terceiros, quer de obras públicas ou privadas em ge-
ral, quer de serviços, podendo assinar os respectivos contratos, seus termos aditivos ou mo-
difi cativos; b) nomear representantes junto a órgãos públicos e privados para efeito de par-
ticipação em processos licitatórios em geral; c) assinar contratos em geral e propostas de 
locação, assim como seus termos aditivos ou modifi cativos; d) assinar faturas e duplicatas 
bem como dar aceite, e) comparecer e manifestar o voto da sociedade nas assembleias ge-
rais de outras empresas das quais seja acionista mediante anuência prévia, expressa e efe-
tivada através de ata de reunião do Conselho de Administração. Parágrafo Segundo – 
Nos casos de representação junto às Repartições Públicas Federais, Estaduais, Municipais, 
Autarquias, Sociedades de Economia Mista, Organizações Paraestatais e Empresas Públi-
cas e Privadas, para assinar documentos, defesas, contratos e propostas, bastará a assina-
tura isolada de qualquer um dos Diretores ou de um procurador nomeado para tal fi m. Pa-
rágrafo Terceiro – Para atos de mero expediente bastará a assinatura de 01 (um) Dire-
tor. Artigo 16º - Os membros do Conselho de Administração e os diretores serão investi-
dos nos seus cargos mediante assinatura de termo de posse lavrado em livro próprio, nos 
termos da lei. CAPÍTULO IV - DAS ASSEMBLEIAS GERAIS. Artigo 17º - A Assembleia 
Geral da sociedade realizar-se-á ordinariamente, dentro dos primeiros quatro meses que se 
seguirem ao encerramento do Exercício Social e extraordinariamente sempre que os inte-
resses sociais o exigirem, na forma da lei. Parágrafo Único - A Assembleia Geral Ordiná-
ria realizar-se-á para tomar as contas da Diretoria, examinar, discutir e votar as demonstra-
ções fi nanceiras, deliberar sobre as destinações do lucro líquido do exercício; determinar a 
verba anual de remuneração do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal, quando 
for o caso. Artigo 18º - As Assembleias Gerais, ordinárias ou extraordinárias, serão con-
duzidas por uma mesa presidida pelo (i) Presidente ou Copresidente do Conselho de Admi-
nistração, conforme indicado pela Assembleia Geral, ou, na ausência ou impedimento de 
ambos, (ii) por qualquer outro membro do Conselho, conforme indicado pela Assembleia 
Geral, e secretariada por qualquer presente por escolha do presidente da Mesa. CAPÍTU-
LO V - DO EXERCÍCIO SOCIAL, RESERVAS E DIVIDENDOS. Artigo 19º - O Exercício 
Social será de doze meses e coincidirá com o ano civil, terminando em 31 de dezembro de 
cada ano. Artigo 20º - Ao fi m de cada exercício social a Diretoria fará as demonstrações 
fi nanceiras e as submeterá à assembleia geral ordinária nos quatro primeiros meses do 
exercício seguinte. Parágrafo Único - O lucro líquido verifi cado no balanço geral encer-
rado a 31 de dezembro de cada ano, após as deduções legais e fi scais, terá a seguinte des-
tinação: a) 5% (cinco por cento) para a constituição de reserva legal até que esta atinja 
20% (vinte por cento) do Capital Social; b) 25% (vinte e cinco por cento) do lucro líquido, 
como dividendo obrigatório, nos termos legais; c) participação aos administradores, respei-
tando-se o disposto no artigo 152 da Lei 6.404/76; d) o saldo do lucro líquido fi cará à dis-
posição da assembleia geral, que poderá destinar o total do lucro do exercício para a fi na-
lidade que julgar necessária, independentemente da obrigatoriedade de dividendos esta-
tuários, quando se constatar o comparecimento da totalidade dos acionistas com direito a 
voto. Artigo 21º - É facultado o levantamento de balanços parciais durante o exercício, 
bem como no pagamento de dividendos mínimos previstos na Lei 6.404/76. Artigo 22º - 
Os dividendos deverão ser pagos, salvo deliberação em contrário da assembleia geral, no 
prazo de sessenta dias da data em que forem declarados e, em qualquer caso, dentro do 
exercício social em que a sua distribuição for deliberada, acrescidos da respectiva correção 
monetária, quando for o caso. CAPÍTULO VI - DO CONSELHO FISCAL. Artigo 23º - O 
Conselho Fiscal será composto por três membros efetivos e três membros suplentes acio-
nistas ou não, residentes no País, eleitos pela assembleia geral, permitida a reeleição. Pa-
rágrafo Primeiro - O funcionamento do Conselho Fiscal não será permanente, e será 
eleito em qualquer assembleia geral, a pedido de acionistas que representem o número mí-
nimo legal para formular as proposições; e cada período de funcionamento terminará na 
primeira assembleia geral ordinária, após a sua instalação. Parágrafo Segundo - Os 
honorários do Conselho Fiscal serão atribuídos com observância da lei, na assembleia ge-
ral em que for pedido e aprovado o seu funcionamento, e serão devidos igualmente nos 
períodos de efetivo funcionamento aos conselheiros em exercício. Parágrafo Terceiro - 
O Conselho Fiscal tem as atribuições, funções e direitos que lhe atribuem a lei. CAPÍTU-
LO VII - LIQUIDAÇÃO. Artigo 24º - A sociedade entrará em liquidação nos casos pre-
vistos em lei, cabendo à assembleia geral estabelecer o modo de liquidação, escolher o li-
quidante e fi xar sua remuneração. CAPÍTULO VIII - DISPOSIÇÕES GERAIS. Artigo 
25º - Todos os casos omissos no presente Estatuto serão regidos pela legislação em vigor 
e demais dispositivos aplicáveis.”. Nada mais havendo a tratar e ninguém querendo fa-
zer uso da palavra, foram suspensos os trabalhos para a lavratura desta ata a qual lida 
após a reabertura da sessão, foi aprovada e assinada por todos, encerrando-se em segui-
da a Assembleia. Mesa: Silvia Regina Amorim Pereira – Presidente; Gabriela Amorim Pe-
reira – Secretária. Acionistas Presentes: 1) p. Ecopar Holding Ltda., representada pelo Sra. 
Denise Amorim Hassun e pela Sra. Silvia Regina Amorim Pereira; 2) p. Kopaki Participações 
Ltda., representada pelo Sr. Walter José Fonseca de Souza; 3) Walter José Fonseca de Sou-
za; 4) Marlus Renato Dall’Stella; 5) Ubirajara Rodolpho Amorim Filho; 6) Josif Melamed; 7) 
Ubirajara Rodolpho Amorim. O presente é cópia fi el da original lavrada em livro próprio. 
São Paulo, 31 de março de 2021. Silvia Regina Amorim Pereira - Presidente da As-
sembleia, Gabriela Amorim Pereira - Secretária da Assembleia.

S.A. Paulista de Construções e Comércio - CNPJ/MF nº 60.332.319/0001-46 - NIRE 35.300.021088
Ata da Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 31 de março de 2021

LEILÃO EXTRAJUDICIAL 
Local do Leilão: AVENIDA BRIGADEIRO LUIZ ANTONIO nº. 2.367 – 20º. Andar – São Paulo – SP. Dia 
29 DE ABRIL DE 2.021, às 10:00 horas, leiloeiro oficial, CLÁUDIO SOUSA DOS SANTOS, com escritório 
na Rua Tabatinguera nº. 140 – Cjto. 1.115 – São Paulo, Fone 3101-1798, registrado na JUCESP sob nº. 857, 
devidamente autorizado pela Credora Fiduciária, CÁUCASO CONSTRUTORA LTDA, inscrita no CNPJ sob 
nº. 01.329.805/0001-46, e para os fins do art. 27 e parágrafos da Lei n°. 9.514/97, levará a público leilão no 
próximo dia 29 DE ABRIL DE 2.021, às 10:00 horas, em PRIMEIRO LEILÃO, o bem imóvel abaixo descrito, 
referente a devedora fiduciante ANA LÚCIA LIMA, brasileira, solteira, maior, administradora de empresas, 
portadora da cédula de identidade RG n°. 22.824.857-7-SSP/SP, inscrita no CPF sob n°. 131.771.158-00, cujo 
valor de avaliação do imóvel importa em R$ 1.174.717,10 (base março/2021), correspondente ao preço de venda 
corrigido do APARTAMENTO nº. 162, localizado no décimo sexto andar do EDIFÍCIO ESPRESSO 267, 
situado na Rua Vilela nº. 267, no 27º. Subdistrito – Tatuapé, em São Paulo, que possui a área privativa coberta 
edificada de 91,680 m², a área comum coberta edificada de 64,066m² (incluído o direito de uso de 02 vagas 
indeterminadas situadas no térreo ou nos subsolos do edifício, com o auxílio de manobrista/garagista), área total 
edificada de 155,746m², área comum descoberta de 14,669m², área construída mais descoberta de 170,415m², 
correspondendo à fração ideal de 1,7154% do terreno - matrícula 244.987 do 9º. Oficial de Registro de Imóveis 
da Capital. Condições: Caso não haja licitantes em primeiro leilão, fica desde já designado o mesmo dia 29 DE 
ABRIL DE 2.021, às 11:00 horas, no mesmo local, para a realização do segundo leilão pelo maior lance ofere-
cido, desde que igual ou superior valor da dívida corrigida e acréscimos contratuais de R$ 1.083.785,64 (base 
março/2021), além da taxa de fruição de 1% ao mês incidente sobre o preço atualizado da venda, aplicável à 
partir do mês abril de 2.021 e despesas vincendas. O arrematante pagará no ato o preço total da arrematação, mais 
5% (por cento) de comissão ao leiloeiro. À devedora fiduciante fica assegurado o direito de preferência na arre-
matação do imóvel pelo valor da dívida, na forma prevista no art. 27, § 2º, letra “B” da Lei nº. 9.514/97. À 
Credora Fiduciária fica reservado o direito de não aceitar o lance inferior ao valor da dívida. Serão de 
responsabilidade do arrematante todas as providências e despesas necessárias para a transferência do domínio do 
referido imóvel e sua imissão na posse, inclusive mediante a distribuição da ação de reintegração de posse. A 
Credora Fiduciária informa que a Devedora Fiduciante interpôs ação de resilição da escritura de venda com pacto 
de alienação fiduciária em garantia, com pedido de liminar, inclusive de sustação da consolidação da propriedade 
e realização dos leilões, cujo feito tramita perante o Juízo da 35ª. Vara Cível do Fórum João Mendes – proc. 
1123752-85.2020.8.26.0100, tendo sido indeferido o pedido liminar, antes mencionado, inclusive em Segunda 
Instância – Agravos de Instrumento nos. 2045728-98.2021.8.26.0000 e 2023739-36.2021.8.26.0000. A Devedora 
Fiduciante está sendo intimada da data e horários da realização dos leilões, a fim de eventualmente exercer o 
direito de preferência na arrematação do imóvel, na forma da Lei nº. 9.514/97. Maiores informações com o lei-
loeiro fone (11) 3101-1708 ou 98245-2523. 

4ª VARA CÍVEL DO FORO REGIONAL I – SANTANA/SP 
EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0008350-47.2018.8.26.0001 O(A) MM. Juiz(a) de Direito 
da 4ª Vara Cível, do Foro Regional I - Santana, Estado de São Paulo, Dr(a). ADEVANIR CARLOS MOREIRA DA SILVEIRA, 
na forma da Lei. FAZ SABER a(o) YUKIO EDUARDO SHIMABUKURO, CPF 103.244.978-06, que nos autos de cumpri-
mento de sentença procedeu-se a penhora do apartamento localizado à Avenida Nova Cantareira, nº 1.428, apto 81, melhor 
descrito na matrícula nº 45.838 do 15º CRI. Encontrando-se o executado em local incerto e ou não sabido foi determinado 
sua INTIMAÇÃO por edital para que no prazo de 15 (quinze) dias a fluir dos 20 (vinte) dias do presente edital apresente 
impugnação, nomeando-se em caso de silêncio Curador Especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado 
na forma da lei. NADA MAIS. São Paulo, 09 de abril de 2021. 

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO 20 (VINTE) DIAS. PROCESSO Nº 1001098-07.2017.8.26.0584 O(A) 
MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara, do Foro de São Pedro, Estado de São Paulo, Dr(a). LUCIANO 
FRANCISCO BOMBARDIERI, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a VENUS COMERCIO DE MARMO-
RES E GRANITOS LTDA-EPP (WILSON DA CUNHA OBRAS ME), pessoa jurídica de direito privado, 
inscrita no CNPJ sob o n.º 17.716.610/0001-99, com sede na R JORGE DE TOLEDO, nº 307, RE-
CANTO DAS AGUAS, SAO PEDRO/SP, CEP: 13.520-000 e WILSON FRANCISCO STANKO DA CU-
NHA, brasileiro, solteiro, pensionista, inscrito no CPF sob o nº 400.510.198-41, que lhe foi proposta 
uma ação de Execução de Título Extrajudicial requerida por BANCO DO BRASIL S/A, constando da 
inicial que o débito em 31/05/2017, importava em R$ 204.363,69. Encontrando-se o executado em lu-
gar incerto e não sabido foi determinada a sua CITAÇÃO, por edital, para que, no prazo de 03 (três) di-
as úteis, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, efetue o pagamento da importância 
mencionada (devidamente atualizada), ou apresente Embargos no prazo de 15 dias úteis, sob pena de 
prosseguimento da execução, com a penhora de bens. Será o presente edital, por extrato, afixado no 
local de costume e publicado pela imprensa na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cida-
de de São Pedro, aos 27 de janeiro de 2021. 

2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE TABOÃO DA SERRA – SP 
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1004356-81.2016.8.26.0609 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 
2ª Vara Cível, do Foro de Taboão da Serra, Estado de São Paulo, Dr(a). Ruslaine Romano, na forma da Lei, FAZ SABER 
a ALEXANDRE REIS FRANCO ALVES que lhe foi proposta uma ação de Execução de Título Extrajudicial por parte de 
BANCO BRADESCO SA, para cobrança de R$ 67.064,84 (julho/2019), referente ao INSTRUMENTO PARTICULAR DE 
CONFISSÃO DE DÍVIDA E OUTRAS AVENÇAS, sob o n° 444/278422576, do qual o executado se encontra inadimplente 
com as obrigações contratuais. Encontrando-se o(a)(s) executado(a)(s) em lugar incerto e não sabido, foi determinada a(s) 
sua(s) CITAÇÃO(ÕES) e INTIMAÇÃO(ÕES), por EDITAL, para, no prazo de 3 (três) dias a fluir após o decurso do prazo 
de 20 (vinte) dias supra, efetuar(em) o pagamento do valor apontado, devidamente corrigida. Fica(m) o(a)(s) execu-
tado(a)(s) advertido(a)(s) que nos termos do art. 827, §1º do NCPC, em caso de pagamento no prazo estipulado, o valor 
dos honorários será reduzido pela metade; faculta-se a oposição de embargos pelo(a)(s) executado(a)(s) no prazo de 15 
(quinze) dias úteis, contados após o prazo deste edital. No prazo para embargos, reconhecendo o crédito do(a)(s) exe-
quente(s) e comprovando o depósito de 30% (trinta por cento) do valor em execução, acrescido de custas e de honorários 
de advogado, o(a)(s) executado(a)(s) poderá(ão) requerer que lhe(s) seja(m) permitido(s) pagar o restante em até 6 (seis) 
parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e de juros de um por cento ao mês. Fica(m) o(a)(s) executado(a)(s) 
advertido(a)(s) que a rejeição dos embargos, ou, ainda, inadimplemento das parcelas poderão acarretar na elevação dos 
honorários advocatícios, multa em favor da parte, além de outras penalidades previstas em lei. São Paulo, 09 de abril de 
2021. 

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO – PRAZO DE 15 DIAS - 11º CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DA CA-
PITAL, por seu Oficial PLINIO ANTONIO CHAGAS, conforme dispõe o Artigo nº. 216-A da Lei Federal nº. 
6.015/73, FAZ SABER A TODOS QUE VIREM O PRESENTE EDITAL que foi prenotado sob o nº 1.255.123, 
em 22 de fevereiro de 2019, neste Serviço Registral, REQUERIMENTO DE RECONHECIMENTO EXTRAJU-
DICIAL DE USUCAPIÃO (Usucapião Ordinária – Art. 1.242 do Código Civil), Ata Notarial e demais documentos 
elencados no referido dispositivo legal, apresentados por MILTON HELFENSTEIN, brasileiro, aposentado, 
portador da Cédula de Identidade RG nº 1.535.004-SSP-SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 011.554.908-00, e 
sua esposa AURORA FERREIRA HELFENSTEIN, brasileira, do lar, portadora da Cédula de Identidade RG 
nº 1.833.955-SSP-SP, inscrita no CPF/MF sob o nº 157.154.538-79, residentes e domiciliados nesta Capital, 
na Rua Joaquim José Steves nº 60, Edifício Santa Rita, apartamento nº 22, os quais alegam deter a posse 
mansa e pacífica com animus domini, desde de 04 de março de 1992, em virtude do falecimento de Nair 
Rolim Helfenstein – mãe e sogra dos requerentes, e do falecimento de Dimas Helfenstein ocorrido em 24 de 
novembro de 1997 – pai e sogro dos requerentes – através dos formais de partilhas dos referidos “de cujus” , 
sobre os IMÓVEIS ENCRAVADOS, designados como lotes “A” e “B”, com as áreas de 196,23m² e 197,19m², 
respectivamente, com acesso pelo nº. 50-A da Travessa Wilson Moraes, no 29º Subdistrito – Santo Amaro, ca-
dastrado na Municipalidade de São Paulo pelo contribuinte, em área maior, sob o nº. 087.306.0061-8, imóveis 
esses que se acham registrados em área maior, conforme a transcrição nº. 54.834, do 1º. Cartório de Registro 
de Imóveis desta Capital, sob a titularidade dominial de MARIA HESSEL SOBRINHA. Esta publicação é feita 
para dar publicidade de todos os termos do presente Procedimento Administrativo de Usucapião Extrajudicial 
para, querendo, possam eventuais terceiros interessados, ou os notificandos, MARIA HELENA FONSECA 
FERREIRA; AMILTON FERREIRA; JOSÉ NEY HELFENSTEIN FONSECA; CLAUDIA MEIRELLES FRANÇA 
HELFENSTEIN; FRANCISCO ANTONIO HELFENSTEIN FONSECA; WANDA DE FREITAS HELFENSTEIN; 
WALKYRIA HELFENSTEIN CARVALHO; RAUL MACHADO CARVALHO; JOSÉ EDUARDO HELFENSTEIN; 
MARIA DA GRAÇA LACERDA HELFENSTEIN; YARA HELFENSTEIN JORGE ALVAREZ; JOSÉ LUIZ JOR-
GE ALVAREZ; MERCEDES GUERRA CIRELLO; JACYRA GUERRA PIRES; MARIA APPARECIDA GUERRA 
GENOVA; ABIGAIL GUERRA GEMIGNANI POR SEUS HERDEIROS: ANSELMO GEMIGNANI NETO; MA-
RIA CRISTINA GEMIGNANI PRAGER; MARIA ISABEL GEMIGNANI MARTINELLI; AFFONSO GEMIGNANI 
FILHO; MÁRIO GEMIGNANI SOBRINHO; MARIA HEÇENA HELFENSTEIN FONSECA POR SUA HERDEI-
RA: CRISTIANA FONSECA FERREIRA PONTIERI; ESPÓLIO DE CECÍLIA HELFENSTEIN PRADO; EDSON 
NILO PINHEIRO; CARMEN HERNANDES PINHEIRO; GIANFRANCO MARINI; RENATA GUAZZELLI MARINI; 
SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS METALURGICAS, MECÂNICAS E DE MATERIAL 
ELÉTRICO DE SÃO PAULO; ANTONIO FERNANDES PUGA; e SILVIA BRONZONI   – oferecerem eventual(is) 
impugnação(ões), desde que  fundamentada(s), em face ao titular de domínio, bem assim aos confrontantes, 
sob pena de não ser(em) considerada(s) e o procedimento administrativo seguir o curso previsto na referida Lei 
Federal nº. 6.015/1973, e nas Normas de Serviço editadas pela Corregedoria Geral do Tribunal de Justiça do 
Estado de São Paulo, e ainda a teor do Provimento nº. 65, do Conselho Nacional de Justiça. Decorridos 15 dias 
da data da publicação deste, e na ausência de qualquer reclamação por escrito de quem se julgar prejudicado, 
proceder-se-á ao registro de que trata o artigo nº. 216-A da Lei nº. 6.015/73. Dado e passado no 11º. Registro 
de Imóveis da Comarca da Capital, aos 09 de abril de 2021. O Oficial.

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO – PRAZO DE 15 DIAS - 11º CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DA 
CAPITAL, por seu Oficial PLINIO ANTONIO CHAGAS, conforme dispõe o Artigo nº. 216-A da Lei Federal nº. 
6.015/73, FAZ SABER A TODOS QUE VIREM O PRESENTE EDITAL que foi prenotado sob o nº 1.300.795, em 
13 de março de 2020, neste Serviço Registral, REQUERIMENTO DE RECONHECIMENTO EXTRAJUDICIAL 
DE USUCAPIÃO (Usucapião Extraordinária – Art. 1.238 do Código Civil), Ata Notarial e demais documentos 
elencados no referido dispositivo legal, apresentados por HILDA MARIA DE OLIVEIRA GARCIA, brasileira, 
do lar, viúva, portadora da Cédula de Identidade RG nº 12.408.868-5-SSP-SP, inscrita no CPF/MF sob o nº 
250.337.718-3, a qual alega deter a posse mansa e pacífica com animus domini, desde o 11 de agosto de 
1.967, que adquiriu, juntamente com seu falecido marido, através de Contrato Particular de Compromisso 
de Venda e Compra de VIRGILIO FERNANDES e sua mulher MARIA MOREIRA FENRNADES, sobre o 
IMÓVEL situado na Rua João Brito de Araújo. 347, correspondente a parte do lote nº. 05 da quadra nº. 56 
do loteamento denominado Jardim São Luiz, no 29º Subdistrito –  Santo Amaro, com área construída de 
208,29m² e área de superfície de 254,80m², cadastrado na Municipalidade de São Paulo pelo contribuinte 
nº. 122.062.0007-3, imóvel esse que se acha registrado em área maior, conforme as transcrições nºs. 
29.690, 37.032 e 37.557, deste 11º. Cartório de Registro de Imóveis, Nnas quais foi implantado o loteamento 
denominado Jardim São Luiz, loteamento esse que fora regularmente inscrito sob o nº. 36, no Livro 8 de 
Registro Especial. Esta publicação é feita para dar publicidade de todos os termos do presente Procedimento 
Administrativo de Usucapião Extrajudicial para, querendo, possam eventuais terceiros interessados, ou os 
notificandos, SOCIEDADE PAULISTANA DE TERRENOS S/A, URBANO DE SOUZA, AMÁLIA XAVIER DE 
SOUZA, LEOPOLDO BERNARDINI, ANA FERREIRA BERNARDINI, AUDALIO BATISTA DA SILVA, VIRGILIO 
FERNANDES, MARIA MOREIRA FENRNADES, MARCOS LABRIOLA, SOLANGE GARCIA LABRIOLA, 
VERA LUCIA KUROSE, LUCIANO KUROSE, MONICA LIMA MOURA KUROSE, MARIA JOSÉ DOS SANTOS 
CABRAL, NILTON CESAR DE SOUZA PESSOA e IRENE APARECIDA DA SILVA PESSOA, oferecerem 
eventual(is) impugnação(ões), desde que  fundamentada(s), em face ao titular de domínio, bem assim aos 
confrontantes, sob pena de não ser(em) considerada(s) e o procedimento administrativo seguir o curso previsto 
na referida Lei Federal nº. 6.015/1973, e nas Normas de Serviço editadas pela Corregedoria Geral do Tribunal 
de Justiça do Estado de São Paulo, e ainda a teor do Provimento nº. 65, do Conselho Nacional de Justiça. 
Decorridos 15 dias da data da publicação deste, e na ausência de qualquer reclamação por escrito de quem 
se julgar prejudicado, proceder-se-á ao registro de que trata o artigo nº. 216-A da Lei nº. 6.015/73. Dado e 
passado no 11º. Registro de Imóveis da Comarca da Capital, aos 8 de abril de 2021. O Oficial.

11º OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS DA CAPITAL - EDITAL DE INTIMAÇÃO - Lei 9.514/97 - PLINIO 
ANTONIO CHAGAS, 11º Oficial de Registro de Imóveis da Capital/SP, FAZ SABER a todos quantos o pre-
sente 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 1.329.824 o requerimento feito pelo BANCO 
BRADESCO S/A, CNPJ/MF nº 60.746.948/0001-12, na qualidade de credor fiduciário, objetivando a intimação 
do devedor fiduciante, DANYLLO NUNES BRAGA DOS SANTOS RG nº 46.541.955-0-SSP-SP, CPF/MF nº 
431.149.848-94, brasileiro, solteiro, maior, capaz, militar, o qual se encontra em local incerto e não sabido, 
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, de forma que, a teor do 
que dispõe o § 4º do artigo 26 da Lei 9.514/97, fica intimado 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 repre-
sentante legal, devidamente qualificado, a fim de efetuar o pagamento das prestações em atraso e demais 
encargos contratuais, totalizando o débito, em 12 de abril de 2021, o valor de R$31.633,43 (Trinta e um 
mil, seiscentos e trinta e três reais e quarenta e três centavos), em conformidade com a forma e condições 
estabelecidas no contrato particular, com força de escritura pública, registrado na matrícula nº 345.807, refe-
rente ao Imóvel situado na Rua Sons Musicais, antiga Rua G, Lote 13 da Quadra 8, 32º Subdistrito - Capela 
do Socorro; -  sendo que o valor acima será acrescido das custas, emolumentos, despesas com as tentativas 
de intimação pessoal do fiduciante e de todas as despesas com a publicação deste Edital. Fica INTIMADO o 
mencionado devedor fiduciante que, no dia imediatamente posterior ao da última publicação do presente edital, 
será o mesmo considerado como intimado 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, 12 de abril de 2021. PLINIO ANTONIO 
CHAGAS - OFICIAL

EDITAL DE CITAÇÃO – PRAZO DE 30 DIAS, expedido nos autos da Ação de Usucapião, PROCES-
SO No 1000060-10.2019.8.26.0286 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 1a Vara Cível, do Foro de Itu, 
Estado de São Paulo, Dr(a). Andrea Leme Luchini, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o)(s) réus au-
sentes, incertos, desconhecidos, eventuais interessados, bem como seus cônjuges e/ou sucessores, 
que ELISEU SANCHES, RG no. 21.921.492 e CPF no. 167.401.718-90, brasileiro, casado, advogado 
e esposa ADRIANA MARIA SPINOSO SANCHES, RG no. 411295494 e do CPF no 31108974821, 
brasileira, casada, comerciante, residentes edomiciliados à Rua Dr. Salathiel Vaz de Toledo, 40 – 
Jardim Alberto Gomes, CEP 13311240, cidade de Itu/SP ajuizaram ação de USUCAPIÃO, visando o 
reconhecimento do direito de propriedade do imóvel urbano: “Um prédio residencial e seu respectivo 
terreno, com frente para a Rua Marechal Deodoro, lado ímpar, sob no 461, centro, cidade de Itu/SP, 
tudo conforme planta e memorial descritivo elaborado pelo engenheiro civil CRISTIANO ROGÉRIO 
SPINOSO, ART no28027230181521657”, 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 30 dias. Será o presente edital, por extrato, afixado e pu-
blicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Itu, aos 26 de janeiro de 2021.

JUÍZO DE DIREITO DA 9ª VARA CÍVEL DE GUARULHOS/SP JUIZA DE DIREITO- ANA CAROLINA MIRANDA DE
OLIVEIRA Processo nº 1022871-87.2018.8.26.0224. EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos
autos do PROCESSO Nº 1022871-87.2018.8.26.0224. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 9ª Vara Cível, do Foro de
Guarulhos, Estado de São Paulo, Dr(a). ANA CAROLINA MIRANDA DE OLIVEIRA, na forma da Lei, etc. FAZ
SABER a VLP COMÉRCIO E INSTALAÇÕES ELÉTRICOS LTDA EPP (CNPJ/MF nº. 11.041.213/0001-88), que a
PROGRESSO E DESENVOLVIMENTO DE GUARULHOS S/A - PROGUARU lhe ajuizou uma ação MONITÓRIA,
objetivando o recebimento da quantia de R$16.777,38 (Junho/2018), a ser atualizada, referente a multa
contratual pelo descumprimento do contrato administrativo nº 066/2014. Estando a ré em lugar ignorado, expe-
de-se o edital, para que em 15 dias, a fluir os 20 dias úteis, apresente resposta no prazo legal, sob pena de
confissão e revelia. No caso de revelia será nomeado curador especial. Será o presente edital publicado na forma
da Lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Guarulhos, aos 08 de abril de 2021.
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DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
LICITAÇÃO

ABERTURA DE LICITAÇÃO
AVISO DE EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO

Acha-se publicado no portal de compras desta 
Prefeitura, https://compras.empro.com.br/WBC6/, 
o PREGÃO ELETRÔNICO n° 150/2021, PROCESSO 
11.280/2021, objetivando o registro de preços 
para aquisição de aventais em atendimento as 
Unidades de Saúde no combate ao COVID-19. Se-
cretaria Municipal de Saúde. O recebimento das 
propostas dar-se-á até o dia 29/04/2021, às 08:30h. 
e abertura a partir das 08:32h. O edital na íntegra, 
e demais informações, encontram-se à dispo-
sição dos interessados, no Portal de Compras.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO-SP

Ação Comunitária do Brasil – São Paulo
CNPJ/MF nº 61.750.246/0001-75

Convocação – Assembleia Geral Ordinária
Convidamos os senhores Conselheiros e Associados da Ação Comunitária do Brasil – São Paulo, para reunirem-se em 
AGO, no dia 28/04/2021, em primeira convocação às 19h00, em sala virtual no seguinte endereço eletrônico: https://meet.
google.com/idr-mmyk-amu?authuser=0, para discussão da seguinte Ordem do Dia: Apreciação do relatório de atividades 
e das contas do exercício de 2020; Apreciação do orçamento anual para 2021; Eleger ou destituir Conselheiros e dar 
posse aos membros dos Conselhos de Administração e Fiscal. São Paulo, 13/04/2021. Luiz Alberto Zanoni – Presidente 
do Conselho Consultivo; Marcelo de Lucca – Presidente do Conselho Diretor. (13, 14 e 15/04/2021)

Ação Comunitária do Brasil – São Paulo
CNPJ/MF nº 61.750.246/0001-75

Convocação – Assembleia Geral Extraordinária
Convidamos os senhores Conselheiros e Associados da Ação Comunitária do Brasil – São Paulo, para reunirem-se 
em Assembleia Geral Extraordinária, no dia 28/04/2021, às 17:30 horas, no seguinte endereço eletrônico: https://meet.
google.com/idr-mmyk-amu?authuser=0, para discussão da seguinte Ordem do Dia: Alteração do Estatuto Social e Outros 
Assuntos Constantes na Ordem do Dia. São Paulo, 13/04/2021. Luiz Alberto Zanoni – Presidente do Conselho Consultivo; 
Marcelo de Lucca – Presidente do Conselho Diretor. (13, 14 e 15/04/2021)

EDITAL DE ALIENAÇÃO PARTICULAR - PROCESSO Nº 0010472-95.2020.5.15.0073 – DA VARA 
ÚNICA DO TRABALHO DE BIRIGUI/SP.  EXEQUENTES: MARCO AURÉLIO GOMES XAVIER - 
EXECUTADO: METALMIX INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA E OUTROS (3) - BENITO TOMAZ VI-
CENSOTTI, Corretor judicial, devidamente credenciado E. Tribunal Regional do Trabalho da 15ºª 
Região (TRT-15), inscrito no CRECI/SP sob nº 78.903-F/SP, site: www.posseimoveis.com.br/imoveis/
judiciais, e-mail: corretor corretorjudicialbenito@posseimoveis.com.br, fones: (19) 3896-1400, 
(19)38962046 e (19)9-9919-2010, estabelecido na Avenida da Saudade, nº 311, Centro, Santo Anto-
nio da Posse/SP, na qualidade de corretor nomeado para a alienação judicial do bem penhorado nos 
autos supra discriminados, nos termos do §2º do artigo 2º do Provimento GP-CR nº 04/2014 TRT-15, 
publica o presente edital para ciência das partes e terceiros interessados de que, no período de 
08/04/2021 a 05/08/2021, o qual, estará recebendo propostas no endereço retro as propostas para a 
venda judicial do bem abaixo identificado. TIPO DE BEM: IMÓVEL - IDENTIFICAÇÃO DOS IMÓ-
VEIS: Matrícula 52.297 – 1º Oficial de Registro de de Imóveis da Comarca de Birigui/SP.  DESCRI-
ÇÃO DO IMÓVEL: Um terreno urbano, situado na Rodovia de acesso a Birigui (SP300), anexo à 
Chácara de Recreio Terence, neste distrito, município e Comarca de Birigui, Estado de São Paulo, 
com a área de 30.088,84 m², sem benfeitorias, dentro das seguintes divisas e confrontações: Começa 
no marco n° 01, cravad no cruzamento da margem direita da Via de Acesso de Birigui à Rodovia 
Marechal Rondon (SP-300), no sentido Birigui-SP-300, com a margem esquerda da estrada que serve 
a propriedade de Jorge Issa Junior e outros, daí parte pela margem direita da Via de Acesso no sen-
tido à SP-300, com azimute de 193°49’30’’ e uma distância de 120,50 metros até encontrar o marco 
n° 02, daí vira à direita para um azimute de 283°49’30’’ e uma distância de 265,05 metros, até a divisa 
com Antônio Carlos Vendrame, até encontrar com o marco n° 03, daí vira à direita para um azimute 
de 16°45’34’’ e uma distância de 108,90 metros em divisa com Jorge Issa Junior e outros, até encon-
trar o marco n° 04, daí vira a direita para um azimute de 100°57’00’’ e uma distância de 259,86 metros, 
margeando do lado esquerdoda estrada citada acima no sentido à via de acesso até encontrar o 
marco de n° 01, de onde teve início. Cadastrado na municipalidade local sob o n° 03.05.085.0001. 
Ônus/Observação: : O imóvel pertence a Monte Azul Birigui Empreendimentos e Participações Ltda 
- CNPJ 14.237.385/0001-10, terceiro interessado, que apresentou nos autos termo de consentimento 
à oferta do bem pelos executados para garantia da execução. Indisponibilidade gravada na AV. 26 
processo 0011941-37.2005.8.26.0077, em trâmite no Serviço de Anexo Fiscal da Comarca de Birigui-
-SP. Informações adicionais: AV. 2 ? Consta Servidão de Passagem perpétua, em favor de Mario Ya-
mane e outros; AV. 3 ? Consta Servidão de Passagem perpétua, em favor de Waldemar Tardivo e 
outros; Proprietários: METALMIX INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA ? CNPJ: 56.170.780/0001-72. 
DATA DA AVALIAÇÃO: 15/05/2020 - PERCENTUAL DA PENHORA: 100,00% - VALOR UNITÁRIO 
(%Penhorado): R$23.125.202,69(vinte e três milhões cento e vinte e cinco mil duzentos e dois reais 
e sessenta e nove centavos). VALOR TOTAL PENHORADO: R$23.125.202,69 (vinte e três milhões 
cento e vinte e cinco mil duzentos e dois reais e sessenta e nove centavos). CONDIÇÕES DA ALIE-
NAÇÃO JUDICIAL - 1. VALOR MÍNIMO: O valor mínimo para a venda não poderá ser inferior a 50% 
da avaliação. 2. VISITA: fica autorizada a visita do imóvel pelos interessados, desde que acompanha-
dos pelo corretor ou por quem for por ele indicado, devendo ser apresentada cópia deste despacho, 
assina eletronicamente, que valerá como MANDADO JUDICIAL para possibilitar o ingresso e a visita-
ção do imóvel acima descrito, se preciso acompanhado de força policial.  É vedado aos depositários 
criar embaraços à visitação do bem sob sua guarda, sob pena de ofensa ao art. 77, IV do CPC, fican-
do autorizado o uso da força policial, se necessário. 3. FORMAS DE PAGAMENTO - a) A VISTA, no 
prazo máximo e improrrogável de 5 (cinco) dias a contar da intimação da homologação da proposta 
vencedora. b) A PRAZO, com pagamento de 25% (vinte e cinco) pro cento à vista, e o remanescente 
em parcelas mensais na fomrma da Lei através de depósito judicial no Banco do Brasil (agência 0179-
1) Caixa Econômica Federal (agência 2397-3), com as garantias do parágrafo único, do artigo 11 
(caução idônea para bens móveis e hipoteca para bens imóveis). c) PREFERÊNCIA: Ocorrendo 
-propostas de idêntico valor, observar-se-á a seguinte ordem: a) o pagamento à vista; b) a proposta 
com menor número de parcelas; c) a proposta que tiver sido recebida em primeiro lugar. 4. Fica escla-
recido que os créditos relativos a impostos cujo fato gerador seja a propriedade, o domínio útil ou a 
posse, e bem assim, os relativos a taxas pela prestação de serviços de tais bens, ou a contribuição 
de melhorias e multas, sub- rogam-se sob o respectivo preço, por eles não respondendo o adquirente, 
já que a arrematação de bens através de alienação judicial, tem natureza jurídica de aquisição origi-
nária, inexistindo relação jurídica entre o arrematante e o anterior proprietário do bem (aplicação do 
artigo 130-, parágrafo único, do CTN). 5. DO IMÓVEL: O imóvel será vendido pelo caráter “AD COR-
PUS” e no estado em que se encontram. A procedência e evicção de direitos dos bens vendidos em 
alienação judicial/leilão são de inteira e exclusiva reponsabilidade dos arrematantes/proprietários/
União. O Corretor nomeado, é um mero mandatário, ficando assim, eximido de eventuais responsabi-
lidades por vícios ou defeitos nos bens alienados (ocultos ou não), como também por indenizações, 
trocas, consertos, compensações financeiras de qualquer hipótese ou natureza, portanto, qualquer 
dificuldade quanto a: obter/localizar p bem móvel, registrar a carta de arrematação/alienação, localizar 
o bem, imitir-se na posse, deverá ser imediatamente comunicada ao juízo responsável para as provi-
dências cabíveis. 6. DA PROPOSTA CONDICIONAL: As propostas que não atingirem o valor mínimo 
de venda poderão ser recebidas “condicionalmente”, ficando sujeitos a posterior apreciação do Juízo 
responsável. 7. COMISSÃO DO CORRETOR: Será devida a partir desta nomeação; em caso de re-
missão da dívida ou acordo antes da venda, fara jus o corretor a 2,5% sobre o valor da avaliação ou 
do total da execução, o que for menor, após a venda, a comissão será de 5%.  8. Além da comissão 
de 5% (cinco por cento) sobre o valor da arrematação, a cargo do arrematante, fará jus o corretor 
nomeado, aos ressarcimentos das despesas incorridas com a remoção, guarda e conservação dos 
bens, desde que documentalmente comprovadas, bem como a armazenagem, na forma do artigo 
789-AQ, VIII, da CLT, que serão acrescidas a execução. 9. O credor que não adjudicar os bens cons-
critos antes do despacho da nomeação, só poderá adquiri-los presencialmente durante o certame na 
condição de arrematante, respondendo, pela integralidade dos honorários do Corretor nomeado. 10. 
Caso o arrematante seja o próprio credor, deverá no prazo de 5 dias, efetuar o depósito do valor 
proposto que superar seu crédito, sob pena de, tornar sem efeito a arrematação, sem prejuízo a 
condenação do pagamento da comissão devida ao corretor nomeado. 11. Os Embargos à arremata-
ção, de acordo com o artigo 903 no Novo Código de Processo Civil, não terão efeito suspensivo da 
venda realizada, considerando-se perfeita, acabada e irretratável, ainda que venham a ser julgados 
procedentes os Embargos. 12. O prazo para eventuais embargos à arrematação ou adjudicação 
passará a fluir na data da alienação Pública, independente de nova notificação. 13. Servirá também o 
presente despacho como OFÍCIO ao Síndico, Administrador, ou Responsável pelo bem objeto da 
alienação a fim de informar por escrito no prazo de 48 (quarenta e oito) horas o SALDO DEVEDOR 
de eventuais taxas, condomínios, multa ou outras despesas ao Corretor, sob pena de ser considerado 
ato atentatório a dignidade da justiça com aplicação de multa. Aplica-se a presente alienação ao dis-
posto no Artigo 893 do Código de Processo Civil. 14. A publicação deste despacho/edital supre even-
tual insucesso nas intimações pessoais e dos respectivos patronos, em especial à executada e/ou 
sócios, inclusive aos cônjuges quando for o caso. 15. O interessado proceder a impressão diretamen-
te pela consulta pública processual do PJe, sendo certo que o documento assinado eletronicamente 
terá validade para os devidos fins, nos termos da lei nº 11.419/2006. 16. PUBLICIDADE: Autoriza-se 
a publicidade da venda do imóvel, pelos meios idôneos de divulgação de mídia acessíveis ao Sr. 
Corretor, conforme, julgar mais conveniente e oportunos, dispensada a publicação de edital público 
pelo juízo. 17. Qualquer erro, incoerência ou inconsistência das informações acima poderá ser sana-
da por este corretor até a assinatura do auto de alienação/arrematação. 18. RECEBIMENTO DAS 
PROPOSTAS: a) Por agendamento, mediante contato direto com o Corretor, pelo número de telefo-
nes: (19) 38961400, (19)38962046 e (19)9-9919-2010. b) Mediante propostas no site www.posseimo-
veis.com.br/imoveis/judiciais, e-mail: corretor corretorjudicialbenito@posseimoveis.com.br. Santo An-
tonio de Posse, 08/04/2021, BENITO TOMAZ VICENSOTTI, Corretor judicial CRECI/SP sob nº 
78.903-F/SP.

Comporte Participações S.A. 
CNPJ/ME nº 05.169.726/0001-76 – NIRE 35.300.191.293

Ata de Assembleia Geral Ordinária realizada em 29 de março de 2021
Data, Hora e Local: Em 29/03/2021, às 10:00 horas, na sede social da Comporte Participações S.A., localizada na Av. 
Dom Jaime de Barros Câmara nº 300, sala 9, Planalto, São Bernardo do Campo, Estado de São Paulo, CEP 09895-400 
(“Companhia”). Publicação do Edital de Convocação: Dispensada a publicação do Edital de Convocação, nos termos do 
artigo 133, § 4º da Lei 6.404/76. Presença: Instalou-se a presente Assembleia Geral Ordinária, em primeira convocação, 
reunindo-se a totalidade dos acionistas, representantes de 100% do capital social da Companhia. Composição da Mesa: 
Assumiu a presidência dos trabalhos a Sra. Maria Zélia Rodrigues de Souza França, que convidou a mim, Paulo Sérgio 
Coelho para secretariar os trabalhos. Ordem do Dia: (a) Examinar, deliberar e votar as demonstrações financeiras relativas 
ao exercício social findo em 31/12/2020; (b) deliberar sobre a distribuição de dividendos de exercícios anteriores. Deli-
berações tomadas pelos Acionistas Presentes: Declarada aberta a sessão, foi procedida a leitura das demonstrações 
financeiras e o parecer dos auditores independentes. Dando sequência, a presidente da mesa ofereceu os esclarecimentos 
necessários e, em seguida (a) os acionistas discutiram e após aprovaram por unanimidade, as Demonstrações Finan-
ceiras relativas ao exercício social findo em 31/12/2020, publicadas nos jornais “Gazeta de São Paulo”, página nº A7, em 
edição de 27/03/2021, 29/03/2021; e “Diário Oficial Empresarial”, página nº 98, em edição do dia 27/03/2021, que apurou 
prejuízo no valor de R$100.849.278,67. Ato contínuo, (b) os acionistas deliberaram sobre a distribuição de dividendos de 
exercícios anteriores, sendo aprovado por unanimidade, a distribuição parcial do lucro apurado nos exercícios anteriores, 
acumulado até o exercício de 2019, aos acionistas, de acordo com a participação no capital social da Companhia, no valor 
total de R$39.387.500,00. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, a Presidente deu por encerrados os trabalhos, 
suspendendo a sessão para que se lavrasse a presente ata, que depois de lida e aprovada em sua integralidade, foi 
assinada pela totalidade dos acionistas, Aller Participações S/A., Limmat Participações S/A, Thurgau Participações S/A e 
Vaud Participações S/A; por mim Secretário – Paulo Sérgio Coelho e pela Presidente – Maria Zélia Rodrigues de Souza 
França. A presente é cópia fiel da ata que se encontra lavrada em livro próprio. São Bernardo do Campo/SP, 29/03/2021. 
Mesa: Maria Zélia Rodrigues de Souza França – Presidente; Paulo Sérgio Coelho – Secretário. JUCESP – Registrado sob 
o nº 155.185/21-4 em 09/04/2021. Gisela Simiema Ceschin – Secretária Geral.

Anuncie: 
11. 3729-6600 

comercial@gazetasp.com.br

A leitura 
na medida 
certa.

A9gazetasp.com.br
TERÇA-FEIRA, 13 DE ABRIL DE 2021 

www.bcolei loes.com.br

1ª VARA CÍVEL DO FORO REGIONAL XI - PINHEIROS - EDITAL DE PRAÇA e de intimação do exe-
cutado FELIPE SANTANA NOVAIS e VALDETE MENDES DA ROCHA NOVAIS da terceira interessada 
BRUNA SANTANA NOVAIS.  O MM. Juiz de Direito Dr. PAULO HENRIQUE RIBEIRO GARCIA, da 1ª 
Vara Cível do Foro Regional XI – Pinheiros/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 Ação de Cumprimento de sentença - Inadimplemento ajuizada por Celia Mara Garcia Melo contra 

FELIPE SANTANA NOVAIS e VALDETE MENDES DA ROCHA NOVAIS Processo nº 0007457-89.2019.8.26.0011 
e que foi designada a venda do bem descrito abaixo, de acordo com as regras expostas a seguir:  DA PRAÇA – A 
praça será realizada por MEIO ELETRÔNICO, através do Portal www.bcoleiloes.com.br. O 1º pregão terá início em 
30/04/2021, a partir das 13:00 horas, encerrando-se em 03/05/2021, às 13:00 horas. Caso os lances ofertados não 
atinjam o valor mínimo de venda do imóvel no 1º pregão, a praça seguirá sem interrupção até às 13:00 horas do dia 
17/05/2021 - 2º pregão.  DO VALOR MÍNIMO DE VENDA DO IMÓVEL – No primeiro pregão, o valor mínimo para a 
venda do imóvel apregoado corresponderá a 100% (cem por cento) do valor da avaliação judicial. No segundo pregão, 
o valor mínimo para a venda do imóvel corresponderá a 60% (sessenta por cento) do valor da avaliação judicial.  DOS 
LANCES – Os lances deverão ser ofertados pela rede mundial de computadores, através do Portal www.bcoleiloes.
com.br.  DO CONDUTOR DA PRAÇA – A praça será conduzida pelo Leiloeiro Oficial Sr. Rogério Boiajion, matriculado 
na Junta Comercial do Estado de São Paulo – JUCESP sob o nº 954.  INFORMAÇÕES PRELIMINARES: o imóvel 
será vendido em caráter AD CORPUS e no estado em que se encontra e sem qualquer garantia, constituindo ônus do 
interessado verificar suas condições, antes das datas designadas para as alienações judiciais eletrônicas e vistoriar 
os bens.  IMÓVEL E CARACTERÍSTICAS: Matricula 69.946 do 3º Registro de imóveis de São Paulo. O apartamento 
sob o nº 88, localizado no 8º andar do bloco B do condomínio Piazza Santana, situado na Rua Plínio Colás, nº 278, 
em Lauzane Paulista, no 8º subdistrito de Santana, desta Capital, contendo área útil de uso exclusivo de 62,54m², 
a área comum de (inclusive de uma vaga indeterminada para a guarda de 1 veículo de passeio, no estacionamento 
coletivo de veículos) de 48,24m², e a área total construída de 110,78m², correspondendo-lhe a fração ideal no terreno 
de 0,45967%. CONTRIBUINTE 071.464.0460-9 (AV.4 de 16/11/2010).  ÔNUS E GRAVAMES: De acordo com a ma-
trícula atualizada consta na Av.9 PENHORA oriunda da presente ação. Sobre o imóvel recai débitos condominiais no 
valor de R$ 26.375,08 (vinte e seis mil trezentos e setenta e cinco reais e oito centavos), condomínio ajuizou a ação 
de cobrança perante a 2ª Vara Cível do Foro Regional I - Santana, Processo nº 114655-3.2018.8.26.0001. Conforme 
consulta junto a Municipalidade não consta débito de IPTU.  VALOR DA AVALIAÇÃO: R$ 425.000,00 (quatrocentos 
e vinte e cinco mil reais). Valor Atualizado: R$ 437.287,79 (quatrocentos e trinta e sete mil e duzentos e oitenta 
e sete reais e setenta e nove centavos) atualizado até dezembro de 2020, pelo Chefe de Seção Judiciário Sr. 
Ricardo Garcia, conforme fls. 223.  DOS DÉBITOS – O arrematante arcará com os débitos pendentes que recaiam 
sobre o bem, exceto os decorrentes de débitos fiscais e tributários conforme o artigo 130, parágrafo único, do Código 
Tributário Nacional. Eventuais débitos de condomínio pendentes e não pagos por meio desta ação judicial deverão ser 
suportados pelo arrematante  OCUPAÇÃO: Caso o imóvel esteja ocupado, a desocupação será de responsabilidade 
do arrematante.  DA COMISSÃO - O arrematante deverá pagar, a título de comissão, o valor correspondente a 5% 
(cinco por cento) do preço de arrematação do imóvel. 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 - O arrematante 
deverá efetuar o pagamento do preço do imóvel arrematado, no prazo de até 24 (vinte e quatro) horas após o encer-
ramento da praça.  DO PAGAMENTO DA COMISSÃO - O pagamento da comissão deverá ser realizado em até 24 
(vinte e quatro) horas a contar do encerramento da praça, através de boleto bancário.  Desfeita a arrematação pelo 
Juiz, por motivos alheios à vontade do arrematante, serão restituídos ao mesmo os valores pagos e relativos ao preço 
do imóvel arrematado e à comissão, deduzidas as despesas incorridas.  DA ARREMATAÇÃO PELO CRÉDITO – A 
partir da juntada do Edital nos autos, o exequente, na hipótese de arrematação pelo crédito, ficará responsável pela 
comissão devida.  DO ACORDO OU REMIÇÃO DA EXECUÇÃO – A partir da juntada do Edital nos autos, caso seja 
celebrado acordo entre as partes ou remição da dívida, com suspensão da praça, fica o(a) executado(a), somente nes-
tas hipóteses, obrigado(a) a pagar a comissão de 2% do valor pago.  DO PAGAMENTO PARCELADO – O interessado 
em adquirir o bem penhorado em prestações poderá apresentar: (i) até o início da primeira etapa, proposta por valor 
não inferior ao da avaliação; (ii) até o início da segunda etapa, proposta por valor que não seja inferior a 60% do valor 
de avaliação, com oferta de pelo menos 25% (vinte e cinco por cento) do preço do valor do lance à vista e o restante 
parcelado em até 30 (trinta) meses.  Todas as regras e condições do Leilão estão disponíveis no Portal www.bcolei-
loes.com.br. A publicação deste edital supre eventual insucesso nas notificações pessoais e dos respectivos patronos. 
Ficam os executados, credores e interessados, INTIMADOS das designações supra, caso não sejam localizados para 
as intimações pessoais. Não consta dos autos recurso ou causa pendente de julgamento, sendo de responsabilidade 
do arrematante verificar eventuais processos incidentais ou que afetem o presente. Será o presente edital, por extrato, 
afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 31 de março de 
2021.Eu, ________________ conferi e subscrevi. PAULO HENRIQUE RIBEIRO GARCIA, Juiz de Direito

CÁSSIA NEGRETE NUNES BALBINO, Leiloeira Pública Oficial, JUCESP Nº 1.151, CPF Nº 308.078.218-61, leiloeira oficial da gestora GLOBO LEI-
LÕES, Plataforma de Leilão on-line, CNPJ:37.750.249/0001-24, com endereço na Av. Paulista, n° 1079 - 7° e 8° Andar - Bela Vista, São Paulo - SP, 
01311-200, faz saber, pelo presente Edital, que, devidamente autorizados pelo comitente, levarão a PÚBLICO LEILÃO de modo eletrônico (On-line), por 
meio do site: www.globoleiloes.com.br, o bem móvel, Veículo FORD/GALAXIE LTD-1976/1976-MARROM-GASOLINA, placa BLA0J92, avaliado em R$ 
80.000,00 (Oitenta mil reais). O Único Leilão terá início imediato no site da gestora Globo Leilões, e se encerrará no dia 28 de maio de 2021, às 16:00 
horas. Deverá ser considerado o horário oficial de Brasília -DF. Será levado à leilão pelo valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais). Ressalte-se que 
os lances abaixo do valor de avaliação estão condicionados a aceitação do comitente vendedor, este, podendo responder até o encerramento 
do leilão. Para que todos eventuais interessados possam ter acesso a este leilão, é publicado o presente edital, cuja íntegra pode ser consultada no site: 
www.globoleiloes.com.br. Leiloeiro Oficial: CÁSSIA NEGRETE NUNES BALBINO, JUCESP n ° 1.151.

15/04/2021 A PARTIR DAS 10:00. PM Faxinal-10h. Loc.: PR. Veículos de Passeio, Utilitários, Caminhões, Ônibus, Semi.
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.

Servidor Municipal Sr(a). RICARDO SIQUEIRA DE LUCCAS, nomeado pela Portaria Municipal da Prefeitura Municipal de Faxinal nº 214/2020.
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.

