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Morte de Henry faz Brasil 
relembrar caso Nardoni
Há 13 anos, Isabella Nardoni, então com 
5 anos, foi morta pelo próprio pai e pela 
madrasta; caso teve comoção nacional

Há um mês, o Brasil acompanha 
em choque as notícias sobre a mor-
te do menino Henry Borel. O pa-
drasto do garoto, o vereador cario-
ca Dr. Jairinho, e a mãe Monique 

Medeiros estão presos, suspeitos 
do crime. As circunstâncias da 
morte do garoto, de 4 anos, � zeram 
com que muitos brasileiros relem-
brassem o caso Nardoni. ESTADO/A3

Câmara volta a 
debater prisão 
em 2ª instância
A Câmara dos Deputados reinsta-
lou nesta quinta-feira (15) comis-
são especial que discute a Propos-
ta de Emenda à Constituição (PEC) 
199/19 que trata da prisão de pes-
soas condenadas após o julgamen-
to em segunda instância. O deputa-
do Aliel Machado (PSB-PR) foi eleito 
o presidente do colegiado. BRASIL/A5

Cade condena 
empresas por 
cartel na merenda
O Conselho Administrativo de De-
fesa Econômica (Cade) condenou 
sete empresas e sete pessoas por 
formação de cartel em licitações 
para compra de merenda escolar 
em municípios do estado de São 
Paulo. O Tribunal Administrati-
vo do Cade estipulou multa de 
R$ 340,8 milhões aos condenados, 
sendo que R$ 6,9 milhões são san-
ções aos executivos e R$ 333,6 mi-
lhões às empresas. Os envolvidos 
foram ainda proibidos de partici-
par de licitações públicas. Segun-
do a investigação, as empresas 
combinaram os preços para frau-
dar licitações, dividindo entre si 
as concorrências.               ESTADO/A3

Doutores da 
Alegria abre 
inscrições

SERVIÇOS/A2 LUIZ SANTOS/PHOTO PRESS/FOLHAPRESS

Com Covid pela 2ª vez, Eduardo Paes cumpre isolamento em casa. BRASIL/A5
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Instituto alerta para lotação em ônibus de SP
Em calamidade, 
Itapecerica não 
recebe verba
A Prefeitura de Itapecerica da Ser-
ra, na região sudoeste da Grande 
São Paulo, decretou no � m do mês 
passado estado de calamidade pú-
blica, e desde então aguarda verba 
do governo estadual e federal para 
enfrentar a pandemia do coronaví-
rus. A cidade de cerca de 180 mil ha-
bitantes registrava até a tarde desta 
quinta-feira (15) mais de 5 mil ca-
sos e 259 mortes causadas pela Co-
vid-19.  De acordo com a prefeitura, 
o município não recebeu nenhuma  
verba do governo estadual para li-
dar com a pandemia.      ESTADO/A3

CRISE NA SAÚDE

Taxa de ocupação de 
leitos de UTI é de 81% 
em Taboão           ESTADO/A3

GRANDE SÃO PAULO

Segundo Instituto de Energia e Meio Ambiente, número de passageiros aumentou e frota, não.         ESTADO/A3

LUIZ SANTOS/PHOTO PRESS/FOLHAPRESS

O nome Alexandre Nar-
doni registrou aumento 
de 160% em buscas da 
internet após morte do 
menino Henry;  Alexan-
dre cumpre atualmente 
regime semiaberto
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“Um jornal independente é um jornal que tem 
a missão de levar à tona as informações que lhe 
são conferidas,  não se vendendo aos interesses 
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GRUPO 
GAZETA DE S. PAULO

Bom Prato. O Governo de São Paulo anunciou na 
quarta-feira (14) a prorrogação da oferta das três refei-
ções diárias (café da manhã, almoço e jantar) na rede 
Bom Prato, todos os dias, incluindo fins de semana 
e feriados, até 31 de julho. Pelo mesmo período, tam-
bém está garantida a gratuidade das refeições para a 
população em situação de rua em toda a rede. Desde o 
início da pandemia, o serviço já ofereceu mais de 35,5 
milhões de refeições, sendo mais de 740 mil de forma 
gratuita. As refeições custam R$ 0,50 (café da manhã) e 
R$ 1 almoços e jantares. (GSP)

Energia. No ano passado, a Enel Distribuição São Pau-
lo realizou somente em Taboão da Serra 3.039  ins-
peções na rede elétrica do município. Nesse período 
foram constadas 1.047 irregularidades.Nas 24 cidades 
onde a companhia atua, a ação permitiu a identificação 
69,9 mil irregularidades no ano passado, um aumento 
de 19,5% em relação às 58,5 mil fraudes encontradas em 
2019. Com isso, a Enel Distribuição São Paulo conse-
guiu recuperar 92 milhões de kWh de energia furtada, 
segundo a distribuidora. (GSP)

Interdição em Perdizes. As ruas João Ramalho e Car-
doso de Almeida, no bairro de Perdizes, na zona oeste 
da Capital, serão interditadas a partir de sábado (17), 
para obras de implantação da Linha 6 Laranja do Me-
trô – Estação PUC, com duração prevista de 48 meses. 
A rua João Ramalho será interditada a partir da rua 
Cardoso de Aalmeida,em  trecho de 40 metros. Já a rua 
Cardoso de Almeida será interditada entre a travessa 
Jeno Christiano Rolfsen e a rua João Ramalho. A Enge-
nharia de Campo da CET vai monitorar a interdição e 
orientar o tráfego na região. (GSP)

Interdição na zona sul. A Companhia de Engenharia 
de Tráfego (CET) vai monitorar o trânsito nas imedia-
ções do Túnel Sebastião Camargo, sentido único (cen-
tro), que será interditado das 23h30 desta sexta-feira às 
4h30 de sábado (17), para serviços de varrição e lava-
gem, realizados pela SMSUB (Secretararia Municipal 
das Subprefeituras). O Túnel Sebastião Camargo liga a 
rua das Magnólias à avenida Presidente Juscelino Ku-
bitschek, na zona sul da cidade. (GSP)

THIAGO NEME/GAZETA DE S.PAULO

NOTAS

Foram prorroga-
das até 25 de abril 
as inscrições para 
os cursos on-li-
ne de qualificação 

profissional em Programa-
dor Web, Programador de 
Sistemas e Programador de 
Dispositivos Móveis, ofe-
recidos pelo Centro Paula 
Souza (CPS), por intermé-
dio do programa Qualifi-
ca Mais, dos ministérios da 
Educação (MEC) e Econo-
mia. Todos os cursos são 
gratuitos.

O projeto-piloto ofere-
ce 1.817 vagas para jovens 
das regiões metropolita-
nas de Campinas, no in-
terior do estado de São 
Paulo, e da capital paulis-
ta. O interessado deve ter 
Ensino Médio completo e 
fazer a inscrição no formu-

 D Com duração de 200 horas, os cursos são oferecidos no 
ambiente virtual de aprendizagem do Centro Paula Souza

JOHN SCHNOBRICH/UNSPLASH

Quali� ca Mais oferece 
cursos em programação

EDUCAÇÃO PROFISSIONAL. Projeto-piloto oferece 1.817 vagas para jovens das 
regiões metropolitanas de Campinas e São Paulo; inscrições vão até 25 de abril

lário disponível no link bit.
ly/3mQnLKP.

Com duração de 200 
horas, os cursos são ofere-
cidos no ambiente virtual 
de aprendizagem do CPS 

e contam com professores 
mediadores para acompa-
nhar o desenvolvimento 
das atividades e tirar dúvi-
das dos participantes. Os 
conteúdos são dinâmicos, 

com videoaulas, textos 
de apoio e exercícios. Ao 
completar as atividades, o 
jovem recebe um certifica-
do de conclusão.

SELEÇÃO.
A seleção dos candidatos 
dos cursos on-line de qua-
lificação profissional será 
realizada pelo MEC levan-
do em consideração local 
de residência, idade (até 
29 anos, de forma prioritá-
ria) e ordem de inscrição. 
Os selecionados receberão 
um e-mail com as infor-
mações para matrícula. O 
início das aulas está pre-
visto para 24 de maio des-
te ano. 

Para receber mais infor-
mações sobre o curso e a 
inscrição, acesse bit.ly/3a-
dyqKI. (GSP)

A Escola Douto-
res da Alegria 
está com ins-
crições abertas 
para o processo 

seletivo do curso gratuito 
Formação Básica de Palha-
ço até esta sexta-feira (16). 
Voltada para artistas e estu-
dantes de Artes Cênicas em 
nível técnico ou superior, a 
formação terá duração de 
seis meses: de 10 de maio a 
13 dezembro de 2021, com 
intervalo de férias em julho.

As aulas serão presen-
ciais, na cidade de São Pau-
lo, com estrutura adaptada 
para as medidas restritivas 
do Plano São Paulo de combate à pande-
mia da Covid-19, sempre às segundas e 
quartas-feiras, das 19h às 22h30. O local 
ainda será definido. Para se inscrever, bas-
ta acessar www.doutoresdaalaegria.org.br.

Há 25 vagas disponíveis. Deste total, 
30% serão reservadas para autodeclara-
dos negros, indígenas residentes no Bra-
sil, pessoas com deficiência, pessoas com 
visto humanitário ou refugiados e pes-
soas travestis, transexuais ou transgêne-
ros.

Pedagogicamente, o curso se estrutura 
entre experiências musicais, físicas e jogo 
de relações. Os estudantes também terão 
demanda de atividades extracurriculares 
como assistir palestras, filmes e realizar 
trabalhos e pesquisas, como construção 
de cenas.

O curso é parte integrante do proje-
to “Centro Cultural Doutores da Alegria 
– Plano Anual”, inscrito e aprovado pelo 
Programa de Ação Cultural – ProAc/ICMS.

PROCESSO SELETIVO.
De acordo com a Escola Doutores da Ale-
gria, estão aptos a participar da seleção 
artistas que buscam uma iniciação na lin-
guagem do palhaço e estudantes de Artes 
Cênicas (teatro, dança, circo ou música) 
em nível técnico ou superior, maiores de 
18 anos, estudando há pelo menos um 
ano.

Interessados devem enviar currícu-
lo, carta de apresentação/interesse e foto 

sem maquiagem para o e-mail cursos@
doutoresdaalegria.org.br. Após a análi-
se do material, um grupo de pré-selecio-
nados participará da oficina artística que 
definirá a lista final. A divulgação dos se-
lecionados será feita no dia 6 de maio, no 
site e nas redes sociais da associação.

DOUTORES DA ALEGRIA.
Organização da sociedade civil sem fins 
lucrativos, o Doutores da Alegria intro-
duziu a arte do palhaço no universo da 
saúde. Desde sua fundação por Welling-
ton Nogueira, em 1991, intervém junto a 
crianças, adolescentes e outros públicos 
em situação de vulnerabilidade e risco so-
cial em hospitais públicos.

Sem realizar intervenções artísticas 
presenciais nos hospitais desde mar-
ço de 2020, em virtude da pandemia da 
Covid-19, Doutores da Alegria adaptou 
e transformou seus principais projetos 
para o formato on-line. O trabalho, pre-
sencial ou on-line, é gratuito para os hos-
pitais e mantido por doações de empre-
sas e de pessoas - inclusive através da lei 
de incentivo à cultura.

A Escola Doutores da Alegria surgiu 
em 2007 como uma escola de arte, com 
pedagogia especializada no ensino da 
máscara do palhaço. Desenvolve progra-
mas de formação para jovens aspirantes 
a palhaços. No último ano, a Escola tam-
bém adaptou parte de suas atividades 
para o ambiente virtual. (GSP)

Escola Doutores da Alegria abre 
inscrições para curso básico de palhaço

 D Desde sua fundação, em 1991, o Doutores da Alegria intervém junto a crianças, adolescentes 
e outros públicos em situação de vulnerabilidade e risco social em hospitais públicos

DIVULGAÇÃO

Há 25 vagas 
disponíveis, 
e 30% serão 
reservadas para 
autodeclarados 
negros, indígenas 
residentes no 
Brasil, pessoas 
com de� ciência, 
pessoas com visto 
humanitário 
ou refugiados e 
pessoas travestis, 
transexuais ou 
transgêneros

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.

DOMINGO:AMANHÃ: SEGUNDA

18° 31°
17° 28°

19° 29°

15° 27°

17° 28°

17° 29°

19° 33°

20° 32°
Sol Poucas nuvens Nublado Chuva rápida Chuva

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

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

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

17º 28° 18º 26° 18º 24°

HOJE:

9 e 0
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GRUPO 
GAZETA DE S. PAULO

Bom Prato. O Governo de São Paulo anunciou na 
quarta-feira (14) a prorrogação da oferta das três refei-
ções diárias (café da manhã, almoço e jantar) na rede 
Bom Prato, todos os dias, incluindo fins de semana 
e feriados, até 31 de julho. Pelo mesmo período, tam-
bém está garantida a gratuidade das refeições para a 
população em situação de rua em toda a rede. Desde o 
início da pandemia, o serviço já ofereceu mais de 35,5 
milhões de refeições, sendo mais de 740 mil de forma 
gratuita. As refeições custam R$ 0,50 (café da manhã) e 
R$ 1 almoços e jantares. (GSP)

Energia. No ano passado, a Enel Distribuição São Pau-
lo realizou somente em Taboão da Serra 3.039  ins-
peções na rede elétrica do município. Nesse período 
foram constadas 1.047 irregularidades.Nas 24 cidades 
onde a companhia atua, a ação permitiu a identificação 
69,9 mil irregularidades no ano passado, um aumento 
de 19,5% em relação às 58,5 mil fraudes encontradas em 
2019. Com isso, a Enel Distribuição São Paulo conse-
guiu recuperar 92 milhões de kWh de energia furtada, 
segundo a distribuidora. (GSP)

Interdição em Perdizes. As ruas João Ramalho e Car-
doso de Almeida, no bairro de Perdizes, na zona oeste 
da Capital, serão interditadas a partir de sábado (17), 
para obras de implantação da Linha 6 Laranja do Me-
trô – Estação PUC, com duração prevista de 48 meses. 
A rua João Ramalho será interditada a partir da rua 
Cardoso de Aalmeida,em  trecho de 40 metros. Já a rua 
Cardoso de Almeida será interditada entre a travessa 
Jeno Christiano Rolfsen e a rua João Ramalho. A Enge-
nharia de Campo da CET vai monitorar a interdição e 
orientar o tráfego na região. (GSP)

Interdição na zona sul. A Companhia de Engenharia 
de Tráfego (CET) vai monitorar o trânsito nas imedia-
ções do Túnel Sebastião Camargo, sentido único (cen-
tro), que será interditado das 23h30 desta sexta-feira às 
4h30 de sábado (17), para serviços de varrição e lava-
gem, realizados pela SMSUB (Secretararia Municipal 
das Subprefeituras). O Túnel Sebastião Camargo liga a 
rua das Magnólias à avenida Presidente Juscelino Ku-
bitschek, na zona sul da cidade. (GSP)

THIAGO NEME/GAZETA DE S.PAULO

NOTAS

Foram prorroga-
das até 25 de abril 
as inscrições para 
os cursos on-li-
ne de qualificação 

profissional em Programa-
dor Web, Programador de 
Sistemas e Programador de 
Dispositivos Móveis, ofe-
recidos pelo Centro Paula 
Souza (CPS), por intermé-
dio do programa Qualifi-
ca Mais, dos ministérios da 
Educação (MEC) e Econo-
mia. Todos os cursos são 
gratuitos.

O projeto-piloto ofere-
ce 1.817 vagas para jovens 
das regiões metropolita-
nas de Campinas, no in-
terior do estado de São 
Paulo, e da capital paulis-
ta. O interessado deve ter 
Ensino Médio completo e 
fazer a inscrição no formu-

 D Com duração de 200 horas, os cursos são oferecidos no 
ambiente virtual de aprendizagem do Centro Paula Souza

JOHN SCHNOBRICH/UNSPLASH

Quali� ca Mais oferece 
cursos em programação

EDUCAÇÃO PROFISSIONAL. Projeto-piloto oferece 1.817 vagas para jovens das 
regiões metropolitanas de Campinas e São Paulo; inscrições vão até 25 de abril

lário disponível no link bit.
ly/3mQnLKP.

Com duração de 200 
horas, os cursos são ofere-
cidos no ambiente virtual 
de aprendizagem do CPS 

e contam com professores 
mediadores para acompa-
nhar o desenvolvimento 
das atividades e tirar dúvi-
das dos participantes. Os 
conteúdos são dinâmicos, 

com videoaulas, textos 
de apoio e exercícios. Ao 
completar as atividades, o 
jovem recebe um certifica-
do de conclusão.

SELEÇÃO.
A seleção dos candidatos 
dos cursos on-line de qua-
lificação profissional será 
realizada pelo MEC levan-
do em consideração local 
de residência, idade (até 
29 anos, de forma prioritá-
ria) e ordem de inscrição. 
Os selecionados receberão 
um e-mail com as infor-
mações para matrícula. O 
início das aulas está pre-
visto para 24 de maio des-
te ano. 

Para receber mais infor-
mações sobre o curso e a 
inscrição, acesse bit.ly/3a-
dyqKI. (GSP)

A Escola Douto-
res da Alegria 
está com ins-
crições abertas 
para o processo 

seletivo do curso gratuito 
Formação Básica de Palha-
ço até esta sexta-feira (16). 
Voltada para artistas e estu-
dantes de Artes Cênicas em 
nível técnico ou superior, a 
formação terá duração de 
seis meses: de 10 de maio a 
13 dezembro de 2021, com 
intervalo de férias em julho.

As aulas serão presen-
ciais, na cidade de São Pau-
lo, com estrutura adaptada 
para as medidas restritivas 
do Plano São Paulo de combate à pande-
mia da Covid-19, sempre às segundas e 
quartas-feiras, das 19h às 22h30. O local 
ainda será definido. Para se inscrever, bas-
ta acessar www.doutoresdaalaegria.org.br.

Há 25 vagas disponíveis. Deste total, 
30% serão reservadas para autodeclara-
dos negros, indígenas residentes no Bra-
sil, pessoas com deficiência, pessoas com 
visto humanitário ou refugiados e pes-
soas travestis, transexuais ou transgêne-
ros.

Pedagogicamente, o curso se estrutura 
entre experiências musicais, físicas e jogo 
de relações. Os estudantes também terão 
demanda de atividades extracurriculares 
como assistir palestras, filmes e realizar 
trabalhos e pesquisas, como construção 
de cenas.

O curso é parte integrante do proje-
to “Centro Cultural Doutores da Alegria 
– Plano Anual”, inscrito e aprovado pelo 
Programa de Ação Cultural – ProAc/ICMS.

PROCESSO SELETIVO.
De acordo com a Escola Doutores da Ale-
gria, estão aptos a participar da seleção 
artistas que buscam uma iniciação na lin-
guagem do palhaço e estudantes de Artes 
Cênicas (teatro, dança, circo ou música) 
em nível técnico ou superior, maiores de 
18 anos, estudando há pelo menos um 
ano.

Interessados devem enviar currícu-
lo, carta de apresentação/interesse e foto 

sem maquiagem para o e-mail cursos@
doutoresdaalegria.org.br. Após a análi-
se do material, um grupo de pré-selecio-
nados participará da oficina artística que 
definirá a lista final. A divulgação dos se-
lecionados será feita no dia 6 de maio, no 
site e nas redes sociais da associação.

DOUTORES DA ALEGRIA.
Organização da sociedade civil sem fins 
lucrativos, o Doutores da Alegria intro-
duziu a arte do palhaço no universo da 
saúde. Desde sua fundação por Welling-
ton Nogueira, em 1991, intervém junto a 
crianças, adolescentes e outros públicos 
em situação de vulnerabilidade e risco so-
cial em hospitais públicos.

Sem realizar intervenções artísticas 
presenciais nos hospitais desde mar-
ço de 2020, em virtude da pandemia da 
Covid-19, Doutores da Alegria adaptou 
e transformou seus principais projetos 
para o formato on-line. O trabalho, pre-
sencial ou on-line, é gratuito para os hos-
pitais e mantido por doações de empre-
sas e de pessoas - inclusive através da lei 
de incentivo à cultura.

A Escola Doutores da Alegria surgiu 
em 2007 como uma escola de arte, com 
pedagogia especializada no ensino da 
máscara do palhaço. Desenvolve progra-
mas de formação para jovens aspirantes 
a palhaços. No último ano, a Escola tam-
bém adaptou parte de suas atividades 
para o ambiente virtual. (GSP)

Escola Doutores da Alegria abre 
inscrições para curso básico de palhaço

 D Desde sua fundação, em 1991, o Doutores da Alegria intervém junto a crianças, adolescentes 
e outros públicos em situação de vulnerabilidade e risco social em hospitais públicos

DIVULGAÇÃO

Há 25 vagas 
disponíveis, 
e 30% serão 
reservadas para 
autodeclarados 
negros, indígenas 
residentes no 
Brasil, pessoas 
com de� ciência, 
pessoas com visto 
humanitário 
ou refugiados e 
pessoas travestis, 
transexuais ou 
transgêneros

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.

DOMINGO:AMANHÃ: SEGUNDA

18° 31°
17° 28°

19° 29°

15° 27°

17° 28°

17° 29°

19° 33°

20° 32°
Sol Poucas nuvens Nublado Chuva rápida Chuva

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

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

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

17º 28° 18º 26° 18º 24°

HOJE:

9 e 0
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 A Há um mês, o Brasil acom-
panha em choque as notícias 
sobre a morte do menino Hen-
ry Borel, vítima de uma série 
de agressões. O padrasto do 
garoto, o vereador carioca Dr. 
Jairinho, e a mãe da criança, 
Monique Medeiros, estão pre-
sos, suspeitos do crime.

As circunstâncias da morte 
do garoto, de 4 anos, fizeram 
com que muitos brasileiros re-
lembrassem outros casos de 
comoção nacional, como o as-
sassinato da pequena Isabella 
Nardoni aos 5 anos.

Segundo estatísticas do 
Google Trends (ferramenta 
do Google que mostra os ter-
mos mais buscados), desde 28 
de março, o nome Nardoni re-
gistrou um aumento repenti-
no nas buscas. O mesmo ocor-
reu com o nome Alexandre 
Nardoni, pai da menina, com 
aumento de 160%, e sobre o 
instagram de Ana Carolina Oli-
veira, mãe de Isabella, com alta 
superior a 250%.

A própria Ana Carolina viu 
semelhanças na morte da filha 

Condenado a 31 anos de prisão, Alexandre se encontra atualmente 
no regime semiaberto na penitenciária de Tremembé, no Interior 

 DIEGO PADGURSCHI/FOLHAPRESS

Morte de Henry faz Brasil 
relembrar caso Nardoni

com a de Henry Borel. Em en-
trevista à revista “Piauí”, ela dis-
se que enviou uma mensagem 
de solidariedade para Leniel 
Borel, pai de Henry. “Eu estou 
muito tocada pela brutalida-
de e pelas coincidências com 
o que vivi. Esse tipo de crime 
você jamais imagina que vai 
acontecer em sua família (...). 
Sabe o que é mais dolorido? Eu 
e Leniel entregamos os nossos 
filhos para quem deveria cui-
dar e zelar. Entregar um filho 
para nunca mais voltar é o que 
mais machuca, revolta”, decla-
rou Ana Carolina na entrevista.

O CASO ISABELLA NARDONI. 
O caso da menina Isabella Nar-
doni, então com 5 anos, come-
çou a ganhar as manchetes de 
todo o Brasil no fim de março 
de 2008. No domingo, 29 de 
março, pouco antes da meia 
noite, um barulho forte cha-
mou a atenção do porteiro do 
Edifício London, na zona nor-
te de São Paulo. Era o corpo de 
Isabella, que aterrissara no gra-
mado do condomínio.

Isabella estava no local pas-
sando o final de semana com o 
pai, Alexandre Nardoni, a ma-
drasta Anna Carolina Jatobá, e 
os dois irmãos mais novos por 
parte de pai. No dia do crime, a 
família chegou ao condomínio 
por volta das 23h10, Alexandre 
alegou ter subido com a filha 
para o apartamento, no sexto 
andar, e descido novamente 
para ajudar a esposa com os 
outros dois filhos. Neste meio 
tempo, a grade de proteção do 
quarto onde dormia Isabella 
teria sido cortada e a garota 
jogada pela janela.

A polícia chegou a inves-
tigar se alguém teria entrado 
no imóvel. Porém, não havia 
sinais de arrombamento na re-
sidência. Dias depois, o pai e a 
madrasta da garota passaram 
a ser os principais suspeitos do 
crime. A prisão preventiva do 
casal foi decretada em abril da-
quele ano. Em 2010, eles foram 
a júri popular e condenados 
pelo assassinato da criança.

Segundo as investigações, 
Jatobá feriu a menina com 

uma chave e a esganou. In-
consciente, Isabella foi joga-
da através da janela pelo pró-
prio pai.

Condenado a 31 anos de 
prisão, Alexandre se encon-
tra atualmente no regime se-
miaberto na penitenciária de 
Tremembé, no interior de São 
Paulo. Já Anna Carolina Jato-
bá, condenada a 26 anos de 
reclusão, está no regime fe-
chado. Ela também está pre-
sa no complexo prisional de 
Tremembé.

ALGO ESTÁ ERRADO. 
Na época da morte de Isabel-
la, a mãe da menina disse em 
depoimento que a madrasta 
tinha ciúmes da filha. Na úl-
tima terça-feira (13), a babá de 
Henry, Thayná Oliveira Ferrei-
ra, contou à polícia que o me-
nino vinha sofrendo repetidas 
agressões do vereador.