15/04/2021 A PARTIR DAS 13:00. Compartilhado 1074 A-13h. Loc.: CE, GO, MA, MG, MS, MT, PA, PR, RJ, RN, RS. Aromatizante alimentício, 
Maquinas Pesadas, Peças. 15/04/2021 A PARTIR DAS 14:00. Compartilhado 1074 B-14h. Loc.: MT, SP. Sucata de Caminhão Volvo e 
outros.,Sucata de Caminhão. 15/04/2021 A PARTIR DAS 14:00. Sicoob Creditaipu-14h. Loc.: SC. VW Gol, Chevrolet Classic, VW Golf, Kia 
K2700, Caminhão. 15/04/2021 A PARTIR DAS 15:00. Sodexo-15h. Loc.: SP. Máscaras de proteção facial. 16/04/2021 A PARTIR DAS 11:00. 
CBMM-11h. Loc.: MG. MRO, Peças e Componentes Industriais, MRO, Peças. 16/04/2021 A PARTIR DAS 11:30. Tupy-11:30h. Loc.: SC. 
Lixadeiras, Esmeris, Serras, Tornos, Brunidoras, Centros. 16/04/2021 A PARTIR DAS 13:00. PME Prime GPAV-13h. Loc.: MT. Ônibus MB, 
Motoniveladora, Rolo Compactador, Caçamba. 16/04/2021 A PARTIR DAS 13:30. Pepsico-13:30h. Loc.: BA, MG, PE, PR, SP. MRO, Peças e 
Componentes Industriais. 16/04/2021 A PARTIR DAS 14:00. Stellantis-14h. Loc.: RJ. 21 Conjuntos De Robô Fanuc R2000ia/165f (Desmontados). 
16/04/2021 A PARTIR DAS 14:30. Santa Colomba-14:30h. Loc.: BA. Carretas Graneleiras, MRO, Peças e Componentes. 16/04/2021 A PARTIR 
DAS 15:30. J. Mendes-15:30h. Loc.: MG. Peças Sobressaltantes, Componentes Elétricos, Materiais. 16/04/2021 A PARTIR DAS 16:00. 
Mitsubishi-16h. Loc.: GO. MRO, Peças e Componentes Industriais. 19/04/2021 A PARTIR DAS 15:00. Consórcio Maggi-15h. Loc.: MT, RS, SP. 
SemiReboque Carga Seca, Tratores de Pneus Massey. 19/04/2021 A PARTIR DAS 15:00. MA Imóveis - Imóvel Industrial -. Loc.: SP. Guaíra/SP 
- Imóvel Industrial - Terreno: 57.770m² A.C:. 20/04/2021 A PARTIR DAS 11:00. Tivit-11h. Loc.: SP. Balanças, Coletores, Componentes de 
Informática. 20/04/2021 A PARTIR DAS 11:30. Bonasa-11:30h. Loc.: DF, GO, TO. Condensadores, Guilhotinas, Moto Esmeril, Dosadoras. 
20/04/2021 A PARTIR DAS 14:00. Manserv-14h. Loc.: BA, GO, MG, SP. Sprinter, Ford Transit, Utilitários, Caminhões, Reboques. 21/04/2021 A 
PARTIR DAS 13:00. PME Eduvini-13h. Loc.: SP. Compressores, Chilers, Prensas, Racks, Cadeiras, Fornos.

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.

15/04/2021 A PARTIR DAS 14:30. Squad Tech-14:30h. Loc.: SP. Sonda Rotativa, Empilhadeira Still 2 Ton, Gerador 180 KVA. 16/04/2021 A 
PARTIR DAS 12:00. Log Business-12h. Loc.: SP. Estruturas Prateleiras, Porta Pallets, Vigas, Caixas, Pisos. 19/04/2021 A PARTIR DAS 18:13. 
Squad Tech-14:45h. Loc.: SP. Paleteira, Chiler, Soldas, Maqs. Operatrizes, Tornos. 20/04/2021 A PARTIR DAS 12:30. Log Systems - 12:30h. Loc.: 
SP. Cestos, Longarinas, Montantes, Estruturas em Aço, Caixas.

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.

15/04/2021 A PARTIR DAS 13:30. 2ª Vara Cível de São José do Rio. Loc.: SP. Prédio em São José do Rio Preto/SP.
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: Danilo Aparecido de Oliveira JUCESP nº 1067.

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.

15/04/2021 A PARTIR DAS 09:30. MA Imóveis - Inter AF - 1ª Praça -. Loc.: SP. Apto. Duplex 139m² em São Vicente/SP - Alienação. 15/04/2021 
A PARTIR DAS 15:30. Sold Retrofit Restaurantes-15:30h. Loc.: SP. Fornos, Fritadeiras, Fogões, Balcões Refrigerados, Mesas. 16/04/2021 A 
PARTIR DAS 09:00. Sold Compartilhado RJ-09h. Loc.: RJ. Itens de Informática e Mobiliário. 16/04/2021 A PARTIR DAS 16:30. Sold Mais Ativo-
16:30h. Loc.: RJ, SP. Fiat Uno Mille, Vivace, Fiat Mobi. 19/04/2021 A PARTIR DAS 13:00. MA IMÓVEIS - Cotas Consórcios -. Loc.: SP. Cotas de 
Consórcio de Imóveis e Autos - Descontos de até. 19/04/2021 A PARTIR DAS 16:30. MA Imóveis - Banco Inter - 3º Leilão -. Loc.: SP. Aptos. em 
Santos/SP e Osasco/SP - Pagto. 24 a 240 x - Até. 19/04/2021 A PARTIR DAS 16:00. SOLD - Fênix Refeições - 16h. Loc.: SP. Forno Combinado, 
Caldeira, Fritadeira, Refrigeradores. 

Tel.: (11) 4950-9400 E-mail: cac@superbid.net - Auditório: Av. Eng. Luís Carlos Berrini, 105, Edifício Berrini One, 4º andar, São Paulo/SP, CEP: 04571-010. Leiloeiro Oficial: Alexandre Travassos JUCESP nº 951.
Os bens serão vendidos no estado em que se encontram. A descrição detalhada dos lotes e edital do leilão constam no site www.superbid.net ou no catálogo à ser distribuído no local do leilão.

EDITAL DE 1º e 2º PÚBLICOS LEILÕES DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
1º Público Leilão: 22/04/2021 às 08h55/2º Público Leilão: 23/04/2021 às 14h00

ALEXANDRE TRAVASSOS, leiloeiro oficial inscrito na JUCESP n° 951, com escritório à Av. Engenheiro Luís 
Carlos Berrini, 105 - 4º. Andar - Brooklin Paulista, São Paulo - SP, 04571-010 - Edifício Berrini One, 
devidamente autorizado pelo Credor Fiduciário VERT COMPANHIA SECURITIZADORA, CNPJ n° 
25.005.683/0001-09, venderá em 1º ou 2º Leilão Público Extrajudicial, nos termos da cédula de crédito 
imobiliario, nº 2348, serie 2019, firmado em 26/06/2019, o seguinte imóvel em lote único: Apartamento nº 
12, localizado no 1º andar do empreendimento denominado Residencial Santa Monica, com entrada pelo 
número 295 da Rua Javaés. Possui a área privativa de 48,040m², área comum de divisão proporcional de 
39,222m² (estando nesta incluída 01 (uma) vaga na garagem); perfazendo uma área total construída de 
87,262m², correspondendo-lhe uma fração ideal no todo do terreno e nas demais coisas de uso comum do 
condomínio igual a 8,461%. O Residencial Santa Monica foi construído em um terreno constituído pelo lote 
nº 29 da quadra nº 15, situado na Vila Assunção, com área de 400,00m², descritor e caracterizado na 
Matricula nº 60.577. Matrícula nº 145.762 do 1º Cartório Oficial de Registro de Imóveis de Santo André/SP. 
Cadastrado na Prefeitura Municipal sob o n° 0001.21.13056180.00.1. 1º PÚBLICO LEILÃO - VALOR: 
R$ 264.203,49 ( duzentos e sessenta e quatro mil duzentos e tres reais e quarenta e nove centavos). 
2º PÚBLICO LEILÃO - VALOR: R$ 179.196,82 (Cento e setenta e nove mil cento e noventa e seis reais e 
oitenta e dois centavos)O arrematante pagará à vista, o valor da arrematação, 5% de comissão do leiloeiro 
e arcará com despesas cartoriais, impostos de transmissão para lavratura e registro de escritura, e com todas 
as despesas que vencerem a partir da data de arrematação. O imóvel será entregue no estado em que se 
encontra. Venda ad corpus. Imóveis ocupados, desocupação a cargo do arrematante, nos termos do art. 
30 da lei 9.514/97. Fica o Fiduciante Marcus Vinicius de Castro Signal, RG nº 17.458.200-SSP/SP, inscrito 
no CPF/MF sob nº 092.530.908-71, residente e domiciliado em São Paulo/SP, intimados das datas dos leilões 
pelo presente edital. Leilão online, os interessados deverão obrigatoriamente, tomar conhecimento do 
edital completo através dos sites www.superbid.net e www.sold.superbid.net.

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

 - Os VENDEDORES, residentes em São Paulo/SP, legí�mos 
proprietários, tornam público, que venderão em leilão do �po "MAIOR LANCE OU 
OFERTA", o imóvel de sua propriedade, relacionado no Anexo I, parte integrante 
deste Edital. O leilão será regido pelas normas e disposições, consignadas neste 
Edital e regras aplicáveis de Direito Privado. O leilão terá início a par�r da data da 
liberação do imóvel no site, para envio de lances on-line, encerrando-se no 

 e será realizado à Av. Angélica nº 1.996, 6º 
andar, São Paulo/SP e estará a cargo da 

. 1. OBJETO - 1.1. A alienação do imóvel relacionado no anexo I, parte 
integrante deste Edital. 2. HABILITAÇÃO - 2.1. Os interessados deverão se cadastrar 
no site  e se habilitar acessando a página deste leilão, para 
par�cipação on-line, com antecedência de até 01 (uma) hora, antes do horário 
previsto, para o encerramento do leilão. 3. LANCES ON-LINE - 3.1. O envio de lances, 
se dará exclusivamente através do site . Sobrevindo lance nos 2 
minutos, antecedentes ao horário de fechamento do lote, o prazo de envio de 
lances, será prorrogado em 2 (dois) minutos, quantas vezes, forem necessárias, 
para que todos tenham oportunidade de ofertar novos lances. 3.2. O proponente 
vencedor será comunicado expressamente, do prazo e condições de pagamento, 
estabelecidos neste edital. 4. DECLARAÇÃO DOS COMITENTES VENDEDORES - 4.1. 
Os VENDEDORES, legí�mos proprietários, declaram sob as penas da lei, que o 
imóvel se encontra livre e desembaraçado de impostos, taxas, contribuições, etc., 
bem como de quaisquer ônus, judiciais e/ou extrajudiciais, com exceção daqueles, 
cuja necessidade de regularização, esteja informado no texto do lote, com a 
respec�va obrigação, quanto à regularização. 5. CONDIÇÕES DE VENDA - 5.1. O 
imóvel relacionado no Anexo I será vendido, a quem maior lance oferecer, em leilão 
de , obedecidas às condições deste edital, reservando-se 
aos VENDEDORES, o direito de liberar ou não o imóvel, pelo maior preço alcançado, 
par�ndo do lance mínimo estabelecido, bem como, reunir ou re�rar, quando for o 
caso, de acordo com seu critério ou necessidade, por intermédio do leiloeiro. 5.2. 
Os interessados na aquisição do imóvel, previamente à apresentação de lances, 
deverão ler atentamente todas as condições estabelecidas neste edital. As fotos 
divulgadas do imóvel são meramente ilustra�vas, compe�ndo aos interessados, 
procederem visita prévia à realização do leilão. 5.3. Caberá ao arrematante, 
providenciar às suas expensas, toda e qualquer regularização �sica e documental 
do imóvel, perante os órgãos competentes. 5.4. O imóvel será vendido em caráter 
“AD CORPUS”, sendo que as áreas mencionadas no edital são meramente 
enuncia�vas e repe��vas das dimensões constantes do registro imobiliário. 5.5. O 
arrematante, adquire o imóvel como ele se apresenta, como um todo, não 
podendo, por conseguinte, reclamar do estado de conservação e de eventuais 
mudanças, nas disposições internas do imóvel apregoado, quando for o caso. 5.6. 
Os interessados deverão cien�ficar-se previamente, das restrições impostas pela 
legislação municipal, estadual ou federal, aplicáveis ao imóvel, no tocante às 
restrições de uso do solo ou zoneamento, e ainda, das obrigações e dos direitos, 
decorrentes das convenções e especificações de condomínio, quando for o caso. 
5.7. Todos os débitos incidentes sobre o imóvel, que tenham fato gerador a par�r da 
data da realização do leilão, serão de exclusiva responsabilidade do arrematante. 
5.8. Somente serão aceitos, lances realizados por pessoas �sicas ou jurídicas, 
regularmente cons�tuídas e com personalidade jurídica própria. Estrangeiros 
deverão comprovar sua permanência legal e defini�va no país. 5.9. Os interessados, 
se pessoa �sica, deverão portar documentos para iden�ficação (RG e CPF). Menor 
de 18 anos, só poderá adquirir algum imóvel, se emancipado ou assis�do, por seu 
representante legal. 5.10. Se pessoa jurídica, os representantes deverão estar 
munidos de cópias auten�cadas do CNPJ, Estatuto ou Contrato Social e alterações, 
onde conste, a forma de representação da empresa. 5.11. Outros documentos 

poderão ser solicitados pelos VENDEDORES, para fins de concre�zação da 
transação. 5.12. A representação por terceiros, deverá ser feita por procuração 
pública, com poderes especiais para o ato. 5.14. O pagamento do valor do arremate 
poderá ser feito por cheque administra�vo, depósito ou, TED – Transferência 
Eletrônica Disponível, na conta a ser indicada pelos VENDEDORES, em 
conformidade com a condição de pagamento estabelecida no subitem 6.1. 6. 
CONDIÇÃO DE PAGAMENTO - 6.1. À Vista, na lavratura da escritura, que deverá 
ocorrer, dentro do prazo de 30 dias, contados da data do leilão. 7. COMISSÃO DE 
LEILOEIRO - 7.1. O arrematante, além do valor do arremate, a ser pago na lavratura 
da escritura, pagará também ao LEILOEIRO, dentro do prazo de 24 horas, contados 
da data do leilão, a quan�a correspondente a 5% (cinco por cento), sobre o valor do 
arremate, a �tulo de comissão. 8. FORMALIZAÇÃO: ESCRITURA. 8.1. A alienação do 
imóvel relacionado no Anexo I será formalizada por meio de Escritura Pública 
Defini�va de Venda e Compra. 8.2. Os VENDEDORES deverão lavrar o instrumento 
de formalização da alienação, em até 30 (trinta) dias, contados da data do leilão, 
quando não houver pendência de regularização documental, de responsabilidade 
de qualquer das partes, indicada no texto do lote, que impeça a lavratura da 
escritura. No caso da ocorrência de impedimento, a venda será formalizada por 
meio de instrumento par�cular cabível, dentro do prazo estabelecido, até que seja 
sanada a irregularidade, para a lavratura da escritura defini�va. 8.3. O competente 
Instrumento Aquisi�vo será firmado com o arrematante, cujo nome constar da Ata 
e Recibo de Arrematação, somente admi�da sua subs�tuição, por cessão de 
direitos, na forma da lei, com prévia análise e aprovação por parte dos 
VENDEDORES. 8.4. Os VENDEDORES se obrigam a fornecer ao arrematante, ficha de 
matrícula do imóvel atualizada, com nega�va de ônus e alienações e demais 
cer�dões exigidas por lei (se posi�vas, com as devidas jus�fica�vas). 8.5. Serão de 
responsabilidade do arrematante, todas as providências e despesas necessárias, à 
transferência do imóvel, inclusive foro e laudêmio se for o caso. A escolha do 
tabelião responsável pela lavratura da escritura pública, caberá aos VENDEDORES. 
9. SANÇÕES PARA O CASO DE INADIMPLEMENTO - 9.1. Em caso de inadimplemento 
do valor de arrematação, por desistência do arrematante, desfar-se-á a venda e será 
cobrada uma multa moratória no valor de 4% (quatro por cento) da arrematação 
para pagamento de despesas administra�vas, bem como poderá ainda o Leiloeiro 
emi�r �tulo de crédito para a cobrança de tais valores, encaminhando-o a protesto, 
por falta de pagamento, se for o caso, sem prejuízo da execução prevista no ar�go 
39, do Decreto nº 21.981/32, além da inclusão do arrematante nos serviços de 
proteção ao crédito. 10. EVICÇÃO DE DIREITOS - 10.1. Os comitentes VENDEDORES 
responderão, em regra, pela evicção de direitos, no caso de surgir decisão judicial 
defini�va, transitada em julgado, anulando o �tulo aquisi�vo dos VENDEDORES, 
nos termos do art. 448 do Código Civil. A responsabilidade dos VENDEDORES pela 
evicção, será limitada à devolução dos valores efe�vamente pagos pelo 
arrematante, inclusive tributos, taxas, custas e emolumentos cartórios, acrescidos 
pelo IGP-M/FGV. 11. DISPOSIÇÕES GERAIS - 11.1. A posse direta ou indireta do 
imóvel será transmi�da ao arrematante, depois do pagamento do valor total do 
negócio e assinatura do instrumento aquisi�vo. 11.2. Todas as despesas e encargos, 
de qualquer natureza, necessárias para a liberação ou desocupação do imóvel, 
quando for o caso, correrão por conta do arrematante. 11.3. A falta de u�lização 
pelos VENDEDORES, de quaisquer direitos ou faculdades, que lhes concede a lei e 
este edital, importa não em renúncia, mas em mera tolerância ou reserva, para 
fazê-los prevalecer, em qualquer outro momento ou oportunidade. 11.4. Eventuais 
pedidos de esclarecimentos deverão ser solicitados pelo tel. 3003-0677 ou por 
escrito, via e-mail contato@zukerman.com.br. 11.5. As demais condições 
obedecerão ao que regula o Decreto n° 21.981/32, com as alterações introduzidas 
pelo Decreto n° 22.427/33, que regulam a a�vidade da leiloaria.

MAIS INFORMAÇÕES:
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 – Terreno denominado Área G, com área total de 23.020,60m², localizado no Bairro das Sete Pontes, melhor descrito e caracterizado em 
suas medidas e confrontações na Matrícula nº 14.987 do RI local. Obs.: (i) Cadastrado no INCRA sob nº 634.085.012.238-2; (ii) Imóvel desocupado. 
Agendamento de visitas com o leiloeiro. 

2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE ITATIBA – 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 ITATIBA. Pro-
cesso: nº 0004801-96.2017.8.26.0281. Executados: requerido(s) TRÊS LAGOS EMPREENDIMENTOS LTDA. LOTE 001 
- Terreno c/ 525,00 m² em Itatiba/SP. Lote 07, Quadra J, Itatiba/SP - Contribuinte nº 23434.43.55.00417.0.0001.00000. 
Descrição completa na Matrícula nº 050.140 do 01ª CRI de Itatiba/SP.  Lance mínimo na 1ª praça: R$ 251.321,52 - Lance 
mínimo na 2ª praça: R$ 150.792,91 (60% do valor de avaliação) (sujeitos à atualização). LOTE 002 - terreno c/ 525,00 m² 
em Itatiba/SP. Lote 20, Quadra K, Itatiba/SP - Contribuinte nº 23434.43.55.00417.0.0001.00000. Descrição completa na 
Matrícula nº 050.182 do 01ª CRI de Itatiba/SP. Lance mínimo na 1ª praça: R$ 240.151,67 - Lance mínimo na 2ª praça: R$ 
144.091,00 (60% do valor de avaliação) (sujeitos à atualização). DATAS DAS PRAÇAS - 1ª Praça começa em 07/06/2021 
às 16h00min, e termina em 10/06/2021 às 16h00min; 2ª Praça começa em 10/06/2021 às 16h01min, e termina em 
30/06/2021 às 16h00min. Ficam os requerido(s) TRÊS LAGOS EMPREENDIMENTOS LTDA, bem como seu cônjuge, se 
casado(a)(s) for(em), bem como os credores MUNICIPIO DE ITATIBA, ASSOCIACAO DE MELHORAMENTOS RESIDEN-
CIAL SETE LAGOS, ARIOVALDO LUIS POLACE; e demais interessados, INTIMADOS das designações supra, caso não 
seja(m) localizado(a)(s) para a intimação pessoal, bem como das Penhoras realizadas em 06/09/2018 – Conf. Fls. 133 – 
AUTOS, respectivamente. 
 

PARA MAIS INFORMAÇÕES: 
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2ª VARA CÍVEL DO FORO REGIONAL VII – ITAQUERA/SP 
EDITAL DE LEILÃO 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 REGIONAL DE ITAQUERA-SP. 
Processo: nº 1004982-21.2020.8.26.0008. Executados: executado(s) ANDERSON GIOVANNI SECANECHIA - Veículo: 
CITROEN C3 XTR 16 FLEX - 2006/2007. Rua Paulino Cursi, nº 437, São Paulo/SP - Lance mínimo no 1º leilão: R$ 
14.911,00 - Lance mínimo no 2º leilão: R$ 7.455,50 (50% do valor de avaliação) (sujeitos à atualização). DATAS DOS 
LEILÕES - 1º Leilão começa em 23/04/2021 às 11h10min, e termina em 28/04/2021 às 11h10min; 2º Leilão começa em 
28/04/2021 às 11h11min, e termina em 19/05/2021 às 11h10min.   Ficam os executado(s) ANDERSON GIOVANNI SECA-
NECHIA, bem como seu cônjuge, se casado(a)(s) for(em), e demais interessados, INTIMADOS das designações supra, 
caso não seja(m) localizado(a)(s) para a intimação pessoal, bem como da Penhora realizada em 22/09/2020. 
 
 

PARA MAIS INFORMAÇÕES: 
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24ª VARA CÍVEL DA CAPITAL – 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. 24ª VARA CÍVEL DO FORO CENTRAL DA COMARCA DA 
CAPITAL. Processo: nº 1014157-30.2015.8.26.0100. Executados: executado(s) NANTES E SILVA LTDA., EDNEI PAES 
NANTES, MARCELO LINCOLN ALVES SILVA, ALINE NOGUEIRA FUKUCIRO, FRANCIELI TREVISAN, TAICLINE BOR-
TOLUZZI, FABIANO PARIZOTTO - Fazenda Sossego III, com área de 299,9982 ha, situado no Município de Itaúba, Coli-
der, Mato Grosso. Rodovia BR 163 km 912 mais 321 km a direita, Cláudia/MT - Código do Imóvel nº 950.106.298.913.2. 
Descrição completa na Matrícula nº 3.960 do 01ª CRI de Cláudia/MT. Lance mínimo na 1ª praça: R$ 1.340.262,88 - Lance 
mínimo na 2ª praça: R$ 804.157,72 (60% do valor de avaliação) (sujeitos à atualização). DATAS DAS PRAÇAS - 1ª Praça 
começa em 30/04/2021 às 13h40min, e termina em 04/05/2021 às 13h40min; 2ª Praça começa em 04/05/2021 às 
13h41min, e termina em 25/05/2021 às 13h40min.Ficam os executado(s) NANTES E SILVA LTDA., EDNEI PAES NANTES, 
MARCELO LINCOLN ALVES SILVA, ALINE NOGUEIRA FUKUCIRO, FRANCIELI TREVISAN, TAICLINE BORTOLUZZI, 
FABIANO PARIZOTTO, bem como seu cônjuge, se casado(a)(s) for(em),  credor(a) hipotecário BANCO DO BRASIL S/A, 
DOW AGROSCIENCES INDUSTRIAL LTDA, DOW AGROSCIENCES SEMENTES & BIOTECNOLOGIA BRASILA LTDA 
e demais interessados, INTIMADOS das designações supra, caso não seja(m) localizado(a)(s) para a intimação pessoal, 
bem como da Penhora realizada em 05/11/2015 – Conf. Fls. 502 - AUTOS. 
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30ª VARA CÍVEL DA CAPITAL – 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. 30ª VARA CÍVEL DO FORO CENTRAL DA COMARCA DA 
CAPITAL. Processo: nº 1080645-30.2016.8.26.0100. Executados: JOSÉ MARTINS PINHO, ANGELITA RIBEIRO STIEVEN 
- Fazenda Santa Catarina I - NOVA UBIRATÃ - MT com a área de 962,3426 ha. Imóvel Rural, denominado Fazenda Nova 
Santa Catarina I, Nova Ubiratã/MT. Descrição completa na Matrícula nº 1.933 do 01ª CRI de Nova Ubiratã/MT. Lance 
mínimo na 1ª praça: R$ 20.536.548,00 - Lance mínimo na 2ª praça: R$ 12.321.928,80 (60% do valor de avaliação) (sujeitos 
à atualização). DATAS DAS PRAÇAS - 1ª Praça começa em 14/05/2021 às 15h20min, e termina em 18/05/2021 às 
15h20min; 2ª Praça começa em 18/05/2021 às 15h21min, e termina em 08/06/2021 às 15h20min. Ficam os executado(s) 
JOSÉ MARTINS PINHO, ANGELITA RIBEIRO STIEVEN, bem como seu cônjuge, se casado(a)(s) for(em), bem como os 
credores ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITÓRIOS DO AGRONEGÓCIO, JOSÉ CARDOSO LEAL JUNIOR, 
PREMIUM NEGÓCIO IMOBILIÁRIOS LTDA, PLANTUN COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO EIRELI, CELSO LUIS LEDUR, 
credor(a) hipotecário COOP CRED DE LIVRE ADM DE ASSOC SORRISO-SICREDI CELEIRO DO MT, terceiro(a) interes-
sado VALENTIN COLOMBO e demais interessados, INTIMADOS das designações supra, caso não seja(m) localizado(a)(s) 
para a intimação pessoal, bem como da Penhora realizada em 29/08/2017. 
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3ª Vara Cível MIRASSOL - EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES VIRTUAL ART. 36 LEI N 11.101/2005 - 
RECOMENDAÇÃO N. 63, DE 31.03.2020, DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. EDITAL EXTRAÍDO DO PROCESSO DIGITAL Nº 1004934-
21.2016.8.26.0358. RECUPERAÇÃO JUDICIAL de MIRAPACK INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EMBALAGENS MIRASSOL LTDA CNPJ 62.771.696/0001-
07 e ATHAIR LOPES NETO ME CNPJ 06.295.457/0001-57. O Doutor Marcos Takaoka, MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Judicial da Comarca de Mirassol, 
SP, na forma da Lei, etc. FAZ SABER que pelo presente Edital ficam convocados todos os credores de MIRAPACK INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE 
EMBALAGENS MIRASSOL LTDA e ATHAIR LOPES NETO ME para comparecerem e se reunirem em Assembleia Geral de Credores (AGC) a ser realizada 
em ambiente virtual, por meio da plataforma digital ClickMeeting, em primeira convocação no dia 26 de maio de 2021, às 10:00 horas, ocasião em que a 
Assembleia será instalada com a presença de credores titulares de mais da metade dos créditos de cada classe, computados pelo valor; e, caso esse 
quorum não seja atingido, em 2ª convocação, no dia 02 de junho de 2021, às 10:00 horas, ocasião em que a Assembleia será instalada com a presença 
de qualquer número de credores. O horário do credenciamento dos credores será no período das 08:00 às 09:45 horas, em ambas as convocações. A 
Assembleia é convocada para a deliberação pelos credores sobre a seguinte ordem do dia: (i) aprovação, rejeição ou modificação do plano de recuperação 
judicial modificativo apresentado pelos Recuperandos; (ii) constituição do Comitê de Credores e a escolha dos seus membros. A Assembleia será presidida 
por TADDEI E VENTURA SOCIEDADE DE ADVOGADOS, Administradora Judicial nomeada por este Juízo, representada pelo Dr. Marcelo Gazzi Taddei. 
ATOS PREPARATÓRIOS: 1. Os participantes deverão encaminhar para o endereço eletrônico taddeiventuraagc@outlook.com com até 48 (quarenta e oito) 
horas ao início da Assembleia e-mail contendo documentação hábil, inclusive documento com foto identificando o procurador/representante, com o 
respectivoendereço eletrônico e número de telefone celular de quem irá participar do ato, configurando documentação hábil para a representação do credor 
a procuração outorgada com poderes específicos para atuação na Assembleia contendo a assinatura do credor e documento com foto ou da sociedade 
credora acompanhada da cópia do contrato social ou ato constitutivo atualizado do credor, sendo que no caso da representação por Sindicato de 
Trabalhadores, a representação dos associados deve ser informada ao Administrador Judicial até 10 (dez) dias antes da Assembleia, mediante a 
apresentação da relação de associados que pretende representar acompanhada de suas respectivas procurações e documento oficial com foto. Recebido 
referido e-mail, a Administradora Judicial confirmará pelo mesmo meio o cadastro do credor, informando outros procedimentos que deverão ser observados. 
2. O acesso ao ambiente em que se realizará a assembleia deverá ser feito preferencialmente por computador com acesso à internet por meio do navegador 
GOOGLE CHROME, dado que se mostra mais estável para este tipo de ato. Na hipótese de o participante não dispor do equipamento necessário, seu 
acesso poderá se dar dispositivo celular (Smartphone). 3. Uma vez recepcionados os e-mails com os participantes do conclave, a Administradora judicial 
providenciará o envio de um e-mail convite até as 18:00 horas do dia anterior a realização da Assembleia, no qual conterá um LINK DE ACESSO e senha 
para que seja realizado o ingresso no ambiente virtual. Importante que os credores fiquem atentos as suas caixas de e-mail, posto que o convite será 
enviado por meio do endereço eletrônico taddeiventuraagc@outlook.com. I. PROCEDIMENTO DE INDENTIFICAÇÃO DO CREDOR NA SALA DE 
CONFERÊNCIA. 4. Para entrar na sala de conferência, o participante deverá seguir as instruções enviadas no e-mail convite, devendo especialmente 
promover o teste de conexão para verificação de áudio e vídeo. Esse teste o credor conseguirá fazer clicando no botão TESTE SUA CONEXÃO. 5. 
Realizado o teste da conexão, o participante deverá clicar no LINK DE ACESSO, momento em que será remetido para uma nova tela. Vale lembrar que o 
navegador recomendado é o GOOGLE CHROME, então caso ao clicar no link de acesso for aberto outro navegador, o credor deverá copiar o link de 
acesso e colar no campo pesquisa do navegador correto. 6. Ao ser direcionado para a plataforma de acesso, o credor deverá clicar no botão ENTRAR. 7. 
A identificação dos participantes e acesso à sala de conferência terá início às 08:00 horas, com antecedência de uma hora e quarenta e cinco minutos 
antes do início do ato assemblear, restando quinze minutos para que a Administradora judicial realize a apuração do quórum. A antecedência de uma hora 
e quarenta e cinco minutos é para que os credores possam constatar a estabilidade da sua conexão e sanar eventual dúvida ou obstáculo na sua 
participação. 8. Ao ingressar na sala de credenciamento, o credor será recepcionado pela Assessoria e identificado de acordo com a documentação que 
enviou em tempo hábil. III PROCEDIMENTO DA AGC: i. Terminada a identificação dos participantes as 10:00 horas, a Administradora Judicial iniciará a 
Assembleia Geral de Credores. Primeiramente, a Administradora Judicial que presidirá a AGC irá esclarecer como será o funcionamento e o uso da 
plataforma. 9. Solucionadas eventuais dúvidas dos presentes, a Administradora Judicial passará a palavra à Recuperanda. 10. Após a explanação da 
Recuperanda, a Administradora Judicial questionará os participantes sobre a existência de alguma dúvida ou se pretendem fazer alguma consideração. Os 
participantes que tiverem interesse deverão informar no chat. 11. Consideradas as manifestações por meio do chat, será dada a palavra aos participantes 
que tiverem manifestado o interesse, ocasião em que aquele que estiver com a palavra possa ser visto e ouvido por todos os demais participantes. Nesse 
momento o credor deverá habilitar o seu microfone e câmera (já testados no credenciamento). Desse modo, todos os participantes, querendo, terão ao 
longo da assembleia a oportunidade de se manifestarem. 12. Durante a assembleia, os participantes terão acesso a todos os documentos que serão 
apresentados pela Recuperanda e pela Administração Judicial, inclusive a própria votação e seu resultado. 13. No momento da votação, o credor será 
chamado nominalmente a proferir o seu voto por meio de chamada de vídeo e deverá votar verbalmente SIM, NÃO ou ABSTENÇÃO. Encerrada a votação, 
o resultado será apresentado na tela para que todos os presentes tenham ciência. o. A fim de evitar tumulto, eventual ressalva que o credor desejar fazer 
constar em ata deverá ser enviada via e-mail para o endereço eletrônico taddeiventuraagc@outlook.com, independentemente de sua realização via áudio 
da assembleia, visto que a ata será sumária e somente as ressalvas enviadas por e-mail constarão anexas à ata. Importante consignar que as ressalvas 
deverão ser encaminhadas antes do encerramento da AGC. 14. Encerrado o ato assemblear, a Administradora Judicial redigirá a ata sumariamente e as 
ressalvas encaminhadas por e-mail serão incorporadas como anexos. 15. Ato seguinte, na tela será projetada a ata que será lida para conhecimento de 
todos. Ressalta-se que todos os credores deverão permanecer na conferência até o final da leitura da ata. 16. A Administradora Judicial convidará os 
credores, de acordo com o disposto em Lei para a assinatura da ata, de modo virtual. IV INFORMAÇÕES GERAIS. 17. Caso ocorra perda de conexão, o 
credor poderá se reconectar à conferência e, caso encontre dificuldade, poderá entrar em contato com a Administração Judicial e/ou a Empresa de 
Assessoria por meio de ligação ou Whatsapp por meio dos números que serão disponibilizados oportunamente a todos, quando do envio do LINK DE 
ACESSO. De tal forma, haverá um suporte disponível em tempo real durante todo o ato. 18. Toda a assembleia será gravada. Os credores poderão obter 
cópia do Plano de Recuperação Judicial Modificativo a ser submetido à deliberação de assembleia nos autos do processo, em consulta ao site do Tribunal 
de Justiça do Estado de São Paulo (www.tjsp.jus.br), digitando o número do processo (Proc. n. 1004934-21.2016.8.26.0358) e também no site da 
Administradora Judicial (www. taddeiventura.com.br). E para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância futura, foi expedido 
o presente Edital, que será afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Mirassol- SP, 15 de março de 2021. 

ERRATA: LEILÃO Nº 92586 - Mapfre. LOTE - 1480 - KAWASAKI VERSYS 1000 ABS 1.0 (SINISTRADO MÉDIA MONTA), 2018/2018, PL.: EOO7I08 
(SP), CH.: 96PLZDB14JFS00102 (Ref.: 7218) Loc.: Suzano/SP. LOTE - 10236 - VOLKSWAGEN UP TAKE MA 1.0 (SINISTRADO PEQUENA MONTA), 
2014/2015, PL.: PUJ0H97 (PR), CH.: 9BWAG4120FT508148 (Ref.: 411) Loc.: Suzano/SP. LOTE - 10660 - CHEVROLET TRACKER LTZ 1.4 
(SINISTRADO PEQUENA MONTA), 2016/2017, PL.: GFT6B30 (SP), CH.: 3GNCJ8CZ5HL141364 (Ref.: 7517) Loc.: Suzano/SP. LOTE - 20490 - 
PEUGEOT 206 SW16 FELI FX 1.6 (SINISTRADO MÉDIA MONTA), 2005/2005, PL.: DMZ8E43 (SP), CH.: 9362EN6A95B033950 (Ref.: 7293) Loc.: 
Suzano/SP. LOTE - 20516 - FORD ECOSPORT XLT 2.0 (SINISTRADO MÉDIA MONTA), 2004/2004, PL.: DOT7I08 (SP), CH.: 9BFZE16F248578124 
(Ref.: 6337) Loc.: Suzano/SP. LOTE - 20521 - VOLKSWAGEN NOVO FOX HL MD 1.6 (SINISTRADO MÉDIA MONTA), 2014/2015, PL.: FOH2G28 
(SP), CH.: 9BWAL45Z4F4042852 (Ref.: 6457) Loc.: Suzano/SP. LOTE - 20558 - CHEVROLET AGILE 1.4MT LTZ 1.4 (SINISTRADO MÉDIA MONTA), 
2013/2014, PL.: FOC7F88 (SP), CH.: 8AGCN48X0ER134071 (Ref.: 7223) Loc.: Suzano/SP. LOTE - 20655 - PEUGEOT 208 GRIFFE AT 1.6 
(SINISTRADO MÉDIA MONTA), 2017/2017, PL.: KXQ6F77 (SP), CH.: 936CLNFN2HB061659 (Ref.: 7536) Loc.: Suzano/SP. LOTE - 20657 - 
CHEVROLET MONTANA SPORT 1.4 (SINISTRADO MÉDIA MONTA), 2011/2012, PL.: EPE3I49 (SP), CH.: 9BGCS80X0CB161434 (Ref.: 7490) Loc.: 
Suzano/SP. LOTE - 20658 - FORD FIESTA HA 1.5L S 1.5 (SINISTRADO MÉDIA MONTA), 2013/2014, PL.: KWF9F91 (SP), CH.: 9BFZD55J0EB707577 
(Ref.: 7561) Loc.: Suzano/SP. LOTE - 20660 - NISSAN MARCH 16S FLEX 1.6 (SINISTRADO MÉDIA MONTA), 2013/2014, PL.: LRH5C24 (SP), CH.: 
3N1CK3CD8EL209653 (Ref.: 7367) Loc.: Suzano/SP. LOTE - 20670 - CHEVROLET ONIX 1.0MT LT 1.0 (SINISTRADO MÉDIA MONTA), 2013/2013, 
PL.: DKO7G42 (SP), CH.: 9BGKS48B0DG294615 (Ref.: 7575) Loc.: Suzano/SP. LOTE - 20676 - HYUNDAI HB20 1.6M 1.6M 1.6 (SINISTRADO 
MÉDIA MONTA), 2016/2017, PL.: FOC0F99 (SP), CH.: 9BHBG51DAHP653486 (Ref.: 7122) Loc.: Suzano/SP. LOTE - 43118 - CAVALO MECÂNICO 
SCANIA R 440 A6X2 (SINISTRADO MÉDIA MONTA), 2013/2013, PL.: DVT8J63 (SP), CH.: 9BSR6X200D3821702 (Ref.: 7298) Loc.: Suzano/SP. 
DATA e HORÁRIO: 06 de Janeiro de 2.021, a partir das 11:00h.

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: Sra. Maria Beatriz de Barros Santoro Vilela Moraes - JUCESP nº 1.126.
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.

Hortus Comércio de Alimentos S.A. - CNPJ nº 09.000.493/0002-15 - NIRE 35.300.497.597
Edital de Convocação - Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária a ser realizada, em 26 de Abril de 2021
Hortus Comércio de Alimentos S.A. (“Companhia”), vem pela presente, nos termos do artigo 124 da Lei nº 
6.404/1976 (“Lei das S.A.”), convocar os acionistas da Companhia para reunirem-se em assembleia geral ordinária e ex-
traordinária (“Assembleia”), a ser realizada, em primeira convocação, no dia 26 de abril de 2021, às 16h00, de forma di-
gital, por meio do link do aplicativo de videoconferência Zoom ora disponibilizado https://zoom.
us/j/94064094905?pwd=N1MwRHBPTGY2aFhhTkVSbDdKRGdCQT09, conforme autorizado pela Lei nº 14.030 de 28 de 
julho de 2020 e regulamentado pela Instrução Normativa nº 81 do Departamento Nacional de Registro Empresarial e In-
tegração, datada de 10 de junho de 2020 (“IN DREI nº 81/2020”), para examinar, discutir e votar sobre a seguinte or-
dem do dia: (A) Em Assembleia Geral Ordinária: (i) a reapresentação das demonstrações fi nanceiras relativas aos 
exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2017 e 2018 e aprovação das demonstrações fi nanceiras relativas 
ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019;  (ii) a destinação dos resultados relativos aos exercícios so-
ciais em 31 dezembro de 2017 e 2018 (reapresentado) e do exercício encerrado em 31 de dezembro de 2019;  (iii) a ra-
tifi cação da remuneração dos administradores relativa ao exercício de 2020; e (iv) a eleição ou reeleição dos membros 
do Conselho de Administração da Companhia. (B) Em Assembleia Geral Extraordinária: (i) a consolidação do es-
tatuto social da Companhia, para fi ns de refl etir (e.1) a atualização da cifra e composição do capital, em razão das alte-
rações promovidas no artigo 4º do estatuto social nas reuniões de Conselho de Administração realizadas em 23 de abril 
e 20 de dezembro de 2019; (e.2) a atualização do objeto social da Companhia, em razão da alteração promovida no ar-
tigo 3º do estatuto social na Assembleia Geral Extraordinária realizada em 22 de novembro de 2019; e (e.3) a atualiza-
ção do endereço da sede social e alteração do artigo 2º do estatuto social, em razão da alteração promovida na Assem-
bleia Geral Ordinária e Extraordinária realizada em 22 de novembro de 2018. Nos termos do artigo 126 da Lei das S.A., 
para participar da Assembleia, os acionistas ou seus representantes deverão apresentar à Companhia, aos cuidados da 
Sra. Rosana Lima Zanini (Jurídico) – rosana.zanini@marche.com.br, com no mínimo 2 (dois) dias úteis de antecedência 
à data de realização da Assembleia: (a) documento de identidade; (b) atos societários que comprovem a representação 
legal; e (c) instrumento de outorga de poderes de representação, conforme aplicável. O representante do acionista pes-
soa jurídica deverá apresentar cópia simples dos seguintes documentos, devidamente registrados no órgão competen-
te: (a) contrato ou estatuto social; e (b) ato societário de eleição do administrador que (b.i) comparecer à Assembleia 
como representante da pessoa jurídica, ou (b.ii) assinar procuração para que terceiro represente acionista pessoa jurídi-
ca. No tocante aos fundos de investimento, a representação dos cotistas na Assembleia caberá à instituição administra-
dora ou gestora, observado o disposto no regulamento do fundo. Nesse caso, o representante da administradora ou ges-
tora do fundo, além dos documentos societários acima mencionados relacionados à gestora ou à administradora, deve-
rá apresentar cópia simples do regulamento do fundo, devidamente registrado no órgão competente. Para participação 
por meio de procurador, a outorga de poderes de representação deverá ter sido realizada há menos de 1 (um) ano, nos 
termos do artigo 126, § 1º da Lei das S.A. Em cumprimento ao disposto no artigo 654, §§ 1º e 2º da Lei nº 10.406/2002 
(“Código Civil”), a procuração deverá conter indicação do lugar onde foi passada, qualifi cação completa do outorgante 
e do outorgado, data e objetivo da outorga com a designação e extensão dos poderes conferidos, contendo o reconhe-
cimento da fi rma do outorgante. As pessoas naturais e jurídicas acionistas da Companhia somente poderão ser repre-
sentadas na Assembleia por procurador que seja acionista, administrador da Companhia ou advogado, consoante pre-
visto no artigo 126, § 1º da Lei das S.A. Os documentos e informações relativos às matérias a serem deliberadas na As-
sembleia Geral encontram-se à disposição dos acionistas na sede social da Companhia, bem como serão disponibiliza-
dos por meio de mensagem eletrônica (e-mail) a ser enviada aos acionistas. São Paulo/SP, 12 de abril de 2021. 

Bernardo José de Ouro Preto Santos - Conselheiro, Victor do Nascimento Leal Junior - Conselheiro
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Curtas

OLHO  NO JOGO . Na noi-
te de domingo, após a 
formação do Paredão, 
Arthur e Pocah conver-
saram sobre o jogo e os 
brothers. Na bate-papo, 
o instrutor de crossfit 
avaliou o comportamen-
to de Vii Tube. “Vitória 
é falsa” [...] “A galera tá 
só esperando bater no 
Paredão para sair. Nada 
me tira isso da cabeça. 
Falsidade . Hipocrisia, ve-
lho”, disse Arthur sobre 
a sister.

LUTO. O ator Joseph 
Siravo, conhecido por 
seu papel como o pai 
de Tony Soprano (Ja-
mes Gandolfini) na sé-
rie “Família Soprano” 
(1999-2007), morreu 
no último domingo (11) 
aos 64 anos. Segundo 
a “BBC News”, a notí-
cia foi confirmada pela 
filha do ator, Allegra 
Okarmus, no Insta-
gram. De acordo com o 
site “Deadline”, Siravo 
morreu após uma lon-
ga batalha contra um 
câncer.

RECUPERAÇÃO . Inter-
nado com Covid na UTI, 
o ator Heitor Martinez, 
53, apresenta melhoras 
significativas, segundo 
informou nesta segun-
da (12) a irmã do ator, a 
jornalista Paula Marti-
nez. “A equipe médica 
está avaliando a possibi-
lidade de tirar o oxigê-
nio, tendo em vista que 
sua capacidade respira-
tória está se regularizan-
do”, disse ela. As infor-
mações são da “Folha”.

“Gosto de estar 
sempre em 
movimento”
A atriz Isabelle Drum-
mond em entrevista ao 
“Gshow” ao falar sobre 
seus 27 anos.

N 
a noite deste domingo, o apresentador do “Big 
Brother Brasil 21”, Tiago Leifert afirmou ter ficado 
muito chateado com desconfianças e acusações 
na internet de que ele teria dado dicas para Ar-
thur na prova Bate e Volta, realizada na noite do 

mesmo dia. “Estamos há 80 dias no ar. Todo dia vem alguma 
pancada dessa e não falo nada, mas tem que ter uma linha 
vermelha e essa é a minha. Duvidar de mim desse jeito, fico 
bem chateado. Na boa, não é legal. Não gostei”, afirmou ele no 
Instagram.  Na dinâmica, quando Arthur já estava na quin-
ta tentativa da última fase da prova que, se vencesse o livra-
ria do Paredão, Leifert perguntou para o instrutor de crossfit: 
“Quantas vezes você jogou aí já, Arthur? Quatro?”. Como o 
armário de número quatro era a opção certa que faria Arthur 
sair da berlinda, alguns internautas afirmaram que Leifert te-
ria dado dicas para o instrutor de crossfit.

DICA?  
Leifert se irrita 
com acusações

Apresentador 
afi rmou ter fi cado 
chateado com 
desconfi anças 
e acusações na 
internet de que ele 
teria dado dicas 
para Arthur 

Atriz vacinada 
A atriz Lilia Cabral, de 63 anos, foi vacinada contra a Covid-19 
nesta segunda-feira (12). Lilia recebeu a primeira dose da va-
cina em um posto de saúde no Rio e celebrou o momento. 
“Bom dia!!!! Hoje fui vacinada. Viva o SUS! Viva a Ciência! 
Viva todos que estão na linha de frente cuidando da popu-
lação, se dedicando incansavelmente para vencer a batalha 
contra o COVID. Meu agradecimento a esses profissionais e 
minhas orações a todas as famílias”, escreveu a atriz. 

Processo
O cantor Jorge, da dupla com 
Mateus, e sua esposa Rachel 
Boscatti, movem um pro-
cesso contra Pedro Freitas, 
irmão de Ana Carolina Frei-
tas, ex do cantor, por injú-
ria. Freitas fez uma publica-
ção em que desabafa sobre 
Boscatti, na mesma época 
que ela e o cantor revelaram 
estar “grávidos”. As informa-
ções são da “Folha”. 

Virou meme
Rodrigo Hilbert, 40, virou 
meme na noite de domingo 
(11) após Fernanda Lima, 43, 
revelar que o apresentador 
construiu a capela em que 
eles se casaram. “Foi uma 
aventura que a gente fez 
porque o Rodrigo já tinha 
feito a proposta e a capela”, 
disse Fernanda Lima em en-
trevista ao programa “Fan-
tástico”, na Globo.

Foco no esporte
Mariana Rios começou a semana com foco na prática de esportes. Em uma foto comparti-
lhada em sua rede social, nesta segunda-feira (12), a atriz aparece exibindo toda a sua boa 
forma enquanto joga tênis. “Uma ótima semana pra gente!”, escreveu na legenda do post. 
O look da atriz, que estava de shortinho e biquíni, chamou a atenção dos seguidores que fi-
zeram questão de elogiar a artista.  Recentemente, a atriz causou polêmica ao viajar para as 
Maldivas durante o período mais crítico da pandemia da Covid-19.

Tatuada
A cantora canadense Gri-
mes, 33, mostrou sua nova 
tatuagem nas costas em 
suas redes sociais, nesta se-
gunda-feira (12). “Não tenho 
uma boa foto porque dói 
muito e eu preciso dormir. 
Vai ficar vermelho por algu-
mas semanas, mas vão ser 
lindas cicatrizes alienígenas”, 
explicou. As informações 
são da “Folha”.

Momento fofura
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Por Aline Fonseca 
redacao@gazetasp.com.br

PROMOÇÃO 
JANTAR  

Oferecemos 25 tipos de carnes nobres, saladas 

variadas,  Sushi, Sashimi e Camarão

(11) 4178-9024 l 4173-1634
Rua São José, 50 - Paulicéia l Em frente a Mercedes Benz

O ator Rafa Vitti começou a segunda-feira encantando a web 
com uma foto junto de Clara Maria, sua filha com Tatá Wer-
neck. “Segundou bb”, escreveu o ator, no clique em que aparece 
coladinho com a pequena. . Clara Maria sempre aparece na ti-
meline dos papais. No domingo, Vitti compartilhou um vídeo 
no seu Instagram se declarando para a filha. “Meu amor, mi-
nha vida... me mostra a direção, me ensina os passos e ilumina 
meu caminho, papai te ama tanto que nem sei”, escreveu. 
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Em estimativa feita em outubro, o BC esperava que a inadimplência atingisse 4% já no primeiro trimestre de 2021
MARCELLO CASAL JR/ AGÊNCIA BRASIL

A inadimplência voltou a su-
bir em janeiro e fevereiro e, 
segundo economistas, a ten-
dência é que continue em 
alta nos próximos meses de-

vido ao agravamento da crise sanitária e 
ao encolhimento do auxílio.

De acordo com dados do Banco Cen-
tral, atrasos acima de 90 dias em em-
préstimos alcançaram 2,3% em fevereiro, 
crescimento de 0,14 ponto em relação a 
dezembro, último mês de pagamento da 
primeira rodada do auxílio emergencial.

No fim do ano, o indicador estava em 
2,12%, menor valor da história. 

Também houve crescimento de 0,23 
ponto percentual em atrasos de 15 a 90 
dias, que foram a 3,08% em fevereiro. É 
o maior percentual desde maio do ano 
passado.

Na avaliação do professor de finanças 
da FGV (Fundação Getulio Vargas) Rafael 

Schiozer, os calotes devem aumentar 
nos próximos meses. “O índice nesses 
primeiros meses veio mascarado pelas 
renegociações. Acho que temos uma 
onda de inadimplência vindo, especial-
mente no segundo trimestre”, diz

Em estimativa feita em outubro, o BC 
esperava que a inadimplência atingisse 
4% já no primeiro trimestre de 2021. O 
valor fica próximo ao pico de 4,04%, ob-
servado em maio de 2017.

Na época em que foi feita a projeção, 
a análise era de que, com o fim do auxí-
lio e o retorno das parcelas prorrogadas 
de empréstimos, além da desaceleração 
no mercado de trabalho, os consumido-
res poderiam ter dificuldades para hon-
rar seus compromissos.

Segundo o chefe do departamento 
de estatísticas do Banco Central, Fernan-
do Rocha, nem todo atraso abaixo de 90 
dias vira inadimplência de fato. (FP)

De acordo com 
dados do Banco 
Central, atrasos 
acima de 90 dias 
em empréstimos 
alcançaram 2,3% 
em fevereiro

Inadimplência volta a subir no 
início do ano e deve se agravar

Fique 
ligado 

Bares e casas noturnas sofrem nesta pandemia
LEANDRO FERREIRA/FOTO ARENA/FOLHAPRESS

Bares e casas noturnas 
fazem vaquinha em SP

PANDEMIA. Muitos restaurantes se dedicaram à entrega de comida, mas no  
caso de bares e casas noturnas, entregar comida e bebida não paga as contas

As casas notur-
nas tradicio-
nais da cidade 
de São Paulo 
estão sendo 

impactadas diretamente 
pela falta de público de-
vido ao isolamento social 
por causa da pandemia do 
novo coronavírus. 

Muitos restaurantes se 
dedicaram à entrega de co-
mida, mas no caso de ba-
res e casas noturnas, que 
tinham os drinks e a pista 
de dança - que gera aglo-
meração de pessoas - como 
atrações principais, entregar 
comida e bebida não paga 
as contas. 

Alguns estabelecimen-
tos criaram vaquinhas vir-
tuais [modo on-line de ar-
recadar fundos] em troca 
de vouchers ou prêmios, e 
contam com a fidelidade 
dos clientes que frequenta-
vam os locais para tentar 
sobreviver, e talvez abrir as 
portas quando a pandemia  
amenizar.

Um dos bares paulis-
tanos que aderiu à vaqui-
nha virtual é o Alberta #3, 

onde funciona, há mais de 
uma década, uma das pis-
tas subterrâneas mais co-
nhecidas do centro de São 
Paulo. 

No início de abril, o lo-
cal lançou uma campanha 
para arrecadar R$ 93 mil. 
Quem ajudar com a vaqui-
nha tem, como recompen-
sa, vouchers em sorteios 
de itens que decoram o 
mezanino e outros presen-
tes, que serão entregues na 
casa dos doadores.

Após anunciar o fecha-
mento das portas, o bar de 

samba e de choro da Vila 
Madalena Ó do Borogodó, 
na zona oeste de São Paulo, 
lançou uma vaquinha on-
line para manter o espaço 
aberto. 

Em funcionamento há 
cerca de 52 anos em São 
Paulo, o Bar do Alemão en-
cara a pandemia entregan-
do comida. Mas também 
lançou seu pedido de ajuda 
financeira na internet.

A Casa de Francisca é 
um espaço sócio-cultu-
ral que desde 2006 cultiva 
curadoria voltada ao com-

prometimento artístico e a 
diversidade musical. Fun-
ciona no Palacete Teresa, 
patrimônio histórico no 
centro de São Paulo. 

O tradicional estabele-
cimento anunciou seu fe-
chamento em março, mas 
por meio do financiamen-
to coletivo no site Apoia.se 
vai tentar se reerguer após 
a fase emergencial em São 
Paulo. 

Não é somente as casas 
noturnas paulistas que cla-
mam por ajuda dos clien-
tes e amigos. A reportagem 
verificou que só no site 
vakinha.com.br centenas 
de bares por todo o Bra-
sil criaram vaquinhas para 
poder ajudar a amenizar 
as contas dos locais. O site 
de financiamento coletivo 
Abaca$hi também tem es-
paço para os bares lança-
rem seus pedidos de con-
tribuição aos clientes. Com 
a hastag  #AjudeoSeuBar-
Local, os estabelecimen-
tos oferecem brindes aos 
clientes quando os bares 
abrirem as portas nova-
mente. (AB)

7ª Vara Cível do Foro da Comarca de Bauru/SP
EDITAL DE 1º E 2º LEILÃO e de intimação do executado OSMAR DE ASSIS RIBEIRO 
(depositário), inscrito no CPF/MF sob o nº 015.818.878-09. O Dr. Jayter Cortez Ju-
nior, MM. Juiz de Direito da 7ª Vara Cível do Foro da Comarca de Bauru/SP, na forma 

da lei, FAZ SABER, aos que o presente Edital de 1º e 2º Leilão do bem móvel, virem ou dele conhecimento tiverem 
e interessar possa, que por este Juízo processam-se os autos do Cumprimento de Sentença ajuizado por LIBERTY 
SEGUROS S/A em face de OSMAR DE ASSIS RIBEIRO - Processo nº 0005146-42.2019.8.26.0071 (Principal nº 
1008331-08.2018.8.26.0071) – Controle nº 441/2018, e que foi designada a venda do bem descrito abaixo, de acordo 
com as regras expostas a seguir: DO BEM MÓVEL - O bem será vendido no estado em que se encontra, sem garantia, 
constituindo ônus da parte interessada verifi car suas condições antes das datas designadas para as alienações judiciais 
eletrônicas. DA PUBLICAÇÃO DO EDITAL - O edital será publicado na rede mundial de computadores, no sítio do gestor 
www.megaleiloes.com.br, em conformidade com o disposto no art. 887, § 2º, do Código de Processo Civil, inclusive as 
fotos e a descrição detalhada do bem a ser apregoado. DA VISITAÇÃO - Os interessados em vistoriar o bem deverão 
enviar solicitação por escrito ao e-mail visitacao@megaleiloes.com.br. Cumpre esclarecer que cabe ao responsável pela 
guarda do bem autorizar o ingresso dos interessados, sendo que a visitação nem sempre será possível, pois alguns bens 
estão em posse do executado. Independente da realização da visita, a arrematação será por conta e risco do interessado. 
DO LEILÃO - O Leilão será realizado por MEIO ELETRÔNICO, através do Portal www.megaleiloes.com.br, o 1º Leilão 
terá início no dia 23/04/2021 às 10:30h e se encerrará dia 28/04/2021 às 10:30h, onde somente serão aceitos lances 
iguais ou superiores ao valor da avaliação; não havendo lance igual ou superior ao valor da avaliação, seguir-se-á sem 
interrupção o 2º Leilão, que terá início no dia 28/04/2021 às 10:31h e se encerrará no dia 20/05/2021 às 10:30h, onde 
serão aceitos lances com no mínimo 60% (sessenta por cento) do valor da avaliação. DO CONDUTOR DO LEILÃO – O 
Leilão será conduzido pelo Leiloeiro Ofi cial Sr. Fernando José Cerello Gonçalves Pereira, matriculado na Junta Comercial 
do Estado de São Paulo – JUCESP sob o nº 844. DO VALOR MÍNIMO DE VENDA DO BEM – No 2º Leilão, o valor míni-
mo para a venda do bem corresponderá a 60% (sessenta por cento) do valor da avaliação judicial. DOS LANCES – Os 
lances poderão ser ofertados pela Internet, através do Portal www.megaleiloes.com.br. DOS DÉBITOS – Eventuais ônus 
sobre o bem correrão por conta do arrematante, exceto eventuais débitos de IPVA e demais taxas e impostos que serão 
sub-rogados no valor da arrematação nos termos do art. 130, “caput” e parágrafo único, do CTN. DO PAGAMENTO - O 
arrematante deverá efetuar o pagamento do preço do bem arrematado, no prazo de até 24h (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. DA PROPOSTA - O interessado em adquirir o bem penhorado em prestações poderá apresentar: (i) até 
o início da primeira etapa, proposta por valor não inferior ao da avaliação; (ii) até o início da segunda etapa, proposta 
por valor que não seja inferior a 60% do valor de avaliação atualizado ou 80% do valor de avaliação atualizado, caso se 
trate de imóvel de incapaz, encaminhando parecer por escrito para o e-mail: proposta@megaleiloes.com.br (Art. 895, I e 
II, CPC). A apresentação de proposta não suspende o leilão (Art. 895, § 6º, CPC) e o pagamento do lance à vista 
sempre prevalecerá sobre o parcelado, ainda que mais vultoso (Art. 895, § 7º, CPC). PENALIDADES PELO DES-
CUMPRIMENTO DAS PROPOSTAS - Em caso de atraso no pagamento de qualquer das prestações, incidirá multa de 
dez por cento sobre a soma da parcela inadimplida com as parcelas vincendas; O inadimplemento autoriza o exequente a 
pedir a resolução da arrematação ou promover, em face do arrematante, a execução do valor devido, devendo ambos os 
pedidos serem formulados nos autos da execução em que se deu a arrematação (Art. 895, § 4º e 5º do CPC). DA COMIS-
SÃO – O arrematante deverá pagar à MEGALEILOES GESTOR JUDICIAL, a título de comissão, o valor correspondente a 
5% (cinco por cento) sobre o preço de arrematação do bem. A comissão devida à Mega Leilões gestor judicial não está 
incluída no valor do lance e não será devolvida ao arrematante em nenhuma hipótese, salvo se a arrematação for des-
feita por determinação judicial ou por razões alheias à vontade do arrematante e, deduzidas as despesas incorridas. DO 
PAGAMENTO DA COMISSÃO - O pagamento da comissão da MEGALEILÕES GESTOR JUDICIAL deverá ser realizado 
em até 24h (vinte e quatro horas) a contar do encerramento do leilão, através de guia de depósito que será enviada por 
e-mail. Todas as regras e condições do Leilão estão disponíveis no Portal www.megaleiloes.com.br. Por qualquer 
motivo caso a intimação pessoal do executado não se realizar por meio de seus advogados ou pelo endereço constante 
dos autos, será intimado através do próprio edital de leilão nos termos do art. 889, I, do CPC. RELAÇÃO DO BEM: 
um veículo marca GM, modelo Meriva Maxx, ano 2009/2010, placa EPH5955, renavam 201250292, álcool/gasolina. 
Consta no site da Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo débitos vinculados ao veículo no valor total R$ 98,91 
(223/03/2021). Valor da Avaliação do bem: R$ 23.180,00 (vinte e três mil, cento e oitenta reais) para setembro de 
2019. Bauru, 23 de março de 2021. Eu, diretora/diretor, conferi. Dr. Jayter Cortez Junior - Juiz de Direito

(11) 3149-4600                                                  www.megaleiloes.com.br

1ª Vara Cível do Foro da Comarca de Tatuí/SP
EDITAL DE 1º E 2º LEILÃO e de intimação dos executados RONTAN ELETRO METALÚR-
GICA LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 62.858.352/0001-30; JOSÉ CARLOS BOLZAN 
(depositário), inscrito no CPF/MF sob o nº 896.735.228-04; JOÃO ALBERTO BOLZAN 

(depositário), inscrito no CPF/MF sob o nº 755.591.708-44; e VERA LÚCIA PIO BOLZAN, inscrita no CPF/MF sob o nº 
273.511.278-08. A Dra. Danielle Oliveira de Menezes Pinto Rafful Kanawaty, MM. Juíza de Direito da 1ª Vara Cível do 
Foro da Comarca de Tatuí/SP, na forma da lei, FAZ SABER, aos que o presente Edital de 1º e 2º Leilão do bem móvel, 
virem ou dele conhecimento tiverem e interessar possa, que por este Juízo processam-se os autos da Ação de Execução 
de Título Extrajudicial ajuizada por BANCO BRADESCO S/A em face de RONTAN ELETRO METALÚRGICA LTDA - 
Processo nº 1003702-49.2016.8.26.0624 – Controle nº 1299/2016, e que foi designada a venda do bem descrito abaixo, 
de acordo com as regras expostas a seguir: DO BEM MÓVEL - O bem será vendido no estado em que se encontra, sem 
garantia, constituindo ônus da parte interessada verifi car suas condições antes das datas designadas para as alienações 
judiciais eletrônicas. DA PUBLICAÇÃO DO EDITAL - O edital será publicado na rede mundial de computadores, no sítio 
do gestor www.megaleiloes.com.br, em conformidade com o disposto no art. 887, § 2º, do Código de Processo Civil, in-
clusive as fotos e a descrição detalhada do bem a ser apregoado. DA VISITAÇÃO - Os interessados em vistoriar o bem 
deverão enviar solicitação por escrito ao e-mail visitacao@megaleiloes.com.br. Cumpre esclarecer que cabe ao respon-
sável pela guarda do bem autorizar o ingresso dos interessados, sendo que a visitação nem sempre será possível, pois 
alguns bens estão em posse do executado. Independente da realização da visita, a arrematação será por conta e risco do 
interessado. DO LEILÃO - O Leilão será realizado por MEIO ELETRÔNICO, através do Portal www.megaleiloes.com.br, 
o 1º Leilão terá início no dia 26/04/2021 às 10:30h e se encerrará dia 29/04/2021 às 10:30h, onde somente serão aceitos 
lances iguais ou superiores ao valor da avaliação; não havendo lance igual ou superior ao valor da avaliação, seguir-se-á 
sem interrupção o 2º Leilão, que terá início no dia 29/04/2021 às 10:31h e se encerrará no dia 24/05/2021 às 10:30h, 
onde serão aceitos lances com no mínimo 50% (cinquenta por cento) do valor da avaliação. DO CONDUTOR DO LEILÃO 
– O Leilão será conduzido pelo Leiloeiro Ofi cial Sr. Fernando José Cerello Gonçalves Pereira, matriculado na Junta Co-
mercial do Estado de São Paulo – JUCESP sob o nº 844. DO VALOR MÍNIMO DE VENDA DO BEM – No 2º Leilão, o 
valor mínimo para a venda do bem corresponderá a 50% (cinquenta por cento) do valor da avaliação judicial. DOS 
LANCES – Os lances poderão ser ofertados pela Internet, através do Portal www.megaleiloes.com.br. DOS DÉBITOS – 
Eventuais débitos pendentes que recaiam sobre o bem correrão por conta do arrematante, exceto os decorrentes de 
débitos de IPVA e demais taxas e impostos, que serão sub-rogados no valor da arrematação nos termos do art. 130, 
“caput” e parágrafo único, do CTN. DO PAGAMENTO - O arrematante deverá efetuar o pagamento do preço do bem ar-
rematado, no prazo de até 24h (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. DA PROPOSTA - Os interessados poderão 
apresentar proposta de pagamento parcelado, encaminhando parecer por escrito para o e-mail: proposta@megaleiloes.
com.br (Art. 895, I e II, CPC). A apresentação de proposta não suspende o leilão (Art. 895, § 6º, CPC) e o pagamen-
to do lance à vista sempre prevalecerá sobre o parcelado, ainda que mais vultoso (Art. 895, § 7º, CPC). PENALI-
DADES PELO DESCUMPRIMENTO DAS PROPOSTAS - Em caso de atraso no pagamento de qualquer das prestações, 
incidirá multa de dez por cento sobre a soma da parcela inadimplida com as parcelas vincendas; O inadimplemento auto-
riza o exequente a pedir a resolução da arrematação ou promover, em face do arrematante, a execução do valor devido, 
devendo ambos os pedidos serem formulados nos autos da execução em que se deu a arrematação (Art. 895, § 4º e 5º 
do CPC). DA COMISSÃO – O arrematante deverá pagar à MEGALEILOES GESTOR JUDICIAL, a título de comissão, o 
valor correspondente a 5% (cinco por cento) sobre o preço de arrematação do bem. A comissão devida à Mega Leilões 
gestor judicial não está incluída no valor do lance e não será devolvida ao arrematante em nenhuma hipótese, salvo se a 
arrematação for desfeita por determinação judicial ou por razões alheias à vontade do arrematante e, deduzidas as des-
pesas incorridas. DO PAGAMENTO DA COMISSÃO - O pagamento da comissão da MEGALEILÕES GESTOR JUDICIAL 
deverá ser realizado em até 24h (vinte e quatro horas) a contar do encerramento do leilão, através de guia de depósito 
judicial nos autos, que fi cará disponível no site do gestor ou será enviada por e-mail. Em caso de pagamento ou acordo 
após a publicação do edital da hasta pública, os executados arcarão com o ressarcimento das despesas do leiloeiro, no 
valor de R$ 500,00. Todas as regras e condições do Leilão estão disponíveis no Portal www.megaleiloes.com.br. 
Por qualquer motivo caso a intimação pessoal do executado não se realizar por meio de seus advogados ou pelo ende-
reço constante dos autos, será intimado através do próprio edital de leilão nos termos do art. 889, I, do CPC. RELAÇÃO 
DOS BENS: LOTE Nº 01: Uma televisão LG, 50 polegadas. Avaliação deste lote: R$ 1.000,00 (mil reais) para dezem-
bro de 2020. LOTE Nº 02: Uma geladeira Electrolux, branca, Side By Side. Avaliação deste lote: R$ 3.000,00 (três mil 
reais) para dezembro de 2020. LOTE Nº 03: Uma geladeira Electrolux, Frost Free, premium, DB590. Avaliação deste 
lote: R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) para dezembro de 2020. LOTE Nº 04: Uma geladeira Electrolux, Frost Free, 
DS600. Avaliação deste lote: R$ 1.000,00 (mil reais) para dezembro de 2020. LOTE Nº 05: Uma televisão Samsung, 
55 polegadas. Avaliação deste lote: R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais) para dezembro de 2020. LOTE Nº 06: Um 
frigobar Prosdócimo. Avaliação deste lote: R$ 600,00 (seiscentos reais) para dezembro de 2020. LOTE Nº 07: Um 
freezer horizontal, Prosdócimo, H40. Avaliação deste lote: R$ 1.000,00 (mil reais) para dezembro de 2020. LOTE Nº 
08: 01 sofá e uma bancada de “vime”. Avaliação deste lote: R$ 3.000,00 (três mil reais) para novembro de 2020. 
LOTE Nº 09: 01 mesa quadrada de madeira, medindo 1,60x1,60, com 08 cadeiras de vime. Avaliação deste lote: R$ 
4.000,00 (quatro mil reais) para novembro de 2020. LOTE Nº 10: 01 mesa oval em granito medindo 1,50, com 05 ca-
deiras de “vime”. Avaliação deste lote: R$ 2.000,00 (dois mil reais) para novembro de 2020. LOTE Nº 11: 01 TV 
marca SAMSUMG S4. Avaliação deste lote: R$ 3.000,00 (três mil reais) para novembro de 2020. LOTE Nº 12: 01 
quadro de pintura abstrata, medindo 2,20x1,40, com moldura de madeira com vidro, identifi cação FC Machado 08.10.98. 
Avaliação deste lote: R$ 18.000,00 (dezoito mil reais) para novembro de 2020. LOTE Nº 13: 01 quadro de pintura 
abstrata, medindo 2,90x1,80, de autoria da artistica plástica Denise Reis. Avaliação deste lote: R$ 28.000,00 (vinte e 
oito mil reais) para novembro de 2020. LOTE Nº 14: 01 quadro de pintura abstrata, medindo 2,30x1,50, de autoria da 
artistica plástica, modelo vertical, cor predominante cinza (fundo). Avaliação deste lote: R$ 23.500,00 (vinte e três mil 
e quinhentos reais) para novembro de 2020. LOTE Nº 15: 01 quadro de pintura abstrata, medindo 1,20x1,20, de auto-
ria da artistica plástica Denise Reis. Avaliação deste lote: R$ 10.000,00 (dez mil reais) para novembro de 2020. LOTE 
Nº 16: 01 quadro de pintura abstrata, medindo 1,10x1,10, cor predominando verde, da artistica plástica Denise Reis. 
Avaliação deste lote: R$ 8.500,00 (oito mil e quinhentos reais) para novembro de 2020. LOTE Nº 17: 01 quadro de 
pintura abstrata, medindo 1,00x1,00, cor predominando azul, de autoria da artistica plástica Denise Reis. Avaliação 
deste lote: R$ 9.000,00 (nove mil reais) para novembro de 2020. LOTE Nº 18: 02 geladeiras duplex, marca Electrolux, 
cor branca. Avaliação deste lote: R$ 4.000,00 (quatro mil reais) para novembro de 2020. LOTE Nº 19: 02 espelhos 
com moldura em madeira, medindo 1,80 x 1,50. Avaliação deste lote: R$ 800,00 (oitocentos reais) para novembro de 
2020. LOTE Nº 20: 01 apoio de madeira, medindo 5,00 x 0,60 para servir as refeições. Avaliação deste lote: R$ 3.500,00 
(três mil e quinhentos reais) para novembro de 2020. Os bens dos lotes 01 ao 07 encontram-se na Rua Prof. Olavo 
Avalone, 600, Parque Residencial Colina das Estrelas, Tatuí/SP, e os lotes 08 ao 20 encontram-se na Alameda Cinderela, 
391, Condomínio Terras de São Jose, Itu/SP. Tatuí, 25 de março de 2021. Eu, diretora/diretor, conferi. Dra. Danielle Oli-
veira de Menezes Pinto Rafful Kanawaty - Juíza de Direito

(11) 3149-4600                                                  www.megaleiloes.com.br

EDITAL DE LEILÃO, para INTIMAÇÃO e conhecimento de todos os interessados, na venda dos bens imóveis abaixo 
descritos, pertencentes à FALÊNCIA DE MABEL ARTIGOS DE CAÇA E PESCA LTDA., CNPJ sob nº 60.504.883/0001-
07), representada pela Administradora Judicial nomeada RV3 CONSULTORES LTDA (DR. RONALDO VASCONCELOS), 
CREDORES, FALIDO E MINISTÉRIO PÚBLICO. Processo nº 0532895-51.2000.8.26.0100. O DR. LEONARDO FER-
NANDES DOS SANTOS, MM. Juiz de Direito da 1ª Vara De Falências E Recuperações Judiais De São Paulo/SP, na 
forma da lei, FAZ SABER, que por este Juízo processam-se os autos FALÊNCIA DE MABEL ARTIGOS DE CAÇA E 
PESCA LTDA. O leilão será realizado com fulcro na Lei nº 14.112/2020 e Prov. CSM 1625/2009 do TJSP, através do site 
TM LEILÕES (www.tmleiloes.com.br), portal de leilões, com escritório situado à Praça Dom José Gaspar, nº 134, conjun-
to 142 – São Paulo/SP, e-mail: thais@tmleiloes.com.br, levará a público, leilão de venda e arrematação na modalidade 
on-line com 1ª Leilão que terá início em 01/04/2021 às 14:00 horas, encerrando-se no dia 16/04/2021 às 14:00 horas, 
onde serão aceitos lances com valor igual ou superior ao que corresponde a 100% do valor de avaliação, não havendo 
licitantes se iniciará o 2ª Leilão em 16/04/2021 às 14:01 horas, encerrando-se no dia 03/05/2021 às 14:00 horas, onde 
serão aceitos lances com valor igual ou superior a 50% de avaliação, não havendo licitantes se iniciará o 3ª Leilão em 
03/05/2021 às 14:01 horas, encerrando-se no dia 18/05/2021 às 15:00 horas, onde serão aceitos lances com valor igual 
ou superior a 25% de avaliação. CONDUÇÃO DO LEILÃO: O leilão será conduzido pela leiloeira Thais Silva Moreira de 
Sousa, devidamente matriculada na JUCESP sob nº 1.050, e-mail: thais@tmleiloes.com.br. DESCRIÇÃO DOS BENS: 
LOTE 1 - MATRÍCULA 83.260: IMÓVEL: Box nº C-174, localizado no 17º andar do EDIFÍCIO GARAGEM AUTOMÁTICA 
SENADOR, situado na avenida Senador Queirós, nº 463, no 5º Subdistrito – Santa Efigênia, com a área bruta de 26,00m², 
mais ou menos, ou seja, 1/586 da área geral construída, correspondendo-lhe a fração ideal de 1/586 no terreno. Contri-
buinte: 001.032.0314-1. Proprietária: Mabel Artigos de Caça e Pesca LTDA., CNPJ 60.504.883/0001-07, com sede nesta 
capital, na rua Doutor Plínio Ramos, nº 146. Av. 1/83.260 Arrecadação em 12 de março de 2007 – Prot. 199.794 (28/02/07) 
Em cumprimento ao r. mandado expedido aos 24 de novembro de 2005, e editado aos 05 de setembro de 2006, pelo 
Juízo de Direito da 1ª Vara de Falência e Recuperações Judiciais desta Capital, extraído dos autos nº 000.00.532895-0 da 
ação de Falência de Mabel Artigos de Caça e Pesca LTDA, já qualificada procedo à presente averbação para constar a 
arrecadação do imóvel objeto desta matrícula, de propriedade de Mabel Artigos de Caça e Pesca LTDA., já qualificada. 
VALOR DE AVALIAÇÃO: R$ 13.361,00 (treze mil trezentos e sessenta e um reais). VALOR CORRESPONDENTE À 50% 
DA AVALIAÇÃO: R$ 6.680,50 (seis mil, seiscentos e oitenta reais e cinquenta centavos). VALOR CORRESPONDENTE À 
25% DA AVALIAÇÃO: R$ 3.340,25 (três mil, trezentos e quarenta reais e vinte e cinco centavos). LOTE 2 - MATRÍCULA 
83.261: IMÓVEL: Box nº C-184, localizado no 18º andar do EDIFÍCIO GARAGEM AUTOMÁTICA SENADOR, situado na 
avenida Senador Queirós, nº 463, no 5º Subdistrito – Santa Efigênia, com a área bruta de 26,00m², mais ou menos, ou 
seja, 1/586 da área geral construída, correspondendo-lhe a fração ideal de 1/586 no terreno. Contribuinte: 001.032.0318-
4. Proprietária: Mabel Artigos de Caça e Pesca LTDA., CNPJ 60.504.883/0001-07, com sede nesta capital, na rua Doutor 
Plínio Ramos, nº 146. Av. 1/83.261 Arrecadação em 12 de março de 2007 – Prot. 199.794 (28/02/07) Em cumprimento ao 
r. mandado expedido aos 24 de novembro de 2005, e editado aos 05 de setembro de 2006, pelo Juízo de Direito da 1ª 
Vara de Falência e Recuperações Judiciais desta Capital, extraído dos autos nº 000.00.532895-0 da ação de Falência de 
Mabel Artigos de Caça e Pesca LTDA, já qualificada procedo à presente averbação para constar a arrecadação do imóvel 
objeto desta matrícula, de propriedade de Mabel Artigos de Caça e Pesca LTDA., já qualificada. VALOR DE AVALIAÇÃO: 
R$ 13.361,00 (treze mil trezentos e sessenta e um reais). VALOR CORRESPONDENTE À 50% DA AVALIAÇÃO: R$ 
6.680,50 (seis mil, seiscentos e oitenta reais e cinquenta centavos). VALOR CORRESPONDENTE À 25% DA AVALIA-
ÇÃO: R$ 3.340,25 (três mil, trezentos e quarenta reais e vinte e cinco centavos). LOTE 3 – INTEGRALIDADE DOS BENS 
DESCRITOS ACIMA. VALOR DE AVALIAÇÃO: R$ 26.722,00 (vinte e seis mil e setecentos e vinte e dois reais). VALOR 
CORRESPONDENTE À 50% DA AVALIAÇÃO: R$ 13.361,00 (treze mil trezentos e sessenta e um reais). VALOR COR-
RESPONDENTE À 25% DA AVALIAÇÃO: R$ 6.680,50 (seis mil, seiscentos e oitenta reais e cinquenta centavos). LOCA-
LIZAÇÃO DOS BENS IMÓVEIS: Rua Senador Queiroz, 463, São Paulo/SP. O imóvel será vendido “AD CORPUS” no 
estado de conservação em que se encontra, sem garantia, constituindo ônus do interessado verificar suas condições an-
tes das datas designadas para alienação judicial. LANCES ON-LINE: O leilão em questão terá início no dia 01/04/2021 
às 14:00 horas, e se encerrará no dia 18/05/2021 às 15:00. Serão captados lances on-line através do site: www.tmlei-
loes.com.br. Os interessados deverão estar cadastrados e habilitados na plataforma digital mencionada com pelo menos 
1 (uma) hora de antecedência ao final do leilão. Qualquer forma de proposta/lance apresentado será conduzido para 
apreciação do MM. Juiz. DA VISITAÇÃO: Constitui ônus dos interessados examinar os bens a serem apregoados. As vi-
sitas, só serão autorizadas mediante cadastro prévio no site: www.tmleiloes.com.br. Após a realização do cadastro, deve-
rão ser agendadas através do e-mail: contato@tmleiloes.com.br, ou pelo telefone (11) 3237-0069. As visitas somente se-
rão autorizadas até 2 (dois) dias antes da data de abertura do leilão. DA PUBLICAÇÃO DO EDITAL: O edital será publi-
cado na rede mundial de computadores, no sítio da leiloeira www.tmleiloes.com.br em conformidade com o disposto no 
artigo 887, § 2º, do Código de Processo Civil, inclusive as fotos e descrições detalhadas do bem. DO INCREMENTO: O 
incremento somente poderá ser alterado pela Leiloeira. Qualquer usuário que de alguma maneira altere os valores do in-
cremento, ou utilize as ferramentas do site para tumultuar o pregão, terá o seu cadastro bloqueado, além de ficar impedi-
do de participar de outros leilões. DA DESISTÊNCIA: Em caso de não pagamento ou desistência da arrematação, o bem 
passará automaticamente ao 2º participante do leilão, tal qual somente terá a arrematação garantida após a realização do 
pagamento. DO LANCE CONDICIONAL: Os lances que não atingirem o valor mínimo de venda serão recebidos condi-
cionalmente, ficando sujeitos a posterior aprovação do Juízo responsável, desde que prestada caução pelo ofertante de 
20% (vinte por cento) do lance ofertado, através de depósito judicial, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas após o encer-
ramento do pregão. DOS DÉBITOS: Os bens serão vendidos livres e desembaraçados de qualquer ônus e não haverá 
sucessão do arrematante nas obrigações do devedor – (“aquisição originária”), inclusive as de natureza tributária e traba-
lhista, de acordo com art. 141, da Lei 11.101/2005, exceto se o arrematante for: (i) sócio da sociedade falida, ou socieda-
de controlada pelo falido; (ii) parente, em linha reta ou colateral, até o 4º grau, consanguíneo ou afim, do falido ou de sócio 
da sociedade falida; ou, (iii) identificado como agente do falido com objetivo de fraudar a sucessão. Todas as providên-
cias e despesas relativas à transferência e vistoria do bem são de responsabilidade do arrematante. PAGAMENTO E 
RECIBO DE ARREMATAÇÃO: O pagamento deverá ser efetuado à vista. Caso não haja licitantes, o recebimento de 
propostas condicionais será levado para apreciação do MM. Juízo. O preço do bem arrematado deverá ser depositado 
através de guia de depósito judicial do Banco do Brasil, em favor do juízo da causa, no prazo de 24 horas da arrematação. 
Decorrido o prazo sem que o arrematante tenha realizado o depósito, tal informação será encaminhada ao MM. Juízo 
competente para a aplicação das medidas legais cabíveis. Obs.: O não pagamento da arrematação acarretará ao pa-
gamento de 10% (dez por cento) de multa sob o valor do lanço, além do pagamento integral da comissão da lei-
loeira. COMISSÃO: A comissão devida à leiloeira será de 5% (cinco por cento) sobre o valor da arrematação, comissão 
esta não incluída no valor do lance vencedor, deverá ser paga diretamente a leiloeira (artigo 17 do Provimento CSM n. 
1625/2009), que será paga pelo arrematante, e não será devolvida em nenhuma hipótese, salvo se a arrematação for 
desfeita por determinação judicial ou por razões alheias à vontade do arrematante, e deduzidas as despesas incorridas. 
DÚVIDAS E ESCLARECIMENTOS: Pessoalmente, junto ao Ofício onde tramita a ação ou através do Tel.: (11) 3237-
0069, e-mail: contato@tmleiloes.com.br, ou ainda no endereço da leiloeira situada na Praça Dom José Gaspar, nº 134, 14º 
andar – São Paulo/SP. Ficam todos os CREDORES, MINISTÉRIO PÚBLICO, ADMINISTRADOR JUDICIAL, FALIDO E 
DEMAIS INTERESSADOS, INTIMADOS, do leilão judicial. Não constam nos autos recursos ou causas pendentes de 
julgamento. Por devidos efeitos legais, é expedido o presente edital, que será publicado pela Imprensa Oficial do Estado 
e afixado por extrato, no lugar de costume, na forma da lei. DR. LEONARDO FERNANDES DOS SANTOS - Juiz de Di-
reito

 

Mais Informações: (11) 3237-0069
www.thaismoreiraleiloes.com.br

1ª VARA DE FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDIAIS DE SÃO PAULO/SP

6ª Vara Cível do Foro Regional de Santo Amaro/SP
EDITAL DE 1º E 2º LEILÃO e de intimação do executado RONALDO DANTAS PEREIRA 
(depositário), inscrito no CPF/MF sob o nº 161.744.758-75. O Dr. Emanuel Brandão Filho, 
MM. Juiz de Direito da 6ª Vara Cível do Foro Regional de Santo Amaro/SP, na forma da lei, 

FAZ SABER, aos que o presente Edital de 1º e 2º Leilão do bem móvel, virem ou dele conhecimento tiverem e interessar 
possa, que por este Juízo processam-se os autos do Cumprimento de Sentença ajuizado por ASSOCIAÇÃO EDUCA-
ÇÃO INTERNACIONAL VOCACIONAL RADIAL em face de RONALDO DANTAS PEREIRA - Processo nº 0025897-
63.2019.8.26.0002 (Principal nº 1001047-25.2019.8.26.0002) – Controle nº 48/2019, e que foi designada a venda do bem 
descrito abaixo, de acordo com as regras expostas a seguir: DO BEM MÓVEL - O bem será vendido no estado em que se 
encontra, sem garantia, constituindo ônus da parte interessada verifi car suas condições antes das datas designadas para as 
alienações judiciais eletrônicas. DA PUBLICAÇÃO DO EDITAL - O edital será publicado na rede mundial de computadores, 
no sítio do gestor www.megaleiloes.com.br, em conformidade com o disposto no art. 887, § 2º, do Código de Processo Civil, 
inclusive as fotos e a descrição detalhada do bem a ser apregoado. DA VISITAÇÃO - Os interessados em vistoriar o bem 
deverão enviar solicitação por escrito ao e-mail visitacao@megaleiloes.com.br. Cumpre esclarecer que cabe ao responsável 
pela guarda do bem autorizar o ingresso dos interessados, sendo que a visitação nem sempre será possível, pois alguns 
bens estão em posse do executado. Independente da realização da visita, a arrematação será por conta e risco do interessa-
do. DO LEILÃO - O Leilão será realizado por MEIO ELETRÔNICO, através do Portal www.megaleiloes.com.br, o 1º Leilão 
terá início no dia 23/04/2021 às 10:00h e se encerrará dia 28/04/2021 às 10:00h, onde somente serão aceitos lances iguais 
ou superiores ao valor da avaliação; não havendo lance igual ou superior ao valor da avaliação, seguir-se-á sem interrupção 
o 2º Leilão, que terá início no dia 28/04/2021 às 10:01h e se encerrará no dia 20/05/2021 às 10:00h, onde serão aceitos 
lances com no mínimo 50% (cinquenta por cento) do valor da avaliação. DO CONDUTOR DO LEILÃO – O Leilão será 
conduzido pelo Leiloeiro Ofi cial Sr. Fernando José Cerello Gonçalves Pereira, matriculado na Junta Comercial do Estado de 
São Paulo – JUCESP sob o nº 844. DO VALOR MÍNIMO DE VENDA DO BEM – No 2º Leilão, o valor mínimo para a venda 
do bem corresponderá a 50% (cinquenta por cento) do valor da avaliação judicial. DOS LANCES – Os lances poderão ser 
ofertados pela Internet, através do Portal www.megaleiloes.com.br. DOS DÉBITOS – Eventuais ônus sobre o bem correrão 
por conta do arrematante, exceto eventuais débitos de IPVA e demais taxas e impostos que serão sub-rogados no valor da 
arrematação nos termos do art. 130, “caput” e parágrafo único, do CTN. DO PAGAMENTO - O arrematante deverá efetuar o 
pagamento do preço do bem arrematado, no prazo de até 24h (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. DA PROPOSTA - Os 
interessados poderão apresentar proposta de pagamento parcelado, encaminhando parecer por escrito para o e-mail: pro-
posta@megaleiloes.com.br (Art. 895, I e II, CPC). A apresentação de proposta não suspende o leilão (Art. 895, § 6º, 
CPC) e o pagamento do lance à vista sempre prevalecerá sobre o parcelado, ainda que mais vultoso (Art. 895, § 7º, 
CPC). PENALIDADES PELO DESCUMPRIMENTO DAS PROPOSTAS - Em caso de atraso no pagamento de qualquer 
das prestações, incidirá multa de dez por cento sobre a soma da parcela inadimplida com as parcelas vincendas; O ina-
dimplemento autoriza o exequente a pedir a resolução da arrematação ou promover, em face do arrematante, a execução 
do valor devido, devendo ambos os pedidos serem formulados nos autos da execução em que se deu a arrematação (Art. 
895, § 4º e 5º do CPC). DA COMISSÃO – O arrematante deverá pagar à MEGALEILOES GESTOR JUDICIAL, a título de 
comissão, o valor correspondente a 5% (cinco por cento) sobre o preço de arrematação do bem. A comissão devida à 
Mega Leilões gestor judicial não está incluída no valor do lance e não será devolvida ao arrematante em nenhuma hipótese, 
salvo se a arrematação for desfeita por determinação judicial ou por razões alheias à vontade do arrematante e, deduzidas 
as despesas incorridas. DO PAGAMENTO DA COMISSÃO - O pagamento da comissão da MEGALEILÕES GESTOR 
JUDICIAL deverá ser realizado em até 24h (vinte e quatro horas) a contar do encerramento do leilão, através de guia de 
depósito que será enviada por e-mail. Se o credor optar pela não adjudicação (art. 876 do CPC) participará das hastas 
públicas e pregões, na forma da lei e igualdade de condições, dispensando-se a exibição do preço, até o valor atualizado do 
débito. Deverá depositar o valor excedente, no mesmo prazo. Contudo, deverá o credor pagar o valor da comissão do gestor, 
na forma antes mencionada, que não será considerada despesa processual para fi ns de ressarcimento pelo executado. 
Todas as regras e condições do Leilão estão disponíveis no Portal www.megaleiloes.com.br. Por qualquer motivo 
caso a intimação pessoal do executado não se realizar por meio de seus advogados ou pelo endereço constante dos autos, 
será intimado através do próprio edital de leilão nos termos do art. 889, I, do CPC. RELAÇÃO DO BEM: um veículo marca 
FIAT, modelo PALIO 16V, placa COH1275, renavam 677425783, GASOL/GNV, ano 1997. Consta no site da Secretaria da 
Fazenda do Estado de São Paulo débitos vinculados ao veículo no valor total R$ 640,88 (23/03/2021). Valor da Avaliação 
do bem: R$ 6.977,00 (seis mil, novecentos e setenta e sete reais) para fevereiro de 2021. São Paulo, 23 de março de 
2021. Eu, diretora/diretor, conferi. Dr. Emanuel Brandão Filho - Juiz de Direito

(11) 3149-4600                                                  www.megaleiloes.com.br

EDITAL DE PRAÇA - Processo nº 0529055-48.1991.8.26.0100 – Requeridos: NADER MU-
RAD (CPF/MF 005.736.128-20); SAMIR MURAD (CPF/MF 008.352.008-25); MASSOUD 
MURAD NETO (CPF/MF 005.736-048-00); INDUSTRIA E COMERCIO TEXTIS SAID MU-
RAD S/A (CNPJ/MF 61.146.304/0001-56); Interessados: BANCO DO BRASIL S/A (CNPJ/MF 
00.000.000/0001-91); DENISE SAUMA REZK (CPF/MF 172.674.708-58); ADIB RAGI MOU-

RAD (CPF/MF 001.346.358-68) (sócio da Industria e Comercio Textis Said Murad S/A); PREFEITURA MUNICIPAL 
DE SÃO PAULO (CNPJ/MF 46.395.000/0001-39) – Requerente: J.H.M.O PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA (CNPJ/
MF 00.074.529/0001-50), atual denominação de HMO PROMOÇÕES E EVENTOS. A 1ª PRAÇA que ocorrerá a partir 
de 03 de Maio de 2021 às 15h30min e se encerrará em 06 de Maio de 2021, às 15h30min. Não havendo lance igual 
ou superior ao valor de avaliação nos três dias subsequentes ao início da 1ª Praça, a 2ª PRAÇA seguir-se-á sem 
interrupção, iniciando-se em 06 de Maio de 2021, às 15h31min e se encerrará em 26 de Maio de 2021, às 15h30min. 
O valor mínimo para venda em 2ª Praça corresponderá a 50% (cinquenta por cento) do valor da avaliação judicial 
atualizada. BENS: LOTE 01 – TERRENO e respectivas benfeitorias situado à altura do nº 2.215 da rua do Oratório, 
possui 2.733,44m² de área de terreno e 3.679,04 de área construída; LOTE 02 – PRÉDIO INDUSTRIAL com a área 
total construída de 5.750,72m², e seu TERRENO com a área de 3.837,25m², situados à rua do Oratório nº 2.215; LOTE 
03 – TERRENO situado na altura do nº 2.215, da rua Oratório, possui 1.380,13m² de área de terreno e 1.380,13m² de 
área construída; e o LOTE 04 – TERRENO sem benfeitorias, situado na rua Campo Largo, pegado ao nº 110, da referi-
da rua, possui 188,84m² de área de terreno, totalizando 8.149,74m² de área de terreno e 10.810,09m² de área cons-
truída, objeto das matrículas nºs 92.640, 92.641, 164.918 e 164.919, todas do 7º Cartório de Registro de Imóveis 
de São Paulo/SP. Para consultar o edital na íntegra e outras informações, acesse www.webleiloes.com.br. 

www.webleiloes.com.br

Leilões Judiciais

Tel. 11-3550-4066 - www.FrazaoLeiloes.com.br
Fotos, edital e matrícula no site do leiloeiro. Cadastre-se para dar lance pela internet.

EDITAL RESUMO DE LEILÃO JUDICIAL - Somente Online
3ª VC de Praia Grande/SP Proc. nº 0008488-12.2016.8.26.0477 EXEQUENTE: COND. ED.MARÍLIA (CNPJ 
66.498.908/0001-85) EXECUTADOS: AMARO VIEIRA DA SILVA (CPF 051.734.348-72), MARIA IGNÊS 
GERMANO DA SILVA (CPF 682.958.208-34) INTERESSADOS: BANCO DO BRASIL S/A (CNPJ 
00.000.000/0001-91), PREFEITURA DE PRAIA GRANDE, MANUEL ALBERTO RODRIGUES DO AMARAL (CPF 
042.450.528-21) Encerramento 1º Leilão: 22/04/21-14h15–Lance Mínimo: R$ 132.087,17*Encerramento 2º 
Leilão: 13/05/21 -14h15-Lance Mínimo: R$ 79.252,30**Os valores serão atualizados à época da alienação. 
APTO 104–COND. ED. MARÍLIA -R. IPANEMA, Nº 210, PRAIA GRANDE/SP.MATRÍCULA 205.509-CRI DE 
PRAIA GRANDE/SP. CONSTA ÔNUS. Leia o Edital Completo no site da leiloeira (Art. 887, § 2o , CPC).Cadastre-
se antecipadamente para participar do leilão online. Rua da Mooca, 3547 –São Paulo/SP. Ana Claudia Campos 
Frazão – leiloeira oficial – JUCESP 836. Tel. 11-3550-4066 – www.FrazaoLeiloes.com.br

Economia
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 A O Serpro, empresa de tec-
nologia da informação do 
Governo Federal, abriu ins-
crições de concurso público 
para contratação temporária 
de 147 analistas de Desenvol-
vimento de Sistemas e 18 ana-
listas com especialização em 
Ciência de Dados, totalizando 
165 vagas. As inscrições ini-
ciaram no dia 7 de abril e se-
guem até o dia 26. A previsão 
é que as provas sejam aplica-
das no dia 6 de junho, poden-
do haver alteração, conforme 
os protocolos de segurança 
contra a Covid-19.

A remuneração é de  
R$ 7.620,37 (salário nominal 
+ gratificação) para uma jor-
nada de 40 horas. Além dis-
so, a empresa oferece bene-
fícios como auxílio-creche, 
no valor de R$ 382,68, auxílio 
a filho com deficiência, no 
valor de R$ 1.150,70, planos 
de saúde, odontológico e de 
previdência complementar e 
auxílio-transporte. O contra-
to de trabalho será por prazo 
determinado, com duração 
de um ano, prorrogável por 
igual período.

Poderão inscrever-se no 

 D O Sepro é uma empresa pública vinculada ao Ministério da Economia, líder em Tecnologia da 

DIVULGAÇÃO

Serpro tem 165 oportunidades
GOVERNO FEDERAL. O Serpro é uma empresa de tecnologia da informação do Governo Federal

concurso público graduados 
nas áreas de Tecnologia da 
Informação ou em qualquer 
área de formação, acresci-

do  de curso de pós-gradua-
ção nas áreas de tecnologia 
da informação ou ciência de 
dados, a depender do cargo 

pretendido.
O prazo de validade do 

concurso, para efeito de con-
tratação de aprovados, será 

de um ano, contado da pu-
blicação do ato homologató-
rio, prorrogável uma vez, tam-
bém por igual período.

As inscrições serão exclu-
sivamente pela internet, no 
site do Cebraspe (www.ce-
braspe.org.br). As inscrições 
para este certame têm taxa de  
R$ 100,00.

Outras informações po-
dem ser esclarecidas por 
meio do endereço eletrôni-
co sac@cebraspe.org.br ou na 
Central de Atendimento ao 
Candidato do Cebraspe, (61) 
3448-0100.

SERPRO.
O Serpro é uma empresa 
pública vinculada ao Minis-
tério da Economia. Ao lon-
go dos seus 56 anos, se tor-
nou líder no mercado de 
Tecnologia da Informação 
(TI) para o setor público, 
atuando também no setor 
privado. A empresa possui 
presença nacional, robusta 
infraestrutura tecnológica 
e ampla experiência com 
os grandes sistemas da Ad-
ministração Pública Fede-
ral. (DL)

 A A Escola Técnica Estadual 
Engenheiro Agrônomo Nar-
ciso de Medeiros (Etec), em 
Iguape, anunciou a realização 
de quatro novos Processos Se-
letivos, que visam a formação 
de cadastro de reserva, desti-
nados à contratação tempo-
rária de Professores de Ensino 
Médio e Técnico.

Os Processos Seletivos 
Simplificados serão abertos 
para os seguintes componen-
tes currilares e habilitações: 
Administração de Recursos 
Humanos(Administração); 

Estudos de Economia, Mer-
cado e de Comércio Interna-
cional (Administração Inte-
grado ao Ensino Médio (MTec 
- Programa Novotec Integra-
do - Parceria SEE); Estudos da 
Administração Pública(Admi-
nistração Integrado ao Ensi-
no Médio (MTec - Programa 
Novotec Integrado - Parceria 
SEE) e Espanhol Instrumen-
tal(Guia de Turismo Integra-
do ao Ensino Médio (MTec - 
Programa Novotec Integrado 
- Parceria SEE).

Para concorrer a uma das 

Etec de Iguape 
divulga quatro 
novos editais 

 D A Etec Engenheiro Agrônomo Narciso de Medeiros, em Iguape, na 
região do Vale do Ribeira, anunciou quatro novos processos seletivos

DIVULGAÇÃO

Seleção formará cadastro de reserva de 
professores de ensino médio e técnico

oportunidades ofertadas, é 
necessário que o candida-
to possua idade mínima de 
18 anos, além de escolari-
dade em nível superior de 
licenciatura, com habilita-
ção equivalente a área do 
cargo pleiteado. O professor 
admitido será remunerado 
no valor de R$ 18,35 por ho-
ra-aula ministrada.

Os interessados podem se 
inscrever até as 23h59 do dia 
21 de abril, por meio do site 
Centro Paula Souza (www.cps.
sp.gov.br), na aba Etec e de-
pois Concursos.

Serão realizadas duas 
etapas, ambas de caráter 
eliminatório e classificató-
rio. Um exame de memorial 
circunstanciado (prova de 
títulos), com atribuição de 
pontos aos títulos e expe-
riências. Já a segunda fase 
será uma prova de métodos 
pedagógicos, sendo com-
posta pela apresentação de 
uma aula perante a banca 
examinadora. (DL)

 A O Departamento Peniten-
ciário Nacional abriu inscri-
ções para o preenchimento 
de 107 vagas temporárias. As 
oportunidades são para os 
cargos de especialista técni-
co de obras – engenharia, ana-
lista técnico de obras – enge-
nharia e analista técnico de 
obras – arquitetura.

Os interessados deverão 
efetuar a inscrição até 16 
de maio de 2021, no site da 
banca organizadora - o Ins-
tituto de Desenvolvimen-
to Institucional Brasileiro 
- IDIB (www.idib.org.br). A 
taxa de inscrição é no valor 
de R$ 60,00. As provas ocor-
rerão em Brasília/DF.

Há vagas na função de Es-
pecialista Técnico de Obras 
- Engenharia, nas áreas de 
Orçamentista (10), Calculis-
ta Estrutural (6), Calculista 
Fundações (6), Elétrica (5), 
Hidráulica (5), Ambiental Sa-
nitarista (5).

O concurso também vai 

selecionar profissionais para 
o cargo de Analista Técnico 
de Obras - Engenharia, nas 
áreas de Civil (44), Elétrica (5), 
Hidráulica (5), Ambiental e Sa-
nitarista (5) e Mecânica (2). E 
Analista Técnico de Obras - 
Arquitetura (9).

Os aprovados vão tra-
balhar em jornada de 20 a 
40 horas semanais. Os salá-
rios variam de R$ 6.242,41 a  
R$ 8.293,82.

CADASTRO DE RESERVA.
Além das vagas imediatas, 
o concurso prevê a forma-
ção de cadastro de reserva. 
As 1.070 oportunidades es-
tão distribuídas da seguinte 
forma:

Especialista Técnico de 
Obras - Engenharia, nas áreas 
de Orçamentista (100), Calcu-
lista Estrutural (60), Calculista 
Fundações (60), Elétrica (50), 
Hidráulica (50), Ambiental Sa-
nitarista (50).

Analista Técnico de Obras - 

Depen oferece 107 oportunidades temporárias

 D Os aprovados vão trabalhar em jornada de 20 a 40 horas semanais, com salários até R$ 8 mil

d

prova de títulos.
As provas objetivas se-

rão realizadas na cidade de 
Brasília, com data prevista 
para o dia 13 de junho de 
2021. (DL)

Engenharia, nas áreas de Civil 
(440), Elétrica (50), Hidráulica 
(50), Ambiental e Sanitarista 
(50) e Mecânica (20). E Analis-
ta Técnico de Obras - Arquite-
tura (90).

PROVAS.
Como forma de classificação, 
esta seleção é formada por 
provas objetivas de conheci-
mentos gerais e de conheci-
mentos específicos, além de 
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165
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Não informado
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Salário
R$ 7 mil

Salário
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Taxa de inscrição
R$ 100

Taxa de inscrição
Não informado

Taxa de inscrição
R$ 60
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 A O Serpro, empresa de tec-
nologia da informação do 
Governo Federal, abriu ins-
crições de concurso público 
para contratação temporária 
de 147 analistas de Desenvol-
vimento de Sistemas e 18 ana-
listas com especialização em 
Ciência de Dados, totalizando 
165 vagas. As inscrições ini-
ciaram no dia 7 de abril e se-
guem até o dia 26. A previsão 
é que as provas sejam aplica-
das no dia 6 de junho, poden-
do haver alteração, conforme 
os protocolos de segurança 
contra a Covid-19.

A remuneração é de  
R$ 7.620,37 (salário nominal 
+ gratificação) para uma jor-
nada de 40 horas. Além dis-
so, a empresa oferece bene-
fícios como auxílio-creche, 
no valor de R$ 382,68, auxílio 
a filho com deficiência, no 
valor de R$ 1.150,70, planos 
de saúde, odontológico e de 
previdência complementar e 
auxílio-transporte. O contra-
to de trabalho será por prazo 
determinado, com duração 
de um ano, prorrogável por 
igual período.

Poderão inscrever-se no 

 D O Sepro é uma empresa pública vinculada ao Ministério da Economia, líder em Tecnologia da 

DIVULGAÇÃO

Serpro tem 165 oportunidades
GOVERNO FEDERAL. O Serpro é uma empresa de tecnologia da informação do Governo Federal

concurso público graduados 
nas áreas de Tecnologia da 
Informação ou em qualquer 
área de formação, acresci-

do  de curso de pós-gradua-
ção nas áreas de tecnologia 
da informação ou ciência de 
dados, a depender do cargo 

pretendido.
O prazo de validade do 

concurso, para efeito de con-
tratação de aprovados, será 

de um ano, contado da pu-
blicação do ato homologató-
rio, prorrogável uma vez, tam-
bém por igual período.

As inscrições serão exclu-
sivamente pela internet, no 
site do Cebraspe (www.ce-
braspe.org.br). As inscrições 
para este certame têm taxa de  
R$ 100,00.

Outras informações po-
dem ser esclarecidas por 
meio do endereço eletrôni-
co sac@cebraspe.org.br ou na 
Central de Atendimento ao 
Candidato do Cebraspe, (61) 
3448-0100.

SERPRO.
O Serpro é uma empresa 
pública vinculada ao Minis-
tério da Economia. Ao lon-
go dos seus 56 anos, se tor-
nou líder no mercado de 
Tecnologia da Informação 
(TI) para o setor público, 
atuando também no setor 
privado. A empresa possui 
presença nacional, robusta 
infraestrutura tecnológica 
e ampla experiência com 
os grandes sistemas da Ad-
ministração Pública Fede-
ral. (DL)

 A A Escola Técnica Estadual 
Engenheiro Agrônomo Nar-
ciso de Medeiros (Etec), em 
Iguape, anunciou a realização 
de quatro novos Processos Se-
letivos, que visam a formação 
de cadastro de reserva, desti-
nados à contratação tempo-
rária de Professores de Ensino 
Médio e Técnico.

Os Processos Seletivos 
Simplificados serão abertos 
para os seguintes componen-
tes currilares e habilitações: 
Administração de Recursos 
Humanos(Administração); 

Estudos de Economia, Mer-
cado e de Comércio Interna-
cional (Administração Inte-
grado ao Ensino Médio (MTec 
- Programa Novotec Integra-
do - Parceria SEE); Estudos da 
Administração Pública(Admi-
nistração Integrado ao Ensi-
no Médio (MTec - Programa 
Novotec Integrado - Parceria 
SEE) e Espanhol Instrumen-
tal(Guia de Turismo Integra-
do ao Ensino Médio (MTec - 
Programa Novotec Integrado 
- Parceria SEE).

Para concorrer a uma das 

Etec de Iguape 
divulga quatro 
novos editais 

 D A Etec Engenheiro Agrônomo Narciso de Medeiros, em Iguape, na 
região do Vale do Ribeira, anunciou quatro novos processos seletivos
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Seleção formará cadastro de reserva de 
professores de ensino médio e técnico

oportunidades ofertadas, é 
necessário que o candida-
to possua idade mínima de 
18 anos, além de escolari-
dade em nível superior de 
licenciatura, com habilita-
ção equivalente a área do 
cargo pleiteado. O professor 
admitido será remunerado 
no valor de R$ 18,35 por ho-
ra-aula ministrada.

Os interessados podem se 
inscrever até as 23h59 do dia 
21 de abril, por meio do site 
Centro Paula Souza (www.cps.
sp.gov.br), na aba Etec e de-
pois Concursos.

Serão realizadas duas 
etapas, ambas de caráter 
eliminatório e classificató-
rio. Um exame de memorial 
circunstanciado (prova de 
títulos), com atribuição de 
pontos aos títulos e expe-
riências. Já a segunda fase 
será uma prova de métodos 
pedagógicos, sendo com-
posta pela apresentação de 
uma aula perante a banca 
examinadora. (DL)

 A O Departamento Peniten-
ciário Nacional abriu inscri-
ções para o preenchimento 
de 107 vagas temporárias. As 
oportunidades são para os 
cargos de especialista técni-
co de obras – engenharia, ana-
lista técnico de obras – enge-
nharia e analista técnico de 
obras – arquitetura.

Os interessados deverão 
efetuar a inscrição até 16 
de maio de 2021, no site da 
banca organizadora - o Ins-
tituto de Desenvolvimen-
to Institucional Brasileiro 
- IDIB (www.idib.org.br). A 
taxa de inscrição é no valor 
de R$ 60,00. As provas ocor-
rerão em Brasília/DF.