Para Luiza Teixeira, espe-
cialista em proteção à criança 
do UNICEF no Brasil, é preciso 
compreender que as violên-
cias contra crianças e adoles-
centes podem tomar diversas 
formas. “Há violência física, 
psicológica, sexual, institucio-
nal, mas também o abandono 
e a negligência. Ou seja, xingar, 
humilhar, aplicar castigos físi-
cos, deixar de cuidar, e desres-
peitar a sexualidade de crian-
ças e adolescentes são formas 
de violência e são proibidas 
por lei”.

A matéria na íntegra pode 
ser acessada no site da Gazeta. 
(Gladys Magalhães)

MEMÓRIA NACIONAL. Há 13 anos, Isabella, então com 5 anos, foi morta pelo próprio pai e pela madrasta

 A O número médio de via-
gens de passageiros por dia útil 
nos ônibus da capital paulis-
ta aumentou em 300 mil de 
janeiro para fevereiro deste 
ano, enquanto a quantidade 
de ônibus permaneceu inal-
terada, mostrou boletim do 
Monitor de Ônibus SP, do Ins-
tituto de Energia e Meio Am-
biente (Iema). Por meio dessa 
ferramenta on-line, é possível 
acompanhar indicadores do 
transporte público paulistano 
de ônibus.

Como a aglomeração pode 
favorecer a transmissão do 
novo coronavírus, o instituto 
avalia que deveria haver au-

SP deveria aumentar frota 
de ônibus, avalia instituto

Movimentação de passageiros em ônibus municipal na Capital 
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mento da frota para minimizar 
o problema, com número equi-
valente, no mínimo, ao perío-
do anterior à pandemia: 13 mil 
ônibus em dias úteis. “Para evi-
tar aglomerações no transpor-
te público por ônibus, por que 
não manter minimamente a 
frota em sua capacidade ope-
racional pré-pandemia?”, ques-
tionou David Tsai, pesquisador 
do Iema. De acordo com o ins-
tituto, os dados foram produ-
zidos a partir de ferramentas 
públicas da Secretaria Munici-
pal de Mobilidade e Transporte 
(SPTrans).

Em média, houve 5,3 mi-
lhões de viagens nos ônibus 

Número médio de viagens de passageiros por dia útil nos ônibus da 
Capital aumentou em 300 mil de janeiro para fevereiro deste ano

públicos da capital paulista em 
cada dia útil de fevereiro des-
te ano. Desde maio de 2020, 
após os primeiros meses de 
adesão ao distanciamento so-
cial, o número de locomoções 
por meio de ônibus públicos 
tem aumentado gradualmen-
te na cidade. No entanto, a fro-
ta permanece com média de 
12 mil ônibus circulando em 
dias úteis desde junho do ano 
passado. 

Em janeiro do ano passa-
do, antes da pandemia, eram 
7,5 milhões de viagens de pas-
sageiros em ônibus da Capital, 
passando para 8,4 milhões em 
fevereiro e para 6,1 milhões em 

março. Naqueles meses, a frota 
era de 13 mil ônibus por dia, em 
média, informou o Iema. Em 
abril e maio do ano passado, a 
frota média de ônibus circulan-
tes na cidade foi reduzida para 
cerca de 8 mil veículos, e o nú-
mero médio de viagens era de, 
respectivamente, 2,7 milhões e 

2,9 milhões por dia útil.
O mês de novembro che-

gou aos 5,1 milhões e, em de-
zembro do ano passado e ja-
neiro deste ano, as viagens se 
mantiveram em 5 milhões. 

A Prefeitura de São Paulo, 
por meio da SPTrans, informou 
que a frota de ônibus das li-

nhas municipais da cidade foi 
mantida acima da demanda 
apresentada desde o início da 
pandemia, em março de 2020. 
No momento, a frota do siste-
ma de transportes está man-
tida em 88,25% em toda a ci-
dade e em 93,34% nos bairros 
mais afastados do centro, para 
uma demanda de menos da 
metade de passageiros, con-
siderando os números do pe-
ríodo anterior à pandemia no 
ano passado.

Na primeira quinzena de 
março de 2020, antes das me-
didas de distanciamento social 
na cidade, a média era de 3,3 
milhões de pessoas transpor-
tadas por dia útil, de acordo 
com o município. Em janeiro 
de 2021, a média de pessoas 
transportadas nos ônibus mu-
nicipais por dia útil foi de 1,88 
milhão, passando para 1,98 mi-
lhão em fevereiro e caindo para 
1,69 milhão em março, com a 
frota sendo mantida em 11.308 
veículos neste primeiro trimes-
tre. (GSP)

 A A Prefeitura de Itapecerica 
da Serra decretou no fim do 
mês passado estado de cala-
midade pública, e desde então 
aguarda verba do governo es-
tadual e federal para enfrentar 
a pandemia do coronavírus. A 
cidade de cerca de 180 mil ha-
bitantes registrava até a tarde 
desta quinta-feira mais de 5 mil 
casos e 259 mortes causadas 
pela Covid-19.  De acordo com 
a prefeitura, o município não 
recebeu nenhum aporte, aju-
da ou verba do governo esta-
dual para cobrir os gastos com 
a saúde pública na cidade mes-
mo após ter declarado estado 
de calamidade.

No dia 29 de março, duran-
te uma coletiva de imprensa, 
o prefeito Dr. Nakano (PL) dis-
se que decidiu tomar a decisão 
para chamar a atenção dos go-
vernos estadual e federal que, 
segundo ele, não enviaram ver-

Em calamidade, Itapecerica 
aguarda verba do governo

ba nenhuma para a cidade. “É 
difícil administrar um muni-
cípio que tem problemas com 
ambulâncias sucateadas. Tive-
mos que alugar ambulâncias 
novas”, afirmou.

Nakano disse que a prefei-
tura está endividada e que está 
tendo que cortar recursos de 
outros programas e suspender 
a renovação de contratos por 
conta da crise sanitária. “Tudo 
o que nós temos fazendo está 
sendo milimetricamente pen-
sado para que não haja erro fi-
nanceiro na prefeitura. Alguns 
contratos foram suspensos. Do 
mesmo jeito que não dá pra 
assinar contrato de R$ 700 mil 
para se falar inglês. Nada con-
tra, mas nessa crise não teria 
como renovar esse contrato. Eu 
fui muito criticado por adotar 
essa medida, claro que não sou 
contra a educação, mas com a 
situação que estamos não foi 

possível”, desabafou.
Com o decreto de calami-

dade, a administração espera-
va chamar a atenção das au-
toridades para a cidade, já que 
essa situação tem que ser reco-
nhecida pela União. Uma vez 
reconhecido, cabe ao governo 
federal destinar recursos para 
as demandas mais urgentes do 
município.

Procurada, a Prefeitura de 
Itapecerica da Serra disse que 
“decretou estado de calami-
dade pública, mas até o mo-
mento, não recebeu nenhuma 
verba dos governos estadual e 
federal”.

A reportagem também pro-
curou o governo estadual e fe-
deral, mas até o fechamento 
desta matéria as secretarias de 
Saúde não haviam se mani-
festado.  A matéria na íntegra 
pode ser lida no site da Gazeta. 
(Matheus Herbert)

 A A taxa de ocupação dos 
leitos para Covid-19 na UPA 
Akira Tada, em Taboão da 
Serra, é de 81%. O balanço 
foi divulgado na quarta-fei-
ra (14) pela prefeitura.

A UPA Akira Tada, unida-
de de referência no atendi-
mento de pacientes da Co-
vid-19, está com 44 pacientes 
internados. São 33 pacientes 
em leitos de enfermaria e 11 
na emergência, destes três 
estão intubados. Na quarta- 
feira, dois pacientes recebe-
ram alta médica.

A unidade registrou ain-
da na quarta o óbito de uma 
mulher de 75 anos que che-
gou na UPA via Samu em 
parada cardiorrespirató-
ria (PCR). Na terça-feira, dia 
13, outras duas mulheres 
de 71 e 44 anos, morreram 
- elas chegaram em estado  
gravíssimo.

Foram realizadas nes-

Ocupação de leitos de 
UTI é de 81% em Taboão

ta quarta-feira duas trans-
ferências, uma do sistema 
Cross (Central de Regulação 
de Ofertas de Serviços de 
Saúde) e outra para hospital 
particular via convênio.

Taboão da Serra até as 21h 
de quarta-feira estava com 
quatro solicitações de pa-
cientes inseridos no sistema 
da Cross aguardando trans-
ferências para leitos de UTI 
do Estado.

MORTES.
Taboão da Serra confirmou, 
na noite de quarta-feira, dia 
14, mais oito mortes de mo-
radores por Covid-19, o que 
eleva o número de vítimas 
na cidade para 531. O bole-
tim indica, ainda, mais 41 
casos da doença. Com isso, 
o total de pessoas conta-
minadas desde o início da 
pandemia subiu para 13.361.  
(MH)

Empresas são 
condenadas 
por cartel 

 A O Conselho Administrativo 
de Defesa Econômica (Cade) 
condenou sete empresas e sete 
pessoas por formação de cartel 
em licitações para compra de 
merenda escolar em municí-
pios do Estado. O Tribunal Ad-
ministrativo do Cade estipu-
lou multa de R$ 340,8 milhões 
aos condenados, sendo que  
R$ 6,9 milhões são sanções aos 
executivos e R$ 333,6 milhões 
às empresas.

Segundo a investigação, 
as empresas combinaram os 
preços para fraudar licitações, 
dividindo entre si as concor-
rências para fornecimento de 
merenda nas regiões de Cam-
pinas, Sorocaba e Grande São 
Paulo. Eram realizados, de 
acordo com a apuração, en-
contros periódicos entre os re-
presentantes das empresas na 
sede de uma das companhias. 
(MH) 

DocuSign Envelope ID: 6D59D8C4-DFB3-48CD-BF94-392956E9A01F



A4gazetasp.com.br
SEXTA-FEIRA, 16 DE ABRIL DE 2021 

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREÍ
  AVISO DE LICITAÇÃO

Pregão Presencial nº.004/2021 – Contratação empresa especializada para fornecimento, admi-
nistração e armazenamento de vacina múltipla importada para cães. Recebimento da proposta: 
até às 09h00 do dia 03/05/2021. 
(a) Claude Mary de Moura - Secretária de Meio Ambiente e Zeladoria Urbana
Pregão Presencial nº.005/2021 – Contratação de empresa de engenharia especializada para 
locação de sistema de radiocomunicação digital, com fornecimento de equipamentos, materiais, 
serviços de instalação, ativação, treinamento e manutenção. Recebimento da proposta: até às 
09h00 do dia 06/05/2021. 
(a) Edson Anibal de Aquino Guedes Filho - Secretário de Mobilidade Urbana
Pregão Eletrônico nº.053/2021 – Registro de preços para fornecimento de materiais de higiene. 
Encaminhar proposta: até às 09h00 do dia 03/05/2021. 
(a) Juliana Pinheiro Dualibi - Secretária de Assistência Social; (a) Dr.ª Rosana Gravena - Secre-
tária de Saúde
Pregão Eletrônico nº.055/2021 – Registro de preços para fornecimento de materiais de eletroele-
trônicos. Encaminhar proposta:: até às 09h00 do dia 04/05/2021. 
(a) Maria Thereza Ferreira Cyrino - Secretária Municipal de Educação
Pregão Eletrônico nº.057/2021 – Registro de preços para serviço de recorte e remoção de tocos 
e raízes de árvores. Encaminhar proposta: até às 09h00 do dia 04/05/2021. 
(a) Claude Mary de Moura - Secretária de Meio Ambiente e Zeladoria Urbana
Os editais estarão disponíveis, nos sites: www.gov.br/compras (UASG 986.589), www.jacarei.
sp.gov.br ou poderá ser retirado na Unidade de Licitações, 1º andar, sito à Praça dos Três Po-
deres, nº73, Centro, Jacareí/SP, no horário das 08h00 às 17h00, mediante apresentação de um 
“CD-R” novo.
Pregão Eletrônico nº.054/2021 – Contratação de empresa especializada para prestação de servi-
ço de locação de 02 equipamentos modulares com fornecimento de insumos para realização de 
análise química e sedimentos da urina. Encaminhar proposta: até às 09h00 do dia 06/05/2021.
Pregão Eletrônico nº.056/2021 – Registro de preços para fornecimento de material hospitalar – 
grupo 03. Encaminhar proposta: até às 09h00 do dia 07/05/2021.
(a) Dr.ª Rosana Gravena - Secretária de Saúde
Os editais estão disponíveis, nos sites: www.gov.br/compras (UASG 986.589), www.jacarei.sp.
gov.br ou poderá ser retirado na  Unidade de Suprimentos – Diretoria Administrativa de Secretaria 
de Saúde – Av. Major Acácio Ferreira, 854 – Jardim Paraíba – Jacareí/SP, CEP. 12.327-530, no 
horário das 8h00 às 17h00, mediante apresentação de um “CD-R” novo.

EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO N.º 
0002/2021 REF.: PREGÃO ELETRÔNICO N.º 0006/2020 Contratada: 
TAURUS ARMAS S.A Objeto: A presente licitação tem por objeto a aquisi-
ção de armamento para serem empregadas na Guarda Civil Municipal de 
Embu – Guaçu. Vigência: 04/03/2021 à 03/05/2021. 15 de abril de 2021. 
Prefeito Municipal José Antonio Pereira. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU
ESTADO DE SÃO PAULO

EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO N.º 
0001/2021 REF.: PREGÃO ELETRÔNICO N.º 0006/2020 Contratada: 
PUMA ARTIGOS DE SEGURANÇA LTDA Objeto: A presente licitação tem 
por objeto a aquisição de armamento para serem empregadas na Guarda 
Civil Municipal de Embu – Guaçu. Vigência: 04/03/2021 à 03/05/2021. 15 
de abril de 2021. Prefeito Municipal José Antonio Pereira. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU
ESTADO DE SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LUZITÂNIA-SP
PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE CONTRATO – 3º TA - CONTRATO Nº. 028/2020

MIGUEL JOSÉ ARAÚJO JÚNIOR, Prefeito do Município de Nova Luzitânia/SP, Estado de São Pau-
lo, usando das atribuições que lhe são conferidas, na forma da Lei. Faço publicar, na imprensa e 
nos locais próprios da Prefeitura Municipal de Nova Luzitânia, conforme Parágrafo Único, do Artigo 
Nº. 61, Lei Federal Nº 8.666/93, o extrato: CONTRATANTE: MUNICIPIO DE NOVA LUZITANIA; 
CONTRATADO: KAIRÓS CONSTRUÇÕES E EMPRENDIMENTOS, CNPJ n°. 11.604.925/0001-68; 
PROCESSO N°. 2213/2019; EDITAL Nº. 171/2020; TOMADA DE PREÇOS Nº. 001/2020; OBJETO: 
PRORROGA VIGÊNCIA. ASSINATURA: 25/03/2021. VIGÊNCIA: 24/01/2022. 

MIGUEL JOSÉ ARAÚJO JÚNIOR - Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LUZITÂNIA-SP
PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE CONTRATO – 4º TA - CONTRATO Nº. 028/2020

MIGUEL JOSÉ ARAÚJO JÚNIOR, Prefeito do Município de Nova Luzitânia/SP, Estado de São Paulo, 
usando das atribuições que lhe são conferidas, na forma da Lei. Faço publicar, na imprensa e nos 
locais próprios da Prefeitura Municipal de Nova Luzitânia, conforme Parágrafo Único, do Artigo Nº. 61, 
Lei Federal Nº 8.666/93, o extrato: CONTRATANTE: MUNICIPIO DE NOVA LUZITANIA; CONTRATA-
DO: KAIRÓS CONSTRUÇÕES E EMPRENDIMENTOS, CNPJ n°. 11.604.925/0001-68; PROCESSO 
N°. 2213/2019; EDITAL Nº. 171/2020; TOMADA DE PREÇOS Nº. 001/2020; OBJETO: ACRESCER 
EM QUANTIDADE. ASSINATURA: 05/04/2021. VIGÊNCIA: 24/01/2022. VALOR: R$ 29.934,69. 

MIGUEL JOSÉ ARAÚJO JÚNIOR - Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SIMÃO
RESULTADO DE RECURSO E AVISO DE LICITAÇÃO

PROCESSO LICITATÓRIO N.º 005/2021 - PREGÃO ELETRÔNICO N° 004/2021
A Prefeitura Municipal de São Simão/SP torna público para conhecimento de quem possa 
interessar que a impugnação apresentada pela empresa Air Liquide Brasil Ltda foi parcialmente 
acolhida. As modificações poderão ser consultadas junto ao Departamento de Licitação 
e Contratos. Face as modifi cações efetuadas a sessão de abertura da disputa será realizada no 
dia 04 de maio de 2021 às 09h00min, sendo que o início do recebimento das propostas será a 
partir do dia 22 de abril de 2021 às 08h00min e o encerramento do recebimento será dia 04 de 
maio de 2021 às 08h30min. A disputa será realizada na modalidade Pregão Eletrônico, tendo 
como objeto a contratação de empresa especializada para fornecimento de gás oxigênio e 
ar medicinal em cilindro conforme termo de referência e anexos, a qual será processada e 
julgada em conformidade com a Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, Lei 
123/06 e ainda conforme condições específi cas constantes no edital e dos demais documentos 
que o integram. O instrumento convocatório e seus anexos poderão ser retirados ou consultados 
no site ofi cial do Município: www.saosimao.sp.gov.br, na Seção de Licitações da Prefeitura 
Municipal, de segunda às sextas feiras, das 09h00min às 12h00min e das 13h30min às 16h00min, 
à Rua Rodolfo Miranda, n.º 167, Centro, ou ainda solicitado pelo telefone (16) 39849070 ou pelo 
e-mail: licitacao@saosimao.sp.gov.br.

Marcos Daniel Bonagamba - Prefeito Municipal

AVISO DE ABERTURA - Encontra-se aberto no Hemocentro da Universidade Estadual de Campinas - UNICAMP o PREGÃO 
ELETRÔNICO HEMO nº. 000291/2021 - OFERTA DE COMPRA BEC/SP nº. 102204100592021OC00013 - PROCESSO nº. 
32-P-4229/2021, do tipo Menor Preço Unitário, destinado a Registro de preços de Alfaepotina 10.000ui, Bleomicina 15mg, 
Daunorrubicina 20mg, Alfainterferona 2b 3000000UI, Etoposideo 100mg, Metotrexato de sódio 2,5mg, Melfalana 2mg, 
Mercaptopurina 50mg, Cladribina 1mg/ml, Hidroxiureia 500mg, Dexametasona 4mg, Fludarabina 50mg, Vinorelbina 10mg/1ml, 
Vinorelbina 50mg/5ml, Cloreto de sódio 9mg/ml e Asparaginase 10.000ui, de acordo com o discriminado no Anexo I. O prazo de 
entrega das propostas eletrônicas será do dia 22/04/2021 até o dia 04/05/2021 às 09:30 horas, sendo a sessão pública realizada no 
mesmo dia e horário pela página virtual da BEC/SP (http://www.bec.sp.gov.br). O edital e anexos estão disponíveis na Internet, nos 
sites http://www.imprensaoficial.com.br/PortalIO/ENegocios/BuscaENegocios_14_1.aspx e www.bec.sp.gov.br ou ainda no 
Serviço de Suprimentos do Hemocentro/Unicamp, Rua Carlos Chagas, nº. 480 - Prédio II, Cidade Universitária “Zeferino Vaz” - Distrito 
de Barão Geraldo - Campinas, Estado de São Paulo.

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS 
DIRETORIA GERAL DA ADMINISTRAÇÃO

DIRETORIA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS

AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão Eletrônico nº 84/2021

Processo de Compras nº 132/2021

OBJETO: Registro de preços para aquisição de materiais de limpeza e higiene, conforme 
edital e seus anexos.
Valor Estimativo: R$ 2.994.499,71 (dois milhões novecentos e noventa e quatro mil 
quatrocentos e noventa e nove reais e setenta e um centavos). 

LICITAÇÃO DIFERENCIADA COM LOTES PARA AMPLA PARTICIPAÇÃO E LOTES 
PARA PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DE MICROEMPRESAS, EMPRESAS DE PEQUENO 
PORTE E MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL.

RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: até às 14 horas do dia 30 de abril de 2021.
ABERTURA DAS PROPOSTAS: Dia 30 de abril de 2021 às 14 horas.
INÍCIO DA DISPUTA DE PREÇOS: Dia 30 de abril de 2021 a partir das 14 horas 30 minutos.

• 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, 15 de abril de 2021.
André Almeida Morais

Secretário Municipal da Administração

Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto
Estado de São Paulo

Secretaria da Administração

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SANTA GERTRUDES
Pregão Presencial 05/2021

A Prefeitura do Município de Santa Gertrudes torna público que, no dia e hora 
especificados, nas dependências do Paço Municipal, à Rua 01A, 332, Centro, 

Santa Gertrudes/SP, realizar-se-á licitação, na modalidade Pregão Presencial 05/2021, 
objetivando o Registro De Preços, Pelo Tipo Menor Preço Unitário, Visando Aquisições 
Futuras, Parceladas E A Pedido, De Materiais De Enfermagem, Curativos, Materiais De 
Acupuntura, Materiais De Higiene, Alimentos Lacteos Especiais E Fraldas. O edital completo 
poderá ser retirado no endereço supracitado, no horário das 09:00 às 17:00 horas ou pelo 
site www.santagertrudes.sp.gov.br. Os envelopes com as propostas e os documentos de 
habilitação devem ser protocolados até as 08:30 horas do dia 04/05/2021 no Paço Municipal. 
A sessão de lances e julgamento será neste mesmo dia às 09:00 horas. O edital completo 
poderá ser retirado no endereço supracitado, no horário das 09:00 às 17:00 horas ou 
pelo site www.santagertrudes.sp.gov.br. SERÁ EXIGIDO O USO DE MÁSCARAS E QUE 
CADA REPRESENTANTE TRAGA SEUS OBJETOS PESSOAIS (EX. CANETA) PARA A 
PARTICIPAÇÃO NA SESSÃO. SERÁ RESPEITADO O DISTANCIAMENTO RECOMENDADO 
PELA OMS. Santa Gertrudes/SP, 15 de abril de 2021. Nivea Santos Yamagami – Pregoeira.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALES OLIVEIRA-SP
• A Prefeitura Municipal de Sales Oliveira torna público o Pregão Eletrônico nº 004/2021, tipo menor preço 
unitário. Objeto: Aquisição de retroescavadeira, em ocorrerá em sessão pública na forma eletrônica a partir das 
14h00 do dia 12/05/2021, através do site municipal www.salesoliveira.sp.gov.br, junto ao provedor do sistema 
Fiorilli. Esclarecimentos somente através do e-mail: licitacao@salesoliveira.sp.gov.br.

Sales Oliveira, SP, 15 de abril de 2021. Fábio Godoy Graton - Prefeito Municipal
• A Prefeitura Municipal de Sales Oliveira torna público o Pregão Presencial nº 019/2021, tipo menor preço 
unitário. Objeto: Registro de preço para eventuais e futuras aquisições de materiais de enfermagem, destinados 
ao Departamento Municipal de Saúde, fi cam convidados os interessados em participar do certame para comparecerem 
à sessão a ser realizada no dia 03/05/2021 às 09h00, no Setor de Licitações, situado na Praça Domingos Tavares 
Barradas, s/nº, centro do município de Sales Oliveira, onde ocorrerá o processamento do pregão. Os interessados 
poderão acessar a íntegra do Edital através do site www.salesoliveira.sp.gov.br. Durante a sessão pública é obri-
gatório e geral o uso de máscaras de proteção facial no contexto da pandemia da COVID-19, conforme Decreto 
Estadual nº 64.959, de 04/05/2020. Esclarecimentos somente através do e-mail: licitacao@salesolievira.sp.gov.br.

Sales Oliveira, SP, 15 de abril de 2021. Fábio Godoy Graton - Prefeito Municipal

• A Prefeitura Municipal de Sales Oliveira torna público o Pregão Presencial nº 020/2021, tipo menor preço 
unitário. Objeto: Registro de preço para eventuais e futuras aquisições de tintas para sinalização viária e manu-
tenção de diversos prédios públicos, fi cam convidados os interessados em participar do certame para comparecerem 
à sessão a ser realizada no dia 04/05/2021 às 09h00, no Setor de Licitações, situado na Praça Domingos Tavares 
Barradas, s/nº, centro do município de Sales Oliveira, onde ocorrerá o processamento do pregão. Os interessados 
poderão acessar a íntegra do Edital através do site www.salesoliveira.sp.gov.br. Durante a sessão pública é obri-
gatório e geral o uso de máscaras de proteção facial no contexto da pandemia da COVID-19, conforme Decreto 
Estadual nº 64.959, de 04/05/2020. Esclarecimentos somente através do e-mail: licitacao@salesolievira.sp.gov.br.