Há vagas na função de Es-
pecialista Técnico de Obras 
- Engenharia, nas áreas de 
Orçamentista (10), Calculis-
ta Estrutural (6), Calculista 
Fundações (6), Elétrica (5), 
Hidráulica (5), Ambiental Sa-
nitarista (5).

O concurso também vai 

selecionar profissionais para 
o cargo de Analista Técnico 
de Obras - Engenharia, nas 
áreas de Civil (44), Elétrica (5), 
Hidráulica (5), Ambiental e Sa-
nitarista (5) e Mecânica (2). E 
Analista Técnico de Obras - 
Arquitetura (9).

Os aprovados vão tra-
balhar em jornada de 20 a 
40 horas semanais. Os salá-
rios variam de R$ 6.242,41 a  
R$ 8.293,82.

CADASTRO DE RESERVA.
Além das vagas imediatas, 
o concurso prevê a forma-
ção de cadastro de reserva. 
As 1.070 oportunidades es-
tão distribuídas da seguinte 
forma:

Especialista Técnico de 
Obras - Engenharia, nas áreas 
de Orçamentista (100), Calcu-
lista Estrutural (60), Calculista 
Fundações (60), Elétrica (50), 
Hidráulica (50), Ambiental Sa-
nitarista (50).

Analista Técnico de Obras - 

Depen oferece 107 oportunidades temporárias

 D Os aprovados vão trabalhar em jornada de 20 a 40 horas semanais, com salários até R$ 8 mil
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prova de títulos.
As provas objetivas se-

rão realizadas na cidade de 
Brasília, com data prevista 
para o dia 13 de junho de 
2021. (DL)

Engenharia, nas áreas de Civil 
(440), Elétrica (50), Hidráulica 
(50), Ambiental e Sanitarista 
(50) e Mecânica (20). E Analis-
ta Técnico de Obras - Arquite-
tura (90).

PROVAS.
Como forma de classificação, 
esta seleção é formada por 
provas objetivas de conheci-
mentos gerais e de conheci-
mentos específicos, além de 

FIQUE LIGADO

FIQUE LIGADO

FIQUE LIGADO

Vagas
165

Vagas
Não informado

Vagas
107

Inscrições
Até 26/04
www.cebraspe.org.br 

Inscrições
Até 21/04
www.cps.sp.gov.br 

Inscrições
Até 16/05
www.idib.org.br 

Salário
R$ 7 mil

Salário
R$ 18,35 h/aula

Salário
Até R$ 8 mil 

Taxa de inscrição
R$ 100

Taxa de inscrição
Não informado

Taxa de inscrição
R$ 60

gazetasp.com.br
Terça-feira,

13 De abril De 2021 Empregos B3gazetasp.com.br
Terça-feira, 13 De abril De 2021 Economia

GOVERNO DO MUNICÍPIO DE BURITAMA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS N°. 24/2021
O GOVERNO DO MUNICÍPIO DE BURITAMA TORNA PÚBLICO A ABERTURA DO 
PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL PARA 

REGISTRO DE PREÇOS N°. 24/2021, COM JULGAMENTO PELO MENOR PREÇO UNITÁRIO 
POR ITEM, OBJETIVANDO O REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO / FORNECIMENTO 
DE COMBUSTÍVEL DO TIPO ÓLEO DIESEL, ÓLEO DIESEL S10, GASOLINA E ETANOL, DE 
ACORDO COM OS TERMOS, CONDIÇÕES, QUANTIDADES E ESPECIFICAÇÕES CONSTAN-
TES DO EDITAL DE LICITAÇÃO E DE SEUS ANEXOS. A SESSÃO PÚBLICA PARA RECEBIMEN-
TO DOS ENVELOPES DE DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO E DE PROPOSTA DE PREÇOS E 
DEMAIS DOCUMENTOS PERTINENTES AO CERTAME LICITATÓRIO, BEM COMO PARA INICIO 
DA ABERTURA DOS RESPECTIVOS ENVELOPES / DOCUMENTOS E EXECUÇÃO DE DEMAIS 
PROCEDIMENTOS INERENTES AO REFERIDO CERTAME, SERÁ REALIZADA NAS DEPEN-
DÊNCIAS DO ANFITEATRO DO CENTRO CULTURAL “GRACILIANO RAMOS”, LO-
CALIZADO NA PRAÇA DOM LAFAYETE LIBANO, N°. 16 (ESQUINA COM AS RUAS 
RUI BARBOSA E GUILHERME GUERBAS - PRÓXIMO À PRAÇA ANA RITA MENDES), 
BAIRRO CENTRO, EM BURITAMA-SP., COM DATA E HORÁRIO PREVISTO PARA INÍCIO 
EM 03 DE MAIO DE 2021, ÀS 09H00MIN. DO HORÁRIO OFICIAL DE BRASILIA-DF. OS ENVE-
LOPES / DOCUMENTOS ACIMA CITADOS, CUJA APRESENTAÇÃO / EXIBIÇÃO DEVERÁ OCOR-
RER EM SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO, QUANDO ENCAMINHADOS / ENDEREÇADOS AO 
PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 31/2021 - PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS 
Nº. 24/2021, ANTES DA DATA ACIMA PREVISTA, SERÃO RECEBIDOS NA SEDE DA UNIDADE 
GERENCIAL BÁSICA - LICITAÇÃO E CONTRATOS DO GOVERNO DO MUNICÍPIO DE BURITA-
MA, SITUADA NA RUA MARIA FLORINDA, N°. 1463, BAIRRO CENTRO, EM BURITAMA-S.P., ATÉ 
O ÚLTIMO DIA ÚTIL ANTERIOR À DATA RETROCITADA. O EDITAL COMPLETO, BEM COMO, 
DEMAIS INFORMAÇÕES REFERENTES AO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, PODERÃO SER 
OBTIDAS PESSOALMENTE JUNTO À REFERIDA UNIDADE GERENCIAL BÁSICA - LICITAÇÃO 
E CONTRATOS, NO HORÁRIO DAS 08H00MIN. ÀS 12H00MIN. E DAS 14H00MIN. ÀS 17H00MIN. 
OU POR TELEFONE, ATRAVÉS DOS N°S. (18) 3691-1739 E (18) 3691-1888 OU ATRAVÉS DOS 
SEGUINTES ENDEREÇOS ELETRÔNICOS: HTTPS://BURITAMA.SP.GOV.BR/SITE2/ - (LICITA-
ÇÃO - EDITAIS - PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS N°. 24/2021) OU  HTTP://
DOCS.BURITAMA.SP.GOV.BR/PUBLIC/LICITACAOP.

BURITAMA-S.P., 12 DE ABRIL DE 2021
RODRIGO ZACARIAS DOS SANTOS

PREFEITO MUNICIPAL

FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO 
MÉDICO E HOSPITALAR - FAMESP

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 021/2021-FAMESP/BAURU
REGISTRO DE PREÇOS Nº 018/2021-FAMESP/BAURU

PROCESSO Nº 4560/2021-FAMESP/BAURU
Acha-se à disposição dos interessados do dia 13 ao dia 23 de abril de 2021, 
das 8:00 às 17:00 horas, na Célula de Gestão de Suprimentos da Fundação para o 
Desenvolvimento Médico e Hospitalar - FAMESP, localizada na Av. Luiz 
Edmundo Carrijo Coube, nº 1-100, Jardim Santos Dumont, Município de Bauru, 
Estado de São Paulo, Fone (0xx14) 3103-777, ramal 3606 ou 3356, site  
www.pregaoeletronico.famesp.org.br o EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO 
Nº 021/2021-FAMESP/BAURU, REGISTRO DE PREÇOS N° 018/2021-  
FAMESP/BAURU, PROCESSO Nº 4560/2021-FAMESP/BAURU, que tem como 
objetivo o REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PLACA BLOQUEADA 
EM T OBLIQUA, PLACA BLOQUEADA EM T VOLAR, ETC., EM REGIME DE 
CONSIGNAÇÃO PARA ATENDER NECESSIDADES DAS UNIDADES 
ADMINISTRADAS PELA FAMESP: HOSPITAL DE BASE DE BAURU E HOSPITAL 
ESTADUAL BAURU, PELO PERÍODO DE 12 MESES., do tipo menor preço por 
item ofertado, em conformidade com o disposto no Anexo II. A abertura da sessão 
pública será no dia 26 de abril de 2021, com início às 09:15 horas.

GOVERNO DO ESTADO
 DE SÃO PAULO

SECRETARIA DE ESTADO 
DA EDUCAÇÃO

FDE   AVISA: TOMADA DE PREÇOS
A  FUNDAÇÃO  PARA  O  DESENVOLVIMENTO  DA  EDUCAÇÃO  -  FDE comunica às empresas inte-
ressadas que acha-se aberta licitação para execução de Serviços Especializados de Engenharia:
TOMADA DE PREÇOS Nº: 69/00017/21/02 - PRÉDIO: DER/Outros Araçatuba – Sede/Delegacia Regional 
da Secretaria de Esporte, Lazer e Juventude – LOCALIZAÇÃO: Rua Antonio João, 130 – Jd. Bandeirantes – 
Araçatuba – SP – PRAZO: 4 (quatro) meses - PRÉDIO: DER Bauru – Sede – LOCALIZAÇÃO: Rua Campos 
Sales, 9-43 – Vila Falcão – Bauru – SP – PRAZO: 1 (um) mês - PRÉDIO: EE Aristides Rodrigues Simões 
– LOCALIZAÇÃO: Av. São Paulo, 1 – Centro – Herculândia – SP – PRAZO: 3 (três) meses; ABERTURA DA 
LICITAÇÃO (DIA E HORA): 29/04/2021, às 09:30 hs.
O Edital poderá ser obtido gratuitamente nos endereços eletrônicos http://www.imprensaoficial.com.br e 
www.fde.sp.gov.br. A(s) planilha(s) Quantitativa(s) de Serviços e Preços deverá(ao) ser dispostas em formato 
BIN (arquivo de retorno - RET), gerada(s) OBRIGATORIAMENTE através do aplicativo DIGITAGRP, o 
qual deverá ser instalado individualmente por pessoa jurídica (CNPJ), para serem inserida(s) em CD-ROM 
- (APLICATIVO DIGITA GRPV5003 PLANILHA QUANTITATIVA - versão JANEIRO / 2021  http://www.fde.
sp.gov.br/PagePublic/PesquisaLicitacoes.aspx?codigoMenu=28) (MANUAL DE INSTALAÇÃO- http://file.fde.
sp.gov.br/portalfde/Arquivo/DocLicitacoes/Manual_do_Sistema_de_Digitacao_de_Propostas_Versao_pa-
ra_o_site.pdf) através do endereço eletrônico www.fde.sp.gov.br – Licitações. A(s) planilha(s) Quantitativa(s) 
de Serviços e Preços deverá(ao) ser(em) adquirida(s) através do endereço eletrônico www.fde.sp.gov.br 
- Licitações. Os invólucros contendo as PROPOSTAS COMERCIAIS e os DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
juntamente com a Declaração de Pleno Atendimento aos Requisitos de Habilitação, Declaração de enquadra-
mento como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte e Declaração de enquadramento como cooperativa 
que preencha as condições estabelecidas no art. 34, da Lei Federal nº 11.488/2007, deverão ser entregues no 
ato de abertura da sessão, na Sala de Licitações no 1º Andar – Gerência de Licitações da Fundação para 
o Desenvolvimento da Educação - FDE, na Av. São Luís, 99 - São Paulo - SP. Esta Licitação será processada 
em conformidade com a LEI FEDERAL nº 8.666/93, com a Lei Estadual nº 6.544/89 e suas alterações, em 
especial aquelas decorrentes da Lei Estadual 13.121/08, e com o disposto nas CONDIÇÕES GERAIS PARA A 
REALIZAÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATAÇÕES DA FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCA-
ÇÃO - FDE. As propostas deverão obedecer, rigorosamente, o estabelecido no edital. ROBERTO POMPEI 
GOUVEIA - Gerente de Licitações

PROCESSO nº 1606-PG/2020– MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO nº 010/2021 - SISTEMA DE 
REGISTRO DE PREÇO Nº 08/2021
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EM FORMA 
DE AMPOLAGEM PARA ATENDIMENTO DE ORDEM JUDICIAL, DE ACORDO COM A 
NECESSIDADE DO MUNICÍPIO, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES.
INICIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: 28 de abril de 2021 - HORÁRIO: 09:00 horas
O Edital estará disponível a partir de 13 de abril de 2021 no Departamento de Licitações situada na Rua 
Paissandu, 444, através de mídia eletrônica, mediante o fornecimento pelo interessado de um CD novo 
primeiro uso; no site da BLL – Bolsa de Licitações e Leilões no endereço eletrônico: www.bll.org.br ou no 
site www.jau.sp.gov.br – GRATUITO – INFORMAÇÕES: fone (14) 3602-1718 das 8:00 às 17:00 horas. 
Jahu, 12 de abril de 2021.
LUÍS EDUARDO DE FREITAS ARATO, 
Secretário de Economia e Finanças.

MUNICÍPIO DE JAHU

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Objeto: Prestação de serviços de topografia a serem realizados no perímetro urbano 
e área rural do município, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas 
parceladas pelo prazo de 12 (doze) meses, com prazo de execução em até 01 (um) 
dia útil, conforme descrição constante no anexo I do processo licitatório.O edital está 
disponível gratuitamente, através do “site” da Prefeitura na internet www.indaiatuba.
sp.gov.br. Os envelopes deverão ser entregues, diretamente ao Pregoeiro Everton 
Elias Martins, na sala de reunião do Departamento de Licitações, localizado à Av. Engº. 
Fábio Roberto Barnabé, nº 2.800 - Jardim Esplanada II - Indaiatuba/SP, às 09:00 horas 
do dia 26 de abril de 2021. Informações através dos telefones nºs.: (19) 3834-9208 / 
(19) 3834-9085.

INDAIATUBA, 12 DE ABRIL DE 2021
NILSON ALCIDES GASPAR

PREFEITO MUNICIPAL

PREGÃO PRESENCIAL Nº 028/2021- EDITAL Nº 064/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Objeto: Aquisição de medicamento (sinvastatina), para distribuição gratuita 
à pacientes da Rede, sendo entrega única, com prazo de entrega até 
15(quinze) dias, de acordo com a descrição constante do Anexo I, que faz 
parte integrante do processo licitatório. O edital está disponível gratuitamente, 
através dos sites: www.bbmnetlicitacoes.com.br e www.indaiatuba.sp.gov.br. 
Este Pregão se realizará de forma ELETRÔNICA, através da BBM – Bolsa 
Brasileira de Mercadoria, na data de 26 de abril de 2021, às 09:00 horas. 
Maiores informações, no Departamento de Licitações, através do telefone nº 
(19) 3834-9085 / 3834-9176

INDAIATUBA, 12 DE ABRIL DE 2021
NILSON ALCIDES GASPAR

PREFEITO MUNICIPAL

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 031/2021 - EDITAL N° 065/2021

CIA. MECÂNICA AUXILIAR
C.N.P.J. nº 61.086.740/0001-87
RELATÓRIO DA DIRETORIA

Senhores Acionistas: Atendendo às disposições legais e estatutárias, submetemos à apreciação de Vossas Senhorias,o BALANÇO PATRIMONIAL e demais demonstrações fi nanceiras, correspondentes ao exercício social 
encerrado em 31 de dezembro de 2020, permanecendo à disposição para quaisquer esclarecimento que se fi zerem necessários. São Paulo, 11 de janeiro de 2021 A Diretoria.

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020
 (R$) 2020 (R$) 2019
Saldo Inicial 190.499,07 1.533.197,16
Entradas
 Vendas de Imóveis 1.500.000,00 5.700.000,00
 Aluguéis 266.783,58 2.177.347,01
 Vendas do Ativo Permanente - 16.309.480,00
 Adiantamento para Futuro 
  Aumento de Capital 8.873.826,87 6.044.243,18
 Outras Operações 1.123.933,54 3.963.881,11
 Receitas Financeiras 506.959,08 -
 Aplicações Financeiras - -
Total 12.271.503,07 34.194.951,30
Saídas
 Folha de Pagamento 2.136.374,17 2.132.146,95
 Obrigações Tributárias 1.632.922,78 1.821.255,47
 Obrigações Previdenciárias 1.094.614,52 1.079.649,17
 Aquisições de Imóveis - -
 Leasing / Seguro - 22.238,35
 Fornecedores 198.756,42 477.692,74
 Serviços Prestados Pessoas Jurídicas 1.734.308,55 1.911.077,81
 Despesas Legais 129.130,94 183.648,78
 Operações Diversas 5.139.672,10 8.027.160,12
 Devolução de Futuro
  Aumento de Capital 344.000,00 19.882.780,00
Total 12.409.779,48 35.537.649,39
Saldo Final 52.222,66 190.499,07
Ativo (R$) 2020 (R$) 2019 Variação
Caixa 5.125,67 2.811,27 2.314,40
Bancos 47.096,99 187.687,80 (140.590,81)
Aplicações Financeiras - - -
Total 52.222,66 190.499,07 (138.276,41)

PASSIVO (R$) 2020 (R$) 2019
Passivo Circulante
 01. Obrigações Diversas
   Obrigações com o Pessoal 130.908,51 127.327,99
   Obrigações Previdenciárias 91.234,91 90.647,34
   Obrigações Tributárias 61.665,20 178.774,01
   Credores Diversos 29.627.267,30 21.097.440,43
   Empréstimos Bancários 1.500.000,00 1.500.000,00
   Contas a Pagar 3.653.750,00 5.200.000,00
   Receitas a Realizar 10.494.643,00 11.994.643,00
Passivo Circulante 45.559.468,92 40.188.832,77
Passivo Não Circulante
   Credores Diversos 163.193.020,06 163.193.020,06
   Outros Valores e Bens 570.168,06 566.402,68
Passivo Não Circulante 163.763.188,12 163.759.422,74
Patrimônio Líquido
 01. Capital
   Capital Social Realizado 40.000.000,00 40.000.000,00
 02. Reservas de Lucros
   Reserva Legal 332.822,84 332.822,84
   Resultados Acumulados (13.703.740,50) (8.872.453,02)
Patrimônio Líquido 26.629.082,34 31.460.369,82
Total Geral do Passivo 235.951.739,38 235.408.625,33

ATIVO (R$) 2020 (R$) 2019
Ativo Circulante
 01. Disponível
    Caixa e Bancos 52.222,66 190.499,07
    Aplicações Financeiras - -
 02. Existências
    Imóveis Destinados 
     à Venda (Nota 02) 11.111.607,60 11.073.573,00
 03. Créditos
    Contas a Receber 37.539.327,47 39.062.433,07
    Custos a Realizar 208.761,37 296.608,52
Ativo Circulante 48.911.919,10 50.623.113,66
Ativo Não Circulante
 01. Investimentos a Realizar
    (Nota 03) 180.398.024,49 178.177.636,29
 02. Depósitos Judiciais 67.130,80 67.130,80
 03. Outros Valores e Bens 570.168,06 566.402,68
 04. Investimentos 1,00 1,00
 05. Imobilizações - Tangíveis
    (Nota 04)
    Edifi cações e Terrenos 1.077.053,00 1.077.053,00
    Instalações em Geral 600.584,11 600.584,11
    Bens de Uso da Operação 3.752.819,25 3.752.819,25
    Processamento de Dados 515.861,58 487.496,55
    Outras Imobilizações 58.177,99 56.387,99
 6.004.495,93 5.974.340,90
    (-) Depreciações Acumuladas - -
 6.004.495,93 5.974.340,90
Ativo Não Circulante 187.039.820,28 184.785.511,67
Total Geral do Ativo 235.951.739,38 235.408.625,33

Paulo Ferreira de Souza - Contador - CRC - 1SP110554/O-9

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DE 2020

01 - Apresentação das Demonstrações Financeiras - A elaboração, 
forma de apresentação e conteúdo das demonstrações fi nanceiras, foram 
procedidas de acordo com as normas estabelecidas pela Lei 6.404/76, 
alterada pelas Leis nºs 11.638/07 e 11.941/09.
02 - Imóveis Destinados a Venda - Imóveis de administração própria, 
locados a terceiros, que poderão ser transacionados com os seus 
locatários ou outros, como tem ocorrido, tendo em vista, ser a nossa 
atividade econômica principal “Compra e Venda de Imóveis Próprios”.
03 - Investimentos a Realizar - Valor ratifi cado na Assembleia Geral 
Ordinária de Acionistas, de 25 de abril de 2013. JUCESP nº 190.296/13-6 
em 21.05.2013.
04 - Imobilizações - Tangíveis - Demonstradas ao custo de aquisição.
05 - O Capital Social de R$. 40.000.000,00 é representado por 4.113.000 
ações ordinárias e nominativas, sem valor nominal.

NOTAS EXPLICATIVAS
 (R$) 2020 (R$) 2019
I - Saldo no Início do Exercício - -
II - Resultados:
  Resultado
   Líquido do Exercício (4.831.287,48) 682.100,04
   Ajustes de Exercícios Anteriores - -
III - Destinações/Transferências:
  Transferência para
   Reserva Legal - (34.105,00)
  Dividendos Distribuídos - -
  Transferência para
   Reserva de Lucros (4.831.287,48) (647.995,04)
IV - Saldo no Fim do Exercício - -

DEMONSTRAÇÃO DOS LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS

A DIRETORIA

 (R$) 2020 (R$) 2019
Receita Operacional Bruta 1.810.821,98 7.944.834,81
(-) Impostos Incidentes (66.095,01) (290.821,36)
Receita Operacional Líquida 1.744.726,97 7.654.013,45
(-) Custos dos Produtos Vendidos (87.847,15) (333.819,18)
Lucro Bruto 1.656.879,82 7.320.194,27
(+) Outras Receitas Operacionais 0,48 0,48
(+)(-) Receitas / Despesas
 Financeiras Líquidas 356.572,69 (5.158,47)
(-) Despesas Administrativas (5.813.619,18) (6.121.050,13)
(-) Despesas Tributárias (817.174,01) (556.953,23)
(=) Resultado Operacional (4.617.340,20) 637.032,92
(-) Despesas Não Operacionais 0,00 (15.728.838,59)
(+) Receitas Não Operacionais 0,00 16.309.480,00
(-) Provisão para a
 Contribuição Social (63.553,16) (163.210,84)
(=) Resultado antes
 do Imposto de Renda (4.680.893,36) 1.054.463,49
(-) Provisão para o Imposto de Renda (150.394,12) (372.363,45)
(=) Resultado Líquido do Exercício (4.831.287,48) 682.100,04
Lucro Líquido por Ação 0,00 0,16

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

Rizzo Parking And Mobility S/A
CNPJ nº 24.940.805/00001-83

Demonstrações Financeiras do Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2020
Balanço Patrimonial Nota 2019 2020
Ativo / Circulante 2.265.506,28 3.734.014,57
Caixa e Bancos 3 34.734,08 181.468,09
Contas a Receber- Clientes 1.964.551,11 2.007.045,61
Valores a Receber- partes relacionadas 103.097,01 384.835,62
Impostos a Recuperar 372,64 72.786,30
Contas a Receber 162.751,44 287.878,95
Despesas Antecipadas 0,00 800.000,00
Total do Ativo Circulante 2.265.506,28 3.734.014,57
 Ativo Não Circulante 4 2.541.392,79 2.932.774,91
Contas a Receber 0,00 213.929,05
Investimentos em outras empresas 1.233.199,00 1.213.298,05
Imobilizado Líquido 1.306.487,12 1.503.841,14
Intangível 1.706,67 1.706,67
Total do Ativo 4.806.899,07 6.666.789,48
 Passivo / Circulante 5 321.356,56  1.668.581,52
Fornecedores  238.703,49 975.092,54
Empréstimos e Financiamentos  -  56,60
Impostos e Contribuições Correntes 62.597,45 188.903,14
Salários e Encargos Sociais   -  149.228,34
Parcelamentos Fiscais 1.109,58  571,25
Adiantamento de Clientes 18.946,04 34.194,10
Dividendos Propostos  -  320.535,55
Passivo Não Circulante 111.400,00  125.900,00
Empréstimos e Financiamentos 111.400,00 125.900,00
Patrimônio Líquido 6
Capital Social Integralizado  4.077.228,00  5.176.827,00
Capital a Integralizar  - (573.693,16)
Reserva Legal   -  29.485,48
Resultado do Exercício em Curso 296.914,51 239.688,64
Total do Passivo  4.806.899,07  6.666.789,48

Demonstração do Resultado Nota 2019 2020
Receita Bruta 7
Receita de Prestação de Serviço 3.029.443,71  2.665.240,07
Impostos sobre serviços (212.725,75) (293.404,86)
Receita Operacional Líquida 2.816.717,96 2.371.835,21
Custo dos Serviços Prestados - - -
Lucro Operacional Bruto 2.816.717,96 2.371.835,21
Despesas Operacionais
Gerais e Administrativas -2.879.789,80 -3.273.561,56
Despesas Tributárias -15.750,35 -13.155,88
Outras Receitas/
Despesas Operacionais Líquidas 993.614,94 1.249.790,56
Resultado Antes das Receitas e
Despesas Financeiras 914.792,75 334.908,33
Despesas Financeiras -2.570,94 -67.571,83
Receitas Financeiras - 6.198,36
Resultado Antes dos Tributos sobre o Lucro 912.221,81 273.534,86
Resultado Líquido do Período 912.221,81 273.534,86

Demonstração do Fluxo de Caixa
Atividades Operacionais: Nota  8 2019 2020
Resultado Antes dos Tributos Sobre o Lucro 912.221,81 239.688,64
Ajustado por: - Ajuste de Exercícios Anteriores -240,37 0,00
 - Depreciações/Amortizações 153.022,91 220.061,97

1.065.004,35 459.750,61
 Redução / (Aumento) em Ativos 1.911.455,88 -1.356.313,65
 - Duplicatas a Receber 1.941.372,23 -181.133,45
 - Estoques -29.916,35 0,00
 - Adiantamentos a Fornecedores 0,00 -281.738,61
 - Impostos a Recuperar 0,00 -72.413,66
 - Despesas de Exercícios Seguintes 0,00 -800.000,00
 - Depósitos Judiciais 0,00 -21.027,93
Aumento / (Redução) em Passivos 190.861,51 1.331.920,30
 - Fornecedores 208.024,30 736.389,05
 - Contas a pagar e provisões -17.162,79 0,00
 - Obrigações Tributárias 0,00 125.767,36
 - Obrigações Trabalhistas 0,00 149.228,34
- Obrigações com Sócios 0,00 320.535,55
Caixa Líquido Proveniente das
 Atividades Operacionais 3.167.321,74 435.357,26
Atividades de Investimentos -3.171.374,20 -576.904,72
- Aquisição de Novos Imobilizados -616.371,06 -417.415,99
 - Aquisição de Investimento -2.239.228,00 -159.488,73
  - Baixa de Ativos Imobilizados -315.775,14 0,00
Atividades de Financiamento 25.518,46 288.281,47
 - Financiamentos e Empréstimos 32.849,81 29.804,66
 - Obrigações Tributárias Parceladas -7.331,35 0,00
 - Lucros Distribuídos 0,00 -296.914,51
 - Aumento de Capital 0,00 525.905,84
 - Constituição de Reserva 0,00 29.485,48
 Aumento (Redução) do Caixa e Equivalentes 21.466,00 146.734,01
Caixa e Equivalentes  no Início do Período 13.268,08 34.734,08
Caixa e Equivalentes  no Final do Período 34.734,08 181.468,09

Demonstração Das Mutações Do Patrimônio Líquido
Capital Social Reserva de Capital Capital Social aIntegralizar Resultados Acumulados TOTAL

Saldo em 31 de Dezembro de 2019 4.077.228,00 0,00 0,00 296.914,51 4.374.142,51
Reserva Legal - 29.485,48 - - 29.485,48
Lucro (Prejuízo) do período - - - 239.688,64 239.688,64
Capital Social a Integralizar - - -573.693,16 - -573.693,16
Aumento de Capital Futuro 1.099.599,00 - - - 1.099.599,00
Destinação de Lucros - - - -296.914,51 -296.914,51
Saldo em 31 de Dezembro de 2020 5.176.827,00 29.485,48 -573.693,16 239.688,64 4.872.307,96

Notas Explicativas: Nota 1. Contexto Operacional: A Rizzo Parking
AndMobility S/A é uma empresa que tem por atividade preponderante
o es-tacionamento de veículos garantindo o bem-estar, segurança,
prevenção, cuidado, proteção, informação e comunicação, valorizando
sempre o bem comum e a vida. Foi fundada por Roberto Borges
Boaventura em14/01/2016. Nota 2. Formalidade da Escrituração
Contábil Resolução1.330/11 (NBC ITG 2000): A Rizzo Parking And
Mobility S/A mantém um sistema de escrituração uniforme dos seus
atos e fatos administrativos, pormeio de processo eletrônico. Os
registros contábeis contêm o número deidenti f icação dos
lançamentos relacionados ao respectivo documento deorigem externa
ou interna ou, na sua falta, em elementos que comprovemou
evidenciem fatos e a prática de atos administrativos. A documentação
contábil da Rizzo Parking And Mobility S/A é composta por todos os
documentos, livros, papéis, registros e outras peças, que apoiam ou
compõema escrituração contábil. A documentação contábil é hábil,
revestida das características intrínsecas ou extrínsecas essenciais,
definidas na legislação,na técnica-contábil ou aceitas pelos “usos e
costumes”. A Rizzo Parking And MobilityS/A mantém em boa ordem
a documentação contábil. Nota 3.Principais Práticas Contábeis
Adotadas: As demonstrações financeiras foram preparadas sob a
responsabilidade de nossa Administração, de acordo com as práticas
e normas contábeis adotadas no Brasil. As práticas contábeis
adotadas compreendem aquelas incluídas na legislação societária
brasileira e nos Pronunciamentos, Orientações e Interpretações
emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis - CPC. As
demonstrações financeiras foram preparadas em Reais (R$), que é
a moeda funcional adotada pela Compan-hia. As demonstrações
financeiras consolidadas fornecem informação financeira comparativa
em relação aos períodos anteriores. Adicionalmente, a Companhia
apresenta balanço patrimonial adicional no início do período anterior,
quando há uma aplicação retrospectiva de uma política contábil, uma
reapresentação retrospectiva ou uma reclassif icação nas
demonstrações financeiras.As demonstrações financeiras foram
elaboradas com base no custo histórico, exceto por determinados
instrumentos financeiros mensu-rados pelos seus valores justos. a)
Caixa e Equivalentes de Caixa: Conforme determina a Resolução do
CFC No. 1.296/10 (NBC –TG03) - Demonstração do Fluxo de Caixa
e Resolução do CFC No. 1.376/11(NBC TG 26) - Apresentação

Demonstrações Contábeis, os valores contabilizados neste sub- grupo
representam depósitos à vista em conta bancária, bem como os
recursos que possuem as mesmas características de liquidez de caixa
e de disponibilidade imediata ou até 90 dias e que estão sujeitos a
insignificante risco de mudança de valor. b) Ativos circulantes e não
circulantes: Contas a Receber de Clientes: As contas a receber de
clientes são registradas pelo valor faturado. c) Créditos Tributários:
Registra o valor dos créditos relativos à recuperação de impostos ou
recuperação de encargos a serem futuramente compensados. d)
Outros Créditos: Registra o valor a receber originários de empréstimos
concedidos a filiais. e) Adiantamentos a Terceiros: Registra as parcelas
já pagas pelo direito a serviços a serem recebidos por par tes
relacionadas. f) Imobilizado: Os ativos imobilizados são registrados
pelo custo de aquisição ou construção, deduzido da depreciação
calculada pelo método linear que leva em consideração vida útil e
utilização dos bens (Resolução CFC No. 1.177/09 (NBC – TG27). g)
Passivo Circulante e Não Circulante:  Os passivos circulantes e não
circulantes são demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis
acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos
incorridas até a data do balanço patrimonial. Quando aplicável, os
passivos circulantes e não circulantes são registrados com base em
taxas de juros que refletem o prazo, a moeda e o risco de cada
transação. - Provisões - Uma provisão é reconhecida em decorrência
de um evento passado que originou um passivo, sendo provável que
um recurso econômico possa ser requerido para saldar a obrigação.
As provisões são registradas quando julgadas prováveis e com base
nas melhores estimativas do risco envolvido. h) Prazos: Os ativos
realizáveis e os passivos exigíveis até o encerramento do exercício
seguinte são classificados como circulantes. i) Obrigações Fiscais e
Tributárias: São registrados nessa rubrica os tributos a pagar pela
entidade,sejam eles tributos próprios ou retidos na fonte. j) Obrigações
Previdenciárias e Trabalhistas: São registradas nessa rubrica os
encargos sobre folha de pagamento a pagar, bem como, os encargos
retidos a pagar. k) Provisão de Férias e Encargos:Foram provisionadas
com base nos direitos adquiridos pelos empregados até a data do
balanço. l) Fornecedores e Contas a pagar:São registradas nessa
conta contábil os valores a pagar a fornecedores de bens ou serviços.
m) As Despesas e as Receitas: Estão apropriadas obedecendo ao
regime de competência. n) Apuração do Resultado: O resultado foi
apurado segundo o Regime de Competência. As receitas de prestação
de serviços são mensuradas pelo valor justo (acordado em contrato-
valores recebidos ou a receber) e reconhecidas quando for provável
que benefícios econômicos futuros fluam para a Rizzo Parking And

Mobility S/A e assim possam ser confiavelmente mensurados. Os
rendimentos e encargos incidentes sobre os Ativos e Passivos e suas
realizações estão reconhecidas no resultado. Nota 4. Ativo Não-
Circulante (Imobilizado e Intangível): Os ativos Imobilizados e
Intangíveis são contabilizados pelo custo de aquisição ou construção,
deduzidos da depreciação ou amortização do período, originando o
valor líquido contábil. Nota 5. Obrigações a Curto Prazo (Passivo
Circulante): Este grupo está composto pelo seu valor nominal, original
e representa o saldo credor de fornecedores em geral,obrigações
fiscais-empregatícias, tributárias e outras obrigações, bem como as
provisões sociais. Nota 6. Patrimônio Líquido: O patrimônio líquido é
apresentado em valores atualizados e compreende o Patrimônio
Social,acrescido ou diminuído do resultado do exercício período. Nota
7. Do Resultado do Exercício: O resultado do exercício de 2020 será
incorporado ao Patrimônio Social em conformidade com as exigências
legais, estatutárias ea Resolução 1.409/12 que aprovou a ITG 2002.
Nota 8. Demonstração do Fluxo de Caixa (DFC): A Demonstração
do Fluxo de Caixa foi elaborada em conformidade com a Resolução
do CFC Nº. 1.296/10 que aprovou a NBCTG 03 - Demonstração dos
Fluxos de Caixa e também de acordo com a Resolução 1.152/2009
que aprovou a NBC TG 13. O Método na elaboração do Fluxo de
Caixa que a Rizzo Parking And Mobility S/A optou foi o Indireto.

Roberta Borges Perez Boaventura - Diretor - CPF:  406.067.388-94
Evair Antonio de Souza - CRC nº 1SP292.861/O-0

11ª VARA CÍVEL DA CAPITAL – SP 
Este Juízo FAZ SABER a Espólio de Romualdo Matiolli, na pessoa de sua inventariante Cleuza Galindo Belluco e Brasilia 
Máquinas e Ferramentas Ltda., domiciliado em local incerto e não sabido, que lhe foi movida Ação EXECUÇÃO DE TITULO 
EXTRAJUDICIAL por Atlanta Equipamentos Ltda, alegando em síntese a inadimplência de contrato de locação não-resi-
dencial celebrado entre as partes. Encontrando-se a parte ré em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITA-
ÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 03 dias, efetue o pagamento do débito 
devidamente atualizado. O credor poderá ainda, no prazo de 15 dias, opor embargos à execução. Os prazos fluirão após 
o decurso do prazo do presente edital, No silêncio, será nomeado curador especial. No prazo para embargos, reconhe-
cendo o crédito do(a) exequente e comprovando o depósito de 30% (trinta por cento) do valor em execução, acrescido de 
custas e de honorários de advogado, o(a,s) executado(a,s) poderá(ão) requerer autorização do Juízo para pagar(em) o 
restante do débito em até 6 (seis) parcelas mensais, corrigidas pela Tabela Prática do Tribunal de Justiça e acrescidas de 
juros de 1% (um por cento) ao mês (art. 916 do Código de Processo Civil). Indeferida a proposta, seguir-se-ão os atos 
executivos, mantido o depósito, que será convertido em penhora (art. 916, § 4º, do Código de Processo Civil). O não 
pagamento de qualquer das parcelas acarretará a imposição de multa de 10% sobre o valor das prestações não pagas, o 
vencimento das prestações subsequentes e o reinício dos atos executivos (art. 916, § 5º, do Código de Processo Civil). A 
opção pelo parcelamento importa renúncia ao direito de opor embargos (art. 916, § 6º, do Código de Processo Civil). Será 
o presente edital, por extrato, publicado na forma da lei. O presente edital tem o prazo de 20 dias. 

 
 

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1121348-95.2019.8.26.0100. A MM. 
Juiza de Direito da 44ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dra. Anna Paula 
Dias da Costa, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a Alliance Administração de Ativos LTDA - ME, 
CNPJ. 07.643.465/0001-00, na pessoa de seus representantes legais, Luis Alexandre Rodrigues 
Alves de Carvalho, CPF. 272.019.488-30 e Deise Yones Pissocaro, CPF. 357.085.918-54, que, 
Maria Cecília Felix de Carvalho ajuizou-lhes uma ação Monitória, objetivando em síntese: O 
recebimento de R$ 495.507,49 (Dez/2019), decorrentes do cheque nº AA-000985 no valor de R$ 
350.000,00, sacado contra o Banco Itaú Unibanco S.A., e devolvido pela alínea “13”, conta 
encerrada. Encontrando-se os réus em lugar incerto e não sabido, 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, pague o débito atualizado, ficando isentos de custas e 
honorários, ou embarguem a ação, sob pena de constituir-se de pleno direito, o título executivo 
judicial, nomeando-se curador(a) 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 25 de março de 2021. 
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FEBASP ASSOCIAÇÃO CIVIL 
CNPJ/MF N.O 62.294.053/0001-10

EDITAL DE INTIMAÇÃO
PROCESSO DISCIPLINAR INSTAURADO 

PELA PORTARIA PRESIDÊNCIA Nº 005/2021
O Professor Dr. Paulo Antônio Gomes Cardim, Diretor Presidente 
da FEBASP ASSOCIAÇÃO CIVIL, no uso das atribuições que lhe 
são conferidas pelo artigo 3o., parágrafo 6o., do Estatuto Social da 
Entidade Mantenedora, pelo presente edital, intima o associado 
CARLOS EDUARDO SILVA GOMES CRADIM, RG 16231898-6, 
da decisão proferida no processo disciplinar instaurado pela Por-
taria Presidência nº 005/2021 “Diante do exposto, decido excluir 
o associado CARLOS EDUARDO SILVA GOMES CRADIM do 
quadro de associados da FEBASP ASSOCIAÇÃO CIVIL”, poden-
do interpor impugnação à Diretoria no prazo de 05 (cinco) dias, a 
partir da publicação do respectivo edital, nos termos do artigo 3o., 
parágrafo 6o., do Estatuto Social da Entidade Mantenedora e do 
artigo 5o., inciso LV, da Constituição Federal, em sua sede na Rua 
Dr. Álvaro Alvim, n.º 76, Vila Mariana, São Paulo/SP.

São Paulo, 13 de abril de 2021.
Prof. Dr. Paulo Antônio Gomes Cardim

Diretor-Presidente

P.P.nº11/21-P.A.n°35723/2020-Obj: R.P.para contr. de empr.
esp.em impressão gráfica e digital- data e local de entrega 
e abertura de envelope: 27/04/21 ÀS 10:00horas, na sala de 
licitações situada na Rua Joaquim das Neves, 211 - Vila Cal-
das – Carapicuíba

P.P.n°12/21-P.A.n°27533/20-Obj:R.P.para aquisição de com-
putador desktop- data e local de entrega e abertura dos 
envelopes:28/04/2021 às 13:00 horas, na sala de licitações 
situada na Rua Joaquim das Neves, 211 - Vila Caldas – Ca-
rapicuíba. 

P.P.n°13/21-P.A.n°1044/21-Obj:R.P.para contr.de serv.de diag-
nóstico de análise clínica aos usuários do Sistema Único de 
Saúde (SUS) do Município de Carapicuíba. data e local de 
entrega e abertura de envelope:29/04/21 às 13:00 horas, na 
sala de licitações situada na Rua Joaquim das Neves, 211 - 
Vila Caldas – Carapicuíba. 

P.P.n°14/21-P.A.n°6024/21-Obj:R.P.para contr. de empr. para 
fornecimento e aplicação de adesivo automotivo.data e 
local de entrega e abertura dos envelopes: 04/05/2021 às 
13:00 horas, na sala de licitações situada na Rua Joaquim das 
Neves, 211 - Vila Caldas – Carapicuíba. 

P.P.n°15/21-P.A.n°474/21-Obj: R.P. para aquisição de caixa 
arquivo- data e local de entrega e abertura dos envelo-
pes:05/05/21 ÀS 13:00 horas, na sala de licitações situada 
na Rua Joaquim das Neves, 211 - Vila Caldas – Carapicuíba

P.P.n°16/21-P.A.1425/21-obj:R.P.para aquisição de areia lava-
da e média-data e local de entrega e abertura dos envelo-
pes:06/05/2021 ÀS 10:00horas, na sala de licitações situada 
na Rua Joaquim das Neves, 211 - Vila Caldas – Carapicuíba

P.P.n°17/21-P.A n°2267/21-Obj:R.P.aquisição de guia 
chápeu reta. data e local de entrega e abertura de nevelo-
pe:07/05/2021 ÀS 10:00 horas, na sala de licitações situada 
na Rua Joaquim das Neves, 211 - Vila Caldas – Carapicuíba. 

Republicação: T.P.nº01/21-P.A nº20459/20-Obj:Cont.de 
empr. de engenharia elétrica para prestação de serviços de 
modernização da iluminação de espaços públicos do muni-
cípio. Recebimento e abertura dos envelopes dia 30/04/21 
às 14:30 horas.

Republicação: T.P.nº02/21-P.A nº4284/21 - Obj:Cont. de 
empr.de engenharia para montagem e instalações elétricas 
em campos desportivos.Recebimento e abertura dos enve-
lopes dia 03/05/21 às 14:30 horas.

Editais disponíveis no site: www.carapicuiba.sp.gov.br e no 
depto. de Licitações e Compras, p/retirada com mídia de CD 
gravável. Informações: (11) 4164-5500 ramal 5442.

Carapicuíba, 12 de abril de 2021.
Marco Aurélio dos Santos Neves - Prefeito

Prefeitura Municipal 
de Carapicuíba

Citação. Prazo 20 dias. Proc. 1027392-59.2018.8.26.0100. Ao Dr. Sang Duk Kim, Juiz de direito da 7º Vara Cível do Foro Central Cível, 
na forma do art. 513 §2º do NCPC. Faz saber a Fábio Facciolla Conte Rubino, CPF nº 029.965.278-52, que Pedroni Logís�ca Ltda 
ajuizou ação de Execução para recebimento de R$128.985,32 (Mar./2018) ante o inadimplemento de dívida confessada por meio 
de instrumento par�cular. Estando o executado em lugar ignorado e não sabido, expede-se edital para que em 20 dias pague o 
débito atualizado, acrescido de 10% de honorários advoca�cios conforme art. 827 do CPC. Ao fluir após os 20 supra, prazo em que 
poderá apresentar embargos em até 15 dias, o não pagamento ensejará pena de imediata penhora de bens, avaliação, in�mação 
e seguimento da execução, nos termos dos arts. 829 e ss do CPC. Ficando adver�do de que no caso de revelia será nomeado 
curador especial. Será o edital, afixado e publicado na forma da lei. SP, 04.03.2021.      P-10e13/04
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EDITAL DE CITAÇÃO – PRAZO DE 30 DIAS - PROCESSO Nº 1003318-13.2014.8.26.0477. O Doutor Eduardo Hipolito
Haddad, MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca da Praia Grande – SP , na forma da Lei, etc. FAZ SABER
a(o)(s), réus ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais interessados, bem como seus cônjuges, se casados forem,
herdeiros e/ou sucessores, que Harald Gert Wolf ajuizou ação de USUCAPIÃO, visando a declaração de domínio
sobre o imóvel constituído por “UM APARTAMENTO SOB O N° 35 (trinta e cinco) do EDIFÍCIO SÃO CAETANO, situado
a rua um, esquina da rua 11, no Jardim Irapuru, no município de Praia Grande, localizado no terceiro andar, com a
área útil de 58,27 m2; área comum de 12,576 m2 e cota parte ideal de 4,593., contribuinte n° 2.03.15.003.001.0035-
2, 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 30 dias, contestem o feito.
Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o
presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei.
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EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 30 DIAS. PROCESSO Nº 1008163-41.2016.8.26.0664 O(A) MM. 
Juiz(a) de Direito da 1ª Vara Cível, do Foro de Votuporanga, Estado de São Paulo, Dr(a). REINALDO 
MOURA DE SOUZA, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) AGHATA OLIVEIRA MOVEIS LTDA ME, 
CNPJ 15.201.083/0001-54, com endereço à Rua José Vicente, 113, Centro, CEP 15520-000, Valentim 
Gentil - SP, VANDER FERNANDO SPINOSA DE SANDES, brasileiro, solteiro, industriário, CPF sob o 
nº 397.770.618-70, rua Paraná, nº 170, térreo, centro, Valentim Gentil/SP, CEP: 15.520-000; VALTER 
DONIZETTE DE SANDES, brasileiro, casado, agricultor, CPF sob o nº 065.871.828-28, rua Paraná, nº 
170, térreo, centro, Valentim Gentil/SP, CEP: 15.520-000; SIDNEY APARECIDA ESPINOSA DE SAN-
DES, brasileira, casada, empresária, CPF sob o nº 098.071.438-96, rua Paraná, nº 170, térreo, centro, 
Valentim Gentil/SP, CEP: 15.520-000, que lhe foi proposta uma ação Monitória requerida por BANCO 
DO BRASIL S/A, constando da inicial que o débito em 07/11/2013, importava em R$ 155.105,00, refe-
rente ao um contrato rotativo para descontos de títulos. Encontrando-se os executados 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, paguem 
a importância que lhes é cobrada, no valor de R$ 184.810,20 (cento e oitenta e quatro mil, oitocentos e 
dez reais e vinte centavos), (atualizado até outubro/2017) acrescido de honorários advocatícios no im-
porte de 5% sobre o valor da causa (artigo 701 do CPC), ou no mesmo prazo, ofereça(m) embargos, 
(art. 702, caput, e §§, do CPC). Será nomeado curador especial em caso de revelia (CPC, artigo 257, 
IV). Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e pas-
sado nesta cidade de Votuporanga, aos 05 de abril de 2021. 

 
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. Processo nº 1007129-69.2019.8.26.0100. A MMª Juíza de Direito da 28ª Vara Cível do 
Foro Central Cível/SP, Dra. Ana Lúcia Xavier Goldman, na forma da Lei, etc. Faz Saber a ARMARINHOS M&S EIRELI, CNPJ. 
26.747.596/0001-81 , na pessoa de sua representante legal, que ABSOLUT BANK FOMENTO COMERCIAL EIRELI, CNPJ. 
26.535.420/0001-66, ajuizou ação de Execução de Titulo Extrajudicial no valor de R$ 32.064,00 (Janeiro/2019), referente Nota 
Promissória emitida em favor do Autor, onde a executada não cumpriu integralmente com o pagamento devido. Estando a executada 
em local ignorado, expediu-se o presente edital, para que em 3 dias, pague a dívida, custas e despesas processuais, além de 
honorários advocatícios, fixados em 10% a contar da citação. (Em caso de pagamento integral no prazo declinado, os honorários 
advocatícios poderão ser reduzidos pela metade) ou querendo, ofereça Embargos à Execução, em 15 dias. Não sendo contestada a 
ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e 
publicado na forma da Lei. Nada Mais. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 09 de abril de 2021. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. Processo nº 1048274-71.2020.8.26.0100. O MMº Juíz de Direito da 33ª Vara Cível do 
Foro Central/SP, Dr. Sergio da Costa Leite, na forma da Lei, etc. Faz Saber a LILIAN MARIA DE CASTRO ALTIERI, RG. 2.557.009-
SSP/SP e CPF. 064.491.828-49, que CONJUNTO JARDIM DAS AMÉRICAS, CNPJ. 54.488.325/0001-94, ajuizou ação de Execução 
de Titulo, para cobrança de R$ 14.548,88 (Junho/2020), onde a executada é proprietária do Apartamento nº 71 do Cj. Jd. das Américas, 
Matrícula nº 34.897, e deixou de pagar as parcelas referentes débitos condominiais dos meses de Setembro à Dezembro de 2019 e de 
Janeiro à Junho de 2020, conforme documentos anexados nos autos. Estando a executada em lugar ignorado, expede-se edital, para 
que em 3 dias, pague a dívida, custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios, fixados em 10% a contar da citação. 
(Em caso de pagamento integral no prazo declinado, os honorários advocatícios poderão ser reduzidos pela metade) ou querendo, 
ofereça Embargos à Execução, em 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, sendo nomeado curador especial em caso de revelia (Art. 257 
inciso IV do NCPC), presumindo-se verdadeiras as alegações formuladas pela autora (Art. 344 do NCPC). Será o presente edital, 
afixado e publicado na forma da Lei. Cidade de São Paulo, aos 06 de abril de 2021. 
 
 
 

13 de Abril  de 2021 
 
 

CONDOMÍNIO EDIFÍCIO METROPOLITANO  
São Paulo,12de abril de 2021 – Aos Srs. Condôminos do 

CONDOMÍNIO EDIFÍCIO METROPOLITANO - Praça Dom José Gaspar, 134 - São Paulo - SP 
REF.: ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA - Prezado (a) Condômino (a): 
Atendendo solicitação do Síndico, Dr. Ricardo Scravajar Gouveia, estamos convocando V.S.ª. para comparecer aASSEMBLEIA 
GERAL ORDINÁRIA  do Condomínio Edifício Metropolitano, situado na Praça Dom José Gaspar, 134, que será realizada, em 
primeira convocação, no dia 22 de abril de 2021, quinta-feira, as 15:00 horas, no subsolo do edifício (garagem), desde que 
contando com o número legal de presenças, ou então, em segunda e última convocação, com qualquer quórum, no próximo dia30de 
abril de 2021, sexta-feira, às 15:00 horas,no 1º andar do Edifício Andraus, situado na rua Pedro Américo n.º 32, Republica, para 
o exame, discussão e deliberação da seguinte. ORDEM DO DIA: 1 Esclarecimentos sobre os processos de cobranças de 
despesas de Condomínio; 2 Informação sobre o laudo estrutural da torre (EDIFÍCIO METROPOLITANO) e deliberações sobre 
medidas urgentes a serem adotadas; 3 Informações sobre o processo de cobrança dos alugueis em atraso do CINEMA; 4 
Prestação de contas do Condomínio, relativas ao período de 1º de abril de 2020 a 28 de fevereiro de 2021 (anexo 1); 5 Eleição 
de Sindico para o próximo biênio; e Eleição de 05 membros do Conselho Fiscal para o próximo biênio, sendo 3 Conselheiros 
da Galeria e 2 da Torre, conforme estabelece a convenção em seu Capitulo XIV, inciso 1; e, 7 Assuntos de interesse geral 
(ratificação dos valores contratados pela apólice de seguros e outros). 
Nos termos da legislação vigente, os Condôminos, em caso de ausência ou impedimento, poderão se fazer representar por procurador 
munido do respectivo instrumento de procuração. Lembramos ainda, que os condôminos devedores de cotas condominiais não 
poderão participar das deliberações, conforme determinam a Convenção do Condomínio e o Código Civil Brasileiro. Atenciosamente, 
GTA – GESTÃO IMOBILIÁRIA LTDA.  

 

 
 

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1008949-26.2018.8.26.0564. O MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível, do 
Foro de São Bernardo do Campo, Estado de São Paulo, Dr. Mauricio Tini Garcia, na forma da Lei, etc. FAZ SABER que MARCIO 
MANTELLO, devidamente inscrito no CPF sob o nº 119.540.258- 90, promove AÇÃO ORDINÁRIA PARA RESTITUIÇÃO DE BEM OU 
VALORES COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA E EVIDENCIA c/c INDENIZAÇÃO POR DANOS, em face de ELAINE 
OLIVEIRA CANOS, devidamente inscrita no CPF sob o nº 357.897.018, objetivando a devolução do veículo PEUGEOT 3008, Ano de 
fabricação 2011 e modelo 2012, Placa: EUY 4587 ou, na impossibilidade de devolução do bem, por perdimento ou qualquer fato que 
impossibilite sua transferência, requer seja a Ré condenada a restituir os valores pagos pela compra e venda do automóvel ao Autor, no valor 
de R$ 58.702,67 (cinquenta e oito mil setecentos e dois reais e sessenta e sete centavos), bem como a condenação de danos materiais no 
importe de R$ 6.725,00 (Seis mil, setecentos e vinte e cinco reais), a título de reparos na Oficina D ´Carros Mecânica de Veículos e Serviços 
Ltda ME e, condenação ao pagamento de danos morais em valor não inferior a 10% do valor do bem adquirido, os quais ao final deverão ser 
devidamente corrigidos e com incidência de juros de 1% ao mês, desde a data do esbulho. Foi realizado diversas tentativas para localizar a 
Ré, e como está a mesma em LUGAR INCERTO E NÃO SABIDO, não sendo possível citá-la pessoalmente, nestas condições foi deferido 
a citação pelo presente edital, para comparecer em juízo, para promover sua defesa e ser notificada dos ulteriores termos do processo, a que 
deverá comparecer, sob pena de revelia. Para conhecimento de todos é passado o presente edital, cuja 2ª via ficará afixada no local de 
costume. EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente 
edital, apresente resposta. Não sendo contestada a ação, a Ré será considerada revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o 
presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar 
ignorância. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Bernardo do Campo, aos 29 de março de 2021. 
 
Edital de Citação com Prazo de 20 dias. PROCESSO Nº 1035482-88.2020.8.26.0002. A Dra. Vanessa Vaitekunas Zapater, Juíza de 
Direito da 15ª Vara Cível do Foro Regional de Santo Amaro – Comarca da Capital/SP. Faz Saber a PAULO VICENTE DA SILVA 
FILHO, CPF/MF nº 218.738.538-82, que por parte de AZUL COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, foi ajuizada ação de 
Ressarcimento de Danos pelo procedimento comum, objetivando a procedência da ação para condenar o réu ao pagamento da 
quantia de R$13.356,98 (Julho/2020) referente débitos relativos ao acidente causado pela ré em 20/07/2019, na Avenida Luiz 
GushiKen, altura do número 1760, São Paulo/SP,conforme Boletim de Ocorrência nº 0000919350/2019. Estando o réu em local 
ignorado, expediu-se o presente edital de CITAÇÃO, para que no prazo de 15 dias úteis, após fluir o prazo de 20 dias úteis supra, 
querendo ofereçam defesa, sendo advertidos dos artigos 344 e 355, II do NCPC, sob pena de presumirem-se como verdadeiros os 
fatos alegados na inicial. ficando advertidos que será nomeado curador especial em caso de revelia nos termos do artigo 257, IV. Será o 
presente edital afixado e publicado na forma da lei. São Paulo, 26 de Março de 2021. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1001704-84.2016.8.26.0191. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara, do 
Foro de Ferraz de Vasconcelos, Estado de São Paulo, Dr(a). CARLOS EDUARDO DE MORAES DOMINGOS, na forma da Lei, etc. FAZ 
SABER a(o) ESPÓLIO DE ALEXANDRE DA SILVA MELO, na pessoa da inventariante GISELE DE MEDEIROS SILVA, brasileira, CPF 
077.096.044-80, representante do Espólio de Alexandre da Silva e dos menores V.A.M.M. e G.H.M.M, que lhe foi proposta uma ação de 
Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária por parte de AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A, alegando em 
síntese que em 28/05/2015, foi celebrado Contrato de Financiamento n° 20023388912 (entre o seu marido Alexandre da Silva Melo e o 
banco autor), por meio do qual foi concedido um empréstimo a ser pago pela parte ré em 48 parcelas, cada uma no valor de R$ 375,41 
(trezentos e setenta e cinco reais e quarenta e um centavos), com vencimento da primeira parcela em 28/06/2015, com a garantia de 
alienação fiduciária do “veículo marca VOLKSWAGEN, Modelo KOMBI ESCOLAR 1.4 MI, Ano 2010, Cor BRANCA, Chassi: 
9BWMF07X2BP003534, Placa: EQG 7553”, alienado fiduciariamente, encontrando-se inadimplente quanto às prestações 009 - 28/02/2016 
à 011 - 28/04/2016. Total do débito: R$ 11.305,91. Apreendido o bem, e estando a ré, em lugar ignorado, foi deferida a citação por edital, para 
que em 05 dias, a fluir após os 20 dias supra, pagar a integralidade da dívida pendente correspondente às parcelas vencidas e vincendas, 
sob pena de consolidar-se propriedade e a posse plena do bem no patrimônio do autor, podendo, ainda, no prazo de 15 dias, após os 20 
dias supra, contestar o feito, sob pena de confissão e revelia. Não sendo contestada a ação, a ré será considerada revel, caso em que 
será nomeado curador especial. Será o edital afixado e publicado nos termos da lei. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na 
forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Ferraz de Vasconcelos, aos 24 de março de 2021. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. Processo nº 1011268-26.2017.8.26.0006. O MMº Juíz de Direito da 1ª Vara Cível do 
Foro Regional VI - Penha de França/SP, Dr. José Luiz de Jesus Vieira, na forma da Lei, etc. Faz Saber a EDVALDO A BONFIM 
COMERCIO DE MOVEIS EIRELI - ME, CNPJ 01.291.501/0001-37, que lhe foi proposta ação de Procedimento Comum  Cível, por 
Metalúrgica Cataguazes Eireli Epp, no valor de R$ 9.978,27 (Setembro/2017), referente ao fornecimento de matérias para móveis, 
descritos na NF nº 1698, onde o requerido não efetuou o devido pagamento, conforme documentos anexados nos autos. Estando o 
requerido em local ignorado, expediu-se o presente edital de Citação, para que no prazo de 15 dias após fluir o prazo de 20 dias supra, 
querendo ofereça defesa, sendo advertido dos artigos 344 e 355, II do NCPC, sendo que presumir-se-ão verdadeiros os fatos alegados 
pelo autor na petição inicial, ficando advertidos que será nomeado curador especial em caso de revelia, nos termos do artigo 257, IV do 
NCPC. Será o presente edital, afixado e publicado na forma da Lei. São Paulo, 30 de março de 2021. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 30 DIAS. Processo nº 0000927-37.2012.8.26.0586. O MMº Juíz de Direito da 1ª Vara Cível do 
Foro de São Roque/SP, Dr. ROGE NAIM TENN, na forma da Lei, etc. Faz Saber a ENÉZIO LOPES DA SILVA, RG. 8056294, e CPF 
559.901.938-15, e S/M, ANALIA DE SANTANA DA SILVA, RG. 3.780.949, sito à Rua Gregório Allegri, 100, Apto 66, Vl. Das Belezas, 
São Paulo - SP, que foi proposta ação de Execução de Título por Laerte de Paiva Filho e outros, objetivando receber o valor de R$ 
104.093,03, ( fevereiro 2012), conforme documentos juntado nos autos. Estando os réus em lugar ignorado, expede-se o edital para 
que em (3) dias úteis a fluir após o prazo supra paguem o débito devidamente atualizado e acrescido das demais cominações legais, 
sob pena ser convertido em Penhora os Direitos Contratuais do Lote 03 - Quadra B, do Loteamento Villa Borghese, Município e 
Comarca de São Roque/SP., Matricula nº 20523, do Cartório de Registro de Imóveis de São Roque-SP, o qual foi nomeado depositário 
o réu, e será convertido em penhora, independentemente de termo conforme artigo 830, parágrafos 2º e 3º do NCPC, facultando o 
prazo de quinze (15) dias úteis para apresentação de embargos, sobe as penas da Lei. 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 Roque, aos 12 de março de 2021. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 30 DIAS. Processo nº 1002810-41.2018.8.26.0020. A MMª Juíza de Direito da 3ª Vara Cível do 
Foro Regional XII - Nossa Senhora do Ó/SP, Dra. Sabrina Salvadori Sandy Severino, na forma da Lei, etc. Faz Saber a Margarete 
Andrade Fontes, RG.25.483.117-5-SSP/SP e CPF. 148.563.308-70, que COLÉGIO PEGASSUS LTDA – ME, ajuizou ação de 
Cobrança, objetivando receber o valor de R$ 7.094,15 (Março/2018), onde a requerida firmou (02) contratos de prestação de serviços 
educacionais relativos aos anos letivos de 2016 e 2017, entretanto deixou de pagar as parcelas vencida em 08/12/16, 08/01/17 e 
08/02/17, conforme documentos anexados nos autos. Estando a requerida em local ignorado, expediu-se o presente edital de Citação, 
para que no prazo de 15 dias após fluir o prazo de 30 dias supra, querendo ofereça defesa, sendo advertida dos artigos 344 e 355, II do 
NCPC, sendo que presumir-se-ão verdadeiros os fatos alegados pelo autor na petição inicial, ficando advertida que será nomeado 
curador especial em caso de revelia, nos termos do artigo 257, IV do NCPC. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na 
forma da Lei. Nada Mais. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 16 de dezembro de 2020. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO – PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos autos da Ação de Usucapião, Processo nº 1003900-
20.2019.8.26.0224. O MMº Juíz de Direito da 8ª Vara Cível do Foro de Guarulhos/SP, Dr. Luiz Gustavo de Oliveira Martins Pereira, na 
forma da Lei, etc. Faz Saber a URBANIZADORA GOPOÚVA LTDA, CNPJ. 083.71.06.0040.00.000, na pessoa de seu representante 
legal, que Vânia Terezinha da Silva Santos, RG.15.914.776-SSP/SP e CPF. 050.161.418-43 e Vagner Antônio da Silva, 
RG.14.730.615 SSP/SP e CPF. 027.327.038-93,ajuizaram ação de Usucapião, onde os Autores são legítimos possuidores e herdeiros 
dos adquirentes de metade ideal, ou seja, 50% do Lote do Terreno n° 3 e 4 – Quadra IV, com frente a Alameda Amélia, na quadra 
completada pela Rua Mário nº 274, município de Gopouva Guarulhos/SP, contendo área de 169,238 metros quadrados e possuem de 
boa-fé como donos sem oposição e ininterrupta pelo lapso temporal superior a 50 anos. Estando o supracitado em local ignorado, 
expediu-se o presente edital de Citação, para que no prazo de 15 dias úteis, após fluir o prazo de 20 dias supra, querendo ofereça 
defesa,sob pena de presumirem-se como verdadeiros os fatos alegados pelos Autores, nos termos dos artigos 344 e 355, II do NCPC, 
ficando advertido que será nomeado curador especial em caso de revelia nos termos do artigo 257, IV do NCPC. Será o presente edital, 
afixado e publicado na forma da Lei. Nada Mais. Cidade de Guarulhos, aos 31 de março de 2021. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. Processo nº 1009238-41.2019.8.26.0008. O MMº Juíz de Direito da 3ª Vara Cível do 
Foro Regional VIII – Tatuapé/SP, Dr. Luciano Gonçalves Paes Leme, na forma da Lei, etc. Faz Saber a RAIMUNDO HENRIQUE 
DAVID COELHO, RG 26.339.557-1 e CPF 156.952.628-10, com endereço à Rua Nebulosas, 700, Bloco – B - Apto 45, Cidade Satelite 
Santa Bárbara/SP, que THOMAZ SANCHEZ GOMES, RG. 13.337.063-SP e CPF. 075.198.328-48, ajuizou ação de Despejo por Falta 
de Pagamento c/c com Multa e Cobrança de Aluguéis no valor de R$ 15.600,00 (Julho/2019), referente Contrato de Locação firmada 
entre as partes, do Imóvel situado na Rua Oswaldo Arouca, 161 - Casa 2-B – Vila Formosa – São Paulo/SP, onde o executado 
desocupou o imóvel e não realizou os pagamento dos Aluguéis e IPTU’S, vencidos desde 20/01 à 20/07/2019, conforme documentos 
anexados nos autos. Estando o executado em local ignorado, expediu-se o presente edital de CITAÇÃO, para que no prazo de 15 dias 
úteis após fluir o prazo de 20 dias úteis supra, querendo ofereça defesa, sendo advertido dos artigos 344 e 355, II do NCPC, sendo que 
presumir-se-ão verdadeiros os fatos alegados pela autora na petição inicial, ficando advertido que será nomeado curador especial em 
caso de revelia, nos termos do artigo 257, IV do NCPC. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da Lei. Nada 
Mais. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 06 de abril de 2021. 
 
 
 

EDITAL DE INTIMAÇÃO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Processo Digital nº: 0000786-69.2021.8.26.0564 Classe: 
Assunto: Cumprimento de sentença - Compra e Venda Exequente: Jacques Gassmann e outro Executado: Valdivino 
Rezende e outro EDITAL DE INTIMAÇÃO PROCESSO Nº 0000786-69.2021.8.26.0564 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 6ª Vara 
Cível, do Foro de São Bernardo do Campo, Estado de São Paulo, Dr(a). Patricia Svartman Poyares Ribeiro, na forma da Lei, etc. 
FAZ SABER a(o) Valdivino Rezende CPF 083.220.071-91 e a Erenice Rezende, CPF 804.680.988-87, que por este Juízo, 
tramita uma ação de Cumprimento de sentença, movida por Jacques Gassmann, portador do RG 6.725.482 e CPF 
041.903.198-72 e Dulce de Souza Gassmann portadora do RG 2.806.731 e do CPF 255.597.478-40. Encontrando-se o(s) 
executado(s) em lugar incerto e não sabido, nos termos do artigo 513, Â§2Âº, IV do CPC, foi determinada a sua INTIMAÇÃO por 
EDITAL, para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, pague a quantia de R$ 10.941,01 (janeiro/2021), 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(m) ciente(s), 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(s) executado(s), independentemente 
de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação. Será o presente edital, por extrato, afixado e 
publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Bernardo do Campo, aos 15 de fevereiro de 2021.

 
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. Processo nº 1007129-69.2019.8.26.0100. A MMª Juíza de Direito da 28ª Vara Cível do 
Foro Central Cível/SP, Dra. Ana Lúcia Xavier Goldman, na forma da Lei, etc. Faz Saber a ARMARINHOS M&S EIRELI, CNPJ. 
26.747.596/0001-81 , na pessoa de sua representante legal, que ABSOLUT BANK FOMENTO COMERCIAL EIRELI, CNPJ. 
26.535.420/0001-66, ajuizou ação de Execução de Titulo Extrajudicial no valor de R$ 32.064,00 (Janeiro/2019), referente Nota 
Promissória emitida em favor do Autor, onde a executada não cumpriu integralmente com o pagamento devido. Estando a executada 
em local ignorado, expediu-se o presente edital, para que em 3 dias, pague a dívida, custas e despesas processuais, além de 
honorários advocatícios, fixados em 10% a contar da citação. (Em caso de pagamento integral no prazo declinado, os honorários 
advocatícios poderão ser reduzidos pela metade) ou querendo, ofereça Embargos à Execução, em 15 dias. Não sendo contestada a 
ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e 
publicado na forma da Lei. Nada Mais. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 09 de abril de 2021. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. Processo nº 1048274-71.2020.8.26.0100. O MMº Juíz de Direito da 33ª Vara Cível do 
Foro Central/SP, Dr. Sergio da Costa Leite, na forma da Lei, etc. Faz Saber a LILIAN MARIA DE CASTRO ALTIERI, RG. 2.557.009-
SSP/SP e CPF. 064.491.828-49, que CONJUNTO JARDIM DAS AMÉRICAS, CNPJ. 54.488.325/0001-94, ajuizou ação de Execução 
de Titulo, para cobrança de R$ 14.548,88 (Junho/2020), onde a executada é proprietária do Apartamento nº 71 do Cj. Jd. das Américas, 
Matrícula nº 34.897, e deixou de pagar as parcelas referentes débitos condominiais dos meses de Setembro à Dezembro de 2019 e de 
Janeiro à Junho de 2020, conforme documentos anexados nos autos. Estando a executada em lugar ignorado, expede-se edital, para 
que em 3 dias, pague a dívida, custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios, fixados em 10% a contar da citação. 
(Em caso de pagamento integral no prazo declinado, os honorários advocatícios poderão ser reduzidos pela metade) ou querendo, 
ofereça Embargos à Execução, em 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, sendo nomeado curador especial em caso de revelia (Art. 257 
inciso IV do NCPC), presumindo-se verdadeiras as alegações formuladas pela autora (Art. 344 do NCPC). Será o presente edital, 
afixado e publicado na forma da Lei. Cidade de São Paulo, aos 06 de abril de 2021. 
 
 
 

13 de Abril  de 2021 
 
 

CONDOMÍNIO EDIFÍCIO METROPOLITANO  
São Paulo,12de abril de 2021 – Aos Srs. Condôminos do 

CONDOMÍNIO EDIFÍCIO METROPOLITANO - Praça Dom José Gaspar, 134 - São Paulo - SP 
REF.: ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA - Prezado (a) Condômino (a): 
Atendendo solicitação do Síndico, Dr. Ricardo Scravajar Gouveia, estamos convocando V.S.ª. para comparecer aASSEMBLEIA 
GERAL ORDINÁRIA  do Condomínio Edifício Metropolitano, situado na Praça Dom José Gaspar, 134, que será realizada, em 
primeira convocação, no dia 22 de abril de 2021, quinta-feira, as 15:00 horas, no subsolo do edifício (garagem), desde que 
contando com o número legal de presenças, ou então, em segunda e última convocação, com qualquer quórum, no próximo dia30de 
abril de 2021, sexta-feira, às 15:00 horas,no 1º andar do Edifício Andraus, situado na rua Pedro Américo n.º 32, Republica, para 
o exame, discussão e deliberação da seguinte. ORDEM DO DIA: 1 Esclarecimentos sobre os processos de cobranças de 
despesas de Condomínio; 2 Informação sobre o laudo estrutural da torre (EDIFÍCIO METROPOLITANO) e deliberações sobre 
medidas urgentes a serem adotadas; 3 Informações sobre o processo de cobrança dos alugueis em atraso do CINEMA; 4 
Prestação de contas do Condomínio, relativas ao período de 1º de abril de 2020 a 28 de fevereiro de 2021 (anexo 1); 5 Eleição 
de Sindico para o próximo biênio; e Eleição de 05 membros do Conselho Fiscal para o próximo biênio, sendo 3 Conselheiros 
da Galeria e 2 da Torre, conforme estabelece a convenção em seu Capitulo XIV, inciso 1; e, 7 Assuntos de interesse geral 
(ratificação dos valores contratados pela apólice de seguros e outros). 
Nos termos da legislação vigente, os Condôminos, em caso de ausência ou impedimento, poderão se fazer representar por procurador 
munido do respectivo instrumento de procuração. Lembramos ainda, que os condôminos devedores de cotas condominiais não 
poderão participar das deliberações, conforme determinam a Convenção do Condomínio e o Código Civil Brasileiro. Atenciosamente, 
GTA – GESTÃO IMOBILIÁRIA LTDA.  

 

 
 

EDITAL DE CITAÇÃO Processo Digital nº: 1007032-59.2019.8.26.0362 Classe: Assunto: Busca e Apreensão em
Alienação Fiduciária - Propriedade Fiduciária Requerente: AYMORE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/
A Requerido: Claudineia Aparecida Mazzinghy EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1007032-
59.2019.8.26.0362 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª vara Cível, do Foro de Mogi Guaçu, Estado de São Paulo, Dr(a).
Sergio Augusto Fochesato, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) CLAUDINEIA APARECIDA MAZZINGHY, RG 24835172,
CPF 249.411.268-07, que lhe foi proposta uma ação de Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária por parte de
AYMORE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A, o relativo ao “ veículo “”marca: HONDA – modelo: CB
TWISTER 250CC – Ano: 2017/2017 – Cor: VERMELHA – Placa: FTM6579 - chassi: 9C2MC4400HR017977". Apreendido
o bem, e estando a ré, em lugar ignorado, foi deferida a citação por edital, para que em 05 dias, a fluir após os 20
dias supra, requerer a purgação da mora depositando, sob pena de consolidar-se propriedade e a posse plena do
bem no patrimônio do autor (art. 3º, §1º do decreto lei 911/69, alterado pela lei 10.931/04), podendo, ainda, no prazo
de 15 dias, após os 20 dias supra, contestar o feito, sob pena de confissão e revelia. 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 Mogi Guacu, aos 08 de abril de 2021.

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

Associação dos Técnicos em Prótese Dentária – APDESP Brasil
CNPJ/ME nº 48.878.789/0001-04

Assembleia Geral Extraordinária – Edital de Convocação – Alteração de Data
Pelo presente edital, em conformidade com o Estatuto Social da Associação, o Presidente da APDESPbr, Sr. Toshio Uehara, bem 
como a Diretoria eleita para a Gestão 2020/2021, informam aos Associados que, em razão do endurecimento das regras de 
contingenciamento durante a pandemia de Covid-19 no Estado de São Paulo, a data da segunda Assembleia Geral Extraordinária 
foi cancelada. A nova data será informada assim que terminarem as restrições de circulação de pessoas.

São Paulo, 13 de abril de 2021. Toshio Uehara – Presidente APDESPbr.

30ª VARA CÍVEL - FORO CENTRAL CÍVEL
EDITAL DE HASTA PÚBLICA (1ª e 2ª praça) do bem imóvel abaixo descrito, para conhecimento de eventuais interessados e para intimação dos executados: TEKURO NISHIYAMAMOTO DE OLIVEIRA (CPF
Nº 246.439.948-51), e seu cônjuge, se casada for, EDUARDO ALBERTO DE OLIVEIRA (CPF Nº 003.583.778-03) e seu cônjuge, TERESINHA MARIA DOS SANTOS DE OLIVEIRA (CPF Nº 014.727.938-
03); SERGIO ALBERTO DE OLIVEIRA (CPF Nº 022.989.428-38) e seu cônjuge ADRIANA SANTOS MORENO (CPF/MF Nº 251.761.188-23), bem como do interessado EDIFÍCIO ARACY-MARIANA
(CNPJ/MF Nº 54.539.135/0001-59).
A MM. Juíza de Direito Dra. Daniela Dejuste de Paula, da 30ª Vara Cível - Foro Central Cível, na forma da lei, FAZ SABER, aos que o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem e interessar possa, que, por este Juízo,
processam-se os autos da Ação de Extinção de Condomínio, em fase de Cumprimento de Sentença, ajuizada por RITA MARIA ALBERTO DE OLIVEIRA (CPF/MF Nº 022.618.038-77) em face de TEKURO NISHIYAMAMOTO
DE OLIVEIRA (CPF Nº 246.439.948-51), EDUARDO ALBERTO DE OLIVEIRA (CPF Nº 003.583.778-03) e SERGIO ALBERTO DE OLIVEIRA (CPF Nº 022.989.428-38), nos autos do Processo nº 1119532-
44.2020.8.26.0100, tendo como Processo Principal nº 1050300-76.2019.8.26.0100, e foi designada a venda do bem descrito abaixo, nos termos do Prov. CSM n° 1625/2009 que disciplina o Leilão Eletrônico, assim como
os artigos 879, II, 886 e 887 do CPC, e de acordo com as regras expostas a seguir:
01- IMÓVEIS: Lote 01 - Localização do Imóvel: Apartamento nº 112, localizado no 11º andar do Edifício Aracy-Mariana, Bloco B, situado à Alameda Lorena, nº 484, no 28º subdistrito Jardim Paulista, na cidade de São
Paulo/SP, CEP 01424-901 - Descrição da Matrícula: Apartamento nº 112, localizado no 11º andar do Edifício Aracy-Mariana, Bloco B, situado à Alameda Lorena, nº 484, no 28º subdistrito Jardim Paulista, com a área útil
de 122,35m², área comum de 26,13m², totalizando a área de 148,48m², correspondendo-lhe a fração ideal no terreno de 19,90ms².

Dados do Imóvel
Contribuinte Municipal n° 014.060.0278-1
Matrícula Imobiliária n° 28627 4º Cartório de Registros de Imóveis de São Paulo - SP
Débitos Tributários: Não existem débitos condominiais até a data de confecção deste Edital (Mar/2021). Os débitos tributários são sub-rogados no valor da arrematação (artigo 130, Código Tributário Nacional).
Débitos Condominiais: Não há existência de débitos condominiais até o momento de confecção deste Edital (Mar/2021). Eventuais débitos condominiais não adimplidos pelo valor da arrematação serão de responsabilidade do Arrematante.
Lote 02 - Localização do Imóvel: Garagem nº 102, situada no 1º subsolo do Edifício Aracy-Mariana, Bloco B, situado à Alameda Lorena, nº 484, no 28º subdistrito do Jardim Paulista, na cidade de São Paulo/SP, CEP 01424-
901 - Descrição da Matrícula: Garagem nº 102, situada no 1º subsolo do Edifício Aracy-Mariana, Bloco B, situado à Alameda Lorena, nº 484, no 28º subdistrito do Jardim Paulista, com a área útil de 7,56ms², área comum
de 15,5048m², totalizando a área de 23,0648m², correspondendo-lhe a fração ideal no terreno de 1,4732m².

Dados do Imóvel
Contribuinte Municipal n° 014.060.0432-4
Matrícula Imobiliária n° 28628 4º Cartório de Registros de Imóveis de São Paulo - SP
Débitos Tributários: Não existem débitos condominiais até a data de confecção deste Edital (Mar/2021). Eventuais débitos tributários são sub-rogados no valor da arrematação (artigo 130, Código Tributário Nacional).
Débitos Condominiais: Não há existência de débitos condominiais até o momento de confecção deste Edital (Mar/2021). Eventuais débitos condominiais não adimplidos pelo valor da arrematação serão de responsabilidade do Arrematante.
Valor de Avaliação dos imóveis: R$ 1.150.000,00 (Fev/2021 – Homologação às fls. 38).
Valor de Avaliação atualizado: R$ 1.159.430,00 (Mar/2021). O valor de avaliação será atualizado à época das praças.
02 - A 1ª praça terá início em 03 de maio de 2021, às 15 horas e 30 minutos, e se encerrará no dia 06 de maio de 2021, às 15 horas e 30 minutos. Não havendo lance igual ou superior à avaliação nos 3 (três)
dias subsequentes ao início da 1ª Praça, a 2ª Praça seguir-se-á sem interrupção, iniciando-se em 06 de maio de 2021, às 15 horas e 30 minutos, e se encerrará em 27 de maio de 2021, às 15 horas e
30 minutos. Será considerado arrematante aquele que ofertar lance igual ou superior a 60% do valor da avaliação. Caso não haja propostas para pagamento à vista, serão admitidas propostas de arrematação parcelada
exclusivamente eletrônicas pelo sítio eletrônico da gestora (www.alfaleiloes.com), sendo necessário sinal não inferior a 25% do valor da proposta e o restante em até 30 meses. O saldo devedor (parcelado) sofrerá correção
mensal pelo índice do E. TJ/SP. Havendo mais de uma proposta todas serão apresentadas para apreciação pelo MM. Juízo da causa, que decidirá pela de maior valor, caso estejam em diferentes condições ou, decidirá pela
formulada em primeiro lugar, caso tenham iguais condições (artigo 891, parágrafo único, artigo 895, §§ 1º ao 8º do CPC).
03 - O leilão será realizado pela plataforma Alfa Leilões - Especialista em Imóveis (www.alfaleiloes.com), conduzido pelo Leiloeiro Público Oficial, Davi Borges de Aquino, matriculado na Junta Comercial de São Paulo sob n°
1.070. Todas as regras e condições aplicáveis estão disponíveis no Portal http://www.alfaleiloes.com. (artigos 12 e 13 da Resolução n° 236/2016, CNJ).
04 – Havendo mais de um pretendente e em igualdade de oferta, o devedor ou respectivo cônjuge, companheiro, dependentes, descendente ou ascendente do executado e coproprietários, terão preferência na aquisição dos
bens, nessa ordem (artigo 892, § 2º, CPC).
05 - Se o exequente arrematar os bens e for o único credor, não estará obrigado a exibir o preço, mas, se o valor dos bens exceder ao seu crédito, depositará, dentro de 3 (três) dias, a diferença, sob pena de tornar-se sem efeito
a arrematação, e, nesse caso, realizar-se-á novo leilão, à custa do exequente (artigo 892, §1º, CPC).
06 - Tratando-se de penhora de bem indivisível, o equivalente à quota-parte do coproprietário ou do cônjuge alheio à execução recairá sobre o produto da alienação do bem (artigo 843, CPC).
07 - O preço do bem arrematado deverá ser depositado através de guia de depósito judicial do Banco do Brasil gerada no https://portaldecustas.tjsp.jus.br/portaltjsp/login.jsp, respectivamente, no prazo de até 24 horas da
realização do leilão. Em até 3 horas após o encerramento do Leilão, cada arrematante receberá um e-mail com instruções para depósito (artigos 884, IV e artigo 892 do CPC).
08 – O arrematante deverá pagar a título de comissão, o valor correspondente a 5% (cinco por cento) sobre o preço de arrematação do bem. Tal valor será devido pelo arrematante ainda que haja a desistência da arrematação,
assim como será devido pelo exequente nos casos de adjudicação do bem e pelo executado nos casos de acordo e remição, conforme Condições de Venda e Pagamento do leilão, e deverá ser paga mediante DOC, TED ou
depósito em dinheiro, no prazo de até 01 (um) dia útil a contar do encerramento do leilão, na conta bancária do Leiloeiro Oficial: Davi Borges de Aquino Leiloeiro, CNPJ n° 30.753.419/0001-85, a ser indicada ao interessado
após a Arrematação (artigo 884, parágrafo único do CPC e artigo 24, parágrafo único do Decreto nº 21.981/32).
09 - Em hipótese alguma será permitida a desistência da arrematação. No caso de não pagamento do valor do bem arrematado, e da comissão devida à do leiloeiro no prazo estipulado, pode configurar fraude em leilão
(Artigo 358 do Código Penal). Neste caso, o participante responderá civil e criminalmente, ficando ainda obrigado a pagar a comissão de 5% (cinco por cento) do lance ofertado em favor do leiloeiro oficial, a título de multa.
Fica nesta hipótese autorizado o leiloeiro a receber e aprovar os lanços imediatamente anteriores, desde que obedecidos os limites e regras estabelecidas no presente edital.
10 - O bem será vendido no estado de conservação em que se encontra, sem garantia, constituindo ônus do interessado verificar suas condições, antes das datas designadas para as alienações judiciais eletrônicas (artigo 18 da
Resolução n° 236/2016, CNJ). Eventuais despesas relativas à desmontagem, remoção, transporte e transferência patrimonial dos bens arrematados correrão por conta exclusiva do arrematante (artigo 24, Provimento nº 1625/09).
11 - O arrematante arcará com eventuais débitos pendentes que recaiam sobre o bem, exceto os decorrentes de débitos fiscais e tributários conforme o artigo 130, parágrafo único, do Código Tributário Nacional, os quais
ficam sub-rogados no preço da arrematação.
12 - Havendo pluralidade de credores ou exequentes, os créditos que recaem sobre o bem, inclusive os de natureza propter rem, sub-rogam-se sobre o respectivo preço (artigo 908, §1°, do CPC).
13 - A alienação será formalizada por termo nos autos, com a assinatura do juiz, do exequente, do adquirente e, se estiver presente, do executado, ocasião em que a será expedida a carta de alienação e o mandado de imissão
na posse, quando se tratar de bem imóvel e a ordem de entrega ao adquirente, quando se tratar de bem móvel (artigo 880, CPC). Os referidos documentos serão expedidos depois de efetuado o depósito ou prestadas as
garantias pelo arrematante, bem como realizado o pagamento da comissão do leiloeiro e das demais despesas da execução (artigo 901, § 1º, CPC).
14 - Por uma questão de a celeridade, a economia e a efetividade processual, restando negativo o leilão, já fica o mesmo Leiloeiro autorizado a prosseguir com a venda por intermédio de Alienação Particular (Provimento CSM
n° 1496/2008), estabelecendo-se um prazo de 90 dias. Nesta ocasião, havendo propostas de compras à vista, ou parceladas do correspondente ativo, estas serão levadas à apreciação e aprovação deste MM Juízo.
15 - DÚVIDAS E ESCLARECIMENTOS: Pessoalmente perante o Oficio onde estiver tramitando a ação, ou no escritório do leiloeiro, localizado na Avenida Paulista, n° 2421, 1° Andar - Bela Vista - CEP 01.311-300 - São Paulo – SP,
endereço eletrônico contato@alfaleiloes.com , telefone (11) 3230-1126 e Celular/WhatsApp (11) 93207-1308. A participação neste Leilão Eletrônico deve ser feita pelo sítio eletrônico da Alfa Leilões, no seguinte endereço: www.alfaleiloes.com.
16 - A publicação deste edital supre eventual insucesso nas notificações pessoais e dos respectivos patronos (artigo 889, Parágrafo Único, CPC). Dos autos não consta recursos ou causa pendente de julgamento. Será o
presente edital, afixado e publicado na forma da lei. São Paulo, 30 de março de 2021. Eu, escrevente, digitei. Eu, Escrivão(ã) – Diretor(a), subscrevi.
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TERÇA-FEIRA, 13 DE ABRIL DE 2021 

PORTARIA Nº 200/2021 – Em 12 de abril de 2021.

Dispõe sobre convocação dos aprovados no Concurso Público nº 01/2019.

ROBSON DA SILVA LEONEL, Prefeito do Município de Cananéia, Estado de São 
Paulo, no exercício de sua competência legal, com fundamento no art. 37, incisos 
II e IV da Constituição Federal, e

Considerando a vacância do cargo público de Professor de Ensino Fundamental I, 
conforme as Portarias nºs 324 de 21 de novembro de 2018, 242 de 31 de julho de 
2018, 229 de 28 de maio de 2019 e 129 de 18 de fevereiro de 2021.

Considerando a vacância do cargo público de Professor de Educação em Creche, 
conforme as Portarias nºs 325 de 24 de novembro de 2017 e 226 de 23 de julho 
de 2018.

_______R
_________E
___________S 
_____________O
_______________L
_________________V
___________________E

Art. 1º FICAM CONVOCADOS para a nomeação no cargo público, os candidatos 
aprovados no Concurso Público realizado de acordo com o edital de Concurso 
Público nº 01/2019, Lei nº 1.602 de 22 de julho de 2003 e suas alterações 
posteriores, Lei Complementar nº 059 de 09 de dezembro de 2010, art. 46, inciso 
II, alínea a e art. 127 e seguintes da Lei Orgânica Municipal.

CARGO: PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL
CLASSIFICAÇÃO  NOME DO CANDIDATO  IDENTIDADE
3º LUGAR  ELISIANE ALVES PAIVA GOMES  433031736
4º LUGAR  SHEYLA NUNES DE MELLO  352823562
5º LUGAR  LETICIA MACEDO DE MOURA  468401453
6º LUGAR  ILKEMIA LENARTEVITZ FERREIRA  126717849

CARGO: PROFESSOR DE EDUCAÇÃO EM CRECHE
CLASSIFICAÇÃO  NOME DO CANDIDATO  IDENTIDADE
1º LUGAR  LUIZ GUEDES BEZERRA  30.133.5199
2º LUGAR  ELISIANE ALVES PAIVA GOMES  433031736

Art. 2º Os candidatos relacionados terão o prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, 
para se apresentar ao Departamento Municipal de Governo e Administração, 
através da Coordenadoria de Recursos Humanos para a nomeação em seu cargo, 
perdendo o direito à vaga se não obedecido rigorosamente o prazo estabelecido. 
No ato de sua apresentação, o candidato deverá estar munido dos documentos 
que COMPROVEM:

(continuação da Portaria nº 200/2021) 

I - ser brasileiro nato ou naturalizado, ou cidadão português, a quem tenha sido 
deferida a igualdade nas condições previstas pelo Decreto Federal nº 70.436/72; 
ou gozar das prerrogativas 
previstas no art. 12 da Constituição Federal e demais disposições de lei, no caso 
de estrangeiros, /devendo apresentar Carteira Modelo 19 (se estrangeiro) ou 
Carta de Igualdade de Direitos (se português), expedida até a data da nomeação;

II - ter no mínimo 18 (dezoito) anos de idade completos até a data da nomeação;

III - estar quite com a Justiça Eleitoral: Título de Eleitor e Certidão;

IV- estar quite com o serviço militar se for o caso: Certifi cado de Reservista ou de 
Alistamento Militar;

V - cédula de Identidade (RG);

VI - comprovante de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF, regularizado;

VII - comprovante de PIS/PASEP (para quem já foi inscrito);

VIII - possuir certifi cado de conclusão, acompanhado do histórico escolar ou 
diploma correspondente ao exigido para o exercício do cargo, comprovado por 
meio de documento expedido por órgão competente;

IX - gozar de boa saúde física e mental para o exercício das atribuições do cargo, 
comprovada por inspeção médica ofi cial realizada por profi ssionais designados 
pela Prefeitura Municipal da Estância de Cananéia;

X - não registrar antecedentes criminais, achando-se no pleno exercício de seus 
direitos civis e políticos: Atestado de Antecedentes Criminais;

XI - não ter sido demitido ou exonerado de serviço público (federal, estadual ou 
municipal) em conseqüência de processo administrativo (por justa causa ou a bem 
do serviço público);

XII - declaração quanto à ocupação de outro cargo, emprego ou função no serviço 
público;

XIII - Certidão de Nascimento ou Certidão de Casamento, se for casado, ou de 
Casamento com Averbação, se for separado judicialmente, e, se viúvo, Certidão 
de Óbito (cópia simples);

XIV - Certidão de Nascimento dos fi lhos;

XV - 02 fotos 3x4 (recentes);

XVI - comprovante de residência;

XVII - conhecer e estar de acordo com as exigências contidas no presente Edital.

Parágrafo único. Os documentos deverão ser entregues em cópias reprográfi cas 
e acompanhadas dos originais, para serem vistadas no ato da nomeação, não 
sendo aceitos protocolos.
(continuação da Portaria nº 200/2021) 

Art. 3º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação com a afi xação 
em local próprio de costume.

Prefeitura Municipal da Estância de Cananéia, 12 de abril de 2021.

ROBSON DA SILVA LEONEL
Prefeito Municipal

Registre-se, Publique-se e
Cumpra-se

DINA MARA BARREIRA
Diretora do Departamento Municipal de Governo e Administração

ESTADO DE SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANANÉIA

Extrato Trimestral de Ata de Registro de Preços
O CONSAÚDE torna público os Extratos das Atas Registro de Preços, referente aos: 
Processo Nº 058/2020 – Pregão Presencial nº 15/2020 objeto: Registro de Preços de 
Materiais de Consumo de Escritório para o HRLB/Consaúde, assinada em 10/06/2020, 
prazo de validade de 12 (doze) Meses, em seu 4º Trimestre de vigência, conforme segue: 
(Detentora da Ata, nº do Item, Descrição, Unidade de Medida, Preço Unitário em Real), 
Comercial Panorama Ltda - Me – Cnpj.07089572000138-07, Bateria Alcalina 9v, Und, 
9,70-13, Bobina Plastica 6 X 10cm Em Polietileno/Polipropileno, Und, 311,50-18, Caderno 
Brochura 200 Fls, Und, 8,60-33, Colchete Nº 12, Cx, 7,35-35, Colchete Nº 15, Cx, 12,95-41, 
Envelope Tipo Saco 26x36 Offset Branco, Und, 0,34-53, Grampeador De Mesa Para 100 
Folhas, Und, 47,80-66, Papel Sulfi te  A 4, Resma, 16,42-81, Pilha Alcalina Tamanho Aaa 
1,5v, Und, 2,61-95, Saco Em Bobina P/Embal, Polietileno, (20X30)CM, Transpar, K, 18,00-
96, Saco Em Bobina P/Embal Polietileno, (25X35)CM, Transpar, Rl, 21,36-97, Saco Em 
Bobina P/Embal Polietileno, (30X40)CM, Transpar, K, 18,00-98, Saco Plastico 20 X 30 Cm, 
Kg, 18,00-99, Saco Plastico 50x70 Espessura 10 (MEDIA), Kg, 23,00; Regis Paper Com De 
Art De Papelaria E Informática – Cnpj.12440331000121-15-01, Agenda Comercial, Und, 
13,00-17, Borracha Branca Macia 60, Und, 0,15-20, Caixa De Arquivo Morto 360 X 250 
X 135mm, Und, 1,77-27, Clips N° 02 Galvanizado, Cx, 8,90-28, Clips N° 06 Galvanizado, 
Cx, 8,90-29, Clips N° 08 Galvanizado, Cx, 8,90-39, Elastico De Latex Fino/Claro N.º 18, 
Kg, 13,90-42, Envelope Tipo Saco Kraft (260 X 360)Mm S/ Impressao, Und, 0,2567-43, 
Escaninho A4 Horizontal Em Acetato 0,5mm, Und, 27,00-44, Estilete, Cabo Plastico, Lamina 
Aco, Larga 18mm, Und, 1,60-48, Fita Adesiva Polipropileno Marrom (45MMX40M), Rl, 2,93-
49, Fita Adesiva Polipropileno Transparente (18MMX50M), Rl, 1,25-52, Grampeador De 
Mesa, Und, 14,70-54, Grampo Para Grampeador, Cobreado, 26/6, Cx, 4,20-57, Lapis Preto 
N° 2, Und, 0,26-62, Organizador De Escrit. Triplo Em Acril, Und, 41,00-69, Pasta A-Z Media, 
Und, 12,50-70, Pasta Catalogo Tam. Ofi cio, Und, 18,25-73, Pasta Plastica C/Prendedor 
Interno, Und, 1,80-77, Pasta Polionda, Und, 3,70-78, Pasta Suspensa Haste Plastica, Und, 
1,25-90, Prancheta Em Poliestireno Com Prend De Metal, Und, 8,10-92, Prendedor Plastico 
Tipo Romeu E Julieta, Und, 0,2747; Raquel Carvalho Apolidório Lopes 34903595854 – 
Cnpj.2809187000132-02, Almofada Para Carimbo Cor Azul, Und, 3,50-03, Almofada Para 
Carimbo Cor Preta, Und, 3,30-04, Almofada Para Carimbo Cor Vermelha, Und, 3,50-05, 
Apagador Para Quadro Branco, Und, 5,30-06, Apontador Para Lapis, Und, 0,30-08, Bloco 
Autoadesivo Med. 50mm X 50mm, Bl, 7,15-10, Bobina De Papel Para Calculadora, Rl, 
1,36-11, Bobina De Papel Para Fac-Simile, Rl, 11,95-16, Bobina Seladora Em Polietileno, 
K, 20,79-19, Caderno Brochura 96 Folhas, Und, 4,15-21, Calculadora Com Visor E 
Numeros Grandes, Und, 14,15-22, Caneta Destaca Texto Cor Amarela, Und, 1,33-30, Cola 
Bastao,Lavavel Atoxica Tubo 21gr, Branca, Und, 1,33-31, Cola Branca 90g, Und, 1,73-32, 
Colchete Nº 10, Cx, 6,32-36, Colchete Nº 7, Cx, 4,27-37, Corretivo Líquido, Multiuso, Frasco 
C/18ml, Und, 1,48-38, Dispositivo De Armazenamento; Pen Drive, Usb 2.0, Cap. 8gb, Und, 
20,83-40, Envelope Ofi cio 113mx230mm, Und, 0,0891-46, Extrator De Grampos, Und, 1,16-
47, Fita Adesiva Crepe, Rl, 3,96-50, Fita Adesiva Polipropileno Transp (48MMX50M), Rl, 
3,36-51, Giz De Cera 6 Cores, Cx, 1,15-55, Grampo Para Grampeador Galvan Medindo 
23/6, Cx, 15,74-56, Lapis Colorido, Cx, 3,87-59, Livro Ata 50 Folhas, Und 6,88-60, Livro 
Ata De Papelaria, (205X305)MM, Vert.12850g/M2,100fl .C/Nr, Und, 10,09-61, Livro De 
Protocolo, Und, 12,37-63, Papel Carbono, Papel Base,(220x330)Mm, Azul, Fl, 0,21-65, 
Papel Serrilhado P/ Flip-Charp 75g 64 X 88cm C/ 50 Fol, Pct, 27,16-67, Papel Sulfi te Ofi cio 
9, Resma, 31,66-68, Pasta A-Z Grande, Und, 12,37-71, Pasta Plastica Amarela Em L, Und, 
0,74-72, Pasta Plastica Azul Em L, Und, 0,74-74, Pasta Plastica Sanfonada, Und, 19,22-75, 
Pasta Plastica Transparente C/Elastico, Und, 2,08-76, Pasta Plastica Transparente Em L, 
Und, 0,74-80, Perfurador Para Papel, Und, 8,09-82, Pilha Alcalina Tamanho Media, Und, 
7,30-83, Pincel Azul P/ Quadro Branco, Und, 1,94-84, Pincel Marcador Permanente Cor 
Azul, Und, 1,94-85, Pincel Marcador Permanente Cor Preto, Und, 1,94-86, Pincel Marcador 
Permanente Cor Vermelho, Und, 1,94-87, Pincel Preto Para Quadro Branco, Und, 2,37-
88, Pincel Vermelho Para Quadro Branco, Und, 2,37-89, Plastico Polaseal 66mmx99mm, 
Cx,13,73-91, Prendedor Para Cracha Tipo Jacare, Und, 0,71-93, Quadro Branco, Und, 
68,00-94, Regua De Uso Escolar/Escritorio, Poliestireno, 30cm, Transparen, Und, 0,68- 
100, Tesoura Domestica 20cm, Und, 5,04-101, Tesoura Escolar, Und, 1,40-102, Tinta Para 
Carimbo Cor Azul, Und 3,44-103, Tinta Para Carimbo, S/Oleo, Na Cor Preta, Frasco 40ml, 
Und, 3,44-104, Tinta Para Carimbo, S/Oleo, Na Cor Vermelho, Frasco 40ml, Und, 3,44.
Processo Nº 159/2020 – Pregão Presencial Nº 035/2020, Para Fornecimento, De Materiais 
Específi cos De Neurocirurgia, Em Consignação Ao Hospital Regional Dr. Leopoldo 
Bevilacqua/Consaúde, Assinada Em 16/12/2020, Prazo De Validade De 12 Meses, Com 
Seu 2º Trimestre De Vigência, Conforme Segue: (Detentora Da Ata, Nº Do Lote, Descrição, 
Unidade De Medida, Preço Unitário Em Real), Comércio E Importação Erecta Ltda – 
Cnpj.43420629/0001-01: Lote 1-01, Cage Expansivo Lombar Em Titanio C/ Arruelas, Und, 
6.284,3617-02, Cage Expansivo Toracico C/Arruelas, Und, 6.284,36-23, Sistema De Fixacao 
Occipto Cervical E Massa Lateral, Und, 13.052,13  Topmedical Comércio E Representação 
De Produtos Médico Hospitalar – Cnpj.10948986000180: Lote 2-24, Substituto De Dura 
Mater (Filme), Und, 2.050,00-25, Substituto De Dura Mater E Espinhal  Esponja , Und, 
2.050,00-Lote 3-26, Valvula Hidrocefalia Adulto Media Pressao, Und, 885,00-27, Valvula 
Hidrocefalia Infantil Media Pressao, Und, 885,00-28, Valvula Hidrocefalia Neonatal De 
Media Pressao, Und, 885,00-29, Valvula Hidrocefalia Neonatal De Baixa Pressao, Und, 
885,00-Lote 4-09, Enxerto Osseo 5cc-425-840 Um.(Ortopedia), Und, 480,00-Lote 5-18, 
Hemostatico Po Seringa, Und, 650,00-Lote 6-16, Hemostatico Absorvivel Celulose 05 X 
7,0cm, Und, 136,3636-17, Hemostatico Absorvivel Celulose 10 X 20 Cm, Und, 363,6364-
Lote 7-19, Kit Canula Desc. De Evacuacao De Cistos Por Estereotaxia, Und, 20.000,00-
20, Kit Canula Descartavel De Biopsia Estereotaxica , Und, 20.000,00-Lote 8-21, Kit 
Canula Para Compressao Do Trigemeo Por Balao, Und, 5.433,00-Lote 10-10, Fresa De 
Corte Do Craniotomo, Und, 1.215,0221-11, Fresa De Drill P/ Perfuracao, Und, 405,0074, 
120,00-12, Fresa De Hudson, Und, 2.430,0442-13, Fresa Esferica Cortante, Und, 648,0118-
14, Fresa Esferica Diamantada, Und, 1.053,0192-15, Fresa Esferica Semi Cortante, Und, 
648,0116-Lote 11-04, Compressa Neurocirurgica 13 X 13mm, Und, 93,00-05, Compressa 
Neurocirurgica 13 X 25mm, Und, 93,00-06, Compressa Neurocirurgica 13 X 38mm, Und, 
93,00-07, Compressa Neurocirurgica 25 X 25mm, Und, 93,00-08, Compressa Neurocirurgica 
25 X 76mm, Und, 93,00-Lote 12-22, Sistema De Drenagem Externa, Kit, 519,35.
Processo Nº 101/2020 – Pregão Presencial Nº 31/2020, Objeto: Registro De Preços 
De Pães, Leite Em Pó, Água Mineral E Gás De Cozinha Para Unidades Do Consaude, 
Assinada Em 17/09/2020, Prazo De Validade De 12 (doze) Meses, Em Seu 3º Trimestre 
De Vigência, Conforme Segue: (Detentora Da Ata, Nº Do Item, Descrição, Unidade De 
Medida, Preço Unitário Em Real), Comeder - Com. Merc. Deriv. Prod. Alim. Ltda - Epp Cnpj 
03347228000140; 01, Agua Mineral Natural Frasco Com 500 Ml, Fr, 0,63 - 05, Leite Em Po 
Integral, Kg, 25,38; Ultragaz Pariquera Distribuidora De Gas Ltda Me Cnpj 08085690000130 
- 03, Gas De Cozinha Botijao C/45 Kg, Und, 295,00 - 04, Gas De Cozinha-Botijao Com 
13 Kg, Und, 75,00; Magmaxx Comercial Ltda. Cnpj 14816164000449 - 06, Pao De Forma 
Integral 7 Graos, Pct, 5,88 - 07, Pao De Forma Pct Com 500g, Pct, 4,49; Roseli Vieira Dos 
Santos 36155757844 Cnpj 36728787000150 - 02, Agua Mineral Natural De 20 L, Galao, 5,84 
- 08, Pao Doce 01 Kg, Kg, 9,40 - 09, Pao Tipo Frances, Kg, 8,90.

José Antonio Antosczezem
Diretor Superintendente

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE 
DO VALE DO RIBEIRA E LITORAL SUL 

AVISO DE ADIAMENTO DE LICITAÇÃO
Pregão Presencial nº 09/21, Processo nº 
179/20. Objeto: registro de preços, para for-
necimento, em regime de consignação, de 
materiais específi cos de ortopedia. O CON-
SAÚDE torna público que a sessão pública 
do pregão que ocorreria no dia 13/04/2021, 
às 09:00 horas, foi ADIADA para o dia 
15/04/2021 às 09:00 horas. Mais informa-
ções pelo telefone (13) 3856-9733 e/ou 
e-mail: licitacoes@consaude.org.br.

Pariquera-Açu, 12 de abril de 2021.
José Antonio Antosczezem

Diretor Superintendente

CONSÓRCIO 
INTERMUNICIPAL DE 
SAÚDE DO VALE DO 

RIBEIRA E LITORAL SUL 

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE IGUAPE 
CONTRATADA: FORCE MEDICAL DISTRIBUI-
DORA EIRELI 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°:022/2021 
OBJETO: Registro de Preços para Aquisição de 
Medicamentos para Atender o Departamento de 
Saúde da Prefeitura Municipal de Iguape, pelo pe-
ríodo de 12 (doze) meses. 
Pregão Presencial n°. 004/2021 
DATA: 05/04/2021 
VIGENCIA: 05/04/2021 à 04/04/2022 
VALOR: Pagará à contratada o valor global de 
R$ 118.840,00 (cento e dezoito mil, oitocentos e 
quarenta reais)

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE IGUAPE
Estância Balneária

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE IGUAPE 
CONTRATADA: INOVAMED HOSPITALAR LTDA 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°:025/2021 
OBJETO: Registro de Preços para Aquisição de 
Medicamentos para Atender o Departamento de 
Saúde da Prefeitura Municipal de Iguape, pelo pe-
ríodo de 12 (doze) meses. 
Pregão Presencial n°. 004/2021 
DATA: 05/04/2021 
VIGENCIA: 05/04/2021 à 04/04/2022 
VALOR: Pagará à contratada o valor global de R$ 
122.130,00 (cento e vinte e dois mil, cento e trinta 
reais)

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE IGUAPE
Estância Balneária

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE IGUAPE 
CONTRATADA: PORTAL LTDA 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°:026/2021 
OBJETO: Registro de Preços para Aquisição de 
Medicamentos para Atender o Departamento de 
Saúde da Prefeitura Municipal de Iguape, pelo pe-
ríodo de 12 (doze) meses. 
Pregão Presencial n°. 004/2021 
DATA: 05/04/2021 
VIGENCIA: 05/04/2021 à 04/04/2022 
VALOR: Pagará à contratada o valor global de R$ 
127.430,00 (cento e vinte e sete mil, quatrocentos 
e trinta reais)

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE IGUAPE
Estância Balneária

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE IGUAPE 
CONTRATADA: COMERCIAL CIRURGICA RIO-
CLARENSE LTDA 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°:027/2021 
OBJETO: Registro de Preços para Aquisição de 
Medicamentos para Atender o Departamento de 
Saúde da Prefeitura Municipal de Iguape, pelo pe-
ríodo de 12 (doze) meses. 
Pregão Presencial n°. 004/2021 
DATA: 05/04/2021 
VIGENCIA: 05/04/2021 à 04/04/2022 
VALOR: Pagará à contratada o valor global de R$ 
119.554,00 (cento e dezenove mil, quinhentos e 
cinquenta e quatro reais) 

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE IGUAPE
Estância Balneária

Faça o orçamento das 
suas publicações com a 

GAZETA.
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TERÇA-FEIRA, 13 DE ABRIL DE 2021 

PORTARIA Nº 200/2021 – Em 12 de abril de 2021.

Dispõe sobre convocação dos aprovados no Concurso Público nº 01/2019.

ROBSON DA SILVA LEONEL, Prefeito do Município de Cananéia, Estado de São 
Paulo, no exercício de sua competência legal, com fundamento no art. 37, incisos 
II e IV da Constituição Federal, e

Considerando a vacância do cargo público de Professor de Ensino Fundamental I, 
conforme as Portarias nºs 324 de 21 de novembro de 2018, 242 de 31 de julho de 
2018, 229 de 28 de maio de 2019 e 129 de 18 de fevereiro de 2021.

Considerando a vacância do cargo público de Professor de Educação em Creche, 
conforme as Portarias nºs 325 de 24 de novembro de 2017 e 226 de 23 de julho 
de 2018.