Sales Oliveira, SP, 15 de abril de 2021. Fábio Godoy Graton - Prefeito Municipal
• A Prefeitura Municipal de Sales Oliveira torna público o Pregão Presencial nº 021/2021, tipo menor preço 
unitário. Objeto: Registro de preço para eventuais e futuras contratações de empresa especializada em medi-
cina do trabalho, para realização de perícias médicas, para servidores municipais de Sales Oliveira, fi cam con-
vidados os interessados em participar do certame para comparecerem à sessão a ser realizada no dia 05/05/2021 
às 09h00, no Setor de Licitações, situado na Praça Domingos Tavares Barradas, s/nº, centro do município de 
Sales Oliveira, onde ocorrerá o processamento do pregão. Os interessados poderão acessar a íntegra do Edital 
através do site www.salesoliveira.sp.gov.br. Durante a sessão pública é obrigatório e geral o uso de máscaras de 
proteção facial no contexto da pandemia da COVID-19, conforme Decreto Estadual nº 64.959, de 04/05/2020. 
Esclarecimentos somente através do e-mail: licitacao@salesolievira.sp.gov.br.

Sales Oliveira, SP, 15 de abril de 2021. Fábio Godoy Graton - Prefeito Municipal
• A Prefeitura Municipal de Sales Oliveira torna público o Pregão Presencial nº 022/2021, tipo menor preço 
unitário. Objeto: Registro de preço para eventuais e futuras aquisições de ração para cães, fi cam convidados 
os interessados em participar do certame para comparecerem à sessão a ser realizada no dia 06/05/2021 às 
09h00, no Setor de Licitações, situado na Praça Domingos Tavares Barradas, s/nº, centro do município de 
Sales Oliveira, onde ocorrerá o processamento do pregão. Os interessados poderão acessar a íntegra do Edital 
através do site www.salesoliveira.sp.gov.br. Durante a sessão pública é obrigatório e geral o uso de máscaras de 
proteção facial no contexto da pandemia da COVID-19, conforme Decreto Estadual nº 64.959, de 04/05/2020. 
Esclarecimentos somente através do e-mail: licitacao@salesolievira.sp.gov.br.

Sales Oliveira, SP, 15 de abril de 2021. Fábio Godoy Graton - Prefeito Municipal
• A Prefeitura Municipal de Sales Oliveira torna público o Pregão Presencial nº 023/2021, tipo menor preço 
unitário. Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de consultoria e assesso-
ria técnica especializada na gestão dos serviços de saúde oferecidos pela rede pública municipal, fi cam convi-
dados os interessados em participar do certame para comparecerem à sessão a ser realizada no dia 06/05/2021 
às 14h00, no Setor de Licitações, situado na Praça Domingos Tavares Barradas, s/nº, centro do município de 
Sales Oliveira, onde ocorrerá o processamento do pregão. Os interessados poderão acessar a íntegra do Edital 
através do site www.salesoliveira.sp.gov.br. Durante a sessão pública é obrigatório e geral o uso de máscaras de 
proteção facial no contexto da pandemia da COVID-19, conforme Decreto Estadual nº 64.959, de 04/05/2020. 
Esclarecimentos somente através do e-mail: licitacao@salesolievira.sp.gov.br.

Sales Oliveira, SP, 15 de abril de 2021. Fábio Godoy Graton - Prefeito Municipal
• A Prefeitura Municipal de Sales Oliveira torna público o Pregão Presencial nº 024/2021, tipo menor preço 
global. Objeto: Contratação de empresa para fornecimento da licença de uso de software por prazo determi-
nado, com atualização mensal, que garanta as alterações legais, corretivas e evolutivas, incluindo, conversão, 
implantação e treinamento, para diversas áreas da Prefeitura Municipal de Sales Oliveira, fi cam convidados os 
interessados em participar do certame para comparecerem à sessão a ser realizada no dia 07/05/2021 às 09h00, 
no Setor de Licitações, situado na Praça Domingos Tavares Barradas, s/nº, centro do município de Sales Oli-
veira, onde ocorrerá o processamento do pregão. Os interessados poderão acessar a íntegra do Edital através do 
site www.salesoliveira.sp.gov.br. Durante a sessão pública é obrigatório e geral o uso de máscaras de proteção 
facial no contexto da pandemia da COVID-19, conforme Decreto Estadual nº 64.959, de 04/05/2020. Esclareci-
mentos somente através do e-mail: licitacao@salesolievira.sp.gov.br.

Sales Oliveira, SP, 15 de abril de 2021. Fábio Godoy Graton - Prefeito Municipal
• A Prefeitura Municipal de Sales Oliveira torna público o Pregão Presencial nº 025/2021, tipo menor preço 
unitário. Objeto: Registro de preços para eventuais e futuras aquisições de gêneros alimentícios para alimentação 
escolar referente ao ano de 2021, fi cam convidados os interessados em participar do certame para comparecerem 
à sessão a ser realizada no dia 10/05/2021 às 09h00, no Setor de Licitações, situado na Praça Domingos Tavares 
Barradas, s/nº, centro do município de Sales Oliveira, onde ocorrerá o processamento do pregão. Os interessados 
poderão acessar a íntegra do Edital através do site www.salesoliveira.sp.gov.br. Durante a sessão pública é obri-
gatório e geral o uso de máscaras de proteção facial no contexto da pandemia da COVID-19, conforme Decreto 
Estadual nº 64.959, de 04/05/2020. Esclarecimentos somente através do e-mail: licitacao@salesolievira.sp.gov.br.

Sales Oliveira, SP, 15 de abril de 2021. Fábio Godoy Graton - Prefeito Municipal
• A Prefeitura Municipal de Sales Oliveira torna público o Pregão Presencial nº 026/2021, tipo menor preço 
unitário. Objeto: Registro de preço para eventuais e futuras aquisições de leite integral, tipo longa vida, destinado 
ao Departamento de Assistência Social, fi cam convidados os interessados em participar do certame para compa-
recerem à sessão a ser realizada no dia 11/05/2021 às 09h00, no Setor de Licitações, situado na Praça Domingos 
Tavares Barradas, s/nº, centro do município de Sales Oliveira, onde ocorrerá o processamento do pregão. Os inte-
ressados poderão acessar a íntegra do Edital através do site www.salesoliveira.sp.gov.br. Durante a sessão pública é 
obrigatório e geral o uso de máscaras de proteção facial no contexto da pandemia da COVID-19, conforme Decreto 
Estadual nº 64.959, de 04/05/2020. Esclarecimentos somente através do e-mail: licitacao@salesolievira.sp.gov.br.

Sales Oliveira, SP, 15 de abril de 2021. Fábio Godoy Graton - Prefeito Municipal
• A Prefeitura Municipal de Sales Oliveira torna público o Pregão Presencial nº 027/2021, tipo menor preço 
unitário. Objeto: Registro de preço para eventuais e futuras aquisições de kits de merenda escolar, visando 
o enfrentamento ao Covid-19, destinado ao Departamento de Educação, fi cam convidados os interessados em 
participar do certame para comparecerem à sessão a ser realizada no dia 11/05/2021 às 14h00, no Setor de 
Licitações, situado na Praça Domingos Tavares Barradas, s/nº, centro do município de Sales Oliveira, onde 
ocorrerá o processamento do pregão. Os interessados poderão acessar a íntegra do Edital através do site www.
salesoliveira.sp.gov.br. Durante a sessão pública é obrigatório e geral o uso de máscaras de proteção facial no 
contexto da pandemia da COVID-19, conforme Decreto Estadual nº 64.959, de 04/05/2020. Esclarecimentos 
somente através do e-mail: licitacao@salesolievira.sp.gov.br.

Sales Oliveira, SP, 15 de abril de 2021. Fábio Godoy Graton - Prefeito Municipal
• A Prefeitura Municipal de Sales Oliveira torna público o Pregão Presencial nº 028/2021, tipo menor preço 
unitário. Objeto: Registro de preços para futuras e eventuais aquisições produtos de limpeza, termômetro, totens, 
tapetes sanitizantes, testes rápidos e equipamento de proteção individual, visando o enfrentamento ao Covid 19, 
destinado ao Departamento de Educação, fi cam convidados os interessados em participar do certame para compa-
recerem à sessão a ser realizada no dia 12/05/2021 às 09h00, no Setor de Licitações, situado na Praça Domingos 
Tavares Barradas, s/nº, centro do município de Sales Oliveira, onde ocorrerá o processamento do pregão. Os inte-
ressados poderão acessar a íntegra do Edital através do site www.salesoliveira.sp.gov.br. Durante a sessão pública é 
obrigatório e geral o uso de máscaras de proteção facial no contexto da pandemia da COVID-19, conforme Decreto 
Estadual nº 64.959, de 04/05/2020. Esclarecimentos somente através do e-mail: licitacao@salesolievira.sp.gov.br.

Sales Oliveira, SP, 15 de abril de 2021. Fábio Godoy Graton - Prefeito Municipal
• A Prefeitura Municipal de Sales Oliveira torna público a Tomada de Preços nº 001/2021, tipo menor preço 
unitário. Objeto: Contratação de empresa para realização de serviços de engenharia, sob o regime de execução 
por empreitada de preços unitários, com fornecimento de material, mão de obra e equipamentos, para macrome-
dição de vazão e automação de unidades de produção no sistema de abastecimento de água, conforme memorial 
descritivo e cronogramas anexos, fi cam convidados os interessados em participar do certame para comparecerem 
à sessão a ser realizada no dia 05/05/2021 às 14h00, no Setor de Licitações, situado na Praça Domingos Tavares 
Barradas, s/nº, centro do município de Sales Oliveira, onde ocorrerá o processamento do certame. Os interessados 
poderão acessar a íntegra do Edital através do site www.salesoliveira.sp.gov.br. Durante a sessão pública é obri-
gatório e geral o uso de máscaras de proteção facial no contexto da pandemia da COVID-19, conforme Decreto 
Estadual nº 64.959, de 04/05/2020. Esclarecimentos somente através do e-mail: licitacao@salesolievira.sp.gov.br.

Sales Oliveira, SP, 15 de abril de 2021. Fábio Godoy Graton - Prefeito Municipal
ERRATA Nº 001/2021 - PREGÃO PRESENCIAL N° 016/2021 - PROCESSO Nº 042/2021

A Prefeitura de Municipal de Sales Oliveira, torna público para conhecimento dos interessados a retifi cação 
ao edital do Pregão Presencial nº 016/2021, tipo menor preço unitário, com objeto o registro de preço para 
eventuais e futuras aquisições de emulsão asfáltica e asfalto frio, contendo as seguintes alterações ao instrumento 
convocatório: Na quantidade do item 2 – “Asfalto frio – Saco de 25 kg”, presente nas páginas 17, 19, 24 e 34: 
ONDE SE LÊ: “300”. LEIA-SE: “3.000”. Tendo em vista que a alteração supracitada interfere na elaboração 
da proposta, fi ca designada nova data de realização do Pregão, para o dia 30/04/2021 às 09h00, no Setor de 
Licitações, situado na Praça Domingos Tavares Barradas, s/nº, centro do município de Sales Oliveira, onde 
ocorrerá o processamento do pregão. Todos os demais termos e condições estabelecidas no edital de Licitação 
e seus anexos, permanecem inalterados. Os interessados poderão acessar a íntegra do novo Edital retifi cado 
através do site www.salesoliveira.sp.gov.br. Esta errata está disponível no endereço abaixo ou através do site 
www.salesoliveira.sp.gov.br. Esclarecimentos somente através do e-mail: licitacao@salesoliveira.sp.gov.br. 

Sales Oliveira, SP, 13 de abril de 2021. Fábio Godoy Graton - Prefeito Municipal

TERMO DE RETIFICAÇÃO
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 027/2021

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO 
DE SERVIÇOS LABORATORIAIS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE NA REALIZAÇÃO 
DE EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS, PELO PERIODO DE 12 (DOZE) MESES.   
RETIRADA DO EDITAL: WWW.ITAPORANGA.SP.GOV.BR. INFORMAÇÕES: 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA SP – RUA BOM JESUS, 738 – 
SEGUNDA A SEXTA (08H ATÉ 11H30MIN E 13H ATÉ 15H30MIN), FONE: (15) 
3565-1397 OP. 3. FICA RETIFICADO A DATA DE RECEBIMENTODE PROPOSTA E 
SESSÃO DE DISPUTA, CONFORME SEGUE: RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: 
DAS 09H DO DIA 16/04/2021 ÀS 08H30MIN DO DIA 29/04/2021. ABERTURA E 
JULGAMENTO DAS PROPOSTAS: DAS 08H35MIN DO DIA 29/04/2021 ÀS 
09H30MIN DO DIA 29/04/2021. INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: ÀS 
10H DO DIA 29/04/2021. REFERÊNCIA DE TEMPO: HORÁRIO DE BRASÍLIA (DF). 
LOCAL: PORTAL: BOLSA DE LICITAÇÕES DO BRASIL – BLL WWW.BLL.ORG.BR

MUNICÍPIO DE ITAPORANGA

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 028/2021 – REGISTRO DE PREÇO Nº
022/2021 – OBJETO: AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA E ÁGUA MINERAL 
EM ATENDIMENTOS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. RETIRADA DO EDITAL: 
WWW.ITAPORANGA.SP.GOV.BR. INFORMAÇÕES: PREFEITURA MUNICIPAL 
DE ITAPORANGA SP – RUA BOM JESUS, 738 – SEGUNDA A SEXTA (08H ATÉ 
11H30MIN E 13H ATÉ 15H30MIN), FONE: (15) 3565-1397 OP. 3. RECEBIMENTO 
DAS PROPOSTAS: DAS 09H DO DIA 19/04/2021 ÀS 08H30MIN DO DIA 29/04/2021. 
ABERTURA E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS: DAS 08H35MIN DO DIA 29/04/2021 
ÀS 08H30MIN DO DIA 30/04/2021. INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: 
ÀS 09H DO DIA 30/04/2021. REFERÊNCIA DE TEMPO: HORÁRIO DE BRASÍLIA (DF). 
LOCAL: PORTAL: BOLSA DE LICITAÇÕES DO BRASIL – BLL WWW.BLL.ORG.BR

MUNICÍPIO DE ITAPORANGA

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 029/2021 – REGISTRO DE PREÇO 
Nº 023/2021 – OBJETO: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, QUE SERÁ 
DISTRIBUÍDO, EM FORMA DE KITS, PARA TODOS OS ALUNOS INSCRITOS NA 
REDE DE ENSINO DO MUNICÍPIO. RETIRADA DO EDITAL: WWW.ITAPORANGA.
SP.GOV.BR. INFORMAÇÕES: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA SP 
– RUA BOM JESUS, 738 – SEGUNDA A SEXTA (08H ATÉ 11H30MIN E 13H ATÉ 
15H30MIN), FONE: (15) 3565-1397 OP. 3. RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: 
DAS 09H DO DIA 19/04/2021 ÀS 08H30MIN DO DIA 29/04/2021. ABERTURA 
E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS: DAS 08H35MIN DO DIA 29/04/2021 ÀS 
08H30MIN DO DIA 30/04/2021. INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: ÀS 
10H DO DIA 30/04/2021. REFERÊNCIA DE TEMPO: HORÁRIO DE BRASÍLIA (DF). 
LOCAL: PORTAL: BOLSA DE LICITAÇÕES DO BRASIL – BLL WWW.BLL.ORG.BR

MUNICÍPIO DE ITAPORANGA

TERMO DE RETIFICAÇÃO
MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS 002/2021.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO 
DE GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS NO BAIRRO RIO VERDE. RETIRADA DO 
EDITAL: WWW.ITAPORANGA.SP.GOV.BR. INFORMAÇÕES: PREFEITURA 
MUNICIPAL DE ITAPORANGA SP – RUA BOM JESUS, 738 – SEGUNDA A SEXTA 
(08H ATÉ 11H30MIN E 13H ATÉ 15H30MIN), FONE: (15) 3565-1397 OP. 3. FICAM 
RETIFICADA AS DATAS CONFORME SEGUE: VISTORIA: DE 22/04/2021 ATÉ 
03/05/2021. EMISSÃO DE CADASTRO: ATÉ O DIA 29/04/2021. RECEBIMENTO DA 
DOCUMENTAÇÃO E PROPOSTAS: 04/05/2021 ATÉ ÀS 09:00H.

MUNICÍPIO DE ITAPORANGA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJURU
REDESIGNAÇÃO DE DATA DE ABERTURA - EDITAL PREGÃO Nº 13/2021

Objeto: Registro de preços para aquisição de postes de fi xação de placas de 
sinalização viária. O Município de Cajuru comunica aos interessados que a Licitação 
na modalidade Pregão nº 13/2021, cujo objeto é o Registro de preços para aquisição 
de postes de fi xação de placas de sinalização viária, a redesignação da data de 
abertura dos envelopes para o dia 03/05/2021, os envelopes contendo proposta e 
documentos serão recebidos no Protocolo da Prefeitura Municipal de Cajuru até as 
13h30min iniciando sua abertura às 14h00min. Permanecem inalteradas as demais 
cláusulas do Edital. Mais informações no telefone (16) 3667 - 9903 ou no e-mail 
licitacao@cajuru.sp.gov.br ou janaina@cajuru.sp.gov.br;

Cajuru/SP, 16 de abril de 2021. Alex Moretini - Prefeito Municipal
REDESIGNAÇÃO DE DATA DE ABERTURA - EDITAL PREGÃO Nº 14/2021

Objeto: Registro de preços para serviços de Calheiro. O Município de Cajuru comunica 
aos interessados que a Licitação na modalidade Pregão nº 14/2021, cujo objeto é o 
Registro de preços para serviços de Calheiro, a redesignação da data de abertura 
dos envelopes para o dia 29/04/2021, os envelopes contendo proposta e documentos 
serão recebidos no Protocolo da Prefeitura Municipal de Cajuru até as 08h30min 
iniciando sua abertura às 09h00min. Permanecem inalteradas as demais cláusulas do 
Edital. Mais informações no telefone (16) 3667 - 9903 ou no e-mail licitacao@cajuru.
sp.gov.br ou janaina@cajuru.sp.gov.br;

Cajuru/SP, 16 de abril de 2021. Alex Moretini - Prefeito Municipal
REDESIGNAÇÃO DE DATA DE ABERTURA - EDITAL PREGÃO Nº 15/2021

Objeto: Registro de preços para prestação de serviço de serralheria, torno e solda. 
O Município de Cajuru comunica aos interessados que a Licitação na modalidade 
Pregão nº 15/2021, cujo objeto é o Registro de preços para prestação de serviço de 
serralheria, torno e solda, a redesignação da data de abertura dos envelopes para 
o dia 29/04/2021, os envelopes contendo proposta e documentos serão recebidos no 
Protocolo da Prefeitura Municipal de Cajuru até as 13h30min iniciando sua abertura às 
14h00min. Permanecem inalteradas as demais cláusulas do Edital. Mais informações 
no telefone (16) 3667 - 9903 ou no e-mail licitacao@cajuru.sp.gov.br ou janaina@
cajuru.sp.gov.br;

Cajuru/SP, 16 de abril de 2021. Alex Moretini - Prefeito Municipal

AVISOS DE LICITAÇÃO 
ONDE SE LÊ: 5202/21 - LEIA-SE: Processo nº 8843/21 – Pregão Presencial nº 14/21 – 
Interessado: Fundo Social de Solidariedade - FUSSOL. Objeto: Contratação de pessoa 
jurídica para ministrar curso de salgados para festas. O credenciamento e a entrega dos 
envelopes contendo a proposta e habilitação será na Divisão de Compras e Licitações, 
situada na Rua Frederico Moura, 1517 – Térreo do Prédio da Secretaria de Finanças – sala 
3 – Cidade Nova, até às 14h30 do dia 29 de abril de 2021, onde ocorrerá o processamento 
do Pregão.  
ONDE SE LÊ: 3430/21 - LEIA-SE: Processo nº 23430/21 - Pregão Eletrônico nº 60/21 - 
Interessado: Secretaria de Saúde - Objeto: Contratação de serviços de gerenciamento, 
operacionalização, captura, recolhimento de animais de pequeno e grande em vias 
públicas e de áreas de preservação permanente. Recebimento das propostas dos lotes: até 
às 13h30 do dia 30 de abril de 2021 - Abertura das propostas dos lotes: a partir das 14h00 
do dia 30 de abril de 2021 - Início da disputa de preços: a partir das 14h30 do dia 30/04/21. 

Franca, 15 de abril de 2021.
Marcelo Henrique do Nascimento

Presidente da Comissão Permanente de Licitações / Pregoeiro

MUNICÍPIO DE FRANCA

DAE S/A – ÁGUA E ESGOTO
CNPJ: 03.582.243/0001-73

ABERTURA DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL nº 016/2021. Edital de 13/04/2021. OBJETO: Contratação de empresa para prestação de servi-
ços de limpeza de Estações Elevatórias e de Tratamento de Esgoto operadas pela DAE S/A, incluindo coleta, transporte 
e descarte de resíduos provenientes de esgoto no município de Jundiaí. TIPO: Menor Preço Global. ABERTURA: às 
14:30 do dia 14/05/2021. Editais disponíveis para retirada: No site http://compraabertadae.jundiai.sp.gov.br (acessar 
o link Editais) gratuitamente. 

Evandro Biancarelli / Diretor Superintendente de Gestão.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÃO
“COMUNICADO N.º 074/2021”

O Dr. ADAuto ScArDoelli, Prefeito de Matão, Estado de São Paulo, no uso das atribuições 
que lhe são conferidas por Lei e, considerando o Ofício encaminhado pela Secretaria Muni-

cipal de Saúde, corroborado pela Secretaria Municipal de Negócios Jurídicos, COMUNICA que, em 
conformidade com a fundamentação legal justificada nos Pareceres internos, RATIFICA o procedimen-
to de DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 005/2021 – PROCESSO LICITATÓRIO N.º 030/2021, com 
base nos termos do Artigo 24, caput e Inciso IV da Lei Federal n.º 8.666/93 e alterações posteriores, para 
a contratação da sociedade empresária CM HOSPITALAR S.A. – CNPJ: 12.420.164/0009-04, para 
a AQUISIÇÃO DE 06 CAIXAS DE GILENYA 0,05MG para o paciente RICHARD LEONARDO 
VICENTE – PROCESSO JUDICIAL N.º 0003277.55.2020.8.26.0347, conforme processo juntado ao 
auto, para o Departamento de Saúde – Fundo Municipal da Saúde da Secretaria Municipal de Saúde da 
Prefeitura Municipal de Matão.

Matão, 15 de abril de 2021.
DR. ADAUTO SCARDOELLI

PreFeito De MAtÃo

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÃO
“COMUNICADO N.º 075/2021”

REF: PREGÃO PRESENCIAL N.º 009/2021, de 18 de fevereiro de 2021, levado a efeito 
através do Processo Licitatório n.º 010/2021, cujo objeto compreende o REGISTRO DE 

PREÇOS para a “Aquisição De Kit De MerenDA escolAr – Gêneros AliMentícios”, para Secretaria 
Municipal de Educação e Cultura da Prefeitura Municipal de Matão.
O Dr. ADAuto ScArDoelli, Prefeito Municipal de Matão, no uso das atribuições que lhe são conferidas 
por Lei, COMUNICA, , que após Exame Prévio de Edital pelo Egrégio Tribunal de Contas do Estado de 
São Paulo, nos autos dos TC-005876.989.21-1; TC-005885.989.21-0; e TC-00586.989.21-9, DECIDE 
pela RETIFICAÇÃO E REABERTURA DE PRAZOS sendo que o Edital Retificado e seus anexos, 
estarão disponíveis a partir do dia 16 de abril de 2021, estarão disponíveis no site www.matao.sp.gov.
br no link LICITAÇÕES; e que havendo dificuldade das interessadas o Departamento de Compras e 
Licitações estará à disposição para gravação do mesmo em mídia digital.
Comunica ainda que os Envelopes de n.º 01 (Proposta Comercial) e de n.º 02 (Documentos de Habili-
tação) serão recebidos e protocolizados, no Departamento de Compras e Licitações, até às 09h00min 
do dia 30 de abril de 2021. Nesta mesma data e horário, iniciar-se-à a sessão de abertura dos mesmos.
Demais informações no Departamento de Compras e Licitações através dos telefones: (16) 3383-4070, 
(16) 3383-4056, (16) 3383-4068 e (16) 3383-4067, de segunda a sexta-feira, das 08h00min às 17h00min.

Matão, 15 de abril de 2021.
DR. ADAUTO SCARDOELLI

PREFEITO DE MATÃO

SAECIL - SUPERINTENDÊNCIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA CIDADE DE LEME
RESUMO DE EDITAL 

A SAECIL - Superintendência de Água e Esgotos da Cidade de Leme comunica que se encontra instaurado e 
disponível na Divisão Técnica Administrativa o processo abaixo:
Pregão Eletrônico: nº. 09/2021. Objeto: Aquisição de pneus novos fabricados com matéria prima de primeiro 
uso, câmaras de ar e protetores de câmaras, para os veículos e máquinas pertencentes à frota desta Autarquia. 
Edital na Íntegra: www.saecil.com.br - no Link: Licitações, www.bbmnetlicitacoes.com.br ou à Rua Padre 
Julião, nº. 971 - Centro - Leme/SP, das 08h00 às 16h00, na Divisão Técnica Administrativa. RECEBIMEN-
TO DAS PROPOSTAS: a partir das 08h00 do dia 04/05/2021 até às 07h30 do dia 06/05/2021. ABERTURA 
DAS PROPOSTAS: das 08h00 até às 13h15 do dia 06/05/2021. INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE 
PREÇOS: às 13h16 do dia 06/05/2021. REFERÊNCIA DE TEMPO: PARA TODAS AS REFERÊNCIAS 
DE TEMPO SERÁ OBSERVADO O HORÁRIO DE BRASÍLIA-DF. LOCAL: www.bbmnetlicitacoes.com.br - 
“ACESSO IDENTIFICADO”.

Leme, 14 de abril de 2021.
FERNANDO WAGNER KLEIN

DIRETOR-PRESIDENTE

COMUNICADO AOS LICITANTES DO PREGÃO ELETRÔNICO 
Nº 59/2020

Comunicamos a todos os interessados a participarem do Pregão 
Eletrônico de nº 59/2020 do Edital Nº 191/2020, que, por equívoco, 
os valores unitários dos itens constantes no Anexo I constaram 
incorretos e o edital precisará passar por correções. Sendo assim, 
fi ca reaberto novo prazo para recepção de propostas, à saber, das 
08h00m do dia 16/04/2021, às 29/04/2021 às 17h00m, bem como 
fi xada nova data para início da disputa, à saber, às 13h30m do 
dia 30/04/2021. O Edital alterado será disponibilizado no Portal da 
Transparência: https://transparencia.ubatuba.sp.gov.br e no site da 
Bolsa de licitações e leilões do Brasil: www.bll.org.br.

Letícia Alves Dionísio
Pregoeira Ofi cial

ATA DE HOMOLOGAÇÃO
CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 02/2021

A ata referente a homologação do Programa Emergencial de 
Auxílio de Desemprego Municipal “Frente de Trabalho” encontra-
-se no site http://transparencia.ubatuba.sp.gov.br. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBA

EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1001491-
71.2019.8.26.0127. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro de 
Carapicuíba, Estado de São Paulo, Dr(a). MARIANA PARMEZAN ANNIBAL, na forma da 
Lei, etc. FAZ SABER a(o) ILZA DE CASTRO ALMEIDA, Brasileira, Solteira, Atendente, 
RG 44.185.128-9, CPF 355.560.978-52, com endereço à Rua Domingos de Morais, 
1372, Vila Mariana, CEP 04010-000, São Paulo - SP que por este Juízo, tramita de uma 
ação de Cumprimento de sentença, movida por Colégio Talles Paulista Sc Ltda Me. 
Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, nos termos do artigo 513, § 2º, IV 
do CPC, foi determinada a sua INTIMAÇÃO por EDITAL, para que, no prazo de 15 
(quinze) dias úteis, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, pague a 
quantia de 2.593,45, devidamente atualizada, sob pena de multa de 10% sobre o valor 
do débito e honorários advocatícios de 10% (artigo 523 e parágrafos, do Código de 
Processo Civil). Fica ciente, ainda, que nos termos do artigo 525 do Código de Processo 
Civil, transcorrido o período acima indicado sem o pagamento voluntário, inicia-se o 
prazo de 15 (quinze) dias úteis para que o executado, independentemente de penhora 
ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação. Será o presente 
edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado 
nesta cidade de Carapicuiba, aos 12 de abril de 2021. 

Processo 0083098-78.2017.8.26.0100 (processo principal 0205757-75.2006.8.26.0100) - 
Cumprimento de sentença - Obrigações - Colegio Etapa S/c Ltda. - Kyung Ran Lim Lim - - Jeum 
Boum Lim - EDITAL DE INTIMAÇÃO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Processo Digital 
nº:0083098-78.2017.8.26.0100 Classe: Assunto: Cumprimento de sentença - Obrigações 
Exequente: Colegio Etapa S/c Ltda. Executado: Kyung Ran Lim Lim e outro EDITAL DE 
INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0083098-78.2017.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) 
de Direito da 16ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Felipe Poyares 
Miranda, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) KYUNG RAN LIM LIM, CPF 218.900.588-40 e 
JEUM BOUM LIM, CPF 218.900.628-71 que por este Juízo, tramita de uma ação de Cobrança que 
deu origem a uma ação de Cumprimento de sentença, movida por Colegio Etapa S/c Ltda. 
procedeu-se a penhora sobre: cotas sociais pertencentes aos executados das empresas 
Confecções Caco Ltda (CNPJ: 51.566.545/0001-09) e Mundo da Estação do Aviamento Eirelli 
(CNPJ: 16.638.073/0001-55). Estando os executados em local ignorado, foi deferida a intimação da 
penhora por edital, para que em 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, ofereçam impugnação, na 
ausência dos quais prosseguirá o feito em seus ulteriores termos. Será o presente edital, por 
extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São 
Paulo, aos 13 de abril de 2021.  
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PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREÍ
  AVISO DE LICITAÇÃO

Pregão Presencial nº.004/2021 – Contratação empresa especializada para fornecimento, admi-
nistração e armazenamento de vacina múltipla importada para cães. Recebimento da proposta: 
até às 09h00 do dia 03/05/2021. 
(a) Claude Mary de Moura - Secretária de Meio Ambiente e Zeladoria Urbana
Pregão Presencial nº.005/2021 – Contratação de empresa de engenharia especializada para 
locação de sistema de radiocomunicação digital, com fornecimento de equipamentos, materiais, 
serviços de instalação, ativação, treinamento e manutenção. Recebimento da proposta: até às 
09h00 do dia 06/05/2021. 
(a) Edson Anibal de Aquino Guedes Filho - Secretário de Mobilidade Urbana
Pregão Eletrônico nº.053/2021 – Registro de preços para fornecimento de materiais de higiene. 
Encaminhar proposta: até às 09h00 do dia 03/05/2021. 
(a) Juliana Pinheiro Dualibi - Secretária de Assistência Social; (a) Dr.ª Rosana Gravena - Secre-
tária de Saúde
Pregão Eletrônico nº.055/2021 – Registro de preços para fornecimento de materiais de eletroele-
trônicos. Encaminhar proposta:: até às 09h00 do dia 04/05/2021. 
(a) Maria Thereza Ferreira Cyrino - Secretária Municipal de Educação
Pregão Eletrônico nº.057/2021 – Registro de preços para serviço de recorte e remoção de tocos 
e raízes de árvores. Encaminhar proposta: até às 09h00 do dia 04/05/2021. 
(a) Claude Mary de Moura - Secretária de Meio Ambiente e Zeladoria Urbana
Os editais estarão disponíveis, nos sites: www.gov.br/compras (UASG 986.589), www.jacarei.
sp.gov.br ou poderá ser retirado na Unidade de Licitações, 1º andar, sito à Praça dos Três Po-
deres, nº73, Centro, Jacareí/SP, no horário das 08h00 às 17h00, mediante apresentação de um 
“CD-R” novo.
Pregão Eletrônico nº.054/2021 – Contratação de empresa especializada para prestação de servi-
ço de locação de 02 equipamentos modulares com fornecimento de insumos para realização de 
análise química e sedimentos da urina. Encaminhar proposta: até às 09h00 do dia 06/05/2021.
Pregão Eletrônico nº.056/2021 – Registro de preços para fornecimento de material hospitalar – 
grupo 03. Encaminhar proposta: até às 09h00 do dia 07/05/2021.
(a) Dr.ª Rosana Gravena - Secretária de Saúde
Os editais estão disponíveis, nos sites: www.gov.br/compras (UASG 986.589), www.jacarei.sp.
gov.br ou poderá ser retirado na  Unidade de Suprimentos – Diretoria Administrativa de Secretaria 
de Saúde – Av. Major Acácio Ferreira, 854 – Jardim Paraíba – Jacareí/SP, CEP. 12.327-530, no 
horário das 8h00 às 17h00, mediante apresentação de um “CD-R” novo.

EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO N.º 
0002/2021 REF.: PREGÃO ELETRÔNICO N.º 0006/2020 Contratada: 
TAURUS ARMAS S.A Objeto: A presente licitação tem por objeto a aquisi-
ção de armamento para serem empregadas na Guarda Civil Municipal de 
Embu – Guaçu. Vigência: 04/03/2021 à 03/05/2021. 15 de abril de 2021. 
Prefeito Municipal José Antonio Pereira. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU
ESTADO DE SÃO PAULO

EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO N.º 
0001/2021 REF.: PREGÃO ELETRÔNICO N.º 0006/2020 Contratada: 
PUMA ARTIGOS DE SEGURANÇA LTDA Objeto: A presente licitação tem 
por objeto a aquisição de armamento para serem empregadas na Guarda 
Civil Municipal de Embu – Guaçu. Vigência: 04/03/2021 à 03/05/2021. 15 
de abril de 2021. Prefeito Municipal José Antonio Pereira. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU
ESTADO DE SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LUZITÂNIA-SP
PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE CONTRATO – 3º TA - CONTRATO Nº. 028/2020

MIGUEL JOSÉ ARAÚJO JÚNIOR, Prefeito do Município de Nova Luzitânia/SP, Estado de São Pau-
lo, usando das atribuições que lhe são conferidas, na forma da Lei. Faço publicar, na imprensa e 
nos locais próprios da Prefeitura Municipal de Nova Luzitânia, conforme Parágrafo Único, do Artigo 
Nº. 61, Lei Federal Nº 8.666/93, o extrato: CONTRATANTE: MUNICIPIO DE NOVA LUZITANIA; 
CONTRATADO: KAIRÓS CONSTRUÇÕES E EMPRENDIMENTOS, CNPJ n°. 11.604.925/0001-68; 
PROCESSO N°. 2213/2019; EDITAL Nº. 171/2020; TOMADA DE PREÇOS Nº. 001/2020; OBJETO: 
PRORROGA VIGÊNCIA. ASSINATURA: 25/03/2021. VIGÊNCIA: 24/01/2022. 

MIGUEL JOSÉ ARAÚJO JÚNIOR - Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LUZITÂNIA-SP
PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE CONTRATO – 4º TA - CONTRATO Nº. 028/2020

MIGUEL JOSÉ ARAÚJO JÚNIOR, Prefeito do Município de Nova Luzitânia/SP, Estado de São Paulo, 
usando das atribuições que lhe são conferidas, na forma da Lei. Faço publicar, na imprensa e nos 
locais próprios da Prefeitura Municipal de Nova Luzitânia, conforme Parágrafo Único, do Artigo Nº. 61, 
Lei Federal Nº 8.666/93, o extrato: CONTRATANTE: MUNICIPIO DE NOVA LUZITANIA; CONTRATA-
DO: KAIRÓS CONSTRUÇÕES E EMPRENDIMENTOS, CNPJ n°. 11.604.925/0001-68; PROCESSO 
N°. 2213/2019; EDITAL Nº. 171/2020; TOMADA DE PREÇOS Nº. 001/2020; OBJETO: ACRESCER 
EM QUANTIDADE. ASSINATURA: 05/04/2021. VIGÊNCIA: 24/01/2022. VALOR: R$ 29.934,69. 

MIGUEL JOSÉ ARAÚJO JÚNIOR - Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SIMÃO
RESULTADO DE RECURSO E AVISO DE LICITAÇÃO

PROCESSO LICITATÓRIO N.º 005/2021 - PREGÃO ELETRÔNICO N° 004/2021
A Prefeitura Municipal de São Simão/SP torna público para conhecimento de quem possa 
interessar que a impugnação apresentada pela empresa Air Liquide Brasil Ltda foi parcialmente 
acolhida. As modificações poderão ser consultadas junto ao Departamento de Licitação 
e Contratos. Face as modifi cações efetuadas a sessão de abertura da disputa será realizada no 
dia 04 de maio de 2021 às 09h00min, sendo que o início do recebimento das propostas será a 
partir do dia 22 de abril de 2021 às 08h00min e o encerramento do recebimento será dia 04 de 
maio de 2021 às 08h30min. A disputa será realizada na modalidade Pregão Eletrônico, tendo 
como objeto a contratação de empresa especializada para fornecimento de gás oxigênio e 
ar medicinal em cilindro conforme termo de referência e anexos, a qual será processada e 
julgada em conformidade com a Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, Lei 
123/06 e ainda conforme condições específi cas constantes no edital e dos demais documentos 
que o integram. O instrumento convocatório e seus anexos poderão ser retirados ou consultados 
no site ofi cial do Município: www.saosimao.sp.gov.br, na Seção de Licitações da Prefeitura 
Municipal, de segunda às sextas feiras, das 09h00min às 12h00min e das 13h30min às 16h00min, 
à Rua Rodolfo Miranda, n.º 167, Centro, ou ainda solicitado pelo telefone (16) 39849070 ou pelo 
e-mail: licitacao@saosimao.sp.gov.br.

Marcos Daniel Bonagamba - Prefeito Municipal

AVISO DE ABERTURA - Encontra-se aberto no Hemocentro da Universidade Estadual de Campinas - UNICAMP o PREGÃO 
ELETRÔNICO HEMO nº. 000291/2021 - OFERTA DE COMPRA BEC/SP nº. 102204100592021OC00013 - PROCESSO nº. 
32-P-4229/2021, do tipo Menor Preço Unitário, destinado a Registro de preços de Alfaepotina 10.000ui, Bleomicina 15mg, 
Daunorrubicina 20mg, Alfainterferona 2b 3000000UI, Etoposideo 100mg, Metotrexato de sódio 2,5mg, Melfalana 2mg, 
Mercaptopurina 50mg, Cladribina 1mg/ml, Hidroxiureia 500mg, Dexametasona 4mg, Fludarabina 50mg, Vinorelbina 10mg/1ml, 
Vinorelbina 50mg/5ml, Cloreto de sódio 9mg/ml e Asparaginase 10.000ui, de acordo com o discriminado no Anexo I. O prazo de 
entrega das propostas eletrônicas será do dia 22/04/2021 até o dia 04/05/2021 às 09:30 horas, sendo a sessão pública realizada no 
mesmo dia e horário pela página virtual da BEC/SP (http://www.bec.sp.gov.br). O edital e anexos estão disponíveis na Internet, nos 
sites http://www.imprensaoficial.com.br/PortalIO/ENegocios/BuscaENegocios_14_1.aspx e www.bec.sp.gov.br ou ainda no 
Serviço de Suprimentos do Hemocentro/Unicamp, Rua Carlos Chagas, nº. 480 - Prédio II, Cidade Universitária “Zeferino Vaz” - Distrito 
de Barão Geraldo - Campinas, Estado de São Paulo.

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS 
DIRETORIA GERAL DA ADMINISTRAÇÃO

DIRETORIA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS

AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão Eletrônico nº 84/2021

Processo de Compras nº 132/2021

OBJETO: Registro de preços para aquisição de materiais de limpeza e higiene, conforme 
edital e seus anexos.
Valor Estimativo: R$ 2.994.499,71 (dois milhões novecentos e noventa e quatro mil 
quatrocentos e noventa e nove reais e setenta e um centavos). 

LICITAÇÃO DIFERENCIADA COM LOTES PARA AMPLA PARTICIPAÇÃO E LOTES 
PARA PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DE MICROEMPRESAS, EMPRESAS DE PEQUENO 
PORTE E MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL.

RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: até às 14 horas do dia 30 de abril de 2021.
ABERTURA DAS PROPOSTAS: Dia 30 de abril de 2021 às 14 horas.
INÍCIO DA DISPUTA DE PREÇOS: Dia 30 de abril de 2021 a partir das 14 horas 30 minutos.

• 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, 15 de abril de 2021.
André Almeida Morais

Secretário Municipal da Administração

Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto
Estado de São Paulo

Secretaria da Administração

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SANTA GERTRUDES
Pregão Presencial 05/2021

A Prefeitura do Município de Santa Gertrudes torna público que, no dia e hora 
especificados, nas dependências do Paço Municipal, à Rua 01A, 332, Centro, 

Santa Gertrudes/SP, realizar-se-á licitação, na modalidade Pregão Presencial 05/2021, 
objetivando o Registro De Preços, Pelo Tipo Menor Preço Unitário, Visando Aquisições 
Futuras, Parceladas E A Pedido, De Materiais De Enfermagem, Curativos, Materiais De 
Acupuntura, Materiais De Higiene, Alimentos Lacteos Especiais E Fraldas. O edital completo 
poderá ser retirado no endereço supracitado, no horário das 09:00 às 17:00 horas ou pelo 
site www.santagertrudes.sp.gov.br. Os envelopes com as propostas e os documentos de 
habilitação devem ser protocolados até as 08:30 horas do dia 04/05/2021 no Paço Municipal. 
A sessão de lances e julgamento será neste mesmo dia às 09:00 horas. O edital completo 
poderá ser retirado no endereço supracitado, no horário das 09:00 às 17:00 horas ou 
pelo site www.santagertrudes.sp.gov.br. SERÁ EXIGIDO O USO DE MÁSCARAS E QUE 
CADA REPRESENTANTE TRAGA SEUS OBJETOS PESSOAIS (EX. CANETA) PARA A 
PARTICIPAÇÃO NA SESSÃO. SERÁ RESPEITADO O DISTANCIAMENTO RECOMENDADO 
PELA OMS. Santa Gertrudes/SP, 15 de abril de 2021. Nivea Santos Yamagami – Pregoeira.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALES OLIVEIRA-SP
• A Prefeitura Municipal de Sales Oliveira torna público o Pregão Eletrônico nº 004/2021, tipo menor preço 
unitário. Objeto: Aquisição de retroescavadeira, em ocorrerá em sessão pública na forma eletrônica a partir das 
14h00 do dia 12/05/2021, através do site municipal www.salesoliveira.sp.gov.br, junto ao provedor do sistema 
Fiorilli. Esclarecimentos somente através do e-mail: licitacao@salesoliveira.sp.gov.br.

Sales Oliveira, SP, 15 de abril de 2021. Fábio Godoy Graton - Prefeito Municipal
• A Prefeitura Municipal de Sales Oliveira torna público o Pregão Presencial nº 019/2021, tipo menor preço 
unitário. Objeto: Registro de preço para eventuais e futuras aquisições de materiais de enfermagem, destinados 
ao Departamento Municipal de Saúde, fi cam convidados os interessados em participar do certame para comparecerem 
à sessão a ser realizada no dia 03/05/2021 às 09h00, no Setor de Licitações, situado na Praça Domingos Tavares 
Barradas, s/nº, centro do município de Sales Oliveira, onde ocorrerá o processamento do pregão. Os interessados 
poderão acessar a íntegra do Edital através do site www.salesoliveira.sp.gov.br. Durante a sessão pública é obri-
gatório e geral o uso de máscaras de proteção facial no contexto da pandemia da COVID-19, conforme Decreto 
Estadual nº 64.959, de 04/05/2020. Esclarecimentos somente através do e-mail: licitacao@salesolievira.sp.gov.br.

Sales Oliveira, SP, 15 de abril de 2021. Fábio Godoy Graton - Prefeito Municipal

• A Prefeitura Municipal de Sales Oliveira torna público o Pregão Presencial nº 020/2021, tipo menor preço 
unitário. Objeto: Registro de preço para eventuais e futuras aquisições de tintas para sinalização viária e manu-
tenção de diversos prédios públicos, fi cam convidados os interessados em participar do certame para comparecerem 
à sessão a ser realizada no dia 04/05/2021 às 09h00, no Setor de Licitações, situado na Praça Domingos Tavares 
Barradas, s/nº, centro do município de Sales Oliveira, onde ocorrerá o processamento do pregão. Os interessados 
poderão acessar a íntegra do Edital através do site www.salesoliveira.sp.gov.br. Durante a sessão pública é obri-
gatório e geral o uso de máscaras de proteção facial no contexto da pandemia da COVID-19, conforme Decreto 
Estadual nº 64.959, de 04/05/2020. Esclarecimentos somente através do e-mail: licitacao@salesolievira.sp.gov.br.

Sales Oliveira, SP, 15 de abril de 2021. Fábio Godoy Graton - Prefeito Municipal
• A Prefeitura Municipal de Sales Oliveira torna público o Pregão Presencial nº 021/2021, tipo menor preço 
unitário. Objeto: Registro de preço para eventuais e futuras contratações de empresa especializada em medi-
cina do trabalho, para realização de perícias médicas, para servidores municipais de Sales Oliveira, fi cam con-
vidados os interessados em participar do certame para comparecerem à sessão a ser realizada no dia 05/05/2021 
às 09h00, no Setor de Licitações, situado na Praça Domingos Tavares Barradas, s/nº, centro do município de 
Sales Oliveira, onde ocorrerá o processamento do pregão. Os interessados poderão acessar a íntegra do Edital 
através do site www.salesoliveira.sp.gov.br. Durante a sessão pública é obrigatório e geral o uso de máscaras de 
proteção facial no contexto da pandemia da COVID-19, conforme Decreto Estadual nº 64.959, de 04/05/2020. 
Esclarecimentos somente através do e-mail: licitacao@salesolievira.sp.gov.br.

Sales Oliveira, SP, 15 de abril de 2021. Fábio Godoy Graton - Prefeito Municipal
• A Prefeitura Municipal de Sales Oliveira torna público o Pregão Presencial nº 022/2021, tipo menor preço 
unitário. Objeto: Registro de preço para eventuais e futuras aquisições de ração para cães, fi cam convidados 
os interessados em participar do certame para comparecerem à sessão a ser realizada no dia 06/05/2021 às 
09h00, no Setor de Licitações, situado na Praça Domingos Tavares Barradas, s/nº, centro do município de 
Sales Oliveira, onde ocorrerá o processamento do pregão. Os interessados poderão acessar a íntegra do Edital 
através do site www.salesoliveira.sp.gov.br. Durante a sessão pública é obrigatório e geral o uso de máscaras de 
proteção facial no contexto da pandemia da COVID-19, conforme Decreto Estadual nº 64.959, de 04/05/2020. 
Esclarecimentos somente através do e-mail: licitacao@salesolievira.sp.gov.br.

Sales Oliveira, SP, 15 de abril de 2021. Fábio Godoy Graton - Prefeito Municipal
• A Prefeitura Municipal de Sales Oliveira torna público o Pregão Presencial nº 023/2021, tipo menor preço 
unitário. Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de consultoria e assesso-
ria técnica especializada na gestão dos serviços de saúde oferecidos pela rede pública municipal, fi cam convi-
dados os interessados em participar do certame para comparecerem à sessão a ser realizada no dia 06/05/2021 
às 14h00, no Setor de Licitações, situado na Praça Domingos Tavares Barradas, s/nº, centro do município de 
Sales Oliveira, onde ocorrerá o processamento do pregão. Os interessados poderão acessar a íntegra do Edital 
através do site www.salesoliveira.sp.gov.br. Durante a sessão pública é obrigatório e geral o uso de máscaras de 
proteção facial no contexto da pandemia da COVID-19, conforme Decreto Estadual nº 64.959, de 04/05/2020. 
Esclarecimentos somente através do e-mail: licitacao@salesolievira.sp.gov.br.

Sales Oliveira, SP, 15 de abril de 2021. Fábio Godoy Graton - Prefeito Municipal
• A Prefeitura Municipal de Sales Oliveira torna público o Pregão Presencial nº 024/2021, tipo menor preço 
global. Objeto: Contratação de empresa para fornecimento da licença de uso de software por prazo determi-
nado, com atualização mensal, que garanta as alterações legais, corretivas e evolutivas, incluindo, conversão, 
implantação e treinamento, para diversas áreas da Prefeitura Municipal de Sales Oliveira, fi cam convidados os 
interessados em participar do certame para comparecerem à sessão a ser realizada no dia 07/05/2021 às 09h00, 
no Setor de Licitações, situado na Praça Domingos Tavares Barradas, s/nº, centro do município de Sales Oli-
veira, onde ocorrerá o processamento do pregão. Os interessados poderão acessar a íntegra do Edital através do 
site www.salesoliveira.sp.gov.br. Durante a sessão pública é obrigatório e geral o uso de máscaras de proteção 
facial no contexto da pandemia da COVID-19, conforme Decreto Estadual nº 64.959, de 04/05/2020. Esclareci-
mentos somente através do e-mail: licitacao@salesolievira.sp.gov.br.

Sales Oliveira, SP, 15 de abril de 2021. Fábio Godoy Graton - Prefeito Municipal
• A Prefeitura Municipal de Sales Oliveira torna público o Pregão Presencial nº 025/2021, tipo menor preço 
unitário. Objeto: Registro de preços para eventuais e futuras aquisições de gêneros alimentícios para alimentação 
escolar referente ao ano de 2021, fi cam convidados os interessados em participar do certame para comparecerem 
à sessão a ser realizada no dia 10/05/2021 às 09h00, no Setor de Licitações, situado na Praça Domingos Tavares 
Barradas, s/nº, centro do município de Sales Oliveira, onde ocorrerá o processamento do pregão. Os interessados 
poderão acessar a íntegra do Edital através do site www.salesoliveira.sp.gov.br. Durante a sessão pública é obri-
gatório e geral o uso de máscaras de proteção facial no contexto da pandemia da COVID-19, conforme Decreto 
Estadual nº 64.959, de 04/05/2020. Esclarecimentos somente através do e-mail: licitacao@salesolievira.sp.gov.br.

Sales Oliveira, SP, 15 de abril de 2021. Fábio Godoy Graton - Prefeito Municipal
• A Prefeitura Municipal de Sales Oliveira torna público o Pregão Presencial nº 026/2021, tipo menor preço 
unitário. Objeto: Registro de preço para eventuais e futuras aquisições de leite integral, tipo longa vida, destinado 
ao Departamento de Assistência Social, fi cam convidados os interessados em participar do certame para compa-
recerem à sessão a ser realizada no dia 11/05/2021 às 09h00, no Setor de Licitações, situado na Praça Domingos 
Tavares Barradas, s/nº, centro do município de Sales Oliveira, onde ocorrerá o processamento do pregão. Os inte-
ressados poderão acessar a íntegra do Edital através do site www.salesoliveira.sp.gov.br. Durante a sessão pública é 
obrigatório e geral o uso de máscaras de proteção facial no contexto da pandemia da COVID-19, conforme Decreto 
Estadual nº 64.959, de 04/05/2020. Esclarecimentos somente através do e-mail: licitacao@salesolievira.sp.gov.br.