_______R
_________E
___________S 
_____________O
_______________L
_________________V
___________________E

Art. 1º FICAM CONVOCADOS para a nomeação no cargo público, os candidatos 
aprovados no Concurso Público realizado de acordo com o edital de Concurso 
Público nº 01/2019, Lei nº 1.602 de 22 de julho de 2003 e suas alterações 
posteriores, Lei Complementar nº 059 de 09 de dezembro de 2010, art. 46, inciso 
II, alínea a e art. 127 e seguintes da Lei Orgânica Municipal.

CARGO: PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL
CLASSIFICAÇÃO  NOME DO CANDIDATO  IDENTIDADE
3º LUGAR  ELISIANE ALVES PAIVA GOMES  433031736
4º LUGAR  SHEYLA NUNES DE MELLO  352823562
5º LUGAR  LETICIA MACEDO DE MOURA  468401453
6º LUGAR  ILKEMIA LENARTEVITZ FERREIRA  126717849

CARGO: PROFESSOR DE EDUCAÇÃO EM CRECHE
CLASSIFICAÇÃO  NOME DO CANDIDATO  IDENTIDADE
1º LUGAR  LUIZ GUEDES BEZERRA  30.133.5199
2º LUGAR  ELISIANE ALVES PAIVA GOMES  433031736

Art. 2º Os candidatos relacionados terão o prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, 
para se apresentar ao Departamento Municipal de Governo e Administração, 
através da Coordenadoria de Recursos Humanos para a nomeação em seu cargo, 
perdendo o direito à vaga se não obedecido rigorosamente o prazo estabelecido. 
No ato de sua apresentação, o candidato deverá estar munido dos documentos 
que COMPROVEM:

(continuação da Portaria nº 200/2021) 

I - ser brasileiro nato ou naturalizado, ou cidadão português, a quem tenha sido 
deferida a igualdade nas condições previstas pelo Decreto Federal nº 70.436/72; 
ou gozar das prerrogativas 
previstas no art. 12 da Constituição Federal e demais disposições de lei, no caso 
de estrangeiros, /devendo apresentar Carteira Modelo 19 (se estrangeiro) ou 
Carta de Igualdade de Direitos (se português), expedida até a data da nomeação;

II - ter no mínimo 18 (dezoito) anos de idade completos até a data da nomeação;

III - estar quite com a Justiça Eleitoral: Título de Eleitor e Certidão;

IV- estar quite com o serviço militar se for o caso: Certifi cado de Reservista ou de 
Alistamento Militar;

V - cédula de Identidade (RG);

VI - comprovante de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF, regularizado;

VII - comprovante de PIS/PASEP (para quem já foi inscrito);

VIII - possuir certifi cado de conclusão, acompanhado do histórico escolar ou 
diploma correspondente ao exigido para o exercício do cargo, comprovado por 
meio de documento expedido por órgão competente;

IX - gozar de boa saúde física e mental para o exercício das atribuições do cargo, 
comprovada por inspeção médica ofi cial realizada por profi ssionais designados 
pela Prefeitura Municipal da Estância de Cananéia;

X - não registrar antecedentes criminais, achando-se no pleno exercício de seus 
direitos civis e políticos: Atestado de Antecedentes Criminais;

XI - não ter sido demitido ou exonerado de serviço público (federal, estadual ou 
municipal) em conseqüência de processo administrativo (por justa causa ou a bem 
do serviço público);

XII - declaração quanto à ocupação de outro cargo, emprego ou função no serviço 
público;

XIII - Certidão de Nascimento ou Certidão de Casamento, se for casado, ou de 
Casamento com Averbação, se for separado judicialmente, e, se viúvo, Certidão 
de Óbito (cópia simples);

XIV - Certidão de Nascimento dos fi lhos;

XV - 02 fotos 3x4 (recentes);

XVI - comprovante de residência;

XVII - conhecer e estar de acordo com as exigências contidas no presente Edital.

Parágrafo único. Os documentos deverão ser entregues em cópias reprográfi cas 
e acompanhadas dos originais, para serem vistadas no ato da nomeação, não 
sendo aceitos protocolos.
(continuação da Portaria nº 200/2021) 

Art. 3º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação com a afi xação 
em local próprio de costume.

Prefeitura Municipal da Estância de Cananéia, 12 de abril de 2021.

ROBSON DA SILVA LEONEL
Prefeito Municipal

Registre-se, Publique-se e
Cumpra-se

DINA MARA BARREIRA
Diretora do Departamento Municipal de Governo e Administração

ESTADO DE SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANANÉIA

Extrato Trimestral de Ata de Registro de Preços
O CONSAÚDE torna público os Extratos das Atas Registro de Preços, referente aos: 
Processo Nº 058/2020 – Pregão Presencial nº 15/2020 objeto: Registro de Preços de 
Materiais de Consumo de Escritório para o HRLB/Consaúde, assinada em 10/06/2020, 
prazo de validade de 12 (doze) Meses, em seu 4º Trimestre de vigência, conforme segue: 
(Detentora da Ata, nº do Item, Descrição, Unidade de Medida, Preço Unitário em Real), 
Comercial Panorama Ltda - Me – Cnpj.07089572000138-07, Bateria Alcalina 9v, Und, 
9,70-13, Bobina Plastica 6 X 10cm Em Polietileno/Polipropileno, Und, 311,50-18, Caderno 
Brochura 200 Fls, Und, 8,60-33, Colchete Nº 12, Cx, 7,35-35, Colchete Nº 15, Cx, 12,95-41, 
Envelope Tipo Saco 26x36 Offset Branco, Und, 0,34-53, Grampeador De Mesa Para 100 
Folhas, Und, 47,80-66, Papel Sulfi te  A 4, Resma, 16,42-81, Pilha Alcalina Tamanho Aaa 
1,5v, Und, 2,61-95, Saco Em Bobina P/Embal, Polietileno, (20X30)CM, Transpar, K, 18,00-
96, Saco Em Bobina P/Embal Polietileno, (25X35)CM, Transpar, Rl, 21,36-97, Saco Em 
Bobina P/Embal Polietileno, (30X40)CM, Transpar, K, 18,00-98, Saco Plastico 20 X 30 Cm, 
Kg, 18,00-99, Saco Plastico 50x70 Espessura 10 (MEDIA), Kg, 23,00; Regis Paper Com De 
Art De Papelaria E Informática – Cnpj.12440331000121-15-01, Agenda Comercial, Und, 
13,00-17, Borracha Branca Macia 60, Und, 0,15-20, Caixa De Arquivo Morto 360 X 250 
X 135mm, Und, 1,77-27, Clips N° 02 Galvanizado, Cx, 8,90-28, Clips N° 06 Galvanizado, 
Cx, 8,90-29, Clips N° 08 Galvanizado, Cx, 8,90-39, Elastico De Latex Fino/Claro N.º 18, 
Kg, 13,90-42, Envelope Tipo Saco Kraft (260 X 360)Mm S/ Impressao, Und, 0,2567-43, 
Escaninho A4 Horizontal Em Acetato 0,5mm, Und, 27,00-44, Estilete, Cabo Plastico, Lamina 
Aco, Larga 18mm, Und, 1,60-48, Fita Adesiva Polipropileno Marrom (45MMX40M), Rl, 2,93-
49, Fita Adesiva Polipropileno Transparente (18MMX50M), Rl, 1,25-52, Grampeador De 
Mesa, Und, 14,70-54, Grampo Para Grampeador, Cobreado, 26/6, Cx, 4,20-57, Lapis Preto 
N° 2, Und, 0,26-62, Organizador De Escrit. Triplo Em Acril, Und, 41,00-69, Pasta A-Z Media, 
Und, 12,50-70, Pasta Catalogo Tam. Ofi cio, Und, 18,25-73, Pasta Plastica C/Prendedor 
Interno, Und, 1,80-77, Pasta Polionda, Und, 3,70-78, Pasta Suspensa Haste Plastica, Und, 
1,25-90, Prancheta Em Poliestireno Com Prend De Metal, Und, 8,10-92, Prendedor Plastico 
Tipo Romeu E Julieta, Und, 0,2747; Raquel Carvalho Apolidório Lopes 34903595854 – 
Cnpj.2809187000132-02, Almofada Para Carimbo Cor Azul, Und, 3,50-03, Almofada Para 
Carimbo Cor Preta, Und, 3,30-04, Almofada Para Carimbo Cor Vermelha, Und, 3,50-05, 
Apagador Para Quadro Branco, Und, 5,30-06, Apontador Para Lapis, Und, 0,30-08, Bloco 
Autoadesivo Med. 50mm X 50mm, Bl, 7,15-10, Bobina De Papel Para Calculadora, Rl, 
1,36-11, Bobina De Papel Para Fac-Simile, Rl, 11,95-16, Bobina Seladora Em Polietileno, 
K, 20,79-19, Caderno Brochura 96 Folhas, Und, 4,15-21, Calculadora Com Visor E 
Numeros Grandes, Und, 14,15-22, Caneta Destaca Texto Cor Amarela, Und, 1,33-30, Cola 
Bastao,Lavavel Atoxica Tubo 21gr, Branca, Und, 1,33-31, Cola Branca 90g, Und, 1,73-32, 
Colchete Nº 10, Cx, 6,32-36, Colchete Nº 7, Cx, 4,27-37, Corretivo Líquido, Multiuso, Frasco 
C/18ml, Und, 1,48-38, Dispositivo De Armazenamento; Pen Drive, Usb 2.0, Cap. 8gb, Und, 
20,83-40, Envelope Ofi cio 113mx230mm, Und, 0,0891-46, Extrator De Grampos, Und, 1,16-
47, Fita Adesiva Crepe, Rl, 3,96-50, Fita Adesiva Polipropileno Transp (48MMX50M), Rl, 
3,36-51, Giz De Cera 6 Cores, Cx, 1,15-55, Grampo Para Grampeador Galvan Medindo 
23/6, Cx, 15,74-56, Lapis Colorido, Cx, 3,87-59, Livro Ata 50 Folhas, Und 6,88-60, Livro 
Ata De Papelaria, (205X305)MM, Vert.12850g/M2,100fl .C/Nr, Und, 10,09-61, Livro De 
Protocolo, Und, 12,37-63, Papel Carbono, Papel Base,(220x330)Mm, Azul, Fl, 0,21-65, 
Papel Serrilhado P/ Flip-Charp 75g 64 X 88cm C/ 50 Fol, Pct, 27,16-67, Papel Sulfi te Ofi cio 
9, Resma, 31,66-68, Pasta A-Z Grande, Und, 12,37-71, Pasta Plastica Amarela Em L, Und, 
0,74-72, Pasta Plastica Azul Em L, Und, 0,74-74, Pasta Plastica Sanfonada, Und, 19,22-75, 
Pasta Plastica Transparente C/Elastico, Und, 2,08-76, Pasta Plastica Transparente Em L, 
Und, 0,74-80, Perfurador Para Papel, Und, 8,09-82, Pilha Alcalina Tamanho Media, Und, 
7,30-83, Pincel Azul P/ Quadro Branco, Und, 1,94-84, Pincel Marcador Permanente Cor 
Azul, Und, 1,94-85, Pincel Marcador Permanente Cor Preto, Und, 1,94-86, Pincel Marcador 
Permanente Cor Vermelho, Und, 1,94-87, Pincel Preto Para Quadro Branco, Und, 2,37-
88, Pincel Vermelho Para Quadro Branco, Und, 2,37-89, Plastico Polaseal 66mmx99mm, 
Cx,13,73-91, Prendedor Para Cracha Tipo Jacare, Und, 0,71-93, Quadro Branco, Und, 
68,00-94, Regua De Uso Escolar/Escritorio, Poliestireno, 30cm, Transparen, Und, 0,68- 
100, Tesoura Domestica 20cm, Und, 5,04-101, Tesoura Escolar, Und, 1,40-102, Tinta Para 
Carimbo Cor Azul, Und 3,44-103, Tinta Para Carimbo, S/Oleo, Na Cor Preta, Frasco 40ml, 
Und, 3,44-104, Tinta Para Carimbo, S/Oleo, Na Cor Vermelho, Frasco 40ml, Und, 3,44.
Processo Nº 159/2020 – Pregão Presencial Nº 035/2020, Para Fornecimento, De Materiais 
Específi cos De Neurocirurgia, Em Consignação Ao Hospital Regional Dr. Leopoldo 
Bevilacqua/Consaúde, Assinada Em 16/12/2020, Prazo De Validade De 12 Meses, Com 
Seu 2º Trimestre De Vigência, Conforme Segue: (Detentora Da Ata, Nº Do Lote, Descrição, 
Unidade De Medida, Preço Unitário Em Real), Comércio E Importação Erecta Ltda – 
Cnpj.43420629/0001-01: Lote 1-01, Cage Expansivo Lombar Em Titanio C/ Arruelas, Und, 
6.284,3617-02, Cage Expansivo Toracico C/Arruelas, Und, 6.284,36-23, Sistema De Fixacao 
Occipto Cervical E Massa Lateral, Und, 13.052,13  Topmedical Comércio E Representação 
De Produtos Médico Hospitalar – Cnpj.10948986000180: Lote 2-24, Substituto De Dura 
Mater (Filme), Und, 2.050,00-25, Substituto De Dura Mater E Espinhal  Esponja , Und, 
2.050,00-Lote 3-26, Valvula Hidrocefalia Adulto Media Pressao, Und, 885,00-27, Valvula 
Hidrocefalia Infantil Media Pressao, Und, 885,00-28, Valvula Hidrocefalia Neonatal De 
Media Pressao, Und, 885,00-29, Valvula Hidrocefalia Neonatal De Baixa Pressao, Und, 
885,00-Lote 4-09, Enxerto Osseo 5cc-425-840 Um.(Ortopedia), Und, 480,00-Lote 5-18, 
Hemostatico Po Seringa, Und, 650,00-Lote 6-16, Hemostatico Absorvivel Celulose 05 X 
7,0cm, Und, 136,3636-17, Hemostatico Absorvivel Celulose 10 X 20 Cm, Und, 363,6364-
Lote 7-19, Kit Canula Desc. De Evacuacao De Cistos Por Estereotaxia, Und, 20.000,00-
20, Kit Canula Descartavel De Biopsia Estereotaxica , Und, 20.000,00-Lote 8-21, Kit 
Canula Para Compressao Do Trigemeo Por Balao, Und, 5.433,00-Lote 10-10, Fresa De 
Corte Do Craniotomo, Und, 1.215,0221-11, Fresa De Drill P/ Perfuracao, Und, 405,0074, 
120,00-12, Fresa De Hudson, Und, 2.430,0442-13, Fresa Esferica Cortante, Und, 648,0118-
14, Fresa Esferica Diamantada, Und, 1.053,0192-15, Fresa Esferica Semi Cortante, Und, 
648,0116-Lote 11-04, Compressa Neurocirurgica 13 X 13mm, Und, 93,00-05, Compressa 
Neurocirurgica 13 X 25mm, Und, 93,00-06, Compressa Neurocirurgica 13 X 38mm, Und, 
93,00-07, Compressa Neurocirurgica 25 X 25mm, Und, 93,00-08, Compressa Neurocirurgica 
25 X 76mm, Und, 93,00-Lote 12-22, Sistema De Drenagem Externa, Kit, 519,35.
Processo Nº 101/2020 – Pregão Presencial Nº 31/2020, Objeto: Registro De Preços 
De Pães, Leite Em Pó, Água Mineral E Gás De Cozinha Para Unidades Do Consaude, 
Assinada Em 17/09/2020, Prazo De Validade De 12 (doze) Meses, Em Seu 3º Trimestre 
De Vigência, Conforme Segue: (Detentora Da Ata, Nº Do Item, Descrição, Unidade De 
Medida, Preço Unitário Em Real), Comeder - Com. Merc. Deriv. Prod. Alim. Ltda - Epp Cnpj 
03347228000140; 01, Agua Mineral Natural Frasco Com 500 Ml, Fr, 0,63 - 05, Leite Em Po 
Integral, Kg, 25,38; Ultragaz Pariquera Distribuidora De Gas Ltda Me Cnpj 08085690000130 
- 03, Gas De Cozinha Botijao C/45 Kg, Und, 295,00 - 04, Gas De Cozinha-Botijao Com 
13 Kg, Und, 75,00; Magmaxx Comercial Ltda. Cnpj 14816164000449 - 06, Pao De Forma 
Integral 7 Graos, Pct, 5,88 - 07, Pao De Forma Pct Com 500g, Pct, 4,49; Roseli Vieira Dos 
Santos 36155757844 Cnpj 36728787000150 - 02, Agua Mineral Natural De 20 L, Galao, 5,84 
- 08, Pao Doce 01 Kg, Kg, 9,40 - 09, Pao Tipo Frances, Kg, 8,90.

José Antonio Antosczezem
Diretor Superintendente

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE 
DO VALE DO RIBEIRA E LITORAL SUL 

AVISO DE ADIAMENTO DE LICITAÇÃO
Pregão Presencial nº 09/21, Processo nº 
179/20. Objeto: registro de preços, para for-
necimento, em regime de consignação, de 
materiais específi cos de ortopedia. O CON-
SAÚDE torna público que a sessão pública 
do pregão que ocorreria no dia 13/04/2021, 
às 09:00 horas, foi ADIADA para o dia 
15/04/2021 às 09:00 horas. Mais informa-
ções pelo telefone (13) 3856-9733 e/ou 
e-mail: licitacoes@consaude.org.br.

Pariquera-Açu, 12 de abril de 2021.
José Antonio Antosczezem

Diretor Superintendente

CONSÓRCIO 
INTERMUNICIPAL DE 
SAÚDE DO VALE DO 

RIBEIRA E LITORAL SUL 

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE IGUAPE 
CONTRATADA: FORCE MEDICAL DISTRIBUI-
DORA EIRELI 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°:022/2021 
OBJETO: Registro de Preços para Aquisição de 
Medicamentos para Atender o Departamento de 
Saúde da Prefeitura Municipal de Iguape, pelo pe-
ríodo de 12 (doze) meses. 
Pregão Presencial n°. 004/2021 
DATA: 05/04/2021 
VIGENCIA: 05/04/2021 à 04/04/2022 
VALOR: Pagará à contratada o valor global de 
R$ 118.840,00 (cento e dezoito mil, oitocentos e 
quarenta reais)

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE IGUAPE
Estância Balneária

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE IGUAPE 
CONTRATADA: INOVAMED HOSPITALAR LTDA 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°:025/2021 
OBJETO: Registro de Preços para Aquisição de 
Medicamentos para Atender o Departamento de 
Saúde da Prefeitura Municipal de Iguape, pelo pe-
ríodo de 12 (doze) meses. 
Pregão Presencial n°. 004/2021 
DATA: 05/04/2021 
VIGENCIA: 05/04/2021 à 04/04/2022 
VALOR: Pagará à contratada o valor global de R$ 
122.130,00 (cento e vinte e dois mil, cento e trinta 
reais)

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE IGUAPE
Estância Balneária

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE IGUAPE 
CONTRATADA: PORTAL LTDA 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°:026/2021 
OBJETO: Registro de Preços para Aquisição de 
Medicamentos para Atender o Departamento de 
Saúde da Prefeitura Municipal de Iguape, pelo pe-
ríodo de 12 (doze) meses. 
Pregão Presencial n°. 004/2021 
DATA: 05/04/2021 
VIGENCIA: 05/04/2021 à 04/04/2022 
VALOR: Pagará à contratada o valor global de R$ 
127.430,00 (cento e vinte e sete mil, quatrocentos 
e trinta reais)

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE IGUAPE
Estância Balneária

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE IGUAPE 
CONTRATADA: COMERCIAL CIRURGICA RIO-
CLARENSE LTDA 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°:027/2021 
OBJETO: Registro de Preços para Aquisição de 
Medicamentos para Atender o Departamento de 
Saúde da Prefeitura Municipal de Iguape, pelo pe-
ríodo de 12 (doze) meses. 
Pregão Presencial n°. 004/2021 
DATA: 05/04/2021 
VIGENCIA: 05/04/2021 à 04/04/2022 
VALOR: Pagará à contratada o valor global de R$ 
119.554,00 (cento e dezenove mil, quinhentos e 
cinquenta e quatro reais) 

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE IGUAPE
Estância Balneária
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CEZAR AUGUSTO BADOLATO SILVA, leiloeiro 
oficial, matriculado na JUCESP sob o n° 602, torna 
público que realizará um leilão extrajudicial no dia 
15/04/2021 a partir das 11hrs, pelo site www.lut.com.
br, autorizado pelo CENTRO DE TECNOLOGIA 
CANAVIEIRA S/A(CNPJ nº 06.981.381/0002-02).

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

RCPN da Sede da Comarca de Embu das Artes

Edital de Proclamas

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os do-
cumentos exigidos pelo art. 1525 do Código Civil Brasileiro.

IZAIAS BARBOSA DE OLIVEIRA, estado civil solteiro, pro-
fissão aposentado, nascido em Resende Costa, MG no dia 
vinte e sete de outubro de mil novecentos e cinquenta e qua-
tro (27/10/1954), residente e domiciliado Rua Americanópo-
lis, 454, Jardim Santa Tereza, Embu das Artes, SP, filho de 
MATEUS BARBOSA DE OLIVEIRA e de VICENTINA VIEIRA. 
MARIA DILMA BESERRA BATISTA, estado civil divorciada, 
profissão do lar, nascida em Itaueira, PI no dia seis de no-
vembro de mil novecentos e sessenta e dois (06/11/1962), re-
sidente e domiciliada Rua Americanópolis, 454, Jardim Santa 
Tereza, Embu das Artes, SP, filha de ABDENAGO BATISTA 
VAZ e de MARIA BEZERRA BATISTA.

JOSÉ AILTON DOS SANTOS, estado civil solteiro, profissão 
motorista, nascido em Aquidabã, SE no dia vinte e um de 
janeiro de mil novecentos e sessenta e dois (21/01/1962), 
residente e domiciliado Rua Doutor Jorge Balduzzi, 842, Jar-
dim Mimas, Embu das Artes, SP, filho de MARIA JOSÉ DOS 
SANTOS. DALVA FELIX DE JESUS, estado civil solteira, pro-
fissão ajudante geral, nascida em Itapicuru, BA no dia quinze 
de junho de mil novecentos e sessenta e sete (15/06/1967), 
residente e domiciliada Rua Doutor Jorge Balduzzi, 842, Jar-
dim Mimas, Embu das Artes, SP, filha de BOAVENTURA DE 
JESUS e de JOANA FELIX DE JESUS.

DANIEL RODRIGUES FLAUZINO, estado civil solteiro, pro-
fissão policial militar, nascido em São Paulo, SP no dia vinte e 
três de abril de mil novecentos e oitenta e cinco (23/04/1985), 
residente e domiciliado Travessa Igarapé Primavera, Jardim 
Filhos da Terra, São Paulo, SP, filho de GERALDO FLAUZI-
NO e de ERONILDES EMILIA DE SANTANA. PRISCILA GO-
MES DE ASSIS, estado civil divorciada, profissão atendente 
de negocios, nascida em São Paulo, SP no dia vinte e cinco 
de abril de mil novecentos e noventa (25/04/1990), residente 
e domiciliada Rua Urca, 189, Jardim São Vicente, Embu das 
Artes, SP, filha de GETULIO GOMES DE ASSIS e de MARIA 
APARECIDA DE ASSIS.

JOÃO BATISTA FLORENCIO CLEMENTINO DA SILVA, es-
tado civil viúvo, profissão motorista aposentado, nascido em 
Macaparana, PE no dia vinte e três de julho de mil novecen-
tos e quarenta e seis (23/07/1946), residente e domiciliado 
Rua Shelton, 204, Jardim Júlia, Embu das Artes, SP, filho 
de JOSÉ FLORENCIO CLEMENTINO DA SILVA e de RITA 
FAUSTINA DE SOUZA. EUNICE LIRA DE SOUSA, estado 
civil divorciada, profissão Lactarista aposentada, nascida em 
Macaparana, PE no dia vinte e dois de dezembro de mil no-
vecentos e quarenta e quatro (22/12/1944), residente e domi-
ciliada Rua Shelton, 204, Jardim Júlia, Embu das Artes, SP, 
filha de VICENTE FAUSTINO DE SOUSA e de SEVERINA 
FRANCISCA DE LIRA.

EDIR DANIEL LINS LIMA, estado civil solteiro, profissão au-
tônomo, nascido em São Roque, SP no dia trinta de março 
de mil novecentos e noventa e oito (30/03/1998), residente 
e domiciliado Rua João do Dico, 285, Jardim Santo Antônio, 
Embu das Artes, SP, filho de EDIR DA SILVA LIMA e de ANA 
PAULA LINS DA SILVA. REBECA EVANGELISTA BISPO 
CARVALHO, estado civil solteira, profissão estudante, nasci-
da em Itapecerica da Serra, SP no dia vinte e nove de janeiro 
de dois mil e cinco (29/01/2005), residente e domiciliada Rua 
Nossa Senhora de Fátima, 01, Jardim Santo Antônio, Embu 
das Artes, SP, filha de ROBENAL LOPES CARVALHO e de 
RITA EVANGELISTA BISPO CARVALHO.

BRUNNO HENRIQUE DOS SANTOS, estado civil solteiro, 
profissão controlador de acesso, nascido em São Paulo, SP 
no dia quinze de abril de mil novecentos e noventa e qua-
tro (15/04/1994), residente e domiciliado Rua Tapajós, 141, 
Jardim Novo Campo Limpo, Embu das Artes, SP, filho de 
MAURICIO FRANCISCO DOS SANTOS e de CREUSA APA-
RECIDA DOS SANTOS. RUTE SANTOS DE SOUZA, estado 
civil solteira, profissão do lar, nascida em Taboão da Serra, 
SP no dia vinte e cinco de novembro de mil novecentos e 
noventa e nove (25/11/1999), residente e domiciliada Rua Ta-
pajós, 141, Jardim Novo Campo Limpo, Embu das Artes, SP, 
filha de EDGAR SALES DE SOUZA e de MARINALVA DOS 
SANTOS DE SOUZA.

ROGÉRIO RAMOS DOS SANTOS, estado civil solteiro, pro-
fissão motorista, nascido em São Paulo, SP no dia vinte e 
seis de junho de mil novecentos e oitenta e seis (26/06/1986), 
residente e domiciliado Rua Guaiba, 190, Jardim Novo Cam-
po Limpo, Embu das Artes, SP, filho de JOÃO BUENO DOS 
SANTOS e de MARIA LINDALVA SANTOS RAMOS. SIMO-
NE APARECIDA DE MOURA, estado civil solteira, profissão 
analista financeiro, nascida em São Paulo, SP no dia doze de 
outubro de mil novecentos e noventa (12/10/1990), residente 
e domiciliada Rua Guaiba, 190, Jardim Novo Campo Limpo, 
Embu das Artes, SP, filha de GERALDO NATIVIDADE MOU-
RA e de MARIA DAS NEVES DOS SANTOS MOURA.

LEANDRO BORELI, estado civil solteiro, profissão policial, 
nascido em Embu das Artes, SP no dia vinte e três de maio 
de mil novecentos e oitenta e um (23/05/1981), residente e 
domiciliado Rua Sergipe, 205, Jardim Sílvia, Embu das Artes, 
SP, filho de CARMELIANO BORELI e de ANA MARIA FER-
REIRA BORELI. JAQUELINE APARECIDA RODRIGUES 
LAURINDO, estado civil solteira, profissão promotora de 
vendas, nascida em Taboão da Serra, SP no dia três de ja-
neiro de mil novecentos e noventa (03/01/1990), residente e 
domiciliada Rua Sergipe, 205, Jardim Sílvia, Embu das Artes, 
SP, filha de JANUARIO RODRIGUES LAURINDO e de INES 
MARIA MARTINS LAURINDO.

LEANDRO CORREIA DA SILVA, estado civil divorciado, pro-

Proclamas
fissão auxiliar de manutenção, nascido em Taboão da Ser-
ra, SP no dia primeiro de abril de mil novecentos e oitenta e 
quatro (01/04/1984), residente e domiciliado Rua Nilo, 219, 
casa 02, Jardim Casa Branca, Embu das Artes, SP, filho de 
ANTONIO CORREIA DA SILVA e de JOSEFA ZEFERINA DE 
LIMA SILVA. JENNIFER OLIVEIRA BASTOS, estado civil 
divorciada, profissão porteiro, nascida em São Paulo, SP 
no dia cinco de agosto de mil novecentos e oitenta e sete 
(05/08/1987), residente e domiciliada Rua Nilo, 219, casa 2, 
Jardim Casa Branca, Embu das Artes, SP, filha de NEUZA 
BASTOS TAVARES.

PEDRO VIEIRA DA COSTA, estado civil divorciado, profissão 
autônomo, nascido em Ibirapitanga, BA no dia vinte e nove 
de junho de mil novecentos e setenta e três (29/06/1973), re-
sidente e domiciliado Rua Nonoai, 351, bloco D, apto 54, Jar-
dim da Luz, Embu das Artes, SP, filho de CLOTILDES VIEIRA 
DA COSTA. ELMIRETE MENEZES SIMPLICIO, estado civil 
divorciada, profissão doméstica, nascida em Ibirapitanga, 
BA no dia dois de fevereiro de mil novecentos e setenta e 
oito (02/02/1978), residente e domiciliada Rua Nonoai, 351, 
bloco D, apto. 54, Jardim da Luz, Embu das Artes, SP, filha 
de MANOEL CANDIDO SIMPLICIO e de SANTILHA MARIA 
MENEZES.

ROBERTO SANTOS CRUZ, estado civil solteiro, profissão 
porteiro, nascido em São Paulo, SP no dia dezenove de no-
vembro de mil novecentos e setenta e cinco (19/11/1975), 
residente e domiciliado Rua Francisca Rodrigues Adriano, 
1188, Vila Ísis Cristina, Embu das Artes, SP, filho de ERENI-
TA SANTOS CRUZ. KÁTIA PIRES DE SOUSA, estado civil 
solteira, profissão do lar, nascida em São Paulo, SP no dia 
primeiro de novembro de mil novecentos e setenta e oito 
(01/11/1978), residente e domiciliada Rua Francisca Rodri-
gues Adriano, 1188, Vila Ísis Cristina, Embu das Artes, SP, 
filha de JOSÉ ANTONIO DE SOUSA e de TEREZA PIRES 
DO PRADO.

JUAN SANTIAGO PONCE DE LEON, estado civil sol-
teiro, profissão administrador, nascido em Diadema, SP 
no dia onze de julho de mil novecentos e noventa e cinco 
(11/07/1995), residente e domiciliado Vereda das Figueiras, 
152, Vale do Sol, Embu das Artes, SP, filho de EDISON AR-
ROYO PONCE DE LEON e de ROSELI FATIMA SANTIAGO. 
STÉFANE MARTINS LUCAS, estado civil solteira, profissão 
farmacêutica, nascida em Ubá, MG no dia sete de abril de 
mil novecentos e noventa e cinco (07/04/1995), residente e 
domiciliada Rua Duque de Caxias, 57, Engenho Velho, Embu 
das Artes, SP, filha de SÉRGIO ROBERTO LUCAS e de 
MÁRCIA MARIA MARTINS LUCAS.

ILSON JOSÉ MOREIRA, estado civil divorciado, profissão 
vendedor, nascido em São Paulo, SP no dia três de setembro 
de mil novecentos e sessenta e cinco (03/09/1965), residente 
e domiciliado Rua Bonn, 59, casa 03, Jardim Casa Branca, 
Embu das Artes, SP, filho de SEBASTIÃO JOSÉ MOREIRA 
e de NAIR DUARTE MOREIRA. HERMELINA DE ALMEIDA 
VIANA MOREIRA, estado civil divorciada, profissão domés-
tica, nascida em Belo Campo, BA no dia nove de dezembro 
de mil novecentos e sessenta e três (09/12/1963), residente 
e domiciliada Rua Bonn, 59, casa 03, Jardim Casa Branca, 
Embu das Artes, SP, filha de ANTONIO DE ALMEIDA SAN-
TOS e de MARIA DE OLIVEIRA VIANA SANTOS.

MARCUS VINÍCIUS PINHEIRO DE ALMEIDA SANTOS, 
estado civil solteiro, profissão analista de suporte, nascido 
em São Paulo, SP no dia primeiro de novembro de mil nove-
centos e oitenta e nove (01/11/1989), residente e domiciliado 
Estrada São Marcos, 340, Jardim São Marcos, Embu das 
Artes, SP, filho de NELSON PINHEIRO DOS SANTOS e de 
RAIMUNDA DE ALMEIDA SANTOS. LILIANE FERREIRA DA 
SILVA, estado civil solteira, profissão professora, nascida em 
São Paulo, SP no dia dois de novembro de mil novecentos 
e oitenta e oito (02/11/1988), residente e domiciliada Estrada 
São Marcos, 340, Jardim São Marcos, Embu das Artes, SP, 
filha de CICERO JUVENAL DA SILVA e de MARIA CESAR 
FERREIRA E SILVA.

JESSE ALVES DA SILVA, estado civil divorciado, profissão 
motorista, nascido em Palmeira D’Oeste, SP no dia dois de 
abril de mil novecentos e sessenta e quatro (02/04/1964), re-
sidente e domiciliado Rua Panamá, 153, Jardim dos Moraes, 
Embu das Artes, SP, filho de AUGUSTO ALVES DA SILVA e 
de ANA REGINALDA DA SILVA. MARIA LUCIA MORATO DE 
MOURA, estado civil solteira, profissão professora, nascida 
em Itaporanga, PB no dia dezessete de outubro de mil nove-
centos e sessenta e cinco (17/10/1965), residente e domici-
liada Rua Panamá, 153, Jardim dos Moraes, Embu das Artes, 
SP, filha de FRANCISCO MORATO DE MOURA e de ISABEL 
VIOLANTE CORCINO DE MOURA.

RENATO PEREIRA DA SILVA, estado civil solteiro, profissão 
garçon, nascido em São Paulo, SP no dia vinte e sete de 
novembro de mil novecentos e setenta e nove (27/11/1979), 
residente e domiciliado Estrada São Gonçalo, 553, Jardim 
São Marcos, Embu das Artes, SP, filho de GENI PEREIRA 
DA SILVA. PAULA LUANA FRANCISCO BUENO, estado civil 
divorciada, profissão copeira, nascida em São Paulo, SP no 
dia seis de setembro de mil novecentos e oitenta e quatro 
(06/09/1984), residente e domiciliada Estrada São Gonçalo, 
553, Jardim São Marcos, Embu das Artes, SP, filha de PAU-
LO BUENO e de GEDALVA FRANCISCO DOMINGUES.

ALEX SANDRO DE OLIVEIRA BATISTA, estado civil divor-
ciado, profissão micro empreendedor, nascido em Congo, 
PB no dia vinte e seis de junho de mil novecentos e oitenta 
(26/06/1980), residente e domiciliado Estrada São Cristó-
vão, 258, Jardim São Marcos, Embu das Artes, SP, filho de 
ROBERTO DE OLIVEIRA BATISTA e de NILVANIA GOMES 
DE OLIVEIRA. LUCIANA SILVA DA ROCHA, estado civil di-
vorciada, profissão costureira, nascida em Camacan, BA no 
dia trinta de outubro de mil novecentos e oitenta e quatro 
(30/10/1984), residente e domiciliada Rua Duerê, 125, Jar-
dim São Francisco, Embu das Artes, SP, filha de ADAILTON 
SIMÕES DA ROCHA e de MARIA DAS GRAÇAS SILVA 
SANTOS.

MAXMILIAN SOUSA OLIVEIRA, estado civil solteiro, pro-
fissão estudante, nascido em Arari, MA no dia quatorze de 
junho de mil novecentos e noventa e cinco (14/06/1995), re-
sidente e domiciliado Avenida São Paulo, 60, Jardim Sílvia, 
Embu das Artes, SP, filho de EVERALDO TELLES OLIVEIRA 
e de IRISMAR SOUSA OLIVEIRA. IRENE SANTOS COSTA, 
estado civil solteira, profissão estudante, nascida em Miranda 
do Norte, MA no dia vinte e três de junho de mil novecen-
tos e noventa e cinco (23/06/1995), residente e domiciliada 
Avenida São Paulo, 60, Jardim Sílvia, Embu das Artes, SP, 
filha de AILTON OLIVEIRA COSTA e de ANTONIA FLORIZA 
SANTOS. 

PROCESSO 278/2021
TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2021

Contratação de Serviços Técnicos de Engenharia 
para Manutenção, Conservação, Adequação e Refor-
ma da EMEB Recanto Infantil Madre Maria de Jesus 
e EMEB David Barbosa. ABERTURA: 30/04/2021, às 
10:00 horas, no DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES 
- SF, situado na Rua do Progresso, 700 – Centro, 
Rio Grande da Serra/SP. O edital, anexos, e escla-
recimentos, poderão ser obtidos no endereço ele-
trônico: www.riograndedaserra.sp.gov.br, solicitados 
pelo e-mail licitacoes@riograndedaserra.sp.gov.br ou 
no Departamento de Licitações - telefone: (11) 4821-
4857.

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE RIO GRANDE DA SERRA

ESTADO DE SÃO PAULO

EXTRATO DE TERMO ADITIVO DE 
PRORROGAÇÃO À CONTRATAÇÃO

Contrato nº 19/2021
Processo Administrativo nº 3240/2016

Pregão Presencial nº 30/2016
Objeto: Termo aditivo de prorrogação à 
contratação de cobertura securitária dos 
veículos automotores, entre leves e pesa-
dos, condutores de cargas e passageiros 
pertencentes a frota do SAESA-SCS. Pra-
zo: 12 (doze) meses. Valor: R$ 66.335,00 
(sessenta e seis mil trezentos e trinta e cin-
co reais). Assinatura: 10/03/2021. Contra-
tada: Porto Seguro Cia de Seguros Gerais. 
São Caetano do Sul, 12 de abril de 2021 
– Vanessa Rodriguez Belinchon Wengryn 
– Responsável pelo Expediente da Superin-
tendência do SAESA-SCS.

SISTEMA DE ÁGUA, ESGOTO 
E SANEAMENTO AMBIENTAL 

DE SÃO CAETANO DO SUL

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

Resultado do Julgamento das Propostas 
Comerciais Licitatórias a seguir:

Convite nº 01/2021 – Processo de Compras 
nº 209/2021 – Objeto: contratação de escri-
tório de advocacia ou advogado, devidamen-
te habilitado, para prestação de serviços nas 
áreas de direito trabalhista, previdenciário e 
civil para elaboração e interposição de ações 
no âmbito do direito trabalhista, civil e admi-
nistrativo, bem como acompanhamento até o 
trânsito em julgado, sempre que necessário 
e em defesa dos interesses da USCS. Dian-
te dos termos do processo licitatório, torna 
público que a empresa, Reis Galvez e Ad-
vogados Associados ficou classificada em 1º 
lugar, a profissional Emanuele Karin da Silva 
em 2º lugar e o profissional Laercio Lemos 
Lacerda em 3º lugar.  Abre-se o prazo para 
interposição de recursos, em cumprimento 
ao artigo 109 da Lei Federal nº 8.666/93 e 
suas alterações. 

São Caetano do Sul, 09 de abril de 2021.
Cristiane Benincasa Rio – Presidente da 

Comissão de Licitações e Julgamento

UNIVERSIDADE MUNICIPAL
DE SÃO CAETANO DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE SÃO CAETANO DO SUL
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLA-

NEJAMENTO E GESTÃO
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E 

CONTRATOS
“RESUMO: Processo 7216/2020 - Modalidade 
Pregão Presencial nº 15/2021, Registro de Preços 
para Fornecimento de Tonner e Kit Fotocondutor 
para Impressora. DECISÃO DA PREGOEIRA: AD-
JUDICO o objeto da licitação em epígrafe, confor-
me segue: Empresa: ATACILDE FRANCO MEI - 
CNPJ nº 34.172.242/0001-84 - Item 01 – Qtde 375 
- Valor Unitário R$ 33,90; Empresa: DISTRISUPRI 
DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO LTDA. - CNPJ nº 
10.210.196/0001-00 - Item 02 – Qtde 125 - Valor 
Unitário R$ 33,80; Item 03 – Qtde 60 - Valor Uni-
tário R$ 38,90; Item 04 – Qtde 20 - Valor Unitário 
R$ 38,90; Empresa: SUPRYLASER SOLUÇÕES 
EMPRESARIAIS EIRELI
CNPJ nº 16.479.787/0001-56 -Item 05 – Qtde 
375 - Valor Unitário R$ 105,00; tem 06 – Qtde 
125 - Valor Unitário R$ 105,00; Empresa: PAU-
LO SERGIO SOUZA FRANCO MEI - CNPJ sob 
o nº 37.070.269/0001-54 -Item 07 – Qtde 60 - Va-
lor Unitário R$ 135,00; Item 08 – Qtde 20 - Valor 
Unitário R$ 135,00; Empresa: RIO PRETO PRI-
ME NEGÓCIOS E SERVIÇOS EIRELI - CNPJ nº 
25.136.495/0001-01 - Item 09 – Qtde 225 - Valor 
Unitário R$ 22,90; Item 10 – Qtde 75 - Valor Uni-
tário R$ 22,90; Item 11 – Qtde 45 - Valor Unitário 
R$ 34,80; Item 12 – Qtde 15 - Valor Unitário R$ 
34,80. DESPACHO DA RESP. P/EXP. SECRETA-
RIA MUNICIPAL DE GOVERNO: “À vista de todo 
processado, notadamente das Atas de fl s. 456 a 
477, 542 e 553, e no uso da competência que me 
foi atribuída pelo inciso III do artigo 2º do Decreto 
Municipal 11.092/2017 e no inciso XXII, do artigo 
4º, da Lei 10.520/02, HOMOLOGO o presente 
procedimento licitatório, na modalidade Pregão 
Presencial nº 15/2021” Resp. p/Exp. Secretaria 
de Governo Silvia de Campos – 09/04/2021” São 
Caetano do Sul, 12 de abril de 2021. Caio Lessio 
Previato-Diretor do Departamento de Licitações e 
Contratos

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE SÃO CAETANO DO SUL

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
RESUMO DO 2º TERMO ADITIVO – 

AO TERMO DE AJUSTE Nº 01/2017 - PROC. Nº 
248/2017– CONTRATADA: Centro de Estudos Dr. 
Sylvio Torres-CEST – OBJETO: Fica prorrogado 
o ajuste supra descrito pelo prazo de 24 (vinte e 
quatro) meses, a contar de 17 de março de 2021 
-  DATA DA ASSINATURA: 10/03/201. Secretária 
Municipal de Saúde

Processo SUPRI 022/2021 – PREGÃO 
ELETRÔNICO nº 26/2021 – Registro de Preços 

para eventual aquisição de tela milimétrica e fitilho 
para vedação de reservatório de água. - (Licitação 
diferenciada com itens de ampla participação e 
itens exclusivos para ME, EPP e MEI, nos termos do 
artigo 48, l, da Lei Complementar nº 123/2006). Edital 
disponível gratuitamente nas páginas da internet: http://
www.itapevi.sp.gov.br/licitacoes/ ou www.bbmnetlicitacoes.
com.br - CADASTRO DE PROPOSTAS: a partir das 
08h00min do dia 14/04/2021 até as 09h00min do dia 
27/04/2021. - ABERTURA DAS PROPOSTAS: às 
09h01min do dia 27/04/2021. - INÍCIO DO PREGÃO 
(FASE COMPETITIVA): às 09:10min do dia 27/04/2021. 
- Para todas as referências de tempo será observado o 
horário de Brasília (DF) – Maiores esclarecimentos: (11) 
4143-7600. E-mail: licitacoes@itapevi.sp.gov.br. Itapevi, 
12/04/2021 – Departamento de Compras e Licitações.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO 
DE ITAPEVI

Processo SUPRI 435/2021 – PREGÃO 
ELETRÔNICO nº 27/2021 – Aquisição de 

câmeras e equipamentos de videomonitoramento 
para serem instalados no parque Municipal de 
Itapevi. - (Licitação diferenciada com itens de ampla 
participação e itens exclusivos para ME, EPP e MEI, 
nos termos do artigo 48, l, da Lei Complementar nº 
123/2006). Edital disponível gratuitamente nas páginas da 
internet: http://www.itapevi.sp.gov.br/licitacoes/ ou www.
bbmnetlicitacoes.com.br - CADASTRO DE PROPOSTAS: 
a partir das 08h00min do dia 14/04/2021 até as 14h00min 
do dia 27/04/2021. - ABERTURA DAS PROPOSTAS: 
às 14h01min do dia 27/04/2021. - INÍCIO DO PREGÃO 
(FASE COMPETITIVA): às 14:10min do dia 27/04/2021. 
- Para todas as referências de tempo será observado o 
horário de Brasília (DF) – Maiores esclarecimentos: (11) 
4143-7600. E-mail: licitacoes@itapevi.sp.gov.br. Itapevi, 
12/04/2021 – Departamento de Compras e Licitações.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO 
DE ITAPEVI

Processo SUPRI Nº 193/2021 – A Prefeitura 
do Município de Itapevi torna público que 

necessita de orçamentos para FORNECIMENTO 
E ENTREGA PONTO A PONTO NAS UNIDADES 
ESCOLARES, DE CESTAS BÁSICAS DE GÊNEROS 
ALIMENTÍCIOS ESTOCÁVEIS, DESTINADAS AOS 
ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, POR 
UM PERÍODO DE 03 (TRÊS) MESES. Os orçamentos 
poderão ser enviados por email: licitacoes@itapevi.
sp.gov.br ou entregues na Secretaria de Suprimentos, 
localizada à Rua Agostinho Ferreira Campos, 675 – 2º 
andar – Vila Nova Itapevi – Itapevi – SP. Os orçamentos 
deverão ser entregues até no máximo às 17h00 
do dia 14/04/2021. O edital poderá ser retirado na 
página da internet: http://www.itapevi.sp.gov.br – fone: 
(11) 41437600. Itapevi, 12/04/2021 – Departamento 
de Compras e Licitações. 

PREFEITURA DO MUNICÍPIO 
DE ITAPEVI

EDITAL Nº 019/2021.
TOMADA DE PREÇOS Nº 06/2021.

PROCESSO Nº 973/2021.
ÓRGÃO: Prefeitura do Município de Ferraz de 
Vasconcelos - EDITAL Nº 019/2021 - PROCES-
SO nº 973/2021 - OBJETO: CONTRATAÇÃO 
DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXE-
CUÇÃO DE SERVIÇOS DE FORRAÇÃO DE 
CAMPO DE FUTEBOL COM FORNECIMEN-
TO E APLICAÇÃO DE GRAMA SINTÉTICA 
FIBRILADA, NA COR VERDE, INCLUINDO O 
PROJETO COMPLETO DE BASE COM DRE-
NAGEM PROFUNDA TIPO “ESPINHA DE PEI-
XE”, DE ACORDO COM OS CRITÉRIOS DE 
APLICAÇÃO DA GRAMA SINTÉTICA, CON-
FORME DESCRITO NOS ANEXOS CONSTAN-
TES DESTE EDITAL. MODALIDADE: Tomada 
de Preços - ENCERRAMENTO: 03 de maio de 
2021, às 09:30 horas - DATA DE ABERTURA: 
03 de maio de 2021, às 10:00 horas. A Prefeita 
Municipal de Ferraz de Vasconcelos, FAZ SA-
BER que se acha aberta nesta Prefeitura, sito à 
Rua Rui Barbosa, 315, Vila Romanópolis, a TO-
MADA DE PREÇOS Nº 06/2021. Os interessa-
dos poderão retirar o Edital e seus anexos, sem 
custo, no sítio da Prefeitura Municipal de Ferraz 
de Vasconcelos – www.ferrazdevasconcelos.
sp.gov.br, ou no Departamento de Compras e Li-
citações, no horário compreendido entre 9hs as 
às 16 horas, de segunda à sexta-feira, mediante 
a entrega de 01 (um) CD – ROM do tipo CDR-
80, virgem e lacrado. Maiores informações pelo 
telefone (0xx11) 4674-7877.

Em, 12de abril de 2021.
Priscila Conceição Gambale Vieira Matos

Prefeita Municipal

LABOR OMNIA VINCIT

PREFEITURA MUNICIPAL DE 
FERRAZ DE VASCONCELOS

EDITAL Nº 017/2021.
PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2021.

PROCESSO Nº 2866/2021.
ÓRGÃO: Prefeitura do Município de Ferraz de 
Vasconcelos - EDITAL Nº 017/2021 - PROCES-
SO Nº 2866/2021 - OBJETO: REGISTRO DE 
PREÇOS VISANDO CONTRATAÇÃO DE EM-
PRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO 
DE SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA COM 
FORNECIMENTO DE MATERIAIS, CONFOR-
ME DESCRITO NOS ANEXOS CONSTANTES 
DESTE EDITAL. MODALIDADE: Pregão Pre-
sencial- REPUBLICAÇÃO POR CONTA DE 
ALTERAÇÃO EDITALÍCIA -ENCERRAMENTO: 
28 de abril de 2021, às 09:30 horas - DATA DE 
ABERTURA: 28 de abril de 2021, às 10:00 horas. 
A Prefeita Municipal de Ferraz de Vasconcelos, 
FAZ SABER que se acha aberta nesta Prefei-
tura, sito à Rua Rui Barbosa, 315, Vila Roma-
nópolis, o PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2021. 
Os interessados poderão retirar o Edital e seus 
anexos, sem custo, no sítio da Prefeitura Muni-
cipal de Ferraz de Vasconcelos – www.ferrazde-
vasconcelos.sp.gov.br, ou no Departamento de 
Compras e Licitações, no horário compreendido 
entre 9h00 às 16h00, de segunda à sexta-feira, 
mediante a entrega de 01 (um) CD – ROM do 
tipo CDR-80, virgem e lacrado. Maiores informa-
ções pelo telefone (0xx11) 4674-7877.

Em, 12 de abril de 2021.
Priscila Conceição Gambale Vieira Matos

Prefeita Municipal

LABOR OMNIA VINCIT

PREFEITURA MUNICIPAL DE 
FERRAZ DE VASCONCELOS

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 025/2021
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 874/2021

RATIFICAÇÃO
A Secretária Municipal de Saúde, no 
uso das atribuições que lhe são conferi-
das por Lei, COMUNICA que RATIFICA 
nos termos substanciados do Parecer 
da Subcomissão de Licitação da Secre-
taria Municipal de Saúde, em conformi-
dade com os Art. 24, inciso IV da Lei 
Federal nº 8.666/93 e o Art. 4 da Lei Fe-
deral nº 13.979/20, devido a pandemia 
do COVID-19 – Coronavírus – CON-
TRATAÇÃO EMERGENCIAL PARA 
LOCAÇÃO DE 10 VEÍCULOS COM 
MOTORISTA PELO PERIODO DE 30 
DIAS PARA EMPRESA Nogueira Ju-
nior LTDA CNPJ 03.067.942/0001-85 
NO VALOR TORAL DE R$ 61.000,00, 
conforme solicitação nº 2623/2021.

Araraquara, 12 de abril de 2021
ELIANA APARECIDA MORI HONAIN

Secretária Municipal de Saúde

PREFEITURA DO MUNICÍPIO
DE ARARAQUARA

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
GERÊNCIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 026/2021
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 912/2021

RATIFICAÇÃO
A Secretária Municipal de Saúde, no 
uso das atribuições que lhe são conferi-
das por Lei, COMUNICA que RATIFICA 
nos termos substanciados do Parecer 
da Subcomissão de Licitação da Secre-
taria Municipal de Saúde, em conformi-
dade com os Art. 24, inciso IV da Lei 
Federal nº 8.666/93 e o Art. 4 da Lei Fe-
deral nº 13.979/20, devido a pandemia 
do COVID-19 – Coronavírus – CON-
TRATAÇÃO EMERGENCIAL PARA 
AQUISIÇÃO 9.000 UNI DE TESTE RÁ-
PIDO PARA PESQUISA DE ANTÍGE-
NO VIRAL DO SARS COV2 - AUTORI-
ZADO PELA ANVISA PARA EMPRE-
SA ABBOTT DIAGNOSTICOS RAPI-
DOS S.A. CNPJ 50.248.780/0013-03 
NO VALOR TOTAL DE R$ 288.000,00, 
conforme solicitação nº 2621/21.

Araraquara, 12 de abril de 2021
ELIANA APARECIDA MORI HONAIN

Secretária Municipal de Saúde

PREFEITURA DO MUNICÍPIO
DE ARARAQUARA

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
GERÊNCIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 07/2021

Objeto: Contratação de empresa espe-
cializada para prestação de serviços 
de gerenciamento do abastecimento de 
combustíveis dos veículos do DAE
Entrega dos Envelopes 01 e 02: até 
28/04/2021 às 08h30.        
Sessão do Pregão: 28/04/2021 às 09h00.
Valor estimado: R$ R$ 1.229.709,00
O edital poderá ser retirado no 
Departamento de Suprimentos, sito a 
Rua José Bonifácio, 400 – Centro – Santa 
Bárbara d’Oeste, a partir da presen-
te ou pelo site: www.daesbo.sp.gov.br. 
Informações: mmosna@daesbo.sp.gov.br 
ou pelo fone (19) 3459-5925.

LAERSON ANDIA JÚNIOR
Diretor Superintendente

AVISO DE LICITAÇÃO EDITAL DE CHAMAMEN-
TO PÚBLICO Nº 01/2021 - Processo Licitatório 
nº 124/2021 - Objeto: CREDENCIAMENTO DE 
EMPRESAS ESPECIALIZADAS PARA FOR-
NECIMENTO DE HARDWARE E SOFTWARE 
PARA FINS DE PAGAMENTO/PARCELAMENTO 
DE TRIBUTOS, POR MEIO ELETRÔNICO, SEM 
ÔNUS PARA O MUNICÍPIO. DATA DE RECEBI-
MENTO DOS ENVELOPES: Os envelopes pode-
rão ser recebidos  partir das 08h00min (oito horas) 
do dia  14   de abril de 2021.  LOCAL: Setor de 
Compras da Prefeitura da Estância Turística de 
Tupã, localizada no piso superior do Paço Muni-
cipal, sito na Praça da Bandeira nº 800, Centro, 
neste município e Comarca de Tupã/SP.  DATA DE 
ABERTURA DOS ENVELOPES:  28 de abril de 
2021 - HORÁRIO: 08:30h. O edital, seus anexos e 
as retificações encontram-se disponíveis no Depto 
de Licitação, no Paço Municipal, localizado na Pra-
ça da Bandeira, nº 800 (centro), nesta cidade de 
Tupã (SP), ou através do telefone (0XX14) 3404-
1000, de segunda a sexta-feira, das 07h30min às 
11h30min e dás 13h00min às 17h00min, no site 
www.tupa.sp.gov.br Tupã, 09/04/2021. Caio K. P. 
Aoqui, Pref. Mun.

PREFEITURA 
DA ESTÂNCIA 

TURÍSTICA DE TUPÃ

AVISO DE RETIFICAÇÃO DA TOMADA DE PRE-
ÇOS Nº 009/2021 - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 
108/2021 (RESUMIDO). Objeto: ampliação dos 
cemitérios da Saudade e São Pedro, neste muni-
cípio de Tupã/SP. Retifica a data de abertura para 
o dia: 30/04/2021, às 08h30min. Tipo de Licitação: 
Menor preço global. O edital, seus anexos e as re-
tificações encontram-se disponíveis no Depto de 
Licitação, no Paço Municipal, localizado na Pra-
ça da Bandeira, nº 800 (centro), nesta cidade de 
Tupã (SP), ou através do telefone (0XX14) 3404-
1000, de segunda a sexta-feira, das 07h30min às 
11h30min e dás 13h00min às 17h00min, no site 
www.tupa.sp.gov.br Tupã, 09/04/2021. Caio K. P. 
Aoqui, Pref. Mun.

PREFEITURA 
DA ESTÂNCIA 

TURÍSTICA DE TUPÃ

PREFEITURA DO MUNICIPIO 
DE SÃO MIGUEL ARCANJO

PREGÃO PRESENCIAL N.º 12/2021
PROCESSO N.º 246/2021

A Prefeitura do Município de São Miguel Arcanjo, através 
do Setor de Compras, faz saber a quantos possa interessar 
que, se acha aberta licitação na Modalidade Pregão 
Presencial nº 12/2021, do tipo menor preço, destinada a 
seleção de proposta mais vantajosa para o REGISTRO 
DE PREÇOS, pelo período de 12 (doze) meses, para 
execução parcelada de serviços de manutenção em 
prédios da Rede Municipal de Ensino do município de São 
Miguel Arcanjo, de acordo com os catálogos técnicos da 
Fundação para o Desenvolvimento da Educação – FDE, 
de componentes e serviços, conforme especificações 
constantes no ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA.
Edital através de correspondência eletrônica (email), 
encaminhados para compras3@saomiguelarcanjo.
sp.gov.br, compras1@saomiguelarcanjo.sp.gov.br ou 
através do site www.saomiguelarcanjo.sp.gov.br sem 
ônus aos interessados solicitantes. Encerramento: às 
09:15 horas do dia 29 de abril de 2021. Informações: das 
9:00 às 17:00 horas, Endereço: Praça Antonio Ferreira 
Leme, n.º 53, Centro, SMA, Telefone: (15) 3279-8000. 
São Miguel Arcanjo, 12 de abril de 2021. Paulo Ricardo 
da Silva – Prefeito Municipal.

PREFEITURA DO MUNICIPIO 
DE SÃO MIGUEL ARCANJO

RETIFICAÇÃO DE DATA
PREGÃO PRESENCIAL N.º 16/2021

PROCESSO N.º 362/2021
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS, pelo período de 12 
(doze) meses, para aquisição parcelada de 9.000 (nove 
mil) cestas básicas a serem utilizadas para distribuição 
gratuita, pela Secretaria Municipal de Educação, às 
famílias dos estudantes que são beneficiários do bolsa 
família, em decorrência das situações de emergência 
de saúde pública causadas pelo COVID-19, nos termos 
da Resolução CD/FNDE nº 02, de 09 de abril de 2020, 
conforme especificações constantes do Anexo I – 
TERMO DE REFERÊNCIA. Fica corrigida a data para 
realização da sessão do pregão supramencionado, 
conforme abaixo.
Onde se lê 23 de abril de 2021 às 09:15, leia-se 26 de 
abril de 2021 às 09:15.
Estas são as únicas alterações introduzidas no presente 
edital, do Pregão n.º 16/2021, do qual a presente fica 
fazendo parte integrante para todos os fins e efeitos 
de direito, edital esse que continua em pleno vigor e 
subsistente em todas as demais cláusulas e condições 
e em tudo o que não foi expressamente alterado pela 
presente.
São Miguel Arcanjo, 12 de abril de 2021. Paulo Ricardo 
da Silva – Prefeito Municipal.

E D I T A L  D E  C O N V O C A Ç Ã O

SIDINEI APARECIDO RIBEIRO, Prefeito Municipal de Cajati, Estado de São Paulo, usan-
do das atribuições que lhe são conferidas por Lei, nos termos do artigo 37, Inciso IX, da 
Constituição Federal, artigo 117 IX, da Lei Orgânica Municipal e da Lei Municipal nº 282/97, 
alterada pelas Leis 290/97, 435/01 e 760/06,

R      E      S      O      L      V      E

 CONVOCAR para tomar posse no Emprego Público a contar da presente publicação, o 
candidato abaixo relacionado, conforme aprovação no Processo Seletivo nº 003/2021, ins-
taurado para contratação temporária, sob o Regime da Consolidação das Leis do Trabalho 
(C.L.T.):

ENFERMEIRO
ORD. CLASS. NOME R.G.

06º LEANDRO ALVES GUIMARÃES 40.723.737-9

O candidato acima relacionado terá o prazo de 02 (dois) dias úteis, a contar da presente pu-
blicação, para se apresentar à Divisão de Gestão de Pessoas da Prefeitura Municipal de Ca-
jati/SP, a fi m de tomar posse no Emprego Público, conforme Edital do Processo Seletivo n. º 
003/2021, perdendo o direito à vaga se não obedecido rigorosamente o prazo estabelecido.
Este Edital entrará em vigor na data de sua Publicação, com afi xação em lugar próprio de 
costume, revogadas as disposições em contrário.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Cajati/SP, 13 de abril de 2021.

SIDINEI APARECIDO RIBEIRO
Prefeito do Município de Cajati

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
ESTADO DE SÃO PAULO

E D I T A L  D E  C O N V O C A Ç Ã O

SIDINEI APARECIDO RIBEIRO, Prefeito do Município de Cajati, Estado de São Paulo, 
usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei, nos termos do artigo 37, Inciso IX, da 
Constituição Federal, artigo 117, IX, da Lei Orgânica Municipal e da Lei Municipal nº 282/97, 
alterada pelas Leis 290/97, 435/01 e 760/06;

R      E      S      O      L      V      E

 CONVOCAR para tomar posse no Emprego Público, por tempo determinado, a partir 
desta data, o candidato abaixo relacionado, conforme aprovação no Processo Seletivo nº 
004/2020,  sob o Regime da Consolidação das Leis do Trabalho (C.L.T.):

TÉCNICO DE ENFERMAGEM
ORD. CLASS. NOME R.G.

42º ARIELY DE SOUZA CARRIEL 45.512.808-X

O candidato acima relacionado terá o prazo de 02 (dois) dias úteis, a contar da presente 
publicação, para se apresentar à Divisão de Gestão de Pessoas da Prefeitura do Município 
de Cajati/SP, a fi m de tomar posse no Emprego Público, perdendo o direito à vaga se não 
obedecido rigorosamente o prazo estabelecido.
Este Edital entrará em vigor na data de sua Publicação, com afi xação em lugar próprio de 
costume, revogadas as disposições em contrário.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Cajati/SP, 13 de abril de 2021.

SIDINEI APARECIDO RIBEIRO
Prefeito do Município de Cajati

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
ESTADO DE SÃO PAULO

Anuncie: 
11. 3729-6600 

comercial@gazetasp.com.br
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LEILÃO ONLINE DE VEÍCULOS SANTANDER 

FINANCIAMENTOS. Quinta-feira, 15 de Abril de 2021 à 

partir das 10:00 horas – SOMENTE ONLINE | Lances: 

www.satoleiloes.com.br. Visitação para inspeção visual dos bens cancelada em decorrência 

da Pandemia. Infs. (11) 4223-4343.  Antonio Hissao Sato Jr. - Leiloeiro Oficial – JUCESP 690.

AVISO DE LEILÃO
241ª hasta publica da justiça federal

Rua Alice Além Saadi, 855 - Sala 2305
Centro Empresarial Castelo Branco
CEP: 14096-570 | Ribeirão Preto/SP

(16) 3629.6203 - (16) 99709.6203
atendimentos@3torresleiloes.com.br

ACESSE NOSSAS REDES SOCIAIS
e fique por dentro de todos nossos leilões.

www.3torresleiloes.com.br
Excelência em Leilões!

EDITAL DE LEILÃO - 241ª HASTA PÚBLICA UNIFICADA DA JUSTIÇA 
FEDERAL SÃO PAULO - 1º LEILÃO: 26/04/2021, com encerramento às 
11h - 2º LEILÃO: 03/05/2021, com encerramento às 11h. LOCAL: https://
www.3torresleiloes.com.br/ BEM: O apartamento nº 23, localizado no 2º 
pavimento do Bloco nº 06, integrante do CONDOMÍNIO RESIDENCIAL 
ÁGATA, situado na Avenida Dr. Assis Ribeiro nº 4.500, no 41º Subdistri-
to-Cangaíba, contendo área privativa de 50,03000m², a área comum de 
6,52364m², totalizando uma área construída de 56,55364m², correspon-
dendo-lhe uma fração ideal de 0,568182% sobre a área do terreno e de 
6,2500000 sobre a área total de construção de cada edifício, aí incluídas as 
áreas comuns; cabendo-lhe o direito de uso de uma vaga indeterminada, 
para estacionamento de um veículo. Imóvel cadastrado sob a matrícula nº 
35.468, no 17º Cartório de Registro de Imóveis de São Paulo-SP, contribuinte 
nº 130.142.0014-9 (área maior). Valor de avaliação: R$ 230.000,00. Lance 
mínimo para arrematação em 1º ou 2º Leilão (conforme Lei 5.741/71, art. 
6º): R$ 420.170,11 – Proc. nº 0012167-38.2015.403.6100 – 7ª Vara Federal 
Cível de São Paulo. Edital disponível em http://www.jfsp.jus.br/servicos-ju-
diciais/cehas/editais-hastas-publicas-uni� cadas/editais-2021/

SATO LEILÕES – (11)4223-4343 – www.satoleiloes.com.br- LEILÃO – 
Comitente vendedor: Cooperativa de Crédito - Sicoob Sul de Minas - CNPJ 
sob nº 04.079.285.0001-59. - Data: 28 de Abril de 2021, às 14h00min.   O 
leilão será realizado pela Leiloeira Oficial Sra. Tatiana Hisa Sato - JUCESP nº 

817, situado à Travessa Comandante Salgado, 75 – Fundação – São Caetano o Sul – SP, online 
no site www.satoleiloes.com.br. A descrição dos lotes detalhadas serão exibidas no site. Os bens 
serão vendidos no estado em que se encontram. RELAÇÃO DOS LOTES: Lote 01: Um terreno 
de uma fração ideal correspondente a 900,00m², situado no Bairro São Sebastião, com a 
área de 27.249,55 metros quadrados, conforme   divisas, metragens e confrontações 
descritas na matrícula nº 31.259 do Registro de Imóveis da Comarca de Itajubá-MG. Lance 
Inicial: R$ 160.000,00. Edital completo, condições de venda e participação deste leilão 
estão disponíveis em nosso site www.satoleiloes.com.br.

L.O.: Antonio Hissao Sato Junior - Jucesp 690

WWW.SATOLEILOES.COM.BR

Prefeitura do Município de Araraquara

Leilão de Veículos Documentados e 
Sucatas. Edital completo, fotos

e mais informações dos lotes no site.

Leilão Online: 30/04/2021 às 10:00

EDITAL DE PRAÇA JUDICIAL ONLINE. Dora Plat - Leiloeira Oficial - JUCESP 744. 10ª VARA CÍVEL DO FORO CENTRAL DA 
COMARCA DA CAPITAL/SP. Processo nº 0079261-15.2017.8.26.0100. Requeridos: DANIEL APARECIDO PEREIRA CONFECÇÕES, 
DANIEL APARECIDO PEREIRA - DIREITOS DO FIDUCIANTE - Imóvel com 336,00m² de A.T. e 288,87m² de A.C. em 
Serrana/SP. Rua Luiz Siodoni, 122, Serrana/SP - Contribuinte nº 117200. Descrição completa na Matrícula nº 1.183 do CRI da 
Comarca de Serrana/SP. Lance mínimo na 1ª Praça: R$ 558.583,56 - Lance mínimo na 2ª Praça: R$ 418.937,67 (75% do valor 
de avaliação) (sujeitos à atualização). DATAS DAS PRAÇAS - 1ª Praça começa em 14/05/2021 às 11h50min, e termina em 
19/05/2021 às 11h50min; 2ª Praça começa em 19/05/2021 às 11h51min, e termina em 09/06/2021 às 11h50min. Ficam os 
requeridos DANIEL APARECIDO PEREIRA CONFECÇÕES, DANIEL APARECIDO PEREIRA, a coproprietária ALDA MATOS 
DE SA, o credor fiduciário BANCO DO BRASIL S/A, as credoras trabalhistas HERCILIA RAMOS, MARIA APARECIDA SILVA 
MANTOAN, MAGALI APARECIDA VINUTO, o credor tributário MUNICÍPIO DE SERRANA e demais interessados, INTIMADOS das 
designações supra, caso não seja(m) localizado(s) para a intimação pessoal, bem como da Penhora realizada em 23/02/2018.

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

Vara Única do Foro da Comarca de Tabapuã/SP
EDITAL DE LEILÃO ÚNICO dos bens da Falida OFC INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO-
DUTOS PARA ESCRITORIO LTDA., inscrita no CNPJ/MF sob o nº 04.756.408/0001-49, na 
pessoa da Administradora Judicial ALA CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO EIRELI, 

representada pela Dra. ADRIANA RODRIGUES DE LUCENA, inscrita na OAB/SP sob o nº 157.111. A Dra. Patrícia da 
Conceição Santos, MM. Juíza de Direito da Vara Única do Foro da Comarca de Tabapuã/SP, na forma da lei, FAZ SA-
BER, aos que o presente Edital de Leilão Único dos bens móveis, virem ou dele conhecimento tiverem e interessar possa, 
que por este Juízo processam-se os autos da Falência de Empresários, Sociedades Empresárias, Microempresas e 
Empresas de Pequeno Porte ajuizada por OFC INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA ESCRITORIO 
LTDA. - Processo nº 1000808-83.2018.8.26.0607 - Controle nº 1150/2018, e que foi designada a venda dos bens des-
critos abaixo, de acordo com as regras expostas a seguir: DOS BENS - Os bens móveis serão vendidos no estado em 
que se encontram, constituindo ônus da parte interessada verifi car suas condições antes das datas designadas para as 
alienações judiciais eletrônicas, e o arrematante fi cará com o encargo de depositário do bem. DA PUBLICAÇÃO DO 
EDITAL - O edital será publicado na rede mundial de computadores, no sítio do gestor www.megaleiloes.com.br, em 
conformidade com o disposto no art. 887, § 2º, do Código de Processo Civil, inclusive as fotos e a descrição detalhada 
dos bens a serem apregoados. DA VISITAÇÃO - Os interessados em vistoriar o bem deverão enviar solicitação por es-
crito ao e-mail visitacao@megaleiloes.com.br. Cumpre esclarecer que cabe ao responsável pela guarda do bem autorizar 
o ingresso dos interessados, sendo que a visitação nem sempre será possível. Independente da realização da visita, a 
arrematação será por conta e risco do interessado. DO LEILÃO -  O Leilão será realizado por MEIO ELETRÔNICO E 
PRESENCIAL, através do Portal www.megaleiloes.com.br, o Leilão Único terá início no dia 26/04/2021 às 10:00h e se 
encerrará dia 26/05/2021 a partir das 10:00h, sucessivamente com intervalo de 30 segundos para cada lote, onde 
serão aceitos lances a partir de 50% (cinquenta por cento) do valor de avaliação. DO CONDUTOR DO LEILÃO - O 
Leilão será conduzido pelo Leiloeiro Ofi cial Sr. Fernando José Cerello Gonçalves Pereira, matriculado na Junta Comercial 
do Estado de São Paulo - JUCESP sob o nº 844. DOS LANCES - Os lances poderão ser ofertados a partir do dia e hora 
de início do leilão pela rede de internet, através do Portal www.megaleiloes.com.br, ou de viva voz no dia do encerramen-
to do leilão a partir das 9:00 horas no Auditório localizado na Alameda Santos, nº 787, 13º andar, conjunto 132 - Jd. 
Paulista - São Paulo/SP, em igualdade de condições. DOS DÉBITOS - Os bens móveis serão apregoados sem quaisquer 
ônus, os quais serão de responsabilidade da massa falida, exceto se o arrematante for: I - sócio da sociedade falida, ou 
sociedade controlada pelo falido; II - parente, em linha reta ou colateral, até o 4º (quarto) grau, consanguíneo ou afi m, do 
falido ou de sócio da sociedade falida; III - identifi cado como agente do falido com o objetivo de fraudar a sucessão. Pa-
rágrafo Único: Correrão por conta do arrematante as despesas e os custos relativos à desmontagem, remoção, transpor-
te e transferência patrimonial dos bens arrematados. DA CAUÇÃO - O arrematante dos Lotes cujo valor exceda R$ 
100.000,00 (cem mil reais), deverá depositar 10% (dez por cento) do valor da arrematação no prazo de 24h (vinte e 
quatro horas) após o encerramento do leilão para garantia do Juízo, e tal valor será abatido do saldo remanescente da 
arrematação para quitação do preço após o deferimento do lance pelo Juízo responsável. No caso de indeferimento do 
lance, o valor depositado poderá ser levantando integralmente pelo arrematante. DO PAGAMENTO - O arrematante de-
verá efetuar o pagamento do preço dos bens arrematados à vista, no prazo de até 24h (vinte e quatro horas) após o en-
cerramento do leilão, ou a contar do deferimento do lance pelo Juízo no caso dos Lotes cujo valor exceda R$ 100.000,00 
(cem mil reais), descontada a caução paga anteriormente, através de guia de depósito judicial em favor do Juízo respon-
sável, sob pena de se desfazer a arrematação. DA PROPOSTA - Os interessados poderão apresentar proposta de paga-
mento parcelado, encaminhando parecer por escrito para o e-mail: proposta@megaleiloes.com.br (Art. 895, I e II, CPC). 
A apresentação de proposta não suspende o leilão (Art. 895, § 6º, CPC) e o pagamento do lance à vista sempre 
prevalecerá sobre o parcelado, ainda que mais vultoso (Art. 895, § 7º, CPC). PENALIDADES PELO DESCUMPRI-
MENTO DAS PROPOSTAS - Em caso de atraso no pagamento de qualquer das prestações, incidirá multa de dez por 
cento sobre a soma da parcela inadimplida com as parcelas vincendas. DA COMISSÃO - O arrematante deverá pagar à 
MEGALEILOES GESTOR JUDICIAL, a título de comissão, o valor correspondente a 5% (cinco por cento) sobre o preço 
de arrematação do bem. A comissão devida à Mega Leilões gestor judicial não está incluída 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 e, deduzidas as despesas incorridas. DO PAGAMENTO DA COMISSÃO - O pagamen-
to da comissão da MEGALEILÕES GESTOR JUDICIAL deverá ser realizado em até 24h (vinte e quatro horas) a contar 
do encerramento do leilão através de guia de depósito, que fi cará disponível no site do gestor ou será enviada por e-mail. 
Todas as regras e condições do Leilão estão disponíveis no Portal www.megaleiloes.com.br. A publicação deste 
edital supre eventual insucesso nas notifi cações pessoais e dos respectivos patronos. As demais condições obedecerão 
ao que dispõe a Lei 11.101/05 e o Provimento CSM nº 1625/2009, e no que couber, o CPC e o caput do artigo 335, do CP.  
RELAÇÃO DOS BENS MÓVEIS: LOTE 01: Um veículo Fiat Fiorino fl ex, ano 2011, gasolina/álcool, placa EIQ-2921, 
Renavam 00331095742, tipo furgão. Valor da Avaliação do Lote 01: R$ 18.000,00 (dezoito mil reais) para julho de 
2019. Débitos vinculados ao veículo no valor de R$ 961,37 e débitos junto ao Detran/SP no valor R$ 1.216,03 
(22/09/2020). LOTE 02: Um veículo Fiat Strada Working Ce, ano 2014, placa FQZ-1454, Renavam 01012235308, gaso-
lina/álcool. Valor da Avaliação do Lote 02: R$ 38.000,00 (trinta e oito mil reais) para julho de 2019. Débitos vinculados 
ao veículo no valor de R$ 5.100,56 e débitos junto ao Detran/SP no valor R$ 1.773,46 (22/09/2020). LOTE 05: 01 Arquivo 
deslizante (armário), Valor da Avaliação: R$ 1.000,00 (mil reais) para julho de 2019; 01 Conjunto de palets, Valor da 
Avaliação: R$ 500,00 (quinhentos reais) para julho de 2019; 01 Conjunto de arquivos deslizantes 3 módulos com 1000 
mts, Valor da Avaliação: R$ 2.000,00 (dois mil reais) para julho de 2019; 01 Conjunto de arquivos deslizantes 5 módulos 
com 2000 mts de profundidade, Valor da Avaliação: R$ 2.000,00 (dois mil reais) para julho de 2019; 03 arquivos módulos 
fi xos 1000 mts; Valor da Avaliação: R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) para julho de 2019; 01 Computador, nobreak, 
cabos e impressora; Valor da Avaliação: R$ 1.000,00 (mil reais) para julho de 2019; 05 Módulos fi xos com volantes; Valor 
da Avaliação: R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) para julho de 2019; 01 Estoque de componentes de peças para 
arquivos deslizantes; Valor da Avaliação: R$ 3.000,00 (três mil reais) para julho de 2019; 10 Aparelhos de ar-condiciona-
do; Valor da Avaliação: R$ 3.000,00 (três mil reais) para julho de 2019; 01 Maquina de afi ar ferramentas marca Sunlike; 
Valor da Avaliação: R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) para julho de 2019; 01 Armário com duas portas de cozinha; Valor 
da Avaliação: R$ 300,00 (trezentos reais) para julho de 2019; 01 Geladeira; Valor da Avaliação: R$ 150,00 (cento e cin-
quenta reais) para julho de 2019; 01 Forno micro-ondas; Valor da Avaliação: R$ 60,00 (sessenta reais) para julho de 2019; 
01 Furadeira de bancada; Valor da Avaliação: R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) para julho de 2019; 07 Bancadas de 
montagem; Valor da Avaliação: R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais) para julho de 2019; 04 Arquivos fi xos com ferra-
mentas de montagem diversas; Valor da Avaliação: R$ 4.000,00 (quatro mil reais) para julho de 2019; 01 Compressor de 
ar marca Bravo 140/BF/POL2-200 litros; Valor da Avaliação: R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para julho de 2019; 01 Lote de 
peças de arquivos deslizantes diversas; Valor da Avaliação: R$ 3.000,00 (três mil reais) para julho de 2019; 01 Compres-
sor de ar; Valor da Avaliação: R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para julho de 2019; 10 Estruturas fi xas porta palets; Valor da 
Avaliação: R$ 10.000,00 (dez mil reais) para julho de 2019; 01 Serra de fi ta – modelo Starret 220 V; Valor da Avaliação: 
R$ 10.000,00 (dez mil reais) para julho de 2019; 02 Compressor de ar Schutz 250 litros; Valor da Avaliação: R$ 10.000,00 
(dez mil reais) para julho de 2019; 05 Módulos fi xos; Valor da Avaliação: R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para julho de 2019; 
02 Módulos deslizantes 2000 mts de profundidade; Valor da Avaliação: R$ 4.000,00 (quatro mil reais) para julho de 2019; 
03 Módulos deslizantes com matérias primas; Valor da Avaliação: R$ 6.000,00 (seis mil reais) para julho de 2019; 02 
Ponteadeiras de aço marca Mirasoldas; Valor da Avaliação: R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para julho de 2019; 01 
Dobradeiras marca CNC Bysonic Xpert 100; Valor da Avaliação: R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) para julho de 2019; 
01 Pulsionadeira marca Muratec – Motorum  - 244 ez; Valor da Avaliação: R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais) 
para julho de 2019; 01 Empilhadeira marca Auxter – Yale; Valor da Avaliação: R$ 50.000,00 cinquenta mil reais) para julho 
de 2019; 02 Prensas elétricas marca Testa; Valor da Avaliação: R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) para julho de 2019; 01 
Dobradeira marca Calvi; Valor da Avaliação: R$ 15.000,00 (quinze mil reais) para julho de 2019; 02 Dobradeiras marca 
Newton – VM 30X3000MM; Valor da Avaliação: R$ 30.000,00 (trinta mil reais) para julho de 2019; 04 Módulos arquivos 
deslizantes de escritório; Valor da Avaliação: R$ 4.000,00 (quatro mil reais) para julho de 2019; 01 Impressora HP – mar-
ca Photo Smart; Valor da Avaliação: R$ 200,00 (duzentos reais) para julho de 2019; 01 Computador Dell; Valor da Avalia-
ção: R$ 600,00 (seiscentos reais) para julho de 2019; 02 Monitores; Valor da Avaliação: R$ 200,00 (duzentos reais) para 
julho de 2019; 04 Cpu´s; Valor da Avaliação: R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais) para julho de 2019; 01 Impressora 
folhas A3 – marca Brother; Valor da Avaliação: R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) para julho de 2019; 04 Cpu´s comple-
tas; Valor da Avaliação: R$ 2.000,00 (dois mil reais) para julho de 2019; 02 Impressora multifuncionais scanner; Valor da 
Avaliação: R$ 500,00 (quinhentos reais) para julho de 2019; 01 Módulo fi xo 3000; Valor da Avaliação: R$ 2.000,00 (dois 
mil reais) para julho de 2019; 04 Módulos deslizantes 1000; Valor da Avaliação: R$ 4.000,00 (quatro reais) para julho de 
2019; 04 Cadeiras Escritório; Valor da Avaliação: R$ 400,00 (quatrocentos reais) para julho de 2019; 01 Frigobar Eletrolux; 
Valor da Avaliação: R$ 110,00 (cento e dez reais) para julho de 2019; 01 Módulo fi xo guarda armas; Valor da Avaliação: 
R$ 1.000,00 (mil reais) para julho de 2019; 01 Módulo fi xo; Valor da Avaliação: R$ 1.000,00 (mil reais) para julho de 2019; 
02 Servidores; Valor da Avaliação: R$ 2.000,00 (dois mil reais) para julho de 2019; 01 Mesa em L.; Valor da Avaliação: R$ 
300,00 (trezentos reais) para julho de 2019; 01 Computador com monitor; Valor da Avaliação: R$ 500,00 (quinhentos 
reais) para julho de 2019; 02 Cadeiras; Valor da Avaliação: R$ 100,00 (cem reais) para julho de 2019; 04 Módulos arquivos 
deslizantes para documentos; Valor da Avaliação: R$ 4.000,00 (quatro mil reais) para julho de 2019; 01 mesa com 6 ca-
deira; Valor da Avaliação: R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais) para julho de 2019; 01 frigobar; Valor da Avaliação: R$ 
110,00 (cento e dez reais) para julho de 2019. Valor da Avaliação do Lote 05: R$ 1.087.580,00 (um milhão, oitenta e 
sete mil e quinhentos e oitenta reais) para julho de 2019. Valor Total da Avaliação dos Bens: R$ 1.143.580,00 (Um 
milhão cento e quarenta e três mil, quinhentos e oitenta reais) para julho de 2019. Os bens encontram-se na Rua 
Alvaro de Oliveira Soares, nº 1928/1942, Distrito Industrial, Tabapuã/SP (Endereço da Falida). Tabapuã/SP, 25 de março 
de 2021. Eu, diretora/escrivã, conferi e subscrevi. Dra. Patrícia da Conceição Santos - Juíza de Direito
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1ª Vara Cível do Foro da Comarca de Santo André/SP
EDITAL DE 1º, 2º E 3º LEILÃO e de intimação na FALÊNCIA DE: INDÚSTRIA MECÂNICA 
ABRIL LTDA., inscrita no CNPJ/MF sob o nº 47.828.991/0001-69, ABRIL SERVICE LTDA., 
inscrita no CNPJ/MF sob o nº 01.573.918/0001-92, ABRILMEC EXPORTAÇÃO, IMPORTA-