Sales Oliveira, SP, 15 de abril de 2021. Fábio Godoy Graton - Prefeito Municipal
• A Prefeitura Municipal de Sales Oliveira torna público o Pregão Presencial nº 027/2021, tipo menor preço 
unitário. Objeto: Registro de preço para eventuais e futuras aquisições de kits de merenda escolar, visando 
o enfrentamento ao Covid-19, destinado ao Departamento de Educação, fi cam convidados os interessados em 
participar do certame para comparecerem à sessão a ser realizada no dia 11/05/2021 às 14h00, no Setor de 
Licitações, situado na Praça Domingos Tavares Barradas, s/nº, centro do município de Sales Oliveira, onde 
ocorrerá o processamento do pregão. Os interessados poderão acessar a íntegra do Edital através do site www.
salesoliveira.sp.gov.br. Durante a sessão pública é obrigatório e geral o uso de máscaras de proteção facial no 
contexto da pandemia da COVID-19, conforme Decreto Estadual nº 64.959, de 04/05/2020. Esclarecimentos 
somente através do e-mail: licitacao@salesolievira.sp.gov.br.

Sales Oliveira, SP, 15 de abril de 2021. Fábio Godoy Graton - Prefeito Municipal
• A Prefeitura Municipal de Sales Oliveira torna público o Pregão Presencial nº 028/2021, tipo menor preço 
unitário. Objeto: Registro de preços para futuras e eventuais aquisições produtos de limpeza, termômetro, totens, 
tapetes sanitizantes, testes rápidos e equipamento de proteção individual, visando o enfrentamento ao Covid 19, 
destinado ao Departamento de Educação, fi cam convidados os interessados em participar do certame para compa-
recerem à sessão a ser realizada no dia 12/05/2021 às 09h00, no Setor de Licitações, situado na Praça Domingos 
Tavares Barradas, s/nº, centro do município de Sales Oliveira, onde ocorrerá o processamento do pregão. Os inte-
ressados poderão acessar a íntegra do Edital através do site www.salesoliveira.sp.gov.br. Durante a sessão pública é 
obrigatório e geral o uso de máscaras de proteção facial no contexto da pandemia da COVID-19, conforme Decreto 
Estadual nº 64.959, de 04/05/2020. Esclarecimentos somente através do e-mail: licitacao@salesolievira.sp.gov.br.

Sales Oliveira, SP, 15 de abril de 2021. Fábio Godoy Graton - Prefeito Municipal
• A Prefeitura Municipal de Sales Oliveira torna público a Tomada de Preços nº 001/2021, tipo menor preço 
unitário. Objeto: Contratação de empresa para realização de serviços de engenharia, sob o regime de execução 
por empreitada de preços unitários, com fornecimento de material, mão de obra e equipamentos, para macrome-
dição de vazão e automação de unidades de produção no sistema de abastecimento de água, conforme memorial 
descritivo e cronogramas anexos, fi cam convidados os interessados em participar do certame para comparecerem 
à sessão a ser realizada no dia 05/05/2021 às 14h00, no Setor de Licitações, situado na Praça Domingos Tavares 
Barradas, s/nº, centro do município de Sales Oliveira, onde ocorrerá o processamento do certame. Os interessados 
poderão acessar a íntegra do Edital através do site www.salesoliveira.sp.gov.br. Durante a sessão pública é obri-
gatório e geral o uso de máscaras de proteção facial no contexto da pandemia da COVID-19, conforme Decreto 
Estadual nº 64.959, de 04/05/2020. Esclarecimentos somente através do e-mail: licitacao@salesolievira.sp.gov.br.

Sales Oliveira, SP, 15 de abril de 2021. Fábio Godoy Graton - Prefeito Municipal
ERRATA Nº 001/2021 - PREGÃO PRESENCIAL N° 016/2021 - PROCESSO Nº 042/2021

A Prefeitura de Municipal de Sales Oliveira, torna público para conhecimento dos interessados a retifi cação 
ao edital do Pregão Presencial nº 016/2021, tipo menor preço unitário, com objeto o registro de preço para 
eventuais e futuras aquisições de emulsão asfáltica e asfalto frio, contendo as seguintes alterações ao instrumento 
convocatório: Na quantidade do item 2 – “Asfalto frio – Saco de 25 kg”, presente nas páginas 17, 19, 24 e 34: 
ONDE SE LÊ: “300”. LEIA-SE: “3.000”. Tendo em vista que a alteração supracitada interfere na elaboração 
da proposta, fi ca designada nova data de realização do Pregão, para o dia 30/04/2021 às 09h00, no Setor de 
Licitações, situado na Praça Domingos Tavares Barradas, s/nº, centro do município de Sales Oliveira, onde 
ocorrerá o processamento do pregão. Todos os demais termos e condições estabelecidas no edital de Licitação 
e seus anexos, permanecem inalterados. Os interessados poderão acessar a íntegra do novo Edital retifi cado 
através do site www.salesoliveira.sp.gov.br. Esta errata está disponível no endereço abaixo ou através do site 
www.salesoliveira.sp.gov.br. Esclarecimentos somente através do e-mail: licitacao@salesoliveira.sp.gov.br. 

Sales Oliveira, SP, 13 de abril de 2021. Fábio Godoy Graton - Prefeito Municipal

TERMO DE RETIFICAÇÃO
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 027/2021

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO 
DE SERVIÇOS LABORATORIAIS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE NA REALIZAÇÃO 
DE EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS, PELO PERIODO DE 12 (DOZE) MESES.   
RETIRADA DO EDITAL: WWW.ITAPORANGA.SP.GOV.BR. INFORMAÇÕES: 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA SP – RUA BOM JESUS, 738 – 
SEGUNDA A SEXTA (08H ATÉ 11H30MIN E 13H ATÉ 15H30MIN), FONE: (15) 
3565-1397 OP. 3. FICA RETIFICADO A DATA DE RECEBIMENTODE PROPOSTA E 
SESSÃO DE DISPUTA, CONFORME SEGUE: RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: 
DAS 09H DO DIA 16/04/2021 ÀS 08H30MIN DO DIA 29/04/2021. ABERTURA E 
JULGAMENTO DAS PROPOSTAS: DAS 08H35MIN DO DIA 29/04/2021 ÀS 
09H30MIN DO DIA 29/04/2021. INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: ÀS 
10H DO DIA 29/04/2021. REFERÊNCIA DE TEMPO: HORÁRIO DE BRASÍLIA (DF). 
LOCAL: PORTAL: BOLSA DE LICITAÇÕES DO BRASIL – BLL WWW.BLL.ORG.BR

MUNICÍPIO DE ITAPORANGA

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 028/2021 – REGISTRO DE PREÇO Nº
022/2021 – OBJETO: AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA E ÁGUA MINERAL 
EM ATENDIMENTOS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. RETIRADA DO EDITAL: 
WWW.ITAPORANGA.SP.GOV.BR. INFORMAÇÕES: PREFEITURA MUNICIPAL 
DE ITAPORANGA SP – RUA BOM JESUS, 738 – SEGUNDA A SEXTA (08H ATÉ 
11H30MIN E 13H ATÉ 15H30MIN), FONE: (15) 3565-1397 OP. 3. RECEBIMENTO 
DAS PROPOSTAS: DAS 09H DO DIA 19/04/2021 ÀS 08H30MIN DO DIA 29/04/2021. 
ABERTURA E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS: DAS 08H35MIN DO DIA 29/04/2021 
ÀS 08H30MIN DO DIA 30/04/2021. INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: 
ÀS 09H DO DIA 30/04/2021. REFERÊNCIA DE TEMPO: HORÁRIO DE BRASÍLIA (DF). 
LOCAL: PORTAL: BOLSA DE LICITAÇÕES DO BRASIL – BLL WWW.BLL.ORG.BR

MUNICÍPIO DE ITAPORANGA

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 029/2021 – REGISTRO DE PREÇO 
Nº 023/2021 – OBJETO: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, QUE SERÁ 
DISTRIBUÍDO, EM FORMA DE KITS, PARA TODOS OS ALUNOS INSCRITOS NA 
REDE DE ENSINO DO MUNICÍPIO. RETIRADA DO EDITAL: WWW.ITAPORANGA.
SP.GOV.BR. INFORMAÇÕES: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA SP 
– RUA BOM JESUS, 738 – SEGUNDA A SEXTA (08H ATÉ 11H30MIN E 13H ATÉ 
15H30MIN), FONE: (15) 3565-1397 OP. 3. RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: 
DAS 09H DO DIA 19/04/2021 ÀS 08H30MIN DO DIA 29/04/2021. ABERTURA 
E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS: DAS 08H35MIN DO DIA 29/04/2021 ÀS 
08H30MIN DO DIA 30/04/2021. INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: ÀS 
10H DO DIA 30/04/2021. REFERÊNCIA DE TEMPO: HORÁRIO DE BRASÍLIA (DF). 
LOCAL: PORTAL: BOLSA DE LICITAÇÕES DO BRASIL – BLL WWW.BLL.ORG.BR

MUNICÍPIO DE ITAPORANGA

TERMO DE RETIFICAÇÃO
MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS 002/2021.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO 
DE GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS NO BAIRRO RIO VERDE. RETIRADA DO 
EDITAL: WWW.ITAPORANGA.SP.GOV.BR. INFORMAÇÕES: PREFEITURA 
MUNICIPAL DE ITAPORANGA SP – RUA BOM JESUS, 738 – SEGUNDA A SEXTA 
(08H ATÉ 11H30MIN E 13H ATÉ 15H30MIN), FONE: (15) 3565-1397 OP. 3. FICAM 
RETIFICADA AS DATAS CONFORME SEGUE: VISTORIA: DE 22/04/2021 ATÉ 
03/05/2021. EMISSÃO DE CADASTRO: ATÉ O DIA 29/04/2021. RECEBIMENTO DA 
DOCUMENTAÇÃO E PROPOSTAS: 04/05/2021 ATÉ ÀS 09:00H.

MUNICÍPIO DE ITAPORANGA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJURU
REDESIGNAÇÃO DE DATA DE ABERTURA - EDITAL PREGÃO Nº 13/2021

Objeto: Registro de preços para aquisição de postes de fi xação de placas de 
sinalização viária. O Município de Cajuru comunica aos interessados que a Licitação 
na modalidade Pregão nº 13/2021, cujo objeto é o Registro de preços para aquisição 
de postes de fi xação de placas de sinalização viária, a redesignação da data de 
abertura dos envelopes para o dia 03/05/2021, os envelopes contendo proposta e 
documentos serão recebidos no Protocolo da Prefeitura Municipal de Cajuru até as 
13h30min iniciando sua abertura às 14h00min. Permanecem inalteradas as demais 
cláusulas do Edital. Mais informações no telefone (16) 3667 - 9903 ou no e-mail 
licitacao@cajuru.sp.gov.br ou janaina@cajuru.sp.gov.br;

Cajuru/SP, 16 de abril de 2021. Alex Moretini - Prefeito Municipal
REDESIGNAÇÃO DE DATA DE ABERTURA - EDITAL PREGÃO Nº 14/2021

Objeto: Registro de preços para serviços de Calheiro. O Município de Cajuru comunica 
aos interessados que a Licitação na modalidade Pregão nº 14/2021, cujo objeto é o 
Registro de preços para serviços de Calheiro, a redesignação da data de abertura 
dos envelopes para o dia 29/04/2021, os envelopes contendo proposta e documentos 
serão recebidos no Protocolo da Prefeitura Municipal de Cajuru até as 08h30min 
iniciando sua abertura às 09h00min. Permanecem inalteradas as demais cláusulas do 
Edital. Mais informações no telefone (16) 3667 - 9903 ou no e-mail licitacao@cajuru.
sp.gov.br ou janaina@cajuru.sp.gov.br;

Cajuru/SP, 16 de abril de 2021. Alex Moretini - Prefeito Municipal
REDESIGNAÇÃO DE DATA DE ABERTURA - EDITAL PREGÃO Nº 15/2021

Objeto: Registro de preços para prestação de serviço de serralheria, torno e solda. 
O Município de Cajuru comunica aos interessados que a Licitação na modalidade 
Pregão nº 15/2021, cujo objeto é o Registro de preços para prestação de serviço de 
serralheria, torno e solda, a redesignação da data de abertura dos envelopes para 
o dia 29/04/2021, os envelopes contendo proposta e documentos serão recebidos no 
Protocolo da Prefeitura Municipal de Cajuru até as 13h30min iniciando sua abertura às 
14h00min. Permanecem inalteradas as demais cláusulas do Edital. Mais informações 
no telefone (16) 3667 - 9903 ou no e-mail licitacao@cajuru.sp.gov.br ou janaina@
cajuru.sp.gov.br;

Cajuru/SP, 16 de abril de 2021. Alex Moretini - Prefeito Municipal

AVISOS DE LICITAÇÃO 
ONDE SE LÊ: 5202/21 - LEIA-SE: Processo nº 8843/21 – Pregão Presencial nº 14/21 – 
Interessado: Fundo Social de Solidariedade - FUSSOL. Objeto: Contratação de pessoa 
jurídica para ministrar curso de salgados para festas. O credenciamento e a entrega dos 
envelopes contendo a proposta e habilitação será na Divisão de Compras e Licitações, 
situada na Rua Frederico Moura, 1517 – Térreo do Prédio da Secretaria de Finanças – sala 
3 – Cidade Nova, até às 14h30 do dia 29 de abril de 2021, onde ocorrerá o processamento 
do Pregão.  
ONDE SE LÊ: 3430/21 - LEIA-SE: Processo nº 23430/21 - Pregão Eletrônico nº 60/21 - 
Interessado: Secretaria de Saúde - Objeto: Contratação de serviços de gerenciamento, 
operacionalização, captura, recolhimento de animais de pequeno e grande em vias 
públicas e de áreas de preservação permanente. Recebimento das propostas dos lotes: até 
às 13h30 do dia 30 de abril de 2021 - Abertura das propostas dos lotes: a partir das 14h00 
do dia 30 de abril de 2021 - Início da disputa de preços: a partir das 14h30 do dia 30/04/21. 

Franca, 15 de abril de 2021.
Marcelo Henrique do Nascimento

Presidente da Comissão Permanente de Licitações / Pregoeiro

MUNICÍPIO DE FRANCA

DAE S/A – ÁGUA E ESGOTO
CNPJ: 03.582.243/0001-73

ABERTURA DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL nº 016/2021. Edital de 13/04/2021. OBJETO: Contratação de empresa para prestação de servi-
ços de limpeza de Estações Elevatórias e de Tratamento de Esgoto operadas pela DAE S/A, incluindo coleta, transporte 
e descarte de resíduos provenientes de esgoto no município de Jundiaí. TIPO: Menor Preço Global. ABERTURA: às 
14:30 do dia 14/05/2021. Editais disponíveis para retirada: No site http://compraabertadae.jundiai.sp.gov.br (acessar 
o link Editais) gratuitamente. 

Evandro Biancarelli / Diretor Superintendente de Gestão.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÃO
“COMUNICADO N.º 074/2021”

O Dr. ADAuto ScArDoelli, Prefeito de Matão, Estado de São Paulo, no uso das atribuições 
que lhe são conferidas por Lei e, considerando o Ofício encaminhado pela Secretaria Muni-

cipal de Saúde, corroborado pela Secretaria Municipal de Negócios Jurídicos, COMUNICA que, em 
conformidade com a fundamentação legal justificada nos Pareceres internos, RATIFICA o procedimen-
to de DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 005/2021 – PROCESSO LICITATÓRIO N.º 030/2021, com 
base nos termos do Artigo 24, caput e Inciso IV da Lei Federal n.º 8.666/93 e alterações posteriores, para 
a contratação da sociedade empresária CM HOSPITALAR S.A. – CNPJ: 12.420.164/0009-04, para 
a AQUISIÇÃO DE 06 CAIXAS DE GILENYA 0,05MG para o paciente RICHARD LEONARDO 
VICENTE – PROCESSO JUDICIAL N.º 0003277.55.2020.8.26.0347, conforme processo juntado ao 
auto, para o Departamento de Saúde – Fundo Municipal da Saúde da Secretaria Municipal de Saúde da 
Prefeitura Municipal de Matão.

Matão, 15 de abril de 2021.
DR. ADAUTO SCARDOELLI

PreFeito De MAtÃo

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÃO
“COMUNICADO N.º 075/2021”

REF: PREGÃO PRESENCIAL N.º 009/2021, de 18 de fevereiro de 2021, levado a efeito 
através do Processo Licitatório n.º 010/2021, cujo objeto compreende o REGISTRO DE 

PREÇOS para a “Aquisição De Kit De MerenDA escolAr – Gêneros AliMentícios”, para Secretaria 
Municipal de Educação e Cultura da Prefeitura Municipal de Matão.
O Dr. ADAuto ScArDoelli, Prefeito Municipal de Matão, no uso das atribuições que lhe são conferidas 
por Lei, COMUNICA, , que após Exame Prévio de Edital pelo Egrégio Tribunal de Contas do Estado de 
São Paulo, nos autos dos TC-005876.989.21-1; TC-005885.989.21-0; e TC-00586.989.21-9, DECIDE 
pela RETIFICAÇÃO E REABERTURA DE PRAZOS sendo que o Edital Retificado e seus anexos, 
estarão disponíveis a partir do dia 16 de abril de 2021, estarão disponíveis no site www.matao.sp.gov.
br no link LICITAÇÕES; e que havendo dificuldade das interessadas o Departamento de Compras e 
Licitações estará à disposição para gravação do mesmo em mídia digital.
Comunica ainda que os Envelopes de n.º 01 (Proposta Comercial) e de n.º 02 (Documentos de Habili-
tação) serão recebidos e protocolizados, no Departamento de Compras e Licitações, até às 09h00min 
do dia 30 de abril de 2021. Nesta mesma data e horário, iniciar-se-à a sessão de abertura dos mesmos.
Demais informações no Departamento de Compras e Licitações através dos telefones: (16) 3383-4070, 
(16) 3383-4056, (16) 3383-4068 e (16) 3383-4067, de segunda a sexta-feira, das 08h00min às 17h00min.

Matão, 15 de abril de 2021.
DR. ADAUTO SCARDOELLI

PREFEITO DE MATÃO

SAECIL - SUPERINTENDÊNCIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA CIDADE DE LEME
RESUMO DE EDITAL 

A SAECIL - Superintendência de Água e Esgotos da Cidade de Leme comunica que se encontra instaurado e 
disponível na Divisão Técnica Administrativa o processo abaixo:
Pregão Eletrônico: nº. 09/2021. Objeto: Aquisição de pneus novos fabricados com matéria prima de primeiro 
uso, câmaras de ar e protetores de câmaras, para os veículos e máquinas pertencentes à frota desta Autarquia. 
Edital na Íntegra: www.saecil.com.br - no Link: Licitações, www.bbmnetlicitacoes.com.br ou à Rua Padre 
Julião, nº. 971 - Centro - Leme/SP, das 08h00 às 16h00, na Divisão Técnica Administrativa. RECEBIMEN-
TO DAS PROPOSTAS: a partir das 08h00 do dia 04/05/2021 até às 07h30 do dia 06/05/2021. ABERTURA 
DAS PROPOSTAS: das 08h00 até às 13h15 do dia 06/05/2021. INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE 
PREÇOS: às 13h16 do dia 06/05/2021. REFERÊNCIA DE TEMPO: PARA TODAS AS REFERÊNCIAS 
DE TEMPO SERÁ OBSERVADO O HORÁRIO DE BRASÍLIA-DF. LOCAL: www.bbmnetlicitacoes.com.br - 
“ACESSO IDENTIFICADO”.

Leme, 14 de abril de 2021.
FERNANDO WAGNER KLEIN

DIRETOR-PRESIDENTE

COMUNICADO AOS LICITANTES DO PREGÃO ELETRÔNICO 
Nº 59/2020

Comunicamos a todos os interessados a participarem do Pregão 
Eletrônico de nº 59/2020 do Edital Nº 191/2020, que, por equívoco, 
os valores unitários dos itens constantes no Anexo I constaram 
incorretos e o edital precisará passar por correções. Sendo assim, 
fi ca reaberto novo prazo para recepção de propostas, à saber, das 
08h00m do dia 16/04/2021, às 29/04/2021 às 17h00m, bem como 
fi xada nova data para início da disputa, à saber, às 13h30m do 
dia 30/04/2021. O Edital alterado será disponibilizado no Portal da 
Transparência: https://transparencia.ubatuba.sp.gov.br e no site da 
Bolsa de licitações e leilões do Brasil: www.bll.org.br.

Letícia Alves Dionísio
Pregoeira Ofi cial

ATA DE HOMOLOGAÇÃO
CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 02/2021

A ata referente a homologação do Programa Emergencial de 
Auxílio de Desemprego Municipal “Frente de Trabalho” encontra-
-se no site http://transparencia.ubatuba.sp.gov.br. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBA

EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1001491-
71.2019.8.26.0127. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro de 
Carapicuíba, Estado de São Paulo, Dr(a). MARIANA PARMEZAN ANNIBAL, na forma da 
Lei, etc. FAZ SABER a(o) ILZA DE CASTRO ALMEIDA, Brasileira, Solteira, Atendente, 
RG 44.185.128-9, CPF 355.560.978-52, com endereço à Rua Domingos de Morais, 
1372, Vila Mariana, CEP 04010-000, São Paulo - SP que por este Juízo, tramita de uma 
ação de Cumprimento de sentença, movida por Colégio Talles Paulista Sc Ltda Me. 
Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, nos termos do artigo 513, § 2º, IV 
do CPC, foi determinada a sua INTIMAÇÃO por EDITAL, para que, no prazo de 15 
(quinze) dias úteis, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, pague a 
quantia de 2.593,45, devidamente atualizada, sob pena de multa de 10% sobre o valor 
do débito e honorários advocatícios de 10% (artigo 523 e parágrafos, do Código de 
Processo Civil). Fica ciente, ainda, que nos termos do artigo 525 do Código de Processo 
Civil, transcorrido o período acima indicado sem o pagamento voluntário, inicia-se o 
prazo de 15 (quinze) dias úteis para que o executado, independentemente de penhora 
ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação. Será o presente 
edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado 
nesta cidade de Carapicuiba, aos 12 de abril de 2021. 

Processo 0083098-78.2017.8.26.0100 (processo principal 0205757-75.2006.8.26.0100) - 
Cumprimento de sentença - Obrigações - Colegio Etapa S/c Ltda. - Kyung Ran Lim Lim - - Jeum 
Boum Lim - EDITAL DE INTIMAÇÃO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Processo Digital 
nº:0083098-78.2017.8.26.0100 Classe: Assunto: Cumprimento de sentença - Obrigações 
Exequente: Colegio Etapa S/c Ltda. Executado: Kyung Ran Lim Lim e outro EDITAL DE 
INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0083098-78.2017.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) 
de Direito da 16ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Felipe Poyares 
Miranda, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) KYUNG RAN LIM LIM, CPF 218.900.588-40 e 
JEUM BOUM LIM, CPF 218.900.628-71 que por este Juízo, tramita de uma ação de Cobrança que 
deu origem a uma ação de Cumprimento de sentença, movida por Colegio Etapa S/c Ltda. 
procedeu-se a penhora sobre: cotas sociais pertencentes aos executados das empresas 
Confecções Caco Ltda (CNPJ: 51.566.545/0001-09) e Mundo da Estação do Aviamento Eirelli 
(CNPJ: 16.638.073/0001-55). Estando os executados em local ignorado, foi deferida a intimação da 
penhora por edital, para que em 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, ofereçam impugnação, na 
ausência dos quais prosseguirá o feito em seus ulteriores termos. Será o presente edital, por 
extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São 
Paulo, aos 13 de abril de 2021.  

GAZETA DE SÃO PAULO – 16 E 17/04/2021 

A5gazetasp.com.br
Sexta-feira, 16 De abril De 2021 Brasil + Mundo

 A A Câmara dos Deputados 
reinstalou nesta quinta-fei-
ra (15) a comissão especial 
que discute a Proposta de 
Emenda à Constituição (PEC) 
199/19 que trata da prisão de 
pessoas condenadas após o 
julgamento em segunda ins-
tância. O deputado Aliel Ma-
chado (PSB-PR) foi eleito o 
presidente do colegiado.

O julgamento em segun-
da instância é realizado por 
tribunais que revisam deci-
sões de juízes de primeira 
instância. 

As informações são da 
“Agência Brasil”. 

Na Justiça comum, a se-
gunda instância são os tribu-
nais de Justiça (um em cada 
estado). Na Justiça Federal, 
a segunda instância são os 
tribunais regionais federais 
(TRFs).

Atualmente, a possibilida-
de de recursos se estenderem 
ao Superior Tribunal de Justi-
ça (STJ) e ao Supremo Tribu-
nal Federal (STF) pode retar-
dar o trânsito em julgado em  O deputado federal Aliel Machado, do PSB do Paraná, foi eleito o presidente do colegiado

DIVULGAÇÃO/CÂMARA DOS DEPUTADOS

Câmara voltará a debater 
prisão em segunda instância

MUDANÇA. Atualmente, a possibilidade de recursos se estenderem ao STJ e STF retardam conclusão de processos

muitos anos.
A comissão vai se debru-

çar sobre a proposta que al-
tera os artigos 102 e 105 da 
Constituição Federal para 
acabar com o recurso ex-
traordinário ao STF e com o 
recurso especial no caso do 
STJ, respectivamente.

Com isso, o trânsito em 
julgado da ação ocorrerá 
após o julgamento em se-
gunda instância nos tribu-
nais de Justiça dos estados 
ou nos TRF’s.

“Tal alteração permitiria 
a execução imediata das de-
cisões das cortes regionais, 
sejam os Tribunal de Justi-
ça dos Estados, sejam os Tri-
bunais Regionais Federais e 
Tribunal de Justiça do Dis-
trito Federal e Territórios, 
cortes estas que promovem, 
efetivamente, análise proba-
tória – razão pela qual seu 
julgamento deve ser pres-
tigiado”, argumentou o au-
tor da PEC, o deputado Alex 
Manente (Cidadania-SP).  
(GSP e AB)

Projeto 
permite que 
jornalistas se 
tornem MEI

 A O Senado Federal aprovou 
nesta quarta-feira (14) o tex-
to-base de um projeto de lei 
que permite aos jornalistas se 
tornarem microempreende-
dores individuais (MEI). Des-
sa forma, jornalistas freelan-
cers poderão pagar uma carga 
tributária menor. Atualmen-
te, eles podem se enquadrar 
como microempresas ou em-
presas de pequeno porte, mas 
não como MEI.

O autor do projeto, sena-
dor Veneziano Vital do Rêgo 
(MDB-PB), argumentou à 
“Agência Brasil” que a reali-
dade do mercado de traba-
lho da atividade jornalística 
é de abundância de ativida-
des autônomas chamadas de 
freelancers. Nesse caso, o jor-
nalista não tem vínculo com 
o contratante, recebendo 
apenas por serviço pontual 
executado. Já o relator, Car-
los Viana (PSD-MG), jornalis-
ta de formação, exaltou a ca-
tegoria em seu parecer. 

Apenas poderão se tornar 
MEI os jornalistas com recei-
ta bruta anual até R$ 81 mil.  
(Bruno Hoffmann)

MUDANÇA

 A O prefeito do Rio de Janei-
ro, Eduardo Paes, testou po-
sitivo para Covid-19, na ma-
nhã desta quinta-feira (15). 
De acordo com a assessoria 
de imprensa da prefeitura, 
Eduardo Paes “acordou com 
sintomas leves de gripe, dor 
de garganta e foi submetido 
ao teste rápido”. Após receber 
o resultado do teste, o prefei-
to entrou em isolamento.

Essa é a segunda vez que 
Paes recebe resultado posi-
tivo para a doença. A outra 
foi em maio de 2020, quan-
do permaneceu assintomá-
tico durante todo o período 
de quarentena, que cumpriu 

Paes testa positivo para 
Covid pela segunda vez

 O prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, está com Covid-19

AGÊNCIA BRASIL

De acordo com a assessoria de imprensa da prefeitura, Eduardo 
Paes “acordou com sintomas leves de gripe e dor de garganta”

em casa.
No seu perfil no Twitter, 

o prefeito postou um vídeo 
falando sobre a doença. 

“Notícia rápida não mui-
to boa. Infelizmente ontem 
eu comecei a ter, ali pela noi-
te, uns sintomazinhos de gri-
pe, mal-estar, aquele inicio-
zinho de gripe. Não dormi 
bem hoje. Acordei cedo e fui 
fazer o teste para a Covid-19 
e infelizmente deu positi-
vo. Uma reinfecção. Eu tive 
lá em maio do ano passado, 
mas estou super bem. O sin-
toma é um pouco essa sen-
sação de estado gripal. En-
fim, estou me cuidando aqui 
em casa, atento à cidade on- 
line. Conversando com os 
secretários por vídeo, enfim, 
vai dar tudo certo. Vou cui-
dar da saúde e vocês se cui-
dem também por aí, porque 
essa história não é brinca-
deira. Grande abraço. Va-
leu? Estamos aí no ar”, dis-
se o prefeito na publicação..  
(Matheus Herbert)

 A O presidente argentino, 
Alberto Fernández, ampliou 
o horário do toque de reco-
lher, anunciado uma sema-
na antes, e suspendeu uma 
série de atividades, incluindo 
as aulas presenciais, até 30 de 
abril, para evitar a saturação 
de doentes com Covid-19 nos 
hospitais.

“O que tentamos na sema-
na passada foi pouco. Todo o 
esforço que fizemos até aqui 
parece insuficiente à luz de 
como aumentam os contá-
gios na Argentina. Por isso, 
decidi que entre as 20h e as 
6h ninguém poderá circular 
pelas ruas”, disse Fernández, 
em rede nacional de rádio e 
TV.

Há uma semana, Fernán-
dez tinha anunciado um to-
que de recolher entre a meia-
-noite e as seis da manhã. 
Além disso, tinha determina-
do que bares e restaurantes só 
funcionassem até as 23h, ho-
rário que também diminuiu 
em quatro horas.

“Todas as atividades co-
merciais só poderão ocorrer 
entre as 9h e as 19h. As ativi-
dades gastronômicas ficarão 
fechadas em horário noturno. 
Também suspendi todas as 
atividades recreativas, sociais, 
culturais, desportivas e religio-
sas em lugares fechados”, disse 
o presidente, incluindo na lista 
aquilo que o governo prome-
tera que seria a última ativi-
dade a ser fechada: as escolas.

“Todas essas medidas in-
cluem a suspensão de aulas, 
durante duas semanas, a par-
tir de segunda-feira [19]. Alu-
nos e professores não irão à es-
cola. A educação será virtual, a 
distância. As demais medidas 
começaram a valer a partir da 
zero hora de sexta-feira e vão 
até o dia 30 de abril”, afirmou, 
acrescentando que as medidas 
visam a atingir dois objetivos: 
“não interromper a campanha 
de vacinação e evitar que o sis-
tema de saúde fique saturado”.

Várias clínicas do sistema 
de saúde privado, onde 70% 
dos argentinos são atendidos, 
estão próximas da saturação, 
especialmente na área metro-

Argentina amplia 
toque de recolher 

politana de Buenos Aires. No 
sistema de saúde público, a 
ocupação de leitos de cuida-
dos intensivos está em 70%.

“Há um mês, tínhamos 
45.498 casos de contágios. Na 
semana passada, 122.468 ca-
sos. Nesta semana, o núme-
ro será maior. Isso significa 
que multiplicamos por mais 
de duas a quantidade de con-
tágios em apenas um mês”.

As medidas são destinadas 
à área metropolitana de Bue-
nos Aires que abrange a capi-
tal argentina, onde vivem 3 
milhões de habitantes, além 
de mais dez distritos com 13 
milhões de pessoas.

PROTESTOS.
Logo após o anúncio das me-
didas, milhares de pessoas co-
meçaram um forte panelaço 
de protesto na maioria dos 
bairros de Buenos Aires. Pri-
meiro pelas janelas, depois, 
pelas ruas. Em frente à resi-
dência presidencial, milhares 
de pessoas protestaram.

No ano passado, a Argen-
tina manteve a mais prolon-
gada quarentena do mundo, 
com 233 dias de isolamen-
to, que provocou milhares 
de falências e uma queda de 
10% no Produto Interno Bru-
to (PIB).

Em apenas um ano, a pan-
demia já deixou na Argen-
tina quase o dobro de mor-
tos: 58.542. Só nas últimas 24 
horas foram registrados 368 
óbitos.

Com 45 milhões de ha-
bitantes, o número de casos 
chega a 2,604 milhões, com 
25.157 novos casos nas últi-
mas 24 horas. (GSP e AB)

 A O presidente dos Estados 
Unidos, Joe Biden, disse na 
quarta-feira (14) que come-
çará a retirar tropas do Afe-
ganistão em 1º de maio para 
encerrar a guerra mais lon-
ga de seu país, rejeitando os 
apelos para que as forças nor-
te-americanas permaneçam 
para garantir uma resolução 
pacífica para o conflito inter-
no afegão.

Em um discurso na Casa 
Branca, Biden estabeleceu a 
meta de retirar todos os 2.500 
soldados no Afeganistão até 
11 de setembro. Ao sair de 
cena sem uma vitória clara, 
os EUA se abrem a críticas de 
que uma retirada representa 
uma confissão de fracasso de 
fato para a estratégia militar 
norte-americana. As informa-
ções são da “Agência Brasil”. 

“Isto nunca foi concebido 
como uma empreitada mul-

Joe Biden vai começar retirar 
tropas do Afeganistão em maio

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, disse na quarta-feira 
(14) que começará a retirar tropas do Afeganistão em 1º de maio 

PATRICK SEMANSKY/ASSOCIATED PRESS

uma data altamente simbóli-
ca, marcando exatamente 20 
anos dos ataques da Al Qaeda 
nos EUA que levaram o então 
presidente George W. Bush a 
iniciar o conflito.

Biden contemplava uma 
retirada em 1º de maio deter-
minada por seu antecessor 
republicano, Donald Trump, 
mas disse que a retirada final 
começará neste dia e termi-
nará em 11 de setembro.

“Sou agora o quarto pre-
sidente americano a presidir 
uma presença de tropas ame-
ricanas no Afeganistão. Dois 
republicanos. Dois democra-
tas. Não passarei esta respon-
sabilidade a um quinto.”

Uma coalizão de tropas li-
deradas pela Organização do 
Tratado do Atlântico Norte 
(Otan) no Afeganistão dei-
xará o país em coordenação 
com um plano de retirada 
dos Estados Unidos até 11 
de setembro, disse o princi-
pal diplomata de Washing-
ton nesta quarta-feira, antes 
do anúncio formal do fim de 
duas décadas de combates. 
(GSP e AB)

tigeracional. Fomos atacados. 
Fomos à guerra com objeti-
vos claros. Atingimos estes 
objetivos”, disse Biden, obser-
vando que o líder da Al Qae-
da, Osama bin Laden, foi mor-

to por forças dos EUA em 2011 
e dizendo que a organização 
foi “degradada” no Afeganis-
tão. “E é hora de encerrar a 
guerra sem fim”.

O dia 11 de setembro será 

País suspendeu 
aulas presenciais, 
até 30 de abril, 
para evitar a 
saturação de 
doentes com 
Covid-19 nos 
hospitais 
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O
s problemas apre-
sentados na trans-
missão de PSG e 
Bayern, pelo Fa-
cebook, terça-fei-

ra, já foram abordados por 
aqui. Realmente, foi uma 
canseira para quem assistiu. 
Assim como não se discute 
a importância do digital e o 
que cada dia mais irá repre-
sentar na vida de todos, é 
necessário que alguns meios 
se preparem melhor para 
determinadas funções. Tra-
vamentos de imagem, com 
tamanha sequência, não po-
dem se repetir. Aliás, este é 
um cuidado que os detento-
res de direitos, assim como 
as agências credenciadas em 
tais negociações, precisam 
observar daqui em dian-
te. É evidente que as portas 
devem ser abertas, cada vez 
mais, para novas mídias, por 
todo potencial que já repre-

A velha e boa televisão sentam, mas que isso não 
implique na anulação dos 
meios tradicionais, provados 
e atestados – como é o caso 
da TV, por exemplo. Por en-
quanto, pelo menos, como 
se demonstrou no jogo da 
Liga dos Campeões e em 
tantos outros momentos, 
não existem condições de se 
dar a este luxo.

TV Tudo
Escalando. Está em proces-
so bem acelerado na Globo a 
escalação de “Cara & Cora-
gem”, novela de Cláudia Cou-
to, na fila das 19h. Entre Mar-
celo Serrado, Paolla Oliveira, 
Carmo Dalla Vecchia, Fabrí-
cio Boliveira, Mel Lisboa e Ri-
cardo Pereira, além de tantos 
outros, o elenco está prati-
camente fechado. Mas testes 
para alguns poucos papéis 
ainda são realizados.

Não para. Guilherme Bou-
ry interpreta Gael na quinta 
fase de “Gênesis”, Abraão, na 
Record. O jovem ator retor-

na à Record depois de fazer 
“As Aventuras de Poliana” no 
SBT.  

Deu problema. Na terça-
-feira voltaram as gravações 
da “Praça” e deu quase para 
completar um programa 
para exibição semana que 
vem. Deixaram o pouqui-
nho que faltava para ontem, 
em novo dia de trabalhos.

Só que não deu. Um dos 
participantes, ao chegar 
na emissora, testou positi-
vo para Covid-19. Pane ge-
ral, mesmo porque ele teve 
contato com todos. Foi tudo 
cancelado.

Na dele. No SBT havia a ex-
pectativa de que, logo após 
Carlos Alberto de Nóbrega 
anunciar a volta das grava-
ções da “Praça”, Silvio Santos 
fizesse o mesmo. Só que até 
agora nada. Nem ele nem 
Raul Gil. Os dois continuam 
quietinhos em casa. Depois 
dessa então...

REPRODUÇÃO

HORÓSCOPO

Por Flávio Ricco
Colaboração:  José Carlos Nery

ÁRIES. 
Hoje estará mais 
confi ante e com mais 

senso de dever e seriedade. Apos-
te na companhia de pessoas mais 
velhas e com alguma autoridade. 
Tenha cuidado com essa vontade 
de controlar tudo e todos.

TOURO. 
Os astros vão te estimu-
lar a agir com profi ssio-
nalismo nos negócios, a 

assumir responsabilidades e correr 
atrás de suas metas. Tudo isso 
vai contribuir para o sucesso. Bom 
momento para romances.

GÊMEOS. 
Hoje vai ter muita faci-
lidade de se relacionar 
com as pessoas. Cuida-

do para não dar um passo maior 
do que a sua perna nos negócios. 
Período de muita fertilidade para 
quem quer aumentar a família.

CÂNCER. 
Os astros indicam que 
você vai deixar de lado 
seu jeito dramático 

e irá agir com mais seriedade e 
amadurecimento. Sobre fi nan-
ças, vai pensar muito bem antes 
de investir seu rico dinheirinho. 

LEÃO. 
Um clima de amadu-
recimento está no ar. 

Vai estar mais disposto a  ir em 
busca de seus sonhos e objetivos 
com mais seriedade. Tenha muito 
cuidado com a sua saúde, pois 
sua imunidade por fi car em baixa.

VIRGEM. 
A profi ssão será seu 
foco e deve buscar 
reconhecimento na sua 

área. Caso algo não saia como o 
planejado, seu lado mais chatinho 
pode dar as caras. Vai estar mais 
cuidadoso com a sua saúde.

LIBRA. 
Tem tudo para fi car 
popular com pessoas 
de fora e arrasar 

corações. Talvez surja alguma 
situação que te dê poder e te 
obrigue a ser mais controlador, o 
que pode causar um clima tenso.

ESCORPIÃO. 
Hoje o espírito da safa-
deza vai tomar conta 
de você. Estará com 

vontade de apimentar a relação. 
Tende a estar mais afrontoso 
e com vontade de mandar em 
tudo e em todos no trabalho. 

SAGITÁRIO. 
Sua mente tende a 
fi car mais concentrada 

hoje e isso vai te ajudar em dis-
cussões sobre assuntos sérios e 
importantes. Tenha mais cautela 
com investimentos, pois poderá 
ter algum prejuízo. 

CAPRICÓRNIO. 
Assuntos fi nanceiros 
serão benefi ciados. O 
gosto pelo trabalho 

e seu senso de dever podem te 
render um dinheiro extra. Tente 
controlar seu jeito agressivo, pois 
pode te render ‘cancelamentos’.

AQUÁRIO. 
Os astros revelam que 
você não vai deixar 
de curtir e se divertir, 

porém tudo isso com muita 
responsabilidade. Sua opinião e 
um problema de comunicação 
podem gerar muita confusão. 

PEIXES. 
Hoje deve ser um 
dia positivo. Você vai 
contra com mais ma-

turidade e não deve ter medo de 
assumir responsabilidades. Evite 
fazer mais dívidas. No amor, boa 
fase para iniciar novos ciclos. 

QUADRINHOS

CRUZADAS
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O
s problemas apre-
sentados na trans-
missão de PSG e 
Bayern, pelo Fa-
cebook, terça-fei-

ra, já foram abordados por 
aqui. Realmente, foi uma 
canseira para quem assistiu. 
Assim como não se discute 
a importância do digital e o 
que cada dia mais irá repre-
sentar na vida de todos, é 
necessário que alguns meios 
se preparem melhor para 
determinadas funções. Tra-
vamentos de imagem, com 
tamanha sequência, não po-
dem se repetir. Aliás, este é 
um cuidado que os detento-
res de direitos, assim como 
as agências credenciadas em 
tais negociações, precisam 
observar daqui em dian-
te. É evidente que as portas 
devem ser abertas, cada vez 
mais, para novas mídias, por 
todo potencial que já repre-

A velha e boa televisão sentam, mas que isso não 
implique na anulação dos 
meios tradicionais, provados 
e atestados – como é o caso 
da TV, por exemplo. Por en-
quanto, pelo menos, como 
se demonstrou no jogo da 
Liga dos Campeões e em 
tantos outros momentos, 
não existem condições de se 
dar a este luxo.

TV Tudo
Escalando. Está em proces-
so bem acelerado na Globo a 
escalação de “Cara & Cora-
gem”, novela de Cláudia Cou-
to, na fila das 19h. Entre Mar-
celo Serrado, Paolla Oliveira, 
Carmo Dalla Vecchia, Fabrí-
cio Boliveira, Mel Lisboa e Ri-
cardo Pereira, além de tantos 
outros, o elenco está prati-
camente fechado. Mas testes 
para alguns poucos papéis 
ainda são realizados.

Não para. Guilherme Bou-
ry interpreta Gael na quinta 
fase de “Gênesis”, Abraão, na 
Record. O jovem ator retor-

na à Record depois de fazer 
“As Aventuras de Poliana” no 
SBT.  

Deu problema. Na terça-
-feira voltaram as gravações 
da “Praça” e deu quase para 
completar um programa 
para exibição semana que 
vem. Deixaram o pouqui-
nho que faltava para ontem, 
em novo dia de trabalhos.

Só que não deu. Um dos 
participantes, ao chegar 
na emissora, testou positi-
vo para Covid-19. Pane ge-
ral, mesmo porque ele teve 
contato com todos. Foi tudo 
cancelado.

Na dele. No SBT havia a ex-
pectativa de que, logo após 
Carlos Alberto de Nóbrega 
anunciar a volta das grava-
ções da “Praça”, Silvio Santos 
fizesse o mesmo. Só que até 
agora nada. Nem ele nem 
Raul Gil. Os dois continuam 
quietinhos em casa. Depois 
dessa então...

REPRODUÇÃO

HORÓSCOPO

Por Flávio Ricco
Colaboração:  José Carlos Nery

ÁRIES. 
Hoje estará mais 
confi ante e com mais 

senso de dever e seriedade. Apos-
te na companhia de pessoas mais 
velhas e com alguma autoridade. 
Tenha cuidado com essa vontade 
de controlar tudo e todos.

TOURO. 
Os astros vão te estimu-
lar a agir com profi ssio-
nalismo nos negócios, a 

assumir responsabilidades e correr 
atrás de suas metas. Tudo isso 
vai contribuir para o sucesso. Bom 
momento para romances.

GÊMEOS. 
Hoje vai ter muita faci-
lidade de se relacionar 
com as pessoas. Cuida-

do para não dar um passo maior 
do que a sua perna nos negócios. 
Período de muita fertilidade para 
quem quer aumentar a família.

CÂNCER. 
Os astros indicam que 
você vai deixar de lado 
seu jeito dramático 

e irá agir com mais seriedade e 
amadurecimento. Sobre fi nan-
ças, vai pensar muito bem antes 
de investir seu rico dinheirinho. 

LEÃO. 
Um clima de amadu-
recimento está no ar. 

Vai estar mais disposto a  ir em 
busca de seus sonhos e objetivos 
com mais seriedade. Tenha muito 
cuidado com a sua saúde, pois 
sua imunidade por fi car em baixa.

VIRGEM. 
A profi ssão será seu 
foco e deve buscar 
reconhecimento na sua 

área. Caso algo não saia como o 
planejado, seu lado mais chatinho 
pode dar as caras. Vai estar mais 
cuidadoso com a sua saúde.

LIBRA. 
Tem tudo para fi car 
popular com pessoas 
de fora e arrasar 

corações. Talvez surja alguma 
situação que te dê poder e te 
obrigue a ser mais controlador, o 
que pode causar um clima tenso.

ESCORPIÃO. 
Hoje o espírito da safa-
deza vai tomar conta 
de você. Estará com 

vontade de apimentar a relação. 
Tende a estar mais afrontoso 
e com vontade de mandar em 
tudo e em todos no trabalho. 

SAGITÁRIO. 
Sua mente tende a 
fi car mais concentrada 

hoje e isso vai te ajudar em dis-
cussões sobre assuntos sérios e 
importantes. Tenha mais cautela 
com investimentos, pois poderá 
ter algum prejuízo. 

CAPRICÓRNIO. 
Assuntos fi nanceiros 
serão benefi ciados. O 
gosto pelo trabalho 

e seu senso de dever podem te 
render um dinheiro extra. Tente 
controlar seu jeito agressivo, pois 
pode te render ‘cancelamentos’.

AQUÁRIO. 
Os astros revelam que 
você não vai deixar 
de curtir e se divertir, 

porém tudo isso com muita 
responsabilidade. Sua opinião e 
um problema de comunicação 
podem gerar muita confusão. 

PEIXES. 
Hoje deve ser um 
dia positivo. Você vai 
contra com mais ma-

turidade e não deve ter medo de 
assumir responsabilidades. Evite 
fazer mais dívidas. No amor, boa 
fase para iniciar novos ciclos. 

QUADRINHOS

CRUZADAS
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Araucária Saneamento S.A.
CNPJ nº 12.049.167/0001-26

Demonstrações Financeiras - 2020

“As demonstrações financeiras da Companhia, auditadas pela BDO RCS Auditores Independentes S.S., estão disponíveis no site da Companhia e na Sede da Empresa.” 

Diretoria
Paulo Roberto de Oliveira - Diretor Presidente Marco Aurélio Lima Fontoura - Diretor Técnico Carlos de Loyola e Silva - Diretor Administrativo

Contador
Rodrigo Basso - CRC 1SP266.229/O-8

Senhores Acionistas: Submetemos à apreciação de V.Sas. as demonstrações financeiras relativas ao exercício findo em 31 de dezembro de 2020.Per-
manecemos à disposição de V.Sas. para quaisquer esclarecimentos necessários.

Balanço Patrimonial para os Exercícios Findos em  
31 de Dezembro de 2020 e de 2019 (Em milhares de reais - R$) 

2020 2019
Ativo/Circulante 35.615 33.926
Caixa e equivalentes de caixa 9.698 8.324
Contas a receber 3.672 3.558
Contas a receber de locação de ativos 22.220 22.019
Outros créditos 25 25
Não Circulante 110.645 109.893
Realizável a Longo Prazo
Contas a receber - locação de ativos 110.603 109.851
Depósitos Judiciais 36 36

110.639 109.887
Intangível 6 6
Total do Ativo 146.260 143.819
Passivo e Patrimônio Líquido/Circulante 22.165 17.401
Debêntures privadas 15.580 15.624
Obrigações fiscais 670 188
Partes relacionadas 10 13
Dividendos a pagar 5.821 1.502
Outras obrigações 84 74
Não Circulante 76.691 96.202
Debêntures privadas 75.944 81.793
Imposto de renda e contribuição social diferidos – 13.529
Outras obrigações 747 880
Total do passivo 98.856 113.603
Patrimônio Líquido
Capital social 17.800 17.800
Reserva legal 2.405 1.179
Reserva de lucros retidos 27.199 11.237
Patrimônio líquido atribuível aos controladores 47.404 30.216
Total do Passivo e Patrimônio Líquido 146.260 143.819

Demonstrações dos Resultados para os Exercícios Findos em  
31 de Dezembro de 2020 e de 2019 (Em milhares de reais - R$)

2020 2019
Receita líquida 21.316 20.904
Custo dos serviços prestados – –
Lucro Bruto 21.316 20.904
Receitas (Despesas) Operacionais:
 Gerais e administrativas 324 235

324 235
Lucro Operacional antes do Resultado Financeiro 21.640 21.139
Resultado Financeiro
Receitas financeiras 217 692
Despesas financeiras (8.449) (9.041)

(8.232) (8.349)
Lucro Operacional antes dos Impostos 13.408 12.790
Imposto de Renda e Contribuição Social
 Correntes (2.428) (2.568)
 Diferidos 13.529 (3.900)

11.101 (6.468)
Lucro Líquido do Exercício 24.509 6.322
Lucro líquido por ação - básico e diluído 1,377 0,355

Demonstrações do Resultado Abrangente para os Exercícios Findos 
 em 31 de Dezembro de 2020 e de 2019 (Em milhares de reais - R$) 

2020 2019
Lucro Líquido do Exercício 24.509 6.322
Total do resultado abrangente do exercício 24.509 6.322

Demonstrações das Mutações do Patrimônio para os 
Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2020 e de 2019 

(Em milhares de reais - R$)

Capital 
 social

Reser- 
va legal

Reserva 
 de lucros

Lucros 
 acumu- 

lados Total
Saldos em 01/01/2019 17.800 863 9.335 – 27.998
Lucro líquido do exercício – – – 6.322 6.322
Dividendos complementares 
- exercícios anteriores – – (2.602) – (2.602)
Dividendos mínimos obriga- 
 tórios - exercício de 2019 – – – (1.502) (1.502)
Transferência para reserva 
 de lucros – 316 4.504 (4.820) –
Saldos em 31/12/2019 17.800 1.179 11.237 – 30.216
Lucro líquido do exercício – – – 24.509 24.509
Dividendos complementares 
 - exercícios anteriores – – (1.500) – (1.500)
Dividendos mínimos obriga- 
 tórios - exercício de 2020 – – – (5.821) (5.821)
Transferência para reserva 
 de lucros – 1.226 17.462 (18.688) –
Saldos em 31/12/2020 17.800 2.405 27.199 – 47.404

Demonstrações dos Fluxos de Caixa para os Exercícios Findos  em 31 de Dezembro de 2020 e de 2019 (Em milhares de reais - R$)
2020 2019

Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais
Lucro líquido do exercício 24.509 6.322
Ajustes para conciliar o lucro líquido do exercício
 ao caixa oriundo das atividades operacionais
 Imposto de renda e contribuição social - 
  correntes e diferidos (13.529) 3.900
 Juros sobre empréstimos 8.286 8.596
 Remuneração do contas a receber - locação de ativo (22.114) (22.614)
 Redução ao valor recuperável do ativo financeiro (700) (252)
 Amortização de custos para emissão de debêntures 152 152
Redução (Aumento) nos Ativos Operacionais:
 Contas a receber (115) (158)
 Contas a receber de locação de ativos 21.861 21.219
 Outros créditos – (4)
Aumento (Redução) nos Passivos Operacionais:
 Fornecedores – (18)

2020 2019
  Partes relacionadas (3) 1
 Obrigações fiscais 482 (37)
 Outras obrigações (121) (74)
Caixa oriundo das atividades operacionais,
 antes do pagamento de juros e impostos 18.708 17.033
 Juros pagos sobre debêntures (8.287) (8.849)
Caixa oriundo das atividades operacionais 10.421 8.184
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento
 Empréstimos:
  Pagamentos de debêntures (6.045) (5.431)
  Pagamento de dividendos (3.002) (3.999)
  Caixa aplicado nas atividades de financiamento (9.047) (9.430)
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício 8.324 9.570
Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício 9.698 8.324
Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes
 de Caixa 1.374 (1.246)

Senhores Acionistas: Submetemos à apreciação de V.Sas. as demonstrações financeiras relativas ao exercício findo em 31 de dezembro de 2020. Permanecemos à disposição de V.Sas. para quaisquer esclarecimentos necessários.