ÇÃO E SERVIÇOS INDUSTRIAIS MECÂNICOS LTDA., inscrita no CNPJ/MF sob o nº 07.017.533/0001-25, e COMBRAE 
- INDÚSTRIA, COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO - EIRELI, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 57.921.272/0001-
41, integrantes do “GRUPO ABRIL”, na pessoa da Administradora Judicial LASPRO CONSULTORES LTDA., ins-
crita no CNPJ/MF sob o nº 22.223.371/0001-75, representada por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO, inscrito na 
OAB/SP sob o nº 98.628; bem como do MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO na pessoa do seu Pro-
curador; e da PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE SÃO PAULO na pessoa do seu Procurador. O(A) Dr(a). 
Mariana Silva Rodrigues Dias Toyama Steiner, MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara Cível do Foro da Comarca de 
Santo André/SP, na forma da lei, FAZ SABER, aos que o presente Edital de 1º, 2º e 3º Leilão dos bens, virem ou dele 
conhecimento tiverem e interessar possa, que por este Juízo processam-se os autos da Falência de Empresários, So-
ciedades Empresárias, Microempresas e Empresas de Pequeno Porte ajuizado pelas empresas INDÚSTRIA MECÂ-
NICA ABRIL LTDA. e outras - Processo nº 1005006-70.2014.8.26.0554 - Controle nº 425/2014, e que foi designada a 
venda dos bens descritos abaixo, de acordo com as regras expostas a seguir: DOS BENS - Os bens móveis serão ven-
didos no estado em que se encontram. E o arrematante fi cará com o encargo de depositário dos bens. DA PUBLICAÇÃO 
DO EDITAL - O edital será publicado na rede mundial de computadores, no sítio do gestor www.megaleiloes.com.br, em 
conformidade com o disposto no art. 887, § 2º, do Código de Processo Civil, inclusive as fotos e a descrição detalhada 
dos bens a serem apregoados. DA VISITAÇÃO - Os interessados em vistoriar o bem deverão enviar solicitação por es-
crito ao e-mail visitacao@megaleiloes.com.br. Cumpre esclarecer que cabe ao responsável pela guarda dos bens autori-
zar o ingresso dos interessados, sendo que a visitação nem sempre será possível. Independente da realização da visita, 
a arrematação será por conta e risco do interessado. DO LEILÃO - O Leilão será realizado por MEIO ELETRÔNICO E 
PRESENCIAL, através do Portal www.megaleiloes.com.br,   o 1º Leilão terá início no dia 27/04/2021 às 10:00h e se en-
cerrará dia 07/05/2021 a partir das 10:00h, sucessivamente com intervalo de 30 segundos para cada lote, onde 
serão aceitos lances iguais ou superiores ao valor da avaliação; não havendo lance, seguir-se-á sem interrupção o 2º 
Leilão, que terá início no dia 07/05/2021 às 10:01h e se encerrará no dia 17/05/2021 a partir das 10:00h, sucessiva-
mente com intervalo de 30 segundos para cada lote, onde serão aceitos lances com no mínimo 50% (cinquenta por 
cento) do valor da avaliação, não havendo lance, seguir-se-á sem interrupção o 3º Leilão, que terá início no dia 
17/05/2021 às 10:01h e se encerrará no dia 27/05/2021 a partir das 10:00h, sucessivamente com intervalo de 30 
segundos para cada lote, onde serão aceitos os maiores lances ofertados, conforme preceitua o §3º-A do art. 142 da Lei 
11.101/05. DO CONDUTOR DO LEILÃO - O Leilão será conduzido pelo Leiloeiro Ofi cial Sr. Fernando José Cerello Gon-
çalves Pereira, matriculado na Junta Comercial do Estado de São Paulo - JUCESP sob o nº 844. DOS LANCES - Os 
lances poderão ser ofertados a partir do dia e hora de início do leilão pela rede de internet, através do Portal www.mega-
leiloes.com.br, ou de viva voz no dia do encerramento do leilão a partir das 9:00 horas no Auditório localizado na Alame-
da Santos, nº 787, 13º andar, conjunto 132 - Jd. Paulista - São Paulo/SP, em igualdade de condições. DOS DÉBITOS - Os 
bens serão apregoados sem quaisquer ônus, os quais serão de responsabilidade da massa falida, exceto se o arrema-
tante for: I - sócio da sociedade falida, ou sociedade controlada pelo falido; II - parente, em linha reta ou colateral, até o 
4º (quarto) grau, consanguíneo ou afi m, do falido ou de sócio da sociedade falida; III - identifi cado como agente do falido 
com o objetivo de fraudar a sucessão. Parágrafo Único: Correrão por conta do arrematante as despesas e os custos re-
lativos à desmontagem, remoção, transporte e transferência patrimonial dos bens arrematados. DA CAUÇÃO - O arrema-
tante dos Lotes cujo valor de arrematação exceda R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), deverá depositar 10% (dez por 
cento) do valor da arrematação no prazo de 24h (vinte e quatro horas) do encerramento do leilão para garantia do Juízo, 
e tal valor será abatido do saldo remanescente da arrematação, sendo que a quitação do preço deverá ocorrer em 24h 
(vinte e quatro horas) após o deferimento do lance pelo Juízo responsável. No caso de indeferimento do lance, o valor 
depositado poderá ser levantando integralmente pelo arrematante. DO PAGAMENTO - O arrematante deverá efetuar o 
pagamento do preço do bem arrematado, no prazo de até 24h (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. DA PRO-
POSTA - Os interessados poderão apresentar proposta de pagamento parcelado, encaminhando parecer por escrito para 
o e-mail: proposta@megaleiloes.com.br (Art. 895, I e II, CPC). A apresentação de proposta não suspende o leilão (Art. 
895, § 6º, CPC) e o pagamento do lance à vista sempre prevalecerá sobre o parcelado, ainda que mais vultoso (Art. 
895, § 7º, CPC). PENALIDADES PELO DESCUMPRIMENTO DAS PROPOSTAS - Em caso de atraso no pagamento de 
qualquer das prestações, incidirá multa de dez por cento sobre a soma da parcela inadimplida com as parcelas vincendas. 
DA COMISSÃO - O arrematante deverá pagar à MEGALEILOES GESTOR JUDICIAL, a título de comissão, o valor cor-
respondente a 5% (cinco por cento) sobre o preço de arrematação do bem. A comissão devida à Mega Leilões gestor 
judicial não está incluída no valor do lance e não será devolvida ao arrematante em nenhuma hipótese, salvo se a arre-
matação for desfeita por determinação judicial por razões alheias à vontade do arrematante e, deduzidas as despesas 
incorridas. DO PAGAMENTO DA COMISSÃO - O pagamento da comissão da MEGALEILÕES GESTOR JUDICIAL de-
verá ser realizado em até 24h (vinte e quatro horas) a contar do encerramento do leilão através de guia de depósito, que 
fi cará disponível no site do gestor ou será enviada por e-mail. Todas as regras e condições do Leilão estão disponí-
veis no Portal www.megaleiloes.com.br. A publicação deste edital supre eventual insucesso nas notifi cações pessoais 
e dos respectivos patronos. As demais condições obedecerão ao que dispõe a Lei 11.101/05 e o Provimento CSM nº 
1625/2009, e no que couber, o CPC e o caput do artigo 335, do CP. RELAÇÃO DOS BENS: LOTE Nº 01: 01 Prensa Hi-
dráulica de 04 Colunas Marca: Verson Cap.: 90 Ton. Dim.: Mesa: 2.540 X 3.500 mm. Valor da Avaliação deste lote: R$ 
130.000,00 (cento e trinta mil reais), para fevereiro de 2020. LOTE Nº 02: 01 Afi adora de Perfi s Marca: Mello. Valor da 
Avaliação deste lote: R$ 900,00 (novecentos reais), para fevereiro de 2020. LOTE Nº 03: 01 Prensa Hidráulica 04 
Colunas Marca: Rio Negro Cap.: 250 Ton. Dim.: Mesa: 2.450 X 3.000 mm. Valor da Avaliação deste lote: R$ 210.000,00 
(duzentos e dez mil reais), para fevereiro de 2020. LOTE Nº 04: 01 Prensa Hidráulica 04 Colunas Cap.: 100 Ton. Dim.: 
Mesa: 2.410 X 2.300 mm. Valor da Avaliação deste lote: R$ 100.000,00 (cem mil reais), para fevereiro de 2020. LOTE 
Nº 05: 01 Prensa Hidráulica 04 Colunas Cap.: 250 Ton. Valor da Avaliação deste lote: R$ 160.000,00 (cento e sessen-
ta mil reais), para fevereiro de 2020. LOTE Nº 07: 01 Gerador de Solda Marca: Bambozzi Modelo: TN-3B-45. Valor da 
Avaliação deste lote: R$ 300,00 (trezentos reais), para fevereiro de 2020. LOTE Nº 09: 01 Torre de Resfriamento 
Marca: Hidrotérmica. Valor da Avaliação deste lote: R$ 500,00 (quinhentos reais), para fevereiro de 2020. LOTE Nº 
10: 01 Afi adora de Ferramentas. Valor da Avaliação deste lote: R$ 300,00 (trezentos reais), para fevereiro de 2020. 
LOTE Nº 11: 01 Fresadora de Duplo Cabeçote Marca: Starrag. Valor da Avaliação deste lote: R$ 90.000,00 (noventa 
mil reais), para fevereiro de 2020. LOTE Nº 12: 01 Serra Circular Marca: Mazutti Modelo: SCE-1600 nº 92.385. Valor 
da Avaliação deste lote: R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais), para fevereiro de 2020. LOTE Nº 13: 01 Retifi -
ca Universal Marca: Rodmak. Valor da Avaliação deste lote: R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), para fevereiro 
de 2020. LOTE Nº 14: 01 Balança para Ponte Rolante Marca: Hydroscale Cap.: 5.000 Kg. Valor da Avaliação deste lote: 
R$ 300,00 (trezentos reais), para fevereiro de 2020. LOTE Nº 15: 01 Fresadora Marca: Kitamura Modelo: K-100 Serie: 
17.023. Valor da Avaliação deste lote: R$ 65.000,00 (sessenta e cinco mil reais), para fevereiro de 2020. LOTE Nº 
16: 01 Mesa Desempeno em Ferro. Valor da Avaliação deste lote: R$ 1.000,00 (hum mil reais), para fevereiro de 
2020. LOTE Nº 18: 48 Bancadas Diversas. Valor da Avaliação deste lote: R$ 4.800,00 (quatro mil e oitocentos reais), 
para fevereiro de 2020. LOTE Nº 19: 09 Arquivos de Aço com 04 Gavetas. Valor da Avaliação deste lote: R$ 1.080,00 
(hum mil e oitenta reais), para fevereiro de 2020. LOTE Nº 20: 01 Arquivo de Aço com 02 Gavetas. Valor da Avaliação 
deste lote: R$ 60,00 (sessenta reais), para fevereiro de 2020. LOTE Nº 21: 08 Mesas de Madeira em L de Escritório. 
Valor da Avaliação deste lote: R$ 640,00 (seiscentos e quarenta reais), para fevereiro de 2020. LOTE Nº 22: 03 
Paleteiras Cap.: 2.000 Kg. Valor da Avaliação deste lote: R$ 330,00 (trezentos e trinta reais), para fevereiro de 2020. 
LOTE Nº 23: 03 Mesas de Ferro. Valor da Avaliação deste lote: R$ 240,00 (duzentos e quarenta reais), para feverei-
ro de 2020. LOTE Nº 24: 24 Mesas de Madeiras de Escritório. Valor da Avaliação deste lote: R$ 1.680,00 (hum mil, 
seiscentos e oitenta reais), para fevereiro de 2020. LOTE Nº 25: 39 Bancadas de Ferro. Valor da Avaliação deste 
lote: R$ 2.340,00 (dois mil, trezentos e quarenta reais), para fevereiro de 2020. LOTE Nº 26: 01 Mesa de Refeitório 
em Madeira com 06 Banquetas. Valor da Avaliação deste lote: R$ 70,00 (setenta reais), para fevereiro de 2020. LOTE 
Nº 27: 08 Painéis Elétricos em Ferro. Valor da Avaliação deste lote: R$ 800,00 (oitocentos reais), para fevereiro de 
2020. LOTE Nº 28: 02 Armários em Ferro com 04 Portas. Valor da Avaliação deste lote: R$ 180,00 (cento e oitenta 
reais), para fevereiro de 2020. LOTE Nº 29: 27 Armários Diversos. Valor da Avaliação deste lote: R$ 2.160,00 (dois 
mil, cento e sessenta reais), para fevereiro de 2020. LOTE Nº 30: 01 Armário de Escritório com 16 Gavetas. Valor da 
Avaliação deste lote: R$ 110,00 (cento e dez reais), para fevereiro de 2020. LOTE Nº 31: 04 Roupeiros em Ferro com 
08 Portas. Valor da Avaliação deste lote: R$ 400,00 (quatrocentos reais), para fevereiro de 2020. LOTE Nº 32 (anti-
go lote 09 do leilão encerrado em 21/02/2019): 01 MANDRILHADORA Floor Type marca Schiess. Valor da Avaliação 
deste lote: R$ 110.000,00 (cento e dez mil reais), para junho de 2018. LOTE Nº 33 (antigo lote 15 do leilão encerra-
do em 21/02/2019): 01 Eletroerosão de penetração Engemax CDM 700 (60 A). Valor da Avaliação deste lote: R$ 
18.000,00 (dezoito mil reais), para junho de 2018. LOTE Nº 34 (antigo lote 29 do leilão encerrado em 21/02/2019): 
01 Desempeno de ferro M-82680. Valor da Avaliação deste lote: R$ 700,00 (setecentos reais), para junho de 2018. 
LOTE Nº 35 (antigo lote 11 do leilão encerrado em 18/09/2019): 01 Retifi ca Cilíndrica Donobat 800 RP. Valor da Ava-
liação deste lote: R$ 14.000,00 (quatorze mil reais), para abril de 2019. LOTE Nº 36 (antigo lote 09 do leilão encer-
rado em 18/09/2019): 02 FURADEIRAS Radial Nardini FRN60 x 2000 Cincinatti (Cariton). Valor da Avaliação deste 
lote: R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais), para abril de 2019. Valor Total da Avaliação dos Bens: R$ 958.890,00 
(novecentos e cinquenta e oito mil, oitocentos e noventa reais). Os bens se encontram na Avenida Nevada, nº 333 
- Santo André/SP. Santo André, 12 de março de 2021. Eu, diretora/escrivã, conferi e subscrevi. Dr(a). Mariana Silva 
Rodrigues Dias Toyama Steiner - Juiz(a) de Direito
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EDITAL DE LEILÃO, para INTIMAÇÃO e conhecimento de todos os interessados, na venda dos bens móveis abaixo 
descritos, pertencentes à FALÊNCIA DE LABCLIM DIAGNÓSTICOS LABORATORIAIS LTDA., CNPJ sob nº 
04.996.269/0001-20), representada pela Administradora Judicial nomeada RV3 CONSULTORES LTDA (DR. RONALDO 
VASCONCELOS), CREDORES, FALIDO, MINISTÉRIO PÚBLICO E FAZENDAS PÚBLICAS. Processo nº 1011315-
37.2019.8.26.0068. A DRA. RENATA BITTENCOURT COUTO DA COSTA, MM. Juíza de Direito da 4ª Vara Cível da 
Comarca de Barueri/SP, na forma da lei, FAZ SABER, que por este Juízo processam-se os autos FALÊNCIA DE LAB-
CLIM DIAGNÓSTICOS LABORATORIAIS LTDA. O leilão será realizado com fulcro na Lei nº 14.112/2020 e Prov. CSM 
1625/2009 do TJSP, através do site TM LEILÕES (www.tmleiloes.com.br), portal de leilões, com escritório situado à Praça 
Dom José Gaspar, nº 134, conjunto 142 – São Paulo/SP, e-mail: thais@tmleiloes.com.br, levará a público, leilão de venda 
e arrematação na modalidade on-line com 1ª Leilão que terá início em 03/05/2021 às 14:00 horas, encerrando-se no 
dia 21/05/2021 às 14:00 horas, onde serão aceitos lances com valor igual ou superior ao que corresponde a 100% do 
valor de avaliação, não havendo licitantes se iniciará o 2ª Leilão em 21/05/2021 às 14:01 horas, encerrando-se no dia 
26/05/2021 às 15:00 horas, onde serão aceitos lances COM valor igual ou superior a 50% de avaliação. CONDUÇÃO DO 
LEILÃO: O leilão será conduzido pela leiloeira Thais Silva Moreira de Sousa, devidamente matriculada na JUCESP sob 
nº 1.050, e-mail: thais@tmleiloes.com.br. DESCRIÇÃO DOS BENS: LOTE 1: DESCRIÇÃO: TML - 050 MICROOSCOPIO 
SEM MARCA APARENTE (etiquetado como “fora de uso”). QTD: 1. VALOR UND: R$ 4.900,00. VALOR TOTAL: R$ 
4.900,00. VALOR DE AVALIAÇÃO: R$ 4.900,00 (quatro mil e novecentos). VALOR CORRESPONDENTE À 50% DA 
AVALIAÇÃO: R$ 2.450,00 (dois mil quatrocentos e cinquenta reais). LOTE 2: DESCRIÇÃO: TML - 051 MICROOSCOPIO 
(BIOFOCUS). QTD: 1. VALOR UND: R$ 4.900,00. VALOR TOTAL: R$ 4.900,00. VALOR DE AVALIAÇÃO: R$ 4.900,00 
(quatro mil e novecentos). VALOR CORRESPONDENTE À 50% DA AVALIAÇÃO: R$ 2.450,00 (dois mil quatrocentos e 
cinquenta reais). LOTE 3: DESCRIÇÃO: TML - 052 MICROÓSCOPIO NIKON ALPHAFHOT. QTD: 1. VALOR UND: R$ 
4.900,00. VALOR TOTAL: R$ 4.900,00. VALOR DE AVALIAÇÃO: R$ 4.900,00 (quatro mil e novecentos). VALOR COR-
RESPONDENTE À 50% DA AVALIAÇÃO: R$ 2.450,00 (dois mil quatrocentos e cinquenta reais). LOTE 4: DESCRIÇÃO: 
TML - 053 MICROÓSCOPIO NIKON ALPHAFHOT. QTD: 1. VALOR UND: R$ 4.900,00. VALOR TOTAL: R$ 4.900,00. 
VALOR DE AVALIAÇÃO: R$ 4.900,00 (quatro mil e novecentos). VALOR CORRESPONDENTE À 50% DA AVALIAÇÃO: 
R$ 2.450,00 (dois mil quatrocentos e cinquenta reais). LOTE 5: DESCRIÇÃO: TML - 054 MICROOSCOPIO NIKON ECLIP-
SE E1100. QTD: 1. VALOR UND: R$ 4.900,00. VALOR TOTAL: R$ 4.900,00. VALOR DE AVALIAÇÃO: R$ 4.900,00 
(quatro mil e novecentos). VALOR CORRESPONDENTE À 50% DA AVALIAÇÃO: R$ 2.450,00 (dois mil quatrocentos e 
cinquenta reais). LOTE 6: DESCRIÇÃO: TML - 055 MICROOSCOPIO NIKON ECLIPSE E1100. QTD: 1. VALOR UND: R$ 
4.900,00. VALOR TOTAL: R$ 4.900,00. VALOR DE AVALIAÇÃO: R$ 4.900,00 (quatro mil e novecentos). VALOR COR-
RESPONDENTE À 50% DA AVALIAÇÃO: R$ 2.450,00 (dois mil quatrocentos e cinquenta reais). LOTE 7: DESCRIÇÃO: 
TML - 056 MICROOSCÓPIO NIKON ECLIPSE E1100 (etiquetado como “fora de uso”). QTD: 2. VALOR UND: R$ 4.900,00. 
VALOR TOTAL: R$ 9.800,00. VALOR DE AVALIAÇÃO: R$ 9.800,00 (nove mil e oitocentos reais). VALOR CORRESPON-
DENTE À 50% DA AVALIAÇÃO: R$ 4.900,00 (quatro mil e novecentos). LOTE 8: DESCRIÇÃO: TML - 057 MICROTOME 
SPENCER. QTD: 1. VALOR UND: R$ 4.900,00. VALOR TOTAL: R$ 4.900,00. VALOR DE AVALIAÇÃO: R$ 4.900,00 
(quatro mil e novecentos). VALOR CORRESPONDENTE À 50% DA AVALIAÇÃO: R$ 2.450,00 (dois mil quatrocentos e 
cinquenta reais). LOTE 9: DESCRIÇÃO: TML - 065 REFRIGERADOR/ CAMARA FRIA - 1 PORTA. QTD: 1. VALOR UND: 
R$ 4.000,00. VALOR TOTAL: R$ 4.000,00. VALOR DE AVALIAÇÃO: R$ 4.000,00 (quatro mil). VALOR CORRESPONDEN-
TE À 50% DA AVALIAÇÃO: R$ 2.000,00 (dois mil reais). LOTE 10: INTEGRALIDADE DOS BENS MÓVEIS: DESCRIÇÃO: 
TML - 002 ARMARIO ALTO DUAS PORTAS. QTD: 12. VALOR UND: R$ 20,00. VALOR TOTAL: R$ 240,00. DESCRIÇÃO: 
TML - 003 ARMARIO BAIXO DUAS PORTAS. QTD: 49. VALOR UND: R$ 10,00. VALOR TOTAL: R$ 490,00. DESCRIÇÃO: 
TML - 004 ARMARIO BAIXO FIXO. QTD: 1. VALOR UND: R$ 10,00. VALOR TOTAL: R$ 10,00. DESCRIÇÃO: TML - 005 
ARMARIO CORTA FOGO. QTD: 1. VALOR UND: R$ 50,00. VALOR TOTAL: R$ 50,00. DESCRIÇÃO: TML - 006 ARMARIO 
EMBUTIDO. QTD: 1. VALOR UND: R$ 10,00. VALOR TOTAL: R$ 10,00. DESCRIÇÃO: TML - 007 ARMARIO GAVETEIRO 
BAIXO. QTD: 1. VALOR UND: R$ 5,00. VALOR TOTAL: R$ 5,00. DESCRIÇÃO: TML - 008 ARQUIVO. QTD: 4. VALOR 
UND: R$ 12,50. VALOR TOTAL: R$ 50,00. DESCRIÇÃO: TML - 009 AUTOCLAVE VERTICAL. QTD: 1. VALOR UND: R$ 
450,00. VALOR TOTAL: R$ 450,00. DESCRIÇÃO: TML - 010 AUTOTECHNICON DUO TISSUE PROCESSOR. QTD: 1. 
VALOR UND: R$ 230,00. VALOR TOTAL: R$ 230,00. DESCRIÇÃO: TML - 011 BANCADA - GRANITO. QTD: 1. VALOR 
UND: R$ 45,00. VALOR TOTAL: R$ 45,00. DESCRIÇÃO: TML - 012 BANCADA BAIXA. QTD: 83. VALOR UND: R$ 10,00. 
VALOR TOTAL: R$ 830,00. DESCRIÇÃO: TML - 013 BEBEDOURO INOX. QTD: 1. VALOR UND: R$ 8,00. VALOR TOTAL: 
R$ 8,00. DESCRIÇÃO: TML - 014 CADEIRA CAIXA ALTA. QTD: 36. VALOR UND: R$ 22,00. VALOR TOTAL: R$ 792,00. 
DESCRIÇÃO: TML - 015 CADEIRA DE ESCRITORIO /RODINHAS. QTD: 55. VALOR UND: R$ 15,00. VALOR TOTAL: R$ 
825,00. DESCRIÇÃO: TML - 016 CADEIRA DIVERSAS. QTD: 24. VALOR UND: R$ 10,00. VALOR TOTAL: R$ 240,00. 
DESCRIÇÃO: TML - 017 CAFETEIRA. QTD: 3. VALOR UND: R$ 33,00. VALOR TOTAL: R$ 99,00. DESCRIÇÃO: TML - 
018 CAPELA DE EXAUSTÃO. QTD: 2. VALOR UND: R$ 330,00. VALOR TOTAL: R$ 660,00. DESCRIÇÃO: TML - 019 
CARRINHO DE FERRO PARA TRANSPORTE DE CAIXAS. QTD: 1. VALOR UND: R$ 50,00. VALOR TOTAL: R$ 50,00. 
DESCRIÇÃO: TML - 020 CARRINHO EM INOX PARA TRANSPORTE DE LIXO. QTD: 1. VALOR UND: R$ 120,00. VALOR 
TOTAL: R$ 120,00. DESCRIÇÃO: TML - 021 CENTRÍFUGAS. QTD: 6. VALOR UND: R$ 25,00. VALOR TOTAL: R$ 
150,00. DESCRIÇÃO: TML - 022 CONES DE SINALIZAÇÃO. QTD: 19. VALOR UND: R$ 2,50. VALOR TOTAL: R$ 47,50. 
DESCRIÇÃO: TML - 023 DROP WASHER (MARCA SEAC). QTD: 1. VALOR UND: R$ 130,00. VALOR TOTAL: R$ 130,00. 
DESCRIÇÃO: TML - 024 EQUIPAMENTO COM INVERSOR DE FREQUENCIA MISTRAL 3000 E. QTD: 1. VALOR UND: 
R$ 50,00. VALOR TOTAL: R$ 50,00. DESCRIÇÃO: TML - 025 EQUIPAMENTO DE BANHO HISTOLOGICO “BANHO 
MARIA”. QTD: 1. VALOR UND: R$ 35,00. VALOR TOTAL: R$ 35,00. DESCRIÇÃO: TML - 026 ESTANTES DE AÇO. QTD: 
3. VALOR UND: R$ 14,00. VALOR TOTAL: R$ 42,00. DESCRIÇÃO: TML - 027 ESTUFA DE CULTURA. QTD: 4. VALOR 
UND: R$ 1.680,00. VALOR TOTAL: R$ 1.680,00. DESCRIÇÃO: TML - 028 ESTUFA DE CULTURA BACTERIOLOGICA. 
QTD: 1. VALOR UND: R$ 1.680,00. VALOR TOTAL: R$ 1.680,00. DESCRIÇÃO: TML - 029 EXTINTORES. QTD: 4. VA-
LOR UND: R$ 5,00. VALOR TOTAL: R$ 20,00. DESCRIÇÃO: TML - 030 FILTRO DE ÁGUA. QTD: 1. VALOR UND: R$ 
40,00. VALOR TOTAL: R$ 40,00. DESCRIÇÃO: TML - 031 FLUXO LÂMINAR. QTD: 2. VALOR UND: R$ 10,00. VALOR 
TOTAL: R$ 20,00. DESCRIÇÃO: TML - 032 FRIGOBAR. QTD: 2. VALOR UND: R$ 70,00. VALOR TOTAL: R$ 140,00. 
DESCRIÇÃO: TML - 033 GABINETE PIA BRANCO. QTD: 8. VALOR UND: R$ 20,00. VALOR TOTAL: R$ 160,00. DES-
CRIÇÃO: TML - 034 GAVETEIRO. QTD: 11. VALOR UND: R$ 5,00. VALOR TOTAL: R$ 55,00. DESCRIÇÃO: TML - 035 
GELADEIRA. QTD: 7. VALOR UND: R$ 125,00. VALOR TOTAL: R$ 875,00. DESCRIÇÃO: TML - 036 IMPRESSORA HP 
LASER JET P3015. QTD: 6. VALOR UND: R$ 50,00. VALOR TOTAL: R$ 300,00. DESCRIÇÃO: TML - 037 LIXEIRA 
GRANDE 50 LITROS. QTD: 1. VALOR UND: R$ 10,00. VALOR TOTAL: R$ 10,00. DESCRIÇÃO: TML - 038 LIXEIRA 
PEQUENA 20 LITROS. QTD: 4. VALOR UND: R$ 5,00. VALOR TOTAL: R$ 20,00. DESCRIÇÃO: TML - 039 LIXEIRAS 
DIVERSAS DE ESCRITORIO. QTD: 61. VALOR UND: R$ 2,50. VALOR TOTAL: R$ 152,50. DESCRIÇÃO: TML - 040 
LOTE COM APROXIMADAMENTE 18 APARELHOS DE AR-CONDICIONADO. QTD: 18. VALOR UND: R$ 200,00. VA-
LOR TOTAL: R$ 3.600,00. DESCRIÇÃO: TML - 041 LOTE COM APROXIMADAMENTE 26 COMPUTADORES. QTD: 26. 
VALOR UND: R$ 35,00. VALOR TOTAL: R$ 910,00. DESCRIÇÃO: TML - 042 LOTE DE COMPUTADORES (EMBALA-
DOS/ SEM UTILIZAÇÃO) (AVARIADOS S/ HD). QTD: LOTE. VALOR UND: -. VALOR TOTAL: R$ 250,00. DESCRIÇÃO: 
TML - 043 LOTE DE CPU´S (AVARIADOS S/ HD). QTD: LOTE. VALOR UND: -. VALOR TOTAL: R$ 100,00. DESCRIÇÃO: 
TML - 045 MESA CENTRAL GRANDE. QTD: 1. VALOR UND: R$ 100,00. VALOR TOTAL: R$ 100,00. DESCRIÇÃO: TML 
- 046 MESA COM CADEIRAS FIXA. QTD: 6. VALOR UND: R$ 20,00. VALOR TOTAL: R$ 120,00. DESCRIÇÃO: TML - 047 
MESA ESCRITORIO. QTD: 18. VALOR UND: R$ 10,00. VALOR TOTAL: R$ 180,00. DESCRIÇÃO: TML - 048 MESA RE-
DONDA. QTD: 1. VALOR UND: R$ 15,00. VALOR TOTAL: R$ 15,00. DESCRIÇÃO: TML - 049 MICRO-ONDAS. QTD: 2. 
VALOR UND: R$ 25,00. VALOR TOTAL: R$ 50,00. DESCRIÇÃO: TML - 058 PIA. QTD: 1. VALOR UND: R$ 20,00. VALOR 
TOTAL: R$ 20,00. DESCRIÇÃO: TML - 059 PIA ACOPLADA EM CABINETE. QTD: 1. VALOR UND: R$ 30,00. VALOR 
TOTAL: R$ 30,00. DESCRIÇÃO: TML - 060 PIA EM INOX. QTD: 2. VALOR UND: R$ 35,00. VALOR TOTAL: R$ 70,00. 
DESCRIÇÃO: TML - 061 POLTRONAS. QTD: 2. VALOR UND: R$ 40,00. VALOR TOTAL: R$ 80,00. DESCRIÇÃO: TML - 
062 PRATELEIRAS. QTD: 2. VALOR UND: R$ 15,00. VALOR TOTAL: R$ 30,00. DESCRIÇÃO: TML - 063 PRATELEIRAS 
(2,00 x 2,50). QTD: 3. VALOR UND: R$ 25,00. VALOR TOTAL: R$ 75,00. DESCRIÇÃO: TML - 064 QUADRO DECORA-
TIVO. QTD: 2. VALOR UND: R$ 15,00. VALOR TOTAL: R$ 30,00. TML - 066 SIRIO S READER (MARCA SEAC). QTD: 1. 
VALOR UND: R$ 130,00. VALOR TOTAL: R$ 130,00. DESCRIÇÃO: TML - 067 SOFÁ 3 LUGARES. QTD: 1. VALOR UND: 
R$ 150,00. VALOR TOTAL: R$ 150,00. DESCRIÇÃO: TML - 068 SORVALL T 6000D. QTD: 2. VALOR UND: R$ 800,00. 
VALOR TOTAL: R$ 1.600,00. DESCRIÇÃO: TML - 069 TELEFONE SEM FIO. QTD: 17. VALOR UND: R$ 5,00. VALOR 
TOTAL: R$ 85,00. DESCRIÇÃO: TML - 070 TELEFONE SIMPLES. QTD: 2. VALOR UND: R$ 3,00. VALOR TOTAL: R$ 
6,00. DESCRIÇÃO: TML - 071 TELEVISOR AOC. QTD: 1. VALOR UND: R$ 50,00. VALOR TOTAL: R$ 50,00. DESCRI-
ÇÃO: TML - 072 TELEVISOR SAMSUNG. QTD: 1. VALOR UND: R$ 55,00. VALOR TOTAL: R$ 55,00. DESCRIÇÃO: TML 
- 073 URYXXON 300. QTD: 3. VALOR UND: R$ 200,00. VALOR TOTAL: R$ 600,00. DESCRIÇÃO: TML - 074 VENTILA-
DORES. QTD: 3. VALOR UND: R$ 15,00. VALOR TOTAL: R$ 45,00. DESCRIÇÃO: TML - 075 CABINES PARA SERVI-
DOR. QTD: 2. VALOR UND: R$ 20,00. VALOR TOTAL: R$ 40,00. DESCRIÇÃO: TML - 076 LOTE COM APROXIMADA-
MENTE 22 SWITCHS. QTD: 22. VALOR UND: R$ 5,00. VALOR TOTAL: R$ 110,00. DESCRIÇÃO: TML - 077 MONITO-
RES. QTD: 2. VALOR UND: R$ 10,00. VALOR TOTAL: R$ 20,00. DESCRIÇÃO: TML - 078 POWER EDGE R420. QTD: 3. 
VALOR UND: R$ 15,00. VALOR TOTAL: R$ 45,00. DESCRIÇÃO: TML - 079 POWER EDGE T610. QTD: 1. VALOR UND: 
R$ 20,00. VALOR TOTAL: R$ 20,00. VALOR DE AVALIAÇÃO: R$ 19.427,00 (dezenove mil e quatrocentos e vinte e sete 
reais). VALOR CORRESPONDENTE À 50% DA AVALIAÇÃO: R$ 9.713,50 (nove mil e setecentos e treze reais e cinquen-
ta centavos). Os bens serão vendidos no estado de conservação em que se encontram, sem garantias, constituindo ônus 
do interessado verificar suas condições antes das datas designadas para alienação judicial eletrônica. LANCES ON-LINE: 
O leilão em questão terá início no dia 03/05/2021 às 14:00 horas, e se encerrará no dia 26/05/2021 às 15:00. Serão 
captados lances on-line através do site: www.tmleiloes.com.br. Os interessados deverão estar cadastrados e habilitados 
na plataforma digital mencionada com pelo menos 1 (uma) hora de antecedência ao final do leilão. Qualquer forma de 
proposta/lance apresentado será conduzido para apreciação da MM. Juíza. DA VISITAÇÃO: Constitui ônus dos interes-
sados examinar os bens a serem apregoados. As visitas, só serão autorizadas mediante cadastro prévio no site: www.
tmleiloes.com.br. Após a realização do cadastro, deverão ser agendadas através do e-mail: contato@tmleiloes.com.br, ou 
pelo telefone (11) 3237-0069. As visitas somente serão autorizadas até 2 (dois) dias antes da data de abertura do leilão. 
DA PUBLICAÇÃO DO EDITAL: O edital será publicado na rede mundial de computadores, no sítio da leiloeira www.
tmleiloes.com.br em conformidade com o disposto no artigo 887, § 2º, do Código de Processo Civil, inclusive as fotos e 
descrições detalhadas do bem. DO INCREMENTO: O incremento somente poderá ser alterado pela Leiloeira. Qualquer 
usuário que de alguma maneira altere os valores do incremento, ou utilize as ferramentas do site para tumultuar o pregão, 
terá o seu cadastro bloqueado, além de ficar impedido de participar de outros leilões. DA DESISTÊNCIA: Em caso de não 
pagamento ou desistência da arrematação, o bem passará automaticamente ao 2º participante do leilão, tal qual somente 
terá a arrematação garantida após a realização do pagamento. DO LANCE CONDICIONAL: Os lances que não atingirem 
o valor mínimo de venda serão recebidos condicionalmente, ficando sujeitos a posterior aprovação do Juízo responsável, 
desde que prestada caução pelo ofertante de 20% (vinte por cento) do lance ofertado, através de depósito judicial, no 
prazo de 24 (vinte e quatro) horas após o encerramento do pregão. DOS DÉBITOS: Os bens serão vendidos livres e de-
sembaraçados de qualquer ônus e não haverá sucessão do arrematante nas obrigações do devedor – (“aquisição originá-
ria”), inclusive as de natureza tributária e trabalhista, de acordo com art. 141, da Lei 11.101/2005, exceto se o arrematan-
te for: (i) sócio da sociedade falida, ou sociedade controlada pelo falido; (ii) parente, em linha reta ou colateral, até o 4º 
grau, consanguíneo ou afim, do falido ou de sócio da sociedade falida; ou, (iii) identificado como agente do falido com 
objetivo de fraudar a sucessão. Todas as providências e despesas relativas à transferência e vistoria do bem são de 
responsabilidade do arrematante. PAGAMENTO E RECIBO DE ARREMATAÇÃO: O pagamento deverá ser efetuado à 
vista. Caso não haja licitantes, o recebimento de propostas condicionais será levado para apreciação do MM. Juízo. O 
preço do bem arrematado deverá ser depositado através de guia de depósito judicial do Banco do Brasil, em favor do 
juízo da causa, no prazo de 24 horas da arrematação. Decorrido o prazo sem que o arrematante tenha realizado o depó-
sito, tal informação será encaminhada ao MM. Juízo competente para a aplicação das medidas legais cabíveis. Obs.: O 
não pagamento da arrematação acarretará ao pagamento de 10% (dez por cento) de multa sob o valor do lanço, 
além do pagamento integral da comissão da leiloeira. COMISSÃO: A comissão devida à leiloeira será de 5% (cinco 
por cento) sobre o valor da arrematação, comissão esta não incluída no valor do lance vencedor, deverá ser paga direta-
mente a leiloeira (artigo 17 do Provimento CSM n. 1625/2009), que será paga pelo arrematante, e não será devolvida em 
nenhuma hipótese, salvo se a arrematação for desfeita por determinação judicial ou por razões alheias à vontade do arre-
matante, e deduzidas as despesas incorridas. DÚVIDAS E ESCLARECIMENTOS: Pessoalmente, junto ao Ofício onde 
tramita a ação ou através do Tel.: (11) 3237-0069, e-mail: contato@tmleiloes.com.br, ou ainda no endereço da leiloeira 
situada na Praça Dom José Gaspar, nº 134, 14º andar – São Paulo/SP. Ficam todos os CREDORES, MINISTÉRIO PÚ-
BLICO, FAZENDAS PÚBLICAS, ADMINISTRADOR JUDICIAL, FALIDO E DEMAIS INTERESSADOS, INTIMADOS, do 
leilão judicial. Não constam nos autos recursos ou causas pendentes de julgamento. Por devidos efeitos legais, é expedi-
do o presente edital, que será publicado pela Imprensa Oficial do Estado e afixado por extrato, no lugar de costume, na 
forma da lei. DRA. RENATA BITTENCOURT COUTO DA COSTA - Juíza de Direito
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*Os horários aqui considerados são sempre os horários de Brasília/DF. EDITAL DE LEILÃO, para INTIMAÇÃO e conhe-
cimento de todos os interessados, na venda dos bens abaixo descritos, pertencentes à FALÊNCIA DE UNIVERSO VI-
TREO LTDA. EPP, representada pela Administradora Judicial nomeada LASPRO CONSULTORES LTDA., CREDORES, 
FAZENDAS PÚBLICAS E MINISTÉRIO PÚBLICO. Processo nº 1013085-82.2019.8.26.0224. A DRA. NATÁLIA SCHIER 
HINCKEL, MM. Juíza de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Guarulhos do Estado de São Paulo, na forma da lei, FAZ 
SABER, que por este Juízo processam-se os autos da FALÊNCIA DE UNIVERSO VITREO LTDA. EPP. O leilão será 
realizado com fulcro na Lei nº 14.112/2020 e Prov. CSM 1625/2009 do TJSP, através do site TM LEILÕES (www.tmleiloes.
com.br), portal de leilões, com escritório situado à Praça Dom José Gaspar, nº 134, conjunto 142 – São Paulo/SP, e-mail: 
thais@tmleiloes.com.br, levará a público, leilão de venda e arrematação na modalidade on-line com 1ª PRAÇA no dia 
29/04/2021 às 14:01 horas, encerrando-se no dia 14/05/2021 às 14:00 horas, onde serão aceitos lances com valor igual 
ou correspondendo a 100% da avaliação, e não havendo licitantes se iniciará a 2ª PRAÇA no dia 14/05/2021 às 14:01 
horas, encerrando-se no dia 31/05/2021 às 14:00 horas, onde serão aceitos lances com valor igual ou superior a 50% 
de avaliação. CONDUÇÃO DO LEILÃO: O leilão será conduzido pela leiloeira, Thais Silva Moreira de Sousa, devidamen-
te matriculada na JUCESP sob nº 1.050, e-mail: thais@tmleiloes.com.br. DESCRIÇÃO DOS BENS: LOTE 1 - QTD - 1 
VEÍCULO. DESCRIÇÃO: GM - CELTA 3 PORTAS SUPER. ANO: 2002/ 03. COR: PRATA. PLACA: DHV-1750. RENAVAM: 
00787520845. VALOR TOTAL DE AVALIAÇÃO: R$ 8.200,80 (oito mil e duzentos reais e oitenta centavos). VALOR COR-
RESPONDENTE À 50% DA AVALIAÇÃO: R$ 4.100,40 (quatro mil e cem reais e quarenta centavos) LOTE 2 - QTD - 1 
VEÍCULO. DESCRIÇÃO: FORD - COURIER L 1.6 FLEX. ANO: 2008/ 08. COR: VERMELHA. PLACA: DUO-5038. RENA-
VAM: 00966242556. VALOR TOTAL DE AVALIAÇÃO: R$ 13.970,40 (treze mil novecentos e setenta reais e quarenta 
centavos). VALOR CORRESPONDENTE À 50% DA AVALIAÇÃO: R$ 6.985,20 (seis mil, novecentos e oitenta e cinco reais 
e vinte centavos). LOTE 3 - QTD - 1 VEÍCULO. DESCRIÇÃO: HAFEI TOWNER PICKUP – JUNIOR. ANO: 2011/ 11. COR: 
PRATA. PLACA: EYJ – 2088. RENAVAM: 00346489571. VALOR TOTAL DE AVALIAÇÃO: R$ 11.559,20 (onze mil quinhen-
tos e cinquenta e nove e vinte centavos). VALOR CORRESPONDENTE À 50% DA AVALIAÇÃO: R$ 5.779,60 (cinco mil, 
setecentos e setenta e nove reais e sessenta centavos). LOTE 4 - QTD - 1. TIPO: MÓVEIS. DESCRIÇÃO: BANCADA 
FERCAR COM 2 GAVETAS MADEIRA (AZUL). AVALIAÇÃO: R$ 250,00. QTD - 1. TIPO: MÓVEIS. DESCRIÇÃO: BANCA-
DA CMB COM 1 GAVETA MADEIRA (AZUL). AVALIAÇÃO: R$ 250,00. QTD - 1. TIPO: MÓVEIS. DESCRIÇÃO: CADEIRA 
GIRATÓRIA DE COURO. AVALIAÇÃO: R$ 20,00. QTD - 1. TIPO: MÓVEIS. DESCRIÇÃO: SOFÁ DOIS LUGARES DE 
COURO. AVALIAÇÃO: R$ 50,00. QTD - 1. TIPO: MÓVEIS. DESCRIÇÃO: MICRO-ONDAS ELECTROLUX (BRANCO). 
AVALIAÇÃO: R$ 30,00. QTD - 1 CX. TIPO: MÓVEIS. DESCRIÇÃO: CAIXA CONTENDO EPI’S. AVALIAÇÃO: R$ 35,00. 
QTD - 1. TIPO: MÓVEIS. DESCRIÇÃO: BEBEDOURO BEGEL (BRANCO). AVALIAÇÃO: R$ 10,00. QTD - 6. TIPO: MÓ-
VEIS. DESCRIÇÃO: GAVETAS. AVALIAÇÃO: R$ 24,00. QTD - 1 CX. TIPO: MÓVEIS. DESCRIÇÃO: CAIXA CONTENDO 
13 TUBOS DE SILICONE. AVALIAÇÃO: R$ 45,00. QTD - 1. TIPO: MÓVEIS. DESCRIÇÃO: GAVETEIRO PLÁSTICO. 
AVALIAÇÃO: R$ 5,00. QTD - 1. TIPO: MÓVEIS. DESCRIÇÃO: SACOLA COM CAPACETES DE PROTEÇÃO. AVALIA-
ÇÃO: R$ 25,00. QTD - 1. TIPO: MÓVEIS. DESCRIÇÃO: SACOLA CONTENDO CAIXINHAS ORGANIZADORAS. AVALIA-
ÇÃO: R$ 30,00. QTD - 1. TIPO: MÓVEIS. DESCRIÇÃO: SACOLA CONTENDO ACESSÓRIOS PARA CAPACETE. AVA-
LIAÇÃO: R$ 20,00. QTD - 2. TIPO: MÓVEIS. DESCRIÇÃO: MESA EM FORMATO “L” DESMONTADAS. AVALIAÇÃO: R$ 
40,00. QTD - 5. TIPO: MÓVEIS. DESCRIÇÃO: CADEIRA FIXAS. AVALIAÇÃO: R$ 25,00. QTD - 3. TIPO: MÓVEIS. DES-
CRIÇÃO: CADEIRAS COM RODINHAS. AVALIAÇÃO: R$ 15,00. QTD - 3. TIPO: MÓVEIS. DESCRIÇÃO: ESCADAS DE 
ALUMÍNIO. AVALIAÇÃO: R$ 90,00. QTD - 1 CX. TIPO: MÓVEIS. DESCRIÇÃO: CAIXA COM DOIS ROLOS DE ESCOVAS 
PARA VEDAÇÃO. VALIAÇÃO: R$ 30,00. QTD - 3. TIPO: MÓVEIS. DESCRIÇÃO: VENTOSAS PARA TRANSPOTES DE 
VIDRO. AVALIAÇÃO: R$ 90,00. QTD - 1. TIPO: MÓVEIS. DESCRIÇÃO: BANCADA DE FERRAMENTA VERMELHA. 
AVALIAÇÃO: R$ 200,00. QTD - 1 MALOTE. TIPO: MÓVEIS. DESCRIÇÃO: 2 - PARAFUSADEIRAS MAKITA. AVALIAÇÃO: 
R$ 300,00. TIPO: MÓVEIS. DESCRIÇÃO: 3 - PARAFUSADEIRAS DEWALT. AVALIAÇÃO: R$ 330,00. QTD - 1 MALOTE. 
TIPO: MÓVEIS. DESCRIÇÃO: 6 - PISTOLAS PARA APLICAÇÃO DE SILICONE. AVALIAÇÃO: R$ 36,00. TIPO: MÓVEIS. 
DESCRIÇÃO: 2 - SACOLAS CONTENDO CINTAS DE EPI´S. AVALIAÇÃO: R$ 50,00. QTD - 1 CX. TIPO: MÓVEIS. DES-
CRIÇÃO: CAIXA COM DIVERSAS FERRAMENTAS: SERROTE, CHAVES DE FENDA, DISCOS DE SERRAS. AVALIA-
ÇÃO: R$ 55,00. QTD - 3. TIPO: MÓVEIS. DESCRIÇÃO: PERFIS DE ALUMÍNIO. AVALIAÇÃO: R$ 15,00. QTD - 2. TIPO: 
MÓVEIS. DESCRIÇÃO: MESA COM 3 GAVETAS. AVALIAÇÃO: R$ 40,00. QTD - 2. TIPO: MÓVEIS. DESCRIÇÃO: MESA 
COM ÁRMARIO DE 2 PORTAS. AVALIAÇÃO: R$ 50,00. QTD - 1. TIPO: MÓVEIS. DESCRIÇÃO: ARQUIVO COM 4 GA-
VETAS. AVALIAÇÃO: R$ 30,00. QTD - 1. TIPO: MÓVEIS. DESCRIÇÃO: ARMÁRIO BAIXO COM 1 PORTA. AVALIAÇÃO: 
R$ 25,00. QTD - 2. TIPO: MÓVEIS. DESCRIÇÃO: FURADEIRAS MILWAUKEE. AVALIAÇÃO: R$ 300,00. QTD - 3. TIPO: 
MÓVEIS. DESCRIÇÃO: PRUMOS E NÍVEIS A LASER DEWALT. AVALIAÇÃO: R$ 250,00. QTD - 3 CX. TIPO: MÓVEIS. 
DESCRIÇÃO: CAIXAS DE FERRAMENTAS CONTENDO DIVERSOS UTENSÍLIOS FERCAR. AVALIAÇÃO: R$ 250,00. 
QTD - 1 CX. TIPO: MÓVEIS. DESCRIÇÃO: CAIXA COM 2 TECLADOS, CD- ROW EXTEMO E SUPORTE DE NOTE-
BOOK. AVALIAÇÃO: R$ 120,00. QTD - 1. TIPO: MÓVEIS. DESCRIÇÃO: CAIXA COM 2 ROLOS DE ESCOVA DE VEDA-
ÇÃO. AVALIAÇÃO: R$ 30,00. QTD - 1. TIPO: MÓVEIS. DESCRIÇÃO: CAIXA DE BORRACHAS DE VEDAÇÃO. AVALIA-
ÇÃO: R$ 20,00. QTD - 1. TIPO: MÓVEIS. DESCRIÇÃO: CAIXA DE ROLDANAS BOX. AVALIAÇÃO: R$ 10,00. QTD - 2. 
TIPO: MÓVEIS. DESCRIÇÃO: MALETAS DE ALUMÍNIO, COM ROLDANAS E DIVERSOS ROLAMENTOS. AVALIAÇÃO: 
R$ 55,00. QTD - 1. TIPO: MÓVEIS. DESCRIÇÃO: MALETA PLÁSTICA PRETA, COM SERRINHAS E BROCAS. AVALIA-
ÇÃO: R$ 25,00. QTD - 1. TIPO: MÓVEIS. DESCRIÇÃO: CAIXA COM BUCHAS DE FIXAÇÃO. AVALIAÇÃO: R$ 15,00. 
QTD - 14. TIPO: MÓVEIS. DESCRIÇÃO: CAIXOTES PLÁSTICOS, COM ROLDANAS DE ENVIDRAÇAMENTO E ACES-
SÓRIOS. AVALIAÇÃO: R$ 45,00. QTD - 2. TIPO: MÓVEIS. DESCRIÇÃO: BALDES CONTENDO ACESSORIOS DIVER-
SOS. AVALIAÇÃO: R$ 55,00. QTD - 1 MALOTE. TIPO: MÓVEIS. DESCRIÇÃO: 3 - FURADEIRAS BLACK & DECKER. 
AVALIAÇÃO: R$ 450,00. TIPO: MÓVEIS. DESCRIÇÃO: 1 - FURADEIRA BOSH. AVALIAÇÃO: R$ 150,00. TIPO: MÓVEIS. 
DESCRIÇÃO: 1 - FURADEIRA MILWAUKEE. AVALIAÇÃO: R$ 150,00. QTD - 1. TIPO: MÓVEIS. DESCRIÇÃO: SACO 
PRETO, COM 10 VENTOSAS DE TRANSPORTE DE VIDRO. AVALIAÇÃO: R$ 300,00. QTD - 2. TIPO: MÓVEIS. DES-
CRIÇÃO: PLAINAS BLACK & DECKER. AVALIAÇÃO: R$ 150,00. QTD - 1. TIPO: MÓVEIS. DESCRIÇÃO: PLAINA MIL-
WAUKEE. AVALIAÇÃO: R$ 150,00. QTD - 1. TIPO: MÓVEIS. DESCRIÇÃO: SACOLA COM CORDAS. AVALIAÇÃO: R$ 
25,00. QTD - 1 CX. TIPO: MÓVEIS. DESCRIÇÃO: PARAFUSADEIRA E ACESSÓRIOS MAKITA. AVALIAÇÃO: R$ 200,00. 
QTD - 1 CX. TIPO: MÓVEIS. DESCRIÇÃO: 1 POLITRIZ MAKITA MAKITA. AVALIAÇÃO: R$ 250,00. QTD - TIPO: MÓVEIS. 
DESCRIÇÃO: DIVERSAS BROCAS. AVALIAÇÃO: R$ 25,00. QTD - TIPO: MÓVEIS. DESCRIÇÃO: 1 - TERMOMETRO 
AVARIADO. AVALIAÇÃO: R$ 5,00. QTD - 1 CX. TIPO: MÓVEIS. DESCRIÇÃO: CAIXA CONTENDO ESCOVA DE VEDA-
ÇÃO. AVALIAÇÃO: R$ 30,00. QTD - 1 CX. TIPO: MÓVEIS. DESCRIÇÃO: CAIXA COM 1 MANGUEIRA. AVALIAÇÃO: R$ 
10,00. QTD - 1 CX. TIPO: MÓVEIS. DESCRIÇÃO: CAIXA DE PAPELÃO COM FITAS ADESIVAS. AVALIAÇÃO: R$ 25,00. 
QTD - 1 CX. TIPO: MÓVEIS. DESCRIÇÃO: CAIXA COM REBITE, PROTETORES AURICULARES E PARAFUSOS VÁ-
RIADOS. AVALIAÇÃO: R$ 22,00. QTD - 3 CX. TIPO: MÓVEIS. DESCRIÇÃO: CAIXA COM PEÇAS DE REPOSIÇÃO 
PARA VIDRAÇARIA (DIVERSOS). AVALIAÇÃO: R$ 45,00. QTD - 2. TIPO: MÓVEIS. DESCRIÇÃO: SACOS DE ESTOPA. 
AVALIAÇÃO: R$ 4,00. QTD - 1. TIPO: MÓVEIS. DESCRIÇÃO: SACO DE BICO DE SILICONE. AVALIAÇÃO: R$ 22,00. 
QTD - 1 CX. TIPO: MÓVEIS. DESCRIÇÃO: CAIXA COM OCULOS DE EPI´S. AVALIAÇÃO: R$ 60,00. QTD - 1 CX. TIPO: 
MÓVEIS. DESCRIÇÃO: CAIXA DE BICOS DE SILICONE. AVALIAÇÃO: R$ 20,00. QTD - 1 CX. TIPO: MÓVEIS. DESCRI-
ÇÃO: CAIXA COM COPOS E GUARDANAPOS DESCARTÁVEIS. AVALIAÇÃO: R$ 15,00. QTD - 1. TIPO: MÓVEIS. 
DESCRIÇÃO: LOTE DE PERFIS DE ALUMÍNIO VÁRIADOS. AVALIAÇÃO: R$ 150,00. QTD - 37. TIPO: MÓVEIS. DES-
CRIÇÃO: CORTINAS PERSIANAS ROLÔ TAMANHOS VARIADOS. AVALIAÇÃO: R$ 1.295,00. QTD - 1. TIPO: MÓVEIS. 
DESCRIÇÃO: SACOLA COM CINTAS EPI. AVALIAÇÃO: R$ 40,00. QTD - 1. TIPO: MÓVEIS. DESCRIÇÃO: SACOLA 
COM FIOS PARA EXTENSÃO. AVALIAÇÃO: R$ 20,00. QTD - 1. TIPO: MÓVEIS. DESCRIÇÃO: CAIXA COM CORDAS, 
FIOS E CORRENTES. AVALIAÇÃO: R$ 25,00. QTD - 3. TIPO: MÓVEIS. DESCRIÇÃO: TELEFONES COM FIO INTEL-
BRAS. AVALIAÇÃO: R$ 15,00. QTD - 1. TIPO: MÓVEIS. DESCRIÇÃO: CADEIRA FIXA. AVALIAÇÃO: R$ 5,00. QTD - 2. 
TIPO: MÓVEIS. DESCRIÇÃO: CPU´S DELL OPTIPLEX 760. AVALIAÇÃO: R$ 60,00. QTD - 1. TIPO: MÓVEIS. DESCRI-
ÇÃO: CPU DELL OPTIPLEX 740. AVALIAÇÃO: R$ 30,00. QTD - 1. TIPO: MÓVEIS. DESCRIÇÃO: IMPRESSORA EPSON 
L495. AVALIAÇÃO: R$ 40,00. QTD - 1. TIPO: MÓVEIS. DESCRIÇÃO: ESTABILIZADOR APC. AVALIAÇÃO: R$ 5,00. QTD 
- 1. TIPO: MÓVEIS. DESCRIÇÃO: MALOTE COM FIOS P/ EXTENSÃO. AVALIAÇÃO: R$ 50,00. QTD - 1. TIPO: MÓVEIS. 
DESCRIÇÃO: SACOLA CONTENDO ESCOVA P/ VEDAÇÃO. AVALIAÇÃO: R$ 30,00. QTD - 1. TIPO: MÓVEIS. DESCRI-
ÇÃO: MALETA DE BORRACHA. AVALIAÇÃO: R$ 10,00. QTD - 1. TIPO: MÓVEIS. DESCRIÇÃO: SERRA ESQUADRIA 
LS10 MAKITA. AVALIAÇÃO: R$ 350,00. QTD - 1. TIPO: MÓVEIS. DESCRIÇÃO: SERRA ESQUADRIA DEWALT. AVALIA-
ÇÃO: R$ 350,00. QTD - 1. TIPO: MÓVEIS. DESCRIÇÃO: MONITOR DELL. AVALIAÇÃO: R$ 25,00. QTD - 1. TIPO: MÓ-
VEIS. DESCRIÇÃO: MONITOR LG. AVALIAÇÃO: R$ 25,00. QTD - 1. TIPO: MÓVEIS. DESCRIÇÃO: NÍVEL A LASER 
AUTOMÁTICO CTPOHR. AVALIAÇÃO: R$ 250,00. QTD - 1. TIPO: MÓVEIS. DESCRIÇÃO: PRUMO/ NÍVEL A LASER 
ELETRONICO DEWALT. AVALIAÇÃO: R$ 250,00. QTD - 1. TIPO: MÓVEIS. DESCRIÇÃO: SACOLA COM ACESSÓRIOS 
DE INFORMATICA. AVALIAÇÃO: R$ 22,00. QTD - 1. TIPO: MÓVEIS. DESCRIÇÃO: MESA DE VIDRO (OBS: TAMPO NO 
CÔMODO 1) TAMPO NO 1º CÔMODO. AVALIAÇÃO: R$ 25,00. QTD - 1. TIPO: MÓVEIS. DESCRIÇÃO: SACO COM 
ESCOVA DE BORRACHA PARA VEDAÇÃO. AVALIAÇÃO: R$ 15,00. QTD - 1 CX. TIPO: MÓVEIS. DESCRIÇÃO: COM-
PENSADOS DE MADEIRA TAMANHOS DIVERSOS. AVALIAÇÃO: R$ 20,00. LOTE DE VIDROS LAMINADOS (DISCRI-
MINADOS DETALHADAMENTE A SEGUIR) – VIDRO LAMINADO INCOLOR (5+5) 10mm: QTD - 2. MEDIDA 
485x1015mm. QTD - 1. MEDIDA 432x1015mm. QTD - 6. MEDIDA 481x1960mm. QTD - 5. MEDIDA 481x2145mm. QTD 
- 2. MEDIDA 1308x452mm. QTD - 1. MEDIDA 1431x420mm. QTD - 1. MEDIDA 1000x583mm. QTD - 1. MEDIDA 
625x842mm. QTD - 8. MEDIDA 467x2007mm. QTD - 1. MEDIDA 560x2007mm. QTD - 1. MEDIDA 470x2007mm. QTD - 6. 
MEDIDA 457x2008mm. QTD - 2. MEDIDA 519x2008mm. QTD - 2. MEDIDA 519x1191mm. QTD - 1. MEDIDA 1000x466mm. 
QTD - 1. MEDIDA 619x855mm. QTD - 1. MEDIDA 470x855mm. QTD - 1. MEDIDA 470x855mm. QTD - 2. MEDIDA 
449x1052mm. QTD - 3. MEDIDA 372x2000mm. QTD - 20. MEDIDA 528x2023mm. QTD - 1. MEDIDA 1336x528mm. QTD 
- 1. MEDIDA 517x2008mm. QTD - 10. MEDIDA 573x1860mm. QTD - 2. MEDIDA 528x1860mm. QTD - 2. MEDIDA 
470x855mm. QTD - 1. MEDIDA 619x855mm. QTD - 2. MEDIDA 484x1984mm. QTD - 6. MEDIDA 483x1984mm. QTD - 1. 
MEDIDA 488x1984mm. QTD - 1. MEDIDA 500x2000mm. LAMINADO INCOLOR (4+4) 8mm: QTD. – 2. 475x855mm. EX-
TRA CLEAR (8mm) TEMPERADO PINTADO BRANCO: QTD - 2 - 536x777mm. EXTRA CLEAR(6mm) TEMPERADO 
PINTADO BEGE QTD. 1 - 1200X500mm. INCOLOR (6mm) TEMPERADO PINTADO BRANCO: QTD. 1 - 1080X1090mm. 
INCOLOR (8mm) TEMPERADO C/ PELICULA JATEADA: QTD. 1 - 198X1257mm. QTD. 1 - 2182x500mm. QTD. 1 - 
632x1989mm. QTD. 1 - 625x2032mm. INCOLOR (8mm) TEMPERADO. ITEM -. ITEM - QTD. 2 - 195X903mm. BRONZE 
(8mm) TEMPERADO: QTD. 4 - 443X1890mm. TEMPERADO INCOLOR (8mm): QTD. 1 - 532X695mm. QTD. 1 - 
450x2045mm. QTD. 1 - 331x1980mm.QTD. 1 - 1900x250mm: QTD. 1 - 1922x308mm: QTD. 1 - 11895x600mm. QTD. 1 - 
670x1870mm. QTD. 1 - 1990X560mm. QTD. 1 - 470X2000mm. QTD. 1 - 500x2080mm. QTD. 5 - 522x1975mm. QTD. 1 
- 711x1892mm. QTD. 1 - 2182x500mm. QTD. 1 - 2147x500mm. QTD. 1 - 2040x647mm. BOX PADRÃO (811m) PELICULA 
JATEADA: QTD. 2 - 450 (Porta). QTD. 5 - 400 (Fixo). QTD. 3 - 400 (Porta). QTD. 1 - 350 (Fixo). BOX PADRÃO INCOLOR 
(8mm): QTD. 8 - 400 (Porta). QTD. 6 - 350 (Porta). QTD. 5 - 350 (Fixo). QTD. 4 - 300 (Porta). QTD. 1 - 300 (Fixo). QTD. 1 
- 200 (Fixo). QTD. 5 - 600 (Porta). QTD. 1 - 800 (Porta). QTD. 8 - 550 (Porta). QTD. 6 - 550 (Fixo). QTD. 6 - 600 (Fixo). 
QTD.4 - 500 (Fixo). QTD.2 - 400 (Fixo). VALOR TOTAL DE AVALIAÇÃO: R$ 13.605,00 (treze mil e seiscentos e cinco 
reais). VALOR CORRESPONDENTE Á 50% DA AVALIAÇÃO: R$ 6.802,50 (seis mil, oitocentos e dois reais e cinquenta 
centavos). 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 alienação judicial. DA PUBLICAÇÃO DO EDITAL: 
O edital será publicado na rede mundial de computadores, no sítio da leiloeira www.tmleiloes.com.br em conformidade 
com o disposto no artigo 887, § 2º, do Código de Processo Civil, inclusive as fotos e descrições detalhadas do bem. 
LANCES ON-LINE: O leilão em questão terá início no dia 29/04/2021 às 14:00 horas, e se encerrará no dia 31/05/2021 
às 14:00. Serão captados lances on-line através do site: www.tmleiloes.com.br. Os interessados deverão estar cadastra-
dos e habilitados na plataforma digital mencionada com pelo menos 1 (uma) hora de antecedência ao início do leilão. 
Qualquer forma de proposta/lance apresentado será conduzido para apreciação da MM. Juíza. DA INTEGRALIDADE: 
Salienta-se que os lances auferidos na integralidade terão preferência sob os demais lances. DO INCREMENTO: O incre-
mento somente poderá ser alterado pela Leiloeira. Qualquer usuário que de alguma maneira altere os valores do incre-
mento, ou utilize as ferramentas do site para tumultuar o pregão, terá o seu cadastro bloqueado, além de ficar impedido 
de participar de outros leilões. DA DESISTÊNCIA: Em caso de não pagamento ou desistência da arrematação, o bem 
passará automaticamente ao 2º participante do leilão, tal qual somente terá a arrematação garantida após a realização do 
pagamento. DA VISITAÇÃO: Constitui ônus dos interessados examinar os bens a serem apregoados. As visitas, só serão 
autorizadas mediante cadastro prévio no site: www.tmleiloes.com.br. Após a realização do cadastro, deverão ser agenda-
das através do e-mail: contato@tmleiloes.com.br, ou pelo telefone (11) 3237-0069. As visitas somente serão autorizadas 
até 2 (dois) dias antes da data de abertura do leilão. DOS DÉBITOS: Os bens serão vendidos livres e desembaraçados 
de qualquer ônus e não haverá sucessão do arrematante nas obrigações do devedor – (“aquisição originária”), inclusive 
as de natureza tributária e trabalhista, de acordo com art. 141, da Lei 11.101/2005, exceto se o arrematante for: (i) sócio 
da sociedade falida, ou sociedade controlada pelo falido; (ii) parente, em linha reta ou colateral, até o 4º grau, consanguí-
neo ou afim, do falido ou de sócio da sociedade falida; ou, (iii) identificado como agente do falido com objetivo de fraudar 
a sucessão. Todas as providências e despesas relativas à transferência e vistoria do imóvel são de responsabilida-
de do arrematante. PAGAMENTO E RECIBO DE ARREMATAÇÃO: O pagamento deverá ser efetuado à vista. O preço 
do bem arrematado deverá ser depositado em juízo, através de guia judicial do Banco do Brasil, no prazo de 24 horas da 
arrematação. Decorrido o prazo sem que o arrematante tenha realizado o depósito, tal informação será encaminhada ao 
MM. Juízo competente para a aplicação das medidas legais cabíveis. Caso não haja licitantes, o recebimento de propos-
tas condicionais será levado para apreciação do MM. Juízo. Obs.: O não pagamento da arrematação acarretará ao 
pagamento de 10% (dez por cento) de multa sob o valor do lance, além do pagamento integral da comissão da 
leiloeira. COMISSÃO: A comissão devida à leiloeira será de 5% (cinco por cento) sob o valor da arrematação. Salienta-
-se que a comissão não está incluída no valor do lance vencedor, e deverá ser paga diretamente a leiloeira (artigo 17 do 
Provimento CSM n. 1625/2009) pelo arrematante. Os valores pagos referentes a comissão não serão devolvidos em ne-
nhuma hipótese, salvo se a arrematação for desfeita por determinação judicial ou por razões alheias à vontade do arre-
matante, e deduzidas as despesas incorridas. DÚVIDAS E ESCLARECIMENTOS: Pessoalmente, junto ao Ofício onde 
tramita a ação ou através do Tel.: (11) 3237-0069, e-mail: contato@tmleiloes.com.br, ou ainda no endereço da leiloeira 
situada na Praça Dom José Gaspar, nº 134, 14º andar – São Paulo/SP. Ficam todos os CREDORES, MINISTÉRIO PÚ-
BLICO, FAZENDAS PÚBLICAS, ADMINISTRADOR JUDICIAL, FALIDA E DEMAIS INTERESSADOS, INTIMADOS, do 
leilão judicial. Não constam nos autos recursos ou causas pendentes de julgamento. Por devidos efeitos legais, é expedi-
do o presente edital, que será publicado pela Imprensa Oficial do Estado e afixado por extrato, no lugar de costume, na 
forma da lei. DRA. NATÁLIA SCHIER HINCKEL - Juíza de Direito

 

Mais Informações: (11) 3237-0069
www.thaismoreiraleiloes.com.br

3ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE GUARULHOS/SP

EDITAL DE PRAÇA - Processo nº 0007848-45.2019.8.26.0625 – Executado: POUR LA VIE 
ECO SOCIEDADE INCORPORADORA LTDA (CNPJ/MF Nº 13.326.313/0001-80) – Exequente: 
MARCOS DE SOUZA PEIXOTO E WAGNER DE CARVALHO MENDES – Interessado: 
BBIF MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS LP (CNPJ/MF 
Nº 11.003.181/0001-26); ROSEMAR LADEIRA MIRANDA (CPF/MF Nº 400.592.198-15) E 

OUTROS. O 1º leilão terá início em 07/06/2021 a partir das 14h00min com encerramento às 14h00min em 10/06/2021 
com lances a partir do valor de avaliação atualizada. Caso não haja lance no 1º Leilão, seguirá sem interrupção o 
2º leilão que se encerrará em 30/06/2021 a partir das 14h00min, com lances a partir de 85% (oitenta e cinco por 
cento) da avaliação atualizada. BEM: Terreno com perspectiva de empreendimento residencial previsto com uma 
área construída composta de 02 blocos designados Torre 1 e Torre 2, contendo cada uma além do subsolo, pavimento 
térreo e cobertura, 25 pavimentos, contendo um total de 200 apartamentos e 336 vagas de garagem, com total de área 
construída de 26.000m², localizado a Avenida Garcilio da Costa Ferreira, nº 1, Piracangua – Taubaté/ SP. Objeto da 
Matrícula nº 104.719, do Cartório de Registro de Imóveis de Taubaté/SP. Para consultar o edital na íntegra e outras 
informações, acesse www.webleiloes.com.br. 

www.webleiloes.com.br







 
  



                  

                   
    



                       



                   

  

                     





       
 

                  


                  

              
                    





EXTRATO DE LEILÃO ELETRÔNICO JUDICIAL
A Dra. Daniela Nudeliman Guiguet Leal, MM. Juíza de Direito da 02ª Vara Cível do Foro da Comarca de Barueri/SP, na forma da 
lei, FAZ SABER, que será realizado leilão público pela Gestora HASTA VIP, por MEIO ELETRÔNICO, através do Portal www.
hastavip.com.br, conduzido por seu Leiloeiro Ofi cial, Sr. Eduardo Jordão Boyadjian, matriculado na JUCESP sob o nº 464, 
do móvel nos autos da ação de – Cumprimento de sentença, processo n°: 0016813-68.2018.8.26.0068, que BRADESCO 
SAÚDE S/A move em face de FABRIKA 7 EVENTOS EIRELI atual denominação social SUEHTAM–ADMINISTRAÇÃO DE BENS 
PRÓPRIOS LTDA, em 1º LEILÃO com início no dia 21/05/2021, às 09:00hs, e encerramento no dia 21/05/2021, a partir das 
17:00hs. VALOR DO LANCE MÍNIMO: R$ 26.382,88 (vinte seis mil, trezentos e oitenta e dois reais e oitenta e oito centavos), 
correspondente ao valor da avaliação. Caso não haja licitantes, seguirá sem interrupção até o 2º LEILÃO com início no dia 
21/05/2021, às 17:01hs, e encerramento no dia 11/06/2021, a partir das 17:00hs. VALOR DO LANCE MÍNIMO: R$ 13.191,44 
(treze mil, cento e noventa e um reais e quarenta e quatro centavos), correspondente a 50% do valor da avaliação, tudo 
conforme o Provimento 1625/2009. Descrição do bem: VEÍCULO MARCA I/BMW, MODELO 3301 VB31, ano de fabricação 
2006, ano modelo 2007, cor prata, RENAVAM 00893045608, placa DOO-0117. O Edital completo e seus anexos estão à 
disposição dos interessados no website da Gestora HASTA VIP. Maiores informações poderão ser obtidas pelo E-mail 
contato@hastavip.com.br ou (11) 3093-5251. São Paulo, 12 de abril de 2021.

www.hastavip.com.br 11 3093-5251

Anuncie: 
11. 3729-6600  

comercial@gazetasp.com.br

3ª Vara Cível do Foro da Comarca de Sertãozinho – SP
EDITAL DE LEILÃO ÚNICO e intimação na FALÊNCIA DE UNI-SYSTEMS DO BRASIL 
LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 00.488.073/0001-74, na pessoa da Administradora 
Judicial COMPASSO ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 

20.276.841/001-33. O Dr. Nemércio Rodrigues Marques, MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível do Foro da Comarca 
de Sertãozinho/SP, na forma da lei, FAZ SABER, aos que o presente Edital de Leilão Único dos bens móveis, virem ou 
dele conhecimento tiverem e interessar possa, que por este Juízo processam-se os autos da Falência de Empresários, 
Sociedades Empresáriais, Microempresas e Empresas de Pequeno Porte ajuizada por UNI-SYSTEMS DO BRA-
SIL LTDA - processo nº 1007706-16.2016.8.26.0597 – controle nº 2244/2016, e que foi designada a venda dos bens 
descritos abaixo, de acordo com as regras expostas a seguir: DOS BENS MÓVEIS - Os bens móveis serão vendidos 
no estado em que se encontram, sem garantia, constituindo ônus da parte interessada verifi car suas condições antes 
das datas designadas para as alienações judiciais eletrônicas, e o arrematante fi cará com o encargo de depositário dos 
bens. DA PUBLICAÇÃO DO EDITAL - O edital será publicado na rede mundial de computadores, no sítio do gestor www.
megaleiloes.com.br, em conformidade com o disposto no art. 887, § 2º, do Código de Processo Civil, inclusive as fotos 
e a descrição detalhada dos bens a serem apregoados. DA VISITAÇÃO - Os interessados em vistoriar os bens deverão 
enviar solicitação por escrito ao e-mail visitacao@megaleiloes.com.br. Cumpre esclarecer que cabe ao responsável pela 
guarda do bem autorizar o ingresso dos interessados, sendo que a visitação nem sempre será possível. Independente da 
realização da visita, a arrematação será por conta e risco do interessado. O Leilão Único terá início no dia 26/04/2021 às 
15:00h e se encerrará dia 26/05/2021 às 15:00h, onde serão aceitos lances a partir de 50% (sessenta por cento) do valor 
de avaliação, equivalente à R$ 104.295,50. DO CONDUTOR DO LEILÃO – O Leilão será conduzido pelo Leiloeiro Ofi cial 
Sr. Fernando José Cerello Gonçalves, matriculado na Junta Comercial do Estado de São Paulo – JUCESP sob o nº 844. 
DOS LANCES - Os lances poderão ser ofertados a partir do dia e hora de início do leilão pela rede de internet, através 
do Portal www.megaleiloes.com.br, ou de viva voz no dia do encerramento do leilão a partir das 14:00 horas no Auditório 
localizado na Alameda Santos, nº 787, 13º andar, conjunto 132 – Jd. Paulista – São Paulo/SP, em igualdade de condições. 
DOS DÉBITOS – Os bens móveis serão apregoados sem quaisquer ônus, sejam débitos IPVA ou taxas (aquisição origi-
nária), os quais serão de responsabilidade da massa falida, exceto se o arrematante for: I - sócio da sociedade falida, ou 
sociedade controlada pelo falido; II - parente, em linha reta ou colateral, até o 4º (quarto) grau, consanguíneo ou afi m, do 
falido ou de sócio da sociedade falida; III - identifi cado como agente do falido com o objetivo de fraudar a sucessão. Pará-
grafo Único: Correrão por conta do arrematante as despesas e os custos relativos à desmontagem, remoção, transporte 
e transferência patrimonial dos bens arrematados. DO PAGAMENTO - O arrematante deverá efetuar o pagamento do 
preço dos bens arrematados, no prazo de até 24h (vinte e quatro horas) após o deferimento do lance, através de guia de 
depósito judicial em favor do Juízo responsável, sob pena de se desfazer a arrematação. DA PROPOSTA - Os interessa-
dos poderão apresentar proposta de pagamento parcelado, encaminhando parecer por escrito para o e-mail: proposta@
megaleiloes.com.br (Art. 895, I e II, CPC). A apresentação de proposta não suspende o leilão (Art. 895, § 6º, CPC) e 
o pagamento do lance à vista sempre prevalecerá sobre o parcelado, ainda que mais vultoso (Art. 895, § 7º, CPC). 
PENALIDADES PELO DESCUMPRIMENTO DAS PROPOSTAS - Em caso de atraso no pagamento de qualquer das 
prestações, incidirá multa de dez por cento sobre a soma da parcela inadimplida com as parcelas vincendas. DA COMIS-
SÃO – O arrematante deverá pagar à MEGALEILOES GESTOR JUDICIAL, a título de comissão, o valor correspondente 
a 5% (cinco por cento) sobre o preço de arrematação dos bens. A comissão devida à Mega Leilões gestor judicial não 
está incluída 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 e, deduzidas as despesas incorridas. DO 
PAGAMENTO DA COMISSÃO - O pagamento da comissão da MEGALEILÕES GESTOR JUDICIAL deverá ser realizado 
em até 24h (vinte e quatro horas) a contar do encerramento do leilão, através de guia de depósito, que fi cará disponível 
no site do gestor ou será enviada por e-mail. Todas as regras e condições do Leilão estão disponíveis no Portal www.
megaleiloes.com.br. A publicação deste edital supre eventual insucesso nas notifi cações pessoais e dos respectivos 
patronos. As demais condições obedecerão ao que dispõe a Lei 11.101/05 e o Provimento CSM nº 1625/2009, e no que 
couber, o CPC e o caput do artigo 335, do CP. RELAÇÃO DOS BENS: LOTE ÚNICO: 01 Sistema de Dosagem Química 
DOSITEC, mod. DDP/P3/375 SD. Valor: R$ 64.234,00; 01 Sistema de Dosagem Química DOSITEC, mod. DDm-1 SD. 
Valor: R$ 22.480,00; 01 Compressor de Ar tipo Parafuso INGERSOLL RAND, mod. R75i A110, vazão 478 Pcm, 7,5 Bar, 
Motor 100 HP. Valor: R$ 52.800,00; 01 Secador de Ar INGERSOLL RAND, mod. TD 570, capac. 570/970 PCM, 16 Bar. 
Valor: R$ 23.297,00; 01 Pré-fi ltro coalescente 1 mícron INGERSOLL RAND, mod. F-985 IG, conexão 2” NPT, vazão 7 Bar, 
985 m3/h. Valor: R$ 2.147,00; 01 Pós-fi ltro coalescente 0,01 mícron INGERSOLL RAND, mod. F-985 IG, conexão 2” NPT, 
vazão 7 Bar, 985 m3/h. Valor: R$ 2.147,00; 01 Reservatório de ar comprimido vertical INGERSOLL RAND, capac. 2000 l., 
pressão máx. 12,13 Pmta. Valor: R$ 16.000,00; e 01 Reservatório de ar comprimido vertical INGERSOLL RAND, capac. 
4000 l., pressão máx. 11,68 Pmta. Valor: R$ 25.486,00. Valor da Avaliação do Lote Único: R$ 208.591,00 (duzentos e 
oito mil, quinhentos e noventa e um reais) para maio de 2018. Os Bens encontram-se na Rodovia Antônio Machado 
Sant’Anna, 149 – Distrito Industrial, Sertãozinho/SP. Sertãozinho, 24 de março de 2021. Eu, , diretora/escrivã, conferi e 
subscrevi. Dr. Nemércio Rodrigues Marques - Juiz de Direito

(11) 3149-4600                                                  www.megaleiloes.com.br
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