SANEVAP Saneamento do Vale do Paraíba S.A.
CNPJ nº 14.288.367/0001-67

Demonstrações Financeiras 2020

Balanços Patrimoniais em 31 de Dezembro de 2020 e 2019 (Em milhares de Reais)
Ativo 2020 2019
Circulante 22.828 22.591
Caixa e equivalentes de caixa 6.897 6.830
Contas a receber 1.213 1.175
Contas a receber de locação de ativos 14.677 14.544
Impostos a recuperar 20 19
Outros créditos 21 23
Não circulante 77.776 76.985
Realizável a longo prazo
Contas a receber 122 122
Contas a receber locação de ativos 77.631 76.839
Depósitos judiciais 17 17
Imobilizado – 1
Intangível 6 6

Total do ativo 100.604 99.576

Passivo e patrimônio líquido 2020 2019
Circulante 13.947 11.107
Empréstimos e financiamentos 10.178 10.178
Fornecedores – 1
Obrigações fiscais 440 86
Partes relacionadas 12 10
Dividendos a pagar 3.317 832
Não circulante 64.550 75.011
Empréstimos e financiamentos 64.539 67.874
Fornecedores 11 11
Imposto de renda e contribuição social diferidos – 7.126
Total do passivo 78.497 86.118
Patrimônio líquido 22.107 13.458
Capital social 7.826 7.826
Reserva legal 1.210 511
Reserva de lucros 13.071 5.121
Patrimônio líquido atribuível aos controladores 22.107 13.458
Total do passivo e patrimônio líquido 100.604 99.576

Demonstrações do Resultado - Exercícios findos em 
31 de Dezembro de 2020 e 2019 (Em milhares de Reais)

2020 2019
Receita líquida 14.312 14.020
Custo dos serviços prestados – –
Lucro bruto 14.312 14.020
Receitas/(despesas) operacionais:
Gerais e administrativas 290 52
Lucro operacional antes do resultado financeiro 14.602 14.072
Resultado financeiro
Receitas financeiras 294 393
Despesas financeiras (6.408) (6.921)

(6.114) (6.528)
Lucro operacional antes dos impostos 8.488 7.544
Imposto de Renda e Contribuição Social
 Correntes (1.647) (1.400)
 Diferidos 7.126 (2.640)

5.479 (4.040)
Lucro líquido do exercício 13.967 3.504
Lucro líquido por ação - básico e diluído 1,785 0,448

Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido - Exercícios
 findos em 31 de Dezembro de 2020 e 2019 (Em milhares de Reais)

Capital  
social

Reserva 
 legal

Reserva 
 de lucros

Lucros 
líquidos/

(prejuízos) 
acumulados Total

Saldos em 1º/01/2019 7.826 336 2.624 – 10.786
Lucro líquido do exercício – – – 3.504 3.504
Reserva legal – 175 – (175) –
Dividendos mínimos obrigatórios
 - exercício de 2019 – – – (832) (832)
Transferência para 
 reserva de lucros – – 2.497 (2.497) –
Saldos em 31/12/2019 7.826 511 5.121 – 13.458
Lucro líquido do exercício – – – 13.967 13.967
Reserva legal – 699 – (699) –
Dividendos complementares
 exercícios anteriores – – (2.001) – (2.001)
Dividendos mínimos obrigatórios
 - exercício de 2020 – – – (3.317) (3.317)
Transferência para 
 reserva de lucros – – 9.951 (9.951) –
Saldos em 31/12/2020 7.826 1.210 13.071 – 22.107

Demonstrações dos Fluxos de Caixa  - Exercícios findos em 
31 de Dezembro de 2020 e 2019 (Em milhares de Reais)

Fluxo de caixa das atividades operacionais 2020 2019
Lucro líquido do exercício 13.967 3.504
Ajustes para conciliar o lucro líquido do exercício 
 ao caixa oriundo das atividades operacionais
 Imposto de renda e contribuição social -
  correntes e diferidos (7.126) 2.640
 Depreciação e amortização (1) –
 Juros sobre empréstimos 6.402 6.899
 Remuneração do contas a receber - locação de ativo (14.839) (15.392)
 Redução ao valor recuperável do ativo financeiro (524) (108)
Redução (aumento) nos ativos operacionais:
 Contas a receber (38) (52)
 Contas a receber de locação de ativos 14.440 13.943
 Impostos a recuperar (1) (18)
 Outros créditos 2 (2)
(Redução)/aumento líquido nos passivos operacionais:
 Fornecedores (1) (3)
 Partes relacionadas 1 1
 Obrigações fiscais 353 (43)
Caixa oriundo das atividades operacionais, 
 antes do pagamento de juros e impostos 12.635 11.369
 Juros pagos sobre empréstimos (7.672) (7.672)
 Caixa oriundo das atividades operacionais 4.963 3.697
Fluxo de caixa das atividades de financiamento
 Empréstimos:
  Pagamentos de principal (2.064) (2.145)
  Pagamento de dividendos (2.832) (779)
 Caixa aplicado nas atividades de financiamento (4.896) (2.924)
Aumento líquido de caixa e equivalentes de caixa 67 773
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício 6.830 6.057
Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício 6.897 6.830
Aumento líquido de caixa e equivalentes de caixa 67 773

“As demonstrações financeiras da Companhia, auditadas pela BDO RCS Auditores Independentes S.S., estão disponíveis no site da Companhia e na Sede da Empresa”

Diretoria
Paulo Roberto de Oliveira

Diretor Presidente
Marco Aurélio Lima Fontoura

Diretor Técnico
Carlos de Loyola e Silva

Diretor Administrativo

Demonstrações do resultado abrangente - Exercícios findos em 
31 de Dezembro de 2020 e 2019 (Em milhares de Reais)

2020 2019
Lucro líquido do exercício 13.967 3.504
Outros resultados abrangentes – –
Total do resultado abrangente do exercício 13.967 3.504

Contador
Rodrigo Basso - CRC 1SP 266.229/O-8

CAEPA - Companhia de Água e Esgoto de Paraibuna S.A.
CNPJ nº 22.467.235/0001-20

Demonstrações Financeiras - 2020

Balanço Patrimonial para os Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2020 e de 2019 (Em milhares de reais - R$)
Ativo 2020 2019
Circulante 589 632
Caixa e equivalentes de caixa 204 303
Contas a receber 299 251
Impostos a recuperar 27 51
Outros créditos 59 27
Não Circulante 10.255 7.746
Realizável a Longo Prazo 8 8
Imposto de renda e contribuição social diferidos 5 5
Depósitos judiciais 3 3

Intangível 7.487 1.787
Ativo de contrato 2.760 5.951

10.247 7.738
Total do Ativo 10.844 8.378

Passivo e Patrimônio Líquido 2020 2019
Circulante 3.629 2.189
Empréstimos e financiamentos 3.169 1.608
Arrendamento mercantil 3 78
Fornecedores 243 211
Obrigações sociais 156 214
Obrigações fiscais 38 49
Partes relacionadas 8 20
Outras obrigações 12 9
Não Circulante 6.928 5.497
Empréstimos e financiamentos 3.571 5.497
Partes relacionadas 3.357 –
Total do passivo 10.557 7.686
Patrimônio Líquido 287 692
Capital social 3.200 3.200
Prejuízos acumulados (2.913) (2.508)
Total do Passivo e Patrimônio Líquido 10.844 8.378Demonstrações do Resultado para os Exercícios Findos em  

31 de Dezembro de 2020 e de 2019 (Em milhares de reais - R$)
2020 2019

Receita Líquida 6.421 8.400
Custo dos Serviços Prestados (5.690) (8.055)
Lucro Bruto 731 345
Receitas (Despesas) Operacionais:
Gerais e administrativas (269) (333)
Outras despesas operacionais, líquidas 2 (8)

(267) (341)
Lucro Operacional antes do Resultado Financeiro 464 4
Resultado Financeiro
Receitas financeiras 133 249
Despesas financeiras (1.002) (910)

(869) (661)
Prejuízo antes dos Impostos (405) (657)
 Imposto de Renda e Contribuição Social – –
 Correntes – –
 Diferidos – (2)

– (2)
Prejuízo do Exercício (405) (659)

Demonstrações do Resultado Abrangente para os Exercícios Findos 
em 31 de Dezembro de 2020 e de 2019 (Em milhares de reais - R$)

2020 2019
Prejuízo do Exercício (405) (659)
Total do resultado abrangente do exercício (405) (659)

Demonstrações dos Fluxos de Caixa para os Exercícios Findos  
em 31 de Dezembro de 2020 e de 2019 (Em milhares de reais - R$)

2020 2019
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais
Prejuízo do exercício (405) (659)
Ajustes para conciliar o prejuízo do exercício ao caixa
 oriundo das atividades operacionais
 Imposto de renda e contribuição social - diferidos – 2
 Depreciação e amortização 197 57
 Juros sobre empréstimos 773 740
 Arrendamento mercantil 6 160
Redução (aumento) nos ativos operacionais:
 Contas a receber (48) (5)
 Impostos a recuperar 24 –
 Outros créditos (32) (44)
Aumento (redução) nos passivos operacionais:
 Fornecedores 32 615
 Partes relacionadas 3.346 (4)
 Obrigações sociais (58) 45
 Obrigações fiscais (11) 12
 Outras obrigações 3 (1)
Caixa oriundo das atividades operacionais, antes do 
 pagamento de juros e impostos 3.827 918
 Juros pagos sobre empréstimos (632) (714)
Caixa oriundo das atividades operacionais 3.195 204
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento
 Aquisição de ativo de contrato (1.857) (458)
 Aquisição de ativo intangível (870) (4.819)
 Baixa de ativo intangível 20 9
Caixa oriundo das atividades de investimento (2.707) (5.268)
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento
 Empréstimos:
  Pagamentos de principal (506) –
  Pagamento de arrendamento mercantil (81) –
  Integralização de capital social – 143
  Caixa oriundo das atividades de financiamento (587) 143
Redução de Caixa e Equivalentes de Caixa (99) (4.921)
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício 303 5.224
Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício 204 303

Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido para os 
Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2020 e de 2019 

 (Em milhares de reais - R$)
Capital
social

Capital a
Integralizar

Prejuízos
acumulados Total

Saldos em 1º/01/2019 3.200 (143) (1.849) 1.208
Integralização de capital – 143 – 143
Prejuízo do exercício – – (659) (659)
Saldos em 31/12/2019 3.200 – (2.508) 692
Prejuízo do exercício – – (405) (405)
Saldos em 31/12/2020 3.200 – (2.913) 287

“As demonstrações financeiras da Companhia, auditadas pela BDO RCS Auditores Independentes S.S., estão disponíveis no site da Companhia e na Sede da Empresa.”

Diretoria
Paulo Roberto de Oliveira - Diretor Presidente 

Fernando Schlieper - Diretor Administrativo Financeiro
Contador - Rodrigo Basso - CRC 1SP 266.229/O-8

Senhores Acionistas: Submetemos à apreciação de V.Sas. as demonstrações financeiras relativas ao exercício findo em 31 de dezembro de 2020. 
Permanecemos à disposição de V.Sas. para quaisquer esclarecimentos necessários.

Balanço Patrimonial para os Exercícios Findos em  
31 de Dezembro de 2020 e de 2019 (Em milhares de reais - R$)

2020 2019
Ativo/Circulante 2.571 3.966
Caixa e equivalentes de caixa 1.637 3.130
Contas a receber 884 778
Impostos a recuperar – 10
Outros créditos 50 48
Não circulante 12.264 9.703
Realizável a longo prazo
Imposto de renda e contribuição social diferidos 66 31
Outros créditos 3 2

69 33
Intangível 11.134 9.310
Ativo de contrato 1.061 360

12.195 9.670
Total do Ativo 14.835 13.669

2020 2019
Passivo e Patrimônio Líquido/Circulante 3.566 2.470
Empréstimos e financiamentos 2.220 1.148
Arrendamento Mercantil 14 227
Fornecedores 498 436
Obrigações sociais 379 256
Obrigações fiscais 93 76
Partes relacionadas 27 31
Dividendos a pagar 317 268
Outras obrigações 18 28
Não Circulante 2.710 3.927
Empréstimos e financiamentos 2.655 3.927
Provisão para contingências 55 –
Total do passivo 6.276 6.397
Patrimônio Líquido 8.559 7.272
Capital social 6.350 6.350
Reserva de lucros 2.209 922
Total do Passivo e Patrimônio Líquido 14.835 13.669

COMASA Companhia Águas de Santa Rita S.A.
CNPJ nº 24.353.816/0001-67

Demonstrações Financeiras - 2020
Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido para os Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2020 e de 2019 (Em milhares de reais - R$)

Capital  
social

Capital a  
Integralizar

Reserva  
legal

Reserva  
de lucros

Lucros/prejuízos  
acumulados Total

Saldos em 1º de Janeiro de 2019 10.000 (3.650) 3 45 – 6.398
Lucro líquido do exercício – – – – 1.127 1.127
Dividendos propostos – – – – (268) (268)
Reversão de dividendos do exercício anterior – – – 15 – 15
Reserva legal – – 56 – (56) –
Transferência para reserva de lucros – – – 803 (803) –
Saldos em 31 de Dezembro de 2019 10.000 (3.650) 59 863 – 7.272
Lucro líquido do exercício – – – – 1.337 1.337
Dividendos propostos – – – – (318) (318)
Reversão de dividendos do exercício anterior – – – 268 – 268
Reserva legal – – 67 – (67) –
Transferência para reserva de retenção de lucros – – – 952 (952) –
Saldos em 31 de Dezembro de 2020 10.000 (3.650) 126 2.083 – 8.559

Diretoria

Paulo Roberto de Oliveira - Diretor Presidente

Carlos Roberto Ferreira - Diretor Técnico

Thiago Tuffy Said - Diretor Administrativo Financeiro

Contador
Rodrigo Basso - CRC 1SP 266.229/O-8

“As demonstrações financeiras da Companhia, auditadas pela BDO RCS 
Auditores Independentes S.S., estão disponíveis no site da Companhia e na 
Sede da Empresa”.

Demonstrações do Resultado para os Exercícios Findos em  
31 de Dezembro de 2020 e de 2019 (Em milhares de reais - R$)

2020 2019

Receita Líquida 13.893 13.064

Custo dos Serviços Prestados (9.937) (9.780)

Lucro Bruto 3.956 3.284

Receitas (Despesas) Operacionais:

Gerais e administrativas (1.145) (1.029)

Outras despesas operacionais, líquidas (4) 23

(1.149) (1.006)

Lucro Operacional antes do Resultado Financeiro 2.807 2.278

Resultado Financeiro: Receitas financeiras 216 366

Despesas financeiras (1.038) (953)

(822) (587)

Lucro Operacional antes dos Impostos 1.985 1.691

Imposto de Renda e Contribuição Social: Correntes (684) (378)

 Diferidos 36 (186)

(648) (564)

Lucro Líquido do Exercício 1.337 1.127

Lucro por ação - Básico e Diluído - R$ 0,134 0,113

Senhores acionistas: Submetemos à apreciação de V.Sas. as demonstra-
ções financeiras relativas ao exercício findo em 31 de dezembro de 2020. 
Permanecemos à disposição de V.Sas. para quaisquer esclarecimentos  
necessários.

Demonstrações dos Fluxos de Caixa para os Exercícios Findos em  
31 de Dezembro de 2020 e de 2019 (Em milhares de reais - R$)

Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais 2020 2019
Lucro líquido do exercício 1.337 1.127
Ajustes para conciliar o lucro líquido do exercício ao caixa
 oriundo das atividades operacionais
 Imposto de renda e contribuição social - correntes e diferidos (36) 200
 Depreciação e amortização 627 281
 Juros sobre empréstimos 613 529
 Arrendamento mercantil 21 475
 Provisão para contingências 55 –
Redução (aumento) nos ativos operacionais: Contas a receber (105) (220)
 Impostos a recuperar 10 –
 Outros créditos (4) 36
Aumento (redução) nos passivos operacionais: Fornecedores 62 146
 Partes relacionadas (4) (20)
 Obrigações sociais 123 (3)
 Obrigações fiscais 17 –
 Outras obrigações (11) (17)
Caixa oriundo das atividades operacionais, antes do 
 pagamento de juros e impostos 2.705 2.534
 Juros pagos sobre empréstimos (361) (510)
Caixa oriundo das atividades operacionais 2.344 2.024
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento
 Aquisição de ativo de contrato (2.048) (360)
 Aquisição de ativo intangível (1.109)(3.684)
 Baixa de ativo intangível 5 14
Caixa oriundo das atividades de investimento (3.152)(4.030)
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento
Empréstimos: Pagamentos de principal (452) –
  Pagamento de arrendamento mercantil (233) –
  Caixa oriundo das atividades de financiamento (685) –
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício 3.130 5.136
Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício 1.637 3.130
(Redução) de Caixa e Equivalentes de Caixa (1.493) (2.006)

Demonstrações do Resultado Abrangente para os Exercícios Findos  
em 31 de Dezembro de 2020 e de 2019 (Em milhares de reais - R$)

2020 2019
Lucro Líquido do Exercício 1.337 1.127
Total do resultado abrangente do exercício 1.337 1.127

Demonstrações do resultado
(Em milhares de reais, exceto o lucro básico e diluído por ação)

Demonstrações do resultado abrangente

Demonstrações dos fl uxos de caixa
para os exercícios fi ndos em 31 de dezembro de 2020 e 2019

 31/12/2020 31/12/2019 
Receitas Líquidas 9.167 35.910 
Custos (11.614) (36.512) 
Lucro Bruto (2.447) (602) 
Receitas (despesas) operacionais 
Despesas gerais e administrativas (687) (1.814) 
Despesas de comercialização (8) (85) 
Despesas tributárias (56) (251) 
Outras receitas 121 7.427 
Lucro / (Prejuízo) operacional
 antes do resultado fi nanceiro (3.077) 4.675 
Resultado fi nanceiro 
Receitas fi nanceiras 115 49 
Despesas fi nanceiras (397) (1.579) 
Resultado antes do imposto
 de renda e contribuição social (3.359) 3.145 
Lucro (Prejuízo) do exercício (3.359) 3.145 
Lucro (Prejuízo) líquido básico
 e diluído por ação – R$ - 0,63

 31/12/2020 31/12/2019 
Lucro (Prejuízo) líquido do exercício (3.359) 3.145 
Resultado abrangente total do exercício (3.359) 3.145

 31/12/ 31/12/
Fluxo de caixa das atividades operacionais 2020 2019
Lucro (Prejuízo) do exercício (3.359) 3.145 
Ajustes para reconciliar o lucro líquido (prejuízo) do
 exercício com o caixa líquido (aplicado nas)
  gerado pelas atividades operacionais: 
Juros e amortização do custo de captação de debêntures - 871 
Juros e amortização do custo de captação de empréstimos - 86 
Juros e amortização do custo de captação de cessão 178 445 
Contas a pagar de distratos - (2.394) 
Reversão de provisão - (1.329) 
Perdão de dívida  (3.706) 
Redução (aumento) nos ativos operacionais: 
Clientes a receber 537 (537) 
Outros créditos - 2 
Impostos a recuperar 89 (631) 
Imoveis a comercializar 11.614 9.603 
Aumento (redução) nos passivos operacionais: 
Impostos, taxas e contribuições 12 1 
Fornecedores (610) 14 
Adiantameto de clientes (814) (333) 
Cessão de Créditos (4.074) (1.553) 
Partes Relacionadas (7.293) 7.383 
Caixa gerado pelas (aplicado nas)
 atividades operacionais - 11.067
Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais - 11.067
Fluxo de caixa das atividades de fi nanciamento 
Aumento de capital 7.840 564 
Redução de capital (4.135) (8.736) 
Dividendos - (744) 
Debêntures pagas - (2.837) 
Caixa líquido aplicado nas
 atividades de fi nanciamento 3.705 (11.753) 
Aumento (redução) líquida do
 saldo de caixa e equivalentes de caixa - (686) 
Saldo de caixa e equivalentes
 de caixa no início do exercício 115 801 
Saldo de caixa e equivalentes
 de caixa no fi m do exercício 99 115 
Aumento (redução) líquida do saldo
 de caixa e equivalentes de caixa (16) (686) 

 Reservas de lucros
 Capital  Retenção  Prejuízos
 social Legal de lucros acumulados Total
Saldos em 31.12.2018 13.172 - (7.056) - 6.116
Aumento de capital 564 - - - 564
Redução de capital (8.736) - - - (8.736)
Lucro do exercício - - - 3.145 3.145
Destinação
 do Resultado 
Reserva Legal - 157 - (157) -
Dividendos
 Declarados - - - (744) (744)
Compensação
 lucro do período - - 2.244 (2.244) -
Saldos em 31.12.2019 5.000 157 (4.812) - 345
Aumento de capital 7.840 - - - 7.840
Redução de capital (4.135) - - - (4.135)
Prejuízo do exercício - - - (3.359) (3.359)
Compensação
 prejuízo do exercício - - (3.359) 3.359 -
Saldos em 31.12.2020 8.705 157 (8.171) - 691

A DIRETORIA Giovanna Jamacaru Alencar Soares - CRC 1SP332759/O-8

“A íntegra das Demonstrações Financeiras devidamente
acompanhadas das Notas Explicativas encontram-se
à disposição dos acionistas na Sede da Companhia”.

Prime Realty II Empreendimentos Imobiliários S.A.
CNPJ/MF 13.745.847/0001-47

Demonstrações das mutações do patrimônio líquido

Balanços patrimoniais em 31 de dezembro de 2020 e 2019 (Valores expressos em milhares de reais ou quando de outra forma indicado)
Balanços patrimoniais

Ativo 31/12/2020 31/12/2019
Ativo circulante 794 13.050 
Caixa e equivalentes de caixa 99 115
Clientes a receber - 537
Impostos a recuperar 695 784
Imóveis a comercializar - 11.614

Total do ativo 794 13.050

Passivo 31/12/2020 31/12/2019
Passivo circulante 103 12.705 
Impostos, taxas e contribuições 13 1
Fornecedores - 610
Cessão de Créditos - 3.897
Adiantamento de clientes - 814
Partes Relacionadas 90 7.383
Patrimônio líquido 691 345 
Capital social 8.704 5.000
Reserva Legal 157 157
Reserva (prejuízos) acumulados (8.170) (4.812)
Total do patrimônio líquido 794 13.050

Demonstrações Financeiras para os exercícios fi ndos em 31 de dezembro de 2020 e 2019 (Em milhares de reais - R$, exceto o prejuízo básico por ação)
Balanços patrimoniais

Demonstrações das mutações do patrimônio líquido

Demonstrações do resultado

Demonstrações do resultado abrangente

Demonstrações dos fl uxos de caixa

BRAVO BEEF S.A. - CNPJ/MF nº 09.160.157/0001-59

Ativos 31.12.2020 31.12.2019
Circulantes 10.220  8.710
Caixa e equivalentes de caixa 10.220  8.710
Não Circulante 299  1.812
Impostos a recuperar 299  1.812
Total dos Ativos 10.519  10.522

 Capital Reserva Reserva Prejuízos
 social Legal de capital acumulados Total
Saldos em 31.12.2018 70.781  -  6.007  (66.854) 9.934
Lucro do exercício -  -  -  474  474
Destinação do resultado:
Dividendos Constituídos -  - -  (112) (112)
Reserva Legal - 24  - (24) -
Saldos em 31.12.2019 70.781  24  6.007  (66.516) 10.296
Redução de Capital (500) -  -  -  (500)
Lucro do exercício -  -  -  221  221
Destinação do resultado:
Dividendos Constituídos -  - - (52) (52)
Reserva Legal - 11  - (11) -
Saldos em 31.12.2020 70.281  35  6.007  (66.358) 9.965

Passivos e Patrimônio Líquido  31.12.2020 31.12.2019
Circulantes 554  226
Impostos, taxas e contribuições 47  114
Partes Relacionadas 507  112
Patrimônio Líquido  9.965  10.296
Capital social  70.281  70.781
Reserva Legal 35  24
Reserva de capital 6.007  6.007
Prejuízos acumulados (66.358) (66.516)
Total dos Passivos e do Patrimônio Líquido  10.519  10.522

 31.12.2020 31.12.2019
Lucro/(Prejuízo) do Exercício 221  474
Outros resultados abrangentes -  -
Resultado Abrangente Total do Exercício 221  474
 31.12. 31.12.
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais 2020 2019
Lucro/(Prejuízo) do exercício 221  474
Redução nos ativos operacionais:
Impostos a recuperar 1.513  (139)
Contas a receber -  -
Redução nos passivos operacionais:
Impostos, taxas e contribuições (67) 84
Partes relacionadas 395  112
Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais 2.062  531
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento
Redução de Capital (500) -
Dividendos (52) (112)
Caixa líquido gerado pelas atividades de fi nanciamento (552) (112)
Aumento do Saldo de Caixa e Equivalentes de Caixa  1.510  419
Saldos de caixa e equivalentes
 de caixa no início do exercício 8.710  8.291
Saldos de caixa e equivalentes
 de caixa no fi m do exercício 10.220  8.710
Aumento do Saldo de Caixa e Equivalentes de Caixa  1.510  419

 31.12.2020 31.12.2019
Receita líquida/ Lucro Bruto -  19
Receitas (Despesas) Operacionais
Despesas gerais e administrativas (49) (13)
Despesas tributárias -  (3)
Outras receitas (despesas) operacionais líquidas (1) (5)
Lucro (Prejuízo) Operacional
 antes do Resultado Financeiro (50) (2)
Resultado Financeiro
Receitas fi nanceiras 316  588
Despesas fi nanceiras (1) (1)
Prejuízo do Exercício antes do Imposto
 de Renda e da Contribuição Social 265  585
Imposto de Renda e Contribuição Social 
Correntes (44) (111)
Lucro/(Prejuízo) do Exercício 221  474
Lucro/(Prejuízo) Básico por Ação - R$ -  0,01

A DIRETORIA

“A íntegra das Demonstrações Financeiras devidamente 
acompanhadas das Notas Explicativas encontram-se à

 disposição dos acionistas na Sede da Companhia”.Contador: Roberson Ferreira - CRC 1SP329476/O-0.

“A íntegra das Demonstrações Financeiras devidamente  acompanhadas das Notas Explicativas encontram-se à disposição dos acionistas na Sede da Companhia”.

RB Capital Agrosec S.A. - CNPJ/MF nº 03.788.738/0001-53
Demonstrações Financeiras para o exercício fi ndo em 31 de dezembro de 2020 e de 2019 (Em milhares de Reais - R$, exceto o prejuízo por ação)

Balanços patrimoniais

Demonstrações dos resultados

Demonstrações do resultado abrangente

Demonstrações dos fl uxos de caixa

Demonstrações das mutações do patrimônio líquido

Ativos 31.12.2020 31.12.2019
Circulantes 4 125
Caixa e equivalentes de caixa 2 123
Impostos a recuperar 2 2
Não Circulantes 73 -
Depositos judiciais 73 -

Total dos ativos 77 125

Passivo e patrimônio líquido 31.12.2020 31.12.2019
Circulante 86 2
Impostos, taxas e contribuições - 2
Contas a pagar 86 -
Patrimônio líquido (9) 123
Capital social 190 190
Prejuízos acumulados (199) (67)
Total dos passivos e patrimônio líquido 77 125

Despesas operacionais 31.12.2020 31.12.2019
Despesas gerais e administrativas (49) -
Outras despesas operacionais (86) -
Prejuízo operacional antes do resultado fi nanceiro (135) -
Resultado fi nanceiro
Receitas fi nanceiras 2 6
Lucro antes do imposto de 
 renda e da Contribuição social (133) 6
Imposto de renda e contribuição social - corrente - (1)
Lucro (Prejuízo) do exercício (133) 5
Lucro (Prejuízo) básico e diluído por ação - R$ (0,02) -

 31.12.2020 31.12.2019
Lucro (Prejuízo) do exercício (133) 5
Resultado abrangente total do exercício (133) 5

Fluxo de caixa das
 atividades operacionais 31.12.2020 31.12.2019
Lucro (Prejuízo) do exercício (133) 5
Aumento (Redução) no ativo/passivo operacional:
Impostos a recuperar - (2)
Deposito Judicial (73) -
Impostos e taxas (1) 1
Contas a Pagar 86 -
Caixa líquido aplicado nas atividades operacionais (121) 4
(Redução) aumento do saldo 
 de caixa e equivalentes de caixa (121) 4
Saldo de caixa e equivalentes 
 de caixa no início do exercício 123 119
Saldo de caixa e equivalentes 
 de caixa no fi m do exercício 2 123
(Redução) aumento do saldo 
 de caixa e equivalentes de caixa (121) 4

  Reten- Prejuízos
 Capital ção de acumu- 
 social lucros lados Total 
Saldos em 31 de dezembro de 2018 190 - (71) 119
Lucro do exercício - - 5 5
Destinação do resultado:
Distribuiçào de dividendos - - (1) (1)
Absorção de prejuízo - 4 (4) -
Saldos em 31 de dezembro de 2019 190 4 (71) 123
Prejuízo do Exercício - - (133) (133)
Renúncia de Dividendos de 2019 - - 1 1
Saldos em 31 de dezembro de 2020 190 4 (132) (9)

A DIRETORIA      Contador: Roberson Ferreira - CRC 1SP329476/O-0.

Demonstraçõs Financeiras para os Exercícios fi ndos em 31 de Dezembro de 2020 e 2019 (Em milhares de reais - R$)
Balanços Patrimoniais

Demonstrações do Resultado

Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido

Demonstrações do Resultado Abrangente

Demonstrações dos Fluxos de Caixa

Realty VII Empreendimentos Imobiliários S.A. - CNPJ/MF nº 14.404.279/0001-83

Ativos 31.12.2020 31.12.2019
Circulante 148 190
Caixa e equivalentes de caixa 114 9
Impostos a recuperar 34 42
Partes relacionadas - 64
Outros créditos - 75
Investimentos 6.025 5.948
Total dos ativos não circulantes 6.025 5.948

Total dos ativos 6.173 6.138

 31.12.2020 31.12.2019
Despesas gerais e administrativas (36) (116)
Despesas de comercialização - (37)
Despesas tributárias (23) (7)
Ganho (perda) de capital, líquidas 1 -
Resultado de investimentos 76 1.649
Outras receitas operacionais, líquidas - 57
Lucro (Prejuízo) operacional antes do
 Resultado fi nanceiro 18 1.546

  Reservas de lucros
 Capital social Legal Retenção de lucros Prejuízos Acumulados Total
Saldos em 31 de dezembro de 2018 514 24 - (14.226) (13.688)
Aumento de capital 639 - - - 639
Redução de capital (513) - - 13.324 12.811
Lucro do exercício - - - 247 247
Destinação do Resultado:
Reserva Legal - 12 - (12) -
Dividendos declarados - - - (59) (59)
Saldos em 31 de dezembro de 2019 640 36 - (726) (50)
Aumento de capital 616 - - - 616
Renúncia Dividendos 2019 - - - 60 60
Lucro do exercício - - - (69) (69)
Destinação do Resultado:
Reserva Legal - - - - -
Dividendos declarados - - - - -
Saldos em 31 de dezembro de 2020 1.256 36 - (735) 557

Passivos e patrimônio líquido 31.12.2020 31.12.2019
Circulante 115 627
Impostos, taxas e contribuições 115 620
Outras contas a pagar - 7
Partes relacionadas 5.501 5.561
Total dos passivos não circulantes 5.501 5.561
Patrimônio líquido 557 (50)
Capital social 1.256 640
Prejuízos acumulados (699) (690)
Total dos passivos e patrimônio líquido 6.173 6.138

 31.12.2020 31.12.2019
Lucro (Prejuízo) líquido do exercício (69) 247
Outros resultados abrangentes - -
Resultado abrangente total do exercício (69) 247

 31.12. 31.12.
Fluxo de caixa das atividades operacionais  2020 2019
Lucro (Prejuízo) líquido do exercício (69) 247
Ajuste para reconciliar o lucro líquido do exercício
 com o caixa gerado pelas atividades de operacionais:
Resultado de investimentos (77) (1.649)
Juros sobre empréstimos - 21
Juros sobre debêntures - 645
Juros sobre mútuos - 3
Amortização custo captação - empréstimo - 3
Amortização custo captação - debênture - 13
(Aumento) redução nos ativos operacionais
Impostos a recuperar 8 (2)
Partes Relacionadas 64 (64)
Outros créditos 75 (75)
(Redução) aumento nos passivos operacionais-
Impostos, taxas e contribuições (505) 620
Outras contas a pagar (7) (167)
Partes relacionadas (60) 5.560
Caixa líquido gerado pelas
 atividades operacionais (571) 5.155
Fluxo de caixa das atividades de fi nanciamento
Aumento de capital 616 639
Redução de capital - 12.811
Dividendos pagos - (59)
Renúncia de dividendos 60 -
Pagamento de mútuo - (210)
Pagamento de empréstimos - (1.891)
Pagamento de debêntures - (48.329)
Caixa líquido gerado pelas
 atividades de fi nanciamento 676 (37.039)
Fluxo de caixa das atividades de investimento
Redução de capital em investidas - 31.531
Caixa líquido gerado pelas
 atividades de investimento - 31.531
(Redução) aumento do saldo
 de caixa e equivalentes de caixa 105 (353)
Saldo de caixa e equivalentes de caixa no início do exercício 9 362
Saldo de caixa e equivalentes de caixa no fi m do exercício 114 9
(Redução) aumento do saldo
nde caixa e equivalentes de caixa 105 (353)A DIRETORIA Contadora: Giovanna Jamacaru Alencar Soares - CRC 1SP332759/O-8.

“A íntegra das Demonstrações Financeiras devidamente  acompanhadas 
das Notas Explicativas encontram-se à  disposição dos acionistas na Sede da Companhia”.

 31.12.2020 31.12.2019
Resultado fi nanceiro
Receitas fi nanceiras 10 7
Despesas fi nanceiras - (686)
Lucro (Prejuízo) antes do imposto
 de renda e da Contribuição social 28 867
Imposto de Renda e Contribuição Social (97) (620)
Lucro (Prejuízo) líquido do exercício (69) 247

Demonstraçõs Financeiras para os Exercícios fi ndos em 31 de Dezembro de 2020 e 2019 (Valores expressos em milhares de reais ou quando de outra forma indicado)
Balanços Patrimoniais

Demonstrações do Resultado

Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido

Demonstrações do Resultado Abrangente

Demonstrações dos Fluxos de Caixa

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

Ativo 31/12/2020 31/12/2019
Ativo circulante 47.014 4.223
Caixa e equivalentes de caixa 597 15
Títulos e valores mobiliários 43.271 974
Impostos a recuperar 1.570 1.357
Despesas reembolsáveis 1.576 1.018
Outros créditos - 859
Ativo não circulante 143.713 203.849
Partes relacionadas 40.381 26.607
Investimentos 103.332 177.242

Total do ativo 190.727 208.072

 31/12/2020 31/12/2019
Receita líquida 257 -
Custo - -
Lucro Bruto 257 -
Receitas (despesas) operacionais
Despesas gerais e administrativas (157) (329)
Despesas de comercialização - (2)
Despesas tributárias (1) -
Ganho (Perda) de capital líquida (467) 1.028
Resultado de equivalência patrimonial (7.437) (5.986)

 Reservas de lucros
 Capital social Legal Retenção de lucros Prejuízos acumulados Total
Saldos em 31 de dezembro de 2018 107.454 8.190 (5.068) - 110.577
Aumento de capital 121.857 - - - 121.857
Redução de capital (50.000) - - - (50.000)
Ajuste de períodos anteriores - - (4.389) - (4.389)
Lucro/(Prejuízo) líquido do exercício - - - (5.050) (5.050)
Destinação do resultado do exercício:
Prejuízos Acumulados - - (5.050) 5.050 -
Saldos em 31 de dezembro de 2019 179.311 8.190 (14.507) - 172.995
Aumento de capital 27.177 - - - 27.177
Redução de capital (127.150) - - - (127.150)
Ajuste de períodos anteriores - - - - -
Lucro/(Prejuízo) líquido do exercício - - - (7.629) (7.629)
Destinação do resultado do exercício:
Prejuízos Acumulados - - (7.629) 7.629 -
Saldos em 31 de dezembro de 2020 79.338 8.190 (22.136) - 65.393

Passivo e Patrimonio Líquido 31/12/2020 31/12/2019
Passivo circulante 746 2
Fornecedores 314 -
Impostos, taxas e contribuições 432 2
Passivo não circulante 124.588 35.075
Partes Relacionadas 68.542 16.065
Impostos Diferidos 1.091 -
Outras contas a pagar 46 -
Debentures 54.909 -
Provisão para perdas - 19.010
Patrimônio líquido 65.393 172.995
Capital social 79.338 179.311
Reserva Legal 8.190 8.190
Reserva lucros (prejuízos) acumulados (22.135) (14.506)
Total do passivo + patrimônio líquido 190.727 208.072

 31/12/2020 31/12/2019
Lucro (Prejuízo) do Exercício (7.629) (5.050)
Resultado Abrangente Total do Exercício (7.629) (5.050)

 31/12/ 31/12/
Fluxo de caixa das atividades operacionais 2020 2019
Lucro líquido do exercício (7.629) (5.050)
Ajustes para reconciliar o prejuízo do exercício com o caixa 
 líquido (aplicado nas) gerado pelas atividades operacionais:
Resultado de equivalência patrimonial 7.437 5.986
Ganho (Perda) de capital 467 (1.028)
Juros sobre empréstimos, 
 fi nanciamentos, debêntures e mútuos 53 (179)
AVJ Unidades Residenciais 65 -
Redução (aumento) nos ativos operacionais:
Impostos a recuperar (213) (91)
Despesas reembolsáveis (558) (960)
Partes relacionadas (13.935) (26.269)
Outros créditos 859 -
Aumento (redução) nos passivos operacionais:
Fornecedores 314 (5)
Impostos, taxas e contribuições 1.521 (16)
Outras contas a pagar 46 -
Partes relacionadas 52.477 14.000
Caixa líquido consumido 
 pelas atividades operacionais 40.904 (13.611)
Fluxo de caixa das atividades de investimento
Títulos e valores mobiliários (42.302) 33.227
Aumento de capital em controladas (37.315) (121.903)
Redução de capital em controladas 44.943 58.590
Incorporação Investidas 22.303 -
Dividendos recebidos - 6.287
Venda de investimentos 17.000 -
Caixa líquido gerado pelas atividades de investimento 4.629 (23.799)
Fluxo de caixa das atividades de fi nanciamento
Aumento de Capital 27.177 121.857
Redução de Capital (127.150) (50.000)
Dividendos pagos - (3.251)
Liquidação de empréstimos - (31.208)
Emissão Debentures 55.022 -
Caixa líquido consumido pelas 
 atividades de fi nanciamento (44.951) 37.398
Aumento líquido do saldo de 
 caixa e equivalentes de caixa 582 (11)
Saldo de caixa e equivalentes de caixa no início do exercício 15 26
Saldo de caixa e equivalentes de caixa no fi m do exercício 597 15
Aumento líquido do saldo de 
 caixa e equivalentes de caixa 582 (11)A DIRETORIA Contadora: Geovanna Volpe Barone Silva - CRC 1SP330286/O-9

“A íntegra das Demonstrações Financeiras devidamente  acompanhadas das Notas Explicativas encontram-se à  disposição dos acionistas na Sede da Companhia”.

 31/12/2020 31/12/2019
Outras receitas operacionais, líquidas (72) -
Lucro operacional antes do resultado fi nanceiro (7.877) (5.289)
Resultado fi nanceiro
Receitas fi nanceiras 210 1.414
Despesas fi nanceiras (115) (1.175)
 95 239
Imposto de renda e contribuição social - corrente - -
Imposto de renda e contribuição social - diferido 153 -
Prejuízo líquido do exercício (7.629) (5.050)
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A DIRETORIA
Giovanna Jamacaru Alencar Soares - CRC 1SP332759/O-8

“A íntegra das Demonstrações Financeiras devidamente
acompanhadas das Notas Explicativas encontram-se à

disposição dos acionistas na Sede da Companhia”.

Salus Empreendimentos Logísticos S.A.
CNPJ nº 09.426.513/0001-33

Demonstrações do resultado

Demonstrações do resultado abrangente

Demonstrações dos fl uxos de caixa

Demonstrações das mutações do patrimônio líquido

Demonstrações fi nanceiras para o exercício fi ndo em 31 de dezembro de 2020 e de 2019 (Em milhares de Reais - R$, exceto o lucro (prejuízo)  líquido básico  e diluído por ação)
Balanços patrimoniais

Ativos 31.12.2020 31.12.2019
Circulantes 32 32
Caixa e equivalentes de caixa 2 4
Impostos a recuperar 30 28

Total dos Ativos 32 32

Despesas Operacionais 31.12.2020 31.12.2019
Despesas gerais e administrativas (12) (4)
Despesas de comercialização (5) (2)
Prejuízo Operacional antes
 do Resultado Financeiro (17) (6)
Resultado Financeiro 1 5
Receitas fi nanceiras 1 5

 31.12.2020 31.12.2019
Lucro (Prejuízo) do Exercício (16) (1)
Resultado Abrangente Total do Exercício (16) (1)

Fluxo de Caixa das
 Atividades Operacionais  31.12.2020 31.12.2019
Lucro (prejuízo) líquido do exercício (16) (1)
Redução (aumento) nos ativos operacionais:
Impostos a recuperar (2) (2)
Caixa líquido gerado pelas
 atividades operacionais (18) (3)
Fluxo de Caixa das
 Atividades de Financiamento
Dividendos Pagos - (101)
Aumento de Capital 16 -
Caixa líquido aplicado nas
 atividades de fi nanciamento 16 (101)
Aumento (Redução) do Saldo de
 Caixa e Equivalentes de Caixa (2) (104)
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício 4 108
Caixa e equivalentes de caixa no fi m do exercício 2 4
Aumento (Redução) do Saldo de
 Caixa e Equivalentes de Caixa (2) (104)

Passivos e Patrimônio
 Líquido (Negativo) 31.12.2020 31.12.2019
Circulantes 6 6
Dividendos propostos 6 6
Patrimônio Líquido (Negativo) 26 26
Capital social 17 1
Reserva de lucros 9 25
Total dos Passivos e
 Patrimônio Líquido (Negativo) 32 32

 Capital social Reserva legal Reserva de Lucros Lucro (prejuízos) acumulados Total
Saldos em 31 de Dezembro de 2018 1 - 25 - 26
Ajuste de períodos anteriores - 8 (8) - -
Prejuízo do exercício - - - (1) (1)
Destinação do Prejuízo - - - 1 1
Saldos em 31 de Dezembro de 2019 1 8 17 - 26
Aumento de Capital 16 - - - 16
Prejuízo do exercício - - - (16) (16)
Destinação do Prejuízo - - (16) 16 -
Saldos em 31 de Dezembro de 2020 17 8 1 - 26

 31.12.2020 31.12.2019
Lucro antes do Imposto de
 Renda e da Contribuição Social - -
Lucro (Prejuízo) do Exercício (16) (1)
Lucro (Prejuízo) Básico
 e Diluído por Ação - R$ (0,74) (0,05)

Demonstrações das mutações do patrimônio líquido

Salus Empreendimentos Logísticos II S.A.
CNPJ/MF nº 13.015.875/0001-09 

Demonstrações Financeiras para o exercício fi ndo em 31 de Dezembro de 2020 e de 2019 (Em milhares de reais - R$, exceto o lucro (prejuízo) básico por ação)

Balanços patrimoniais

Demonstrações do resultado

Demonstrações do resultado abrangente

Demonstrações dos fl uxos de caixa

Ativos 31.12.2020 31.12.2019
Circulantes 12 68
Caixa e equivalentes de caixa 2 58
Impostos a recuperar 10 10
Total dos Ativos 12 68

Passivos e Patrimônio Líquido 31.12.2020 31.12.2019
Patrimônio Líquido 12 68
Capital social 9 1
Reservas de lucros 3 67
Total dos Passivos e Patrimônio Líquido 12 68

(Despesas) Receitas Operacionais 31.12.2020 31.12.2019
Despesas gerais e administrativas (13) (4)
Despesas tributárias (6) (11)
Prejuízo Operacional antes do Resultado Financeiro (19) (15)
Resultado Financeiro 1 4
Receitas fi nanceiras 1 4
Lucro (Prejuízo) antes do Imposto de
 Renda e da Contribuição Social (18) (11)
Imposto de Renda e Contribuição Social
Lucro (Prejuízo) Líquido do Exercício (18) (11)
Lucro (Prejuízo) Líquido Básico 
 e Diluído por Ação - R$ (3,49) (2,13)

 31.12.2020 31.12.2019
Lucro (Prejuízo) Líquido do Exercício (18) (11)
Resultado Abrangente Total do Exercício (18) (11)

Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais 31.12.2020 31.12.2019
Lucro (prejuízo) líquido do exercício (18) (11)
Redução (aumento) nos ativos operacionais:
Impostos a recuperar - (2)
(Redução) aumento nos passivos operacionais:
Impostos, taxas e contribuições - (97)
Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais (18) (110)
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento
Aumento de Capital 8 -
Pagamento de dividendos (46) -
Caixa líquido aplicado nas atividades de investimento (38) -
Aumento (Redução) do Saldo de Caixa 
 e Equivalentes de Caixa (56) (110)
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício 58 168
Caixa e equivalentes de caixa no fi m do exercício 2 58
Aumento (Redução) do Saldo de Caixa 
 e Equivalentes de Caixa (56) (110)

 Reservas 
 de lucros Lucros
 Capital  Reserva (prejuízos)
 social Legal de lucros acumulados Total
Saldos em 31.12.2018 1 7 71 - 78
Ajuste de períodos anteriores - (7) 7 - -
Prejuízo do exercício - - - (11) (11)
Compensação 
 de prejuízos acumulados - - (11) 11 -
Saldos em 31.12.2019 1 - 67 - 68
Aumento de capital 8 - - - 8
Distribuição de Dividendos - - (46) - (46)
Prejuízo do exercício - - - (18) (18)
Compensação 
 de prejuízos acumulados - - (18) 18 -
Saldos em 31.12.2020 9 - 3 - 12

A DIRETORIA
Giovanna Jamacaru Alencar Soares - CRC 1SP332759/O-8

“A íntegra das Demonstrações Financeiras devidamente 
acompanhadas das Notas Explicativas encontram-se 
à disposição dos acionistas na Sede da Companhia”.

Demonstrações fi nanceiras para os exercícios fi ndos em 31 de dezembro de 2020 e 2019 (Em milhares de reais - R$)
Balanços patrimoniais

Demonstrações do resultado

Demonstrações das mutações do patrimônio líquido

Demonstrações do resultado abrangente

Demonstrações dos fl uxos de caixa

RB Commercial Properties 44 Empreendimentos Imobiliários S.A. - CNPJ/MF nº 18.062.370/0001-19

Ativos 31.12.2020 31.12.2019
Circulantes 84.606 84.638
Caixa e equivalentes de caixa 729 758
Impostos a recuperar - 4
Clientes e outros valores a receber 1.005 1.004
Imóveis a Comercializar 82.872 82.872

Total dos ativos 84.606 84.638

 31.12.2020 31.12.2019
Receita líquida 11.608 11.418
Custos - -
Lucro Bruto 11.608 11.418
Despesas operacionais
Despesas gerais e administrativas (120) (72)
Despesas tributárias (5) (39)

 Capital social Reserva de Capital Retenção de lucros Resultados acumulados Total
Saldos em 31 de dezembro de 2018 8.514 59.890 12.164 - 80.568
Renúncia de Dividendos - - 2.424 - 2.424
Dividendos Pagos - - (9.944) - (9.944)
Lucro líquido do exercício - - - 10.070 10.070
Destinação do resultado: Dividendos propostos - - - (5.035) (5.035)
Retenção de lucros - - 5.035 (5.035) -
Saldos em 31 de dezembro de 2019 8.514 59.890 9.679 - 78.083
Renúncia de Dividendos - - 5.035 - 5.035
Dividendos Pagos - - (10.223) - (10.223)
Lucro líquido do exercício - - - 10.203 10.203
Destinação do resultado: Dividendos propostos - - - (5.102) (5.102)
Retenção de lucros - - 5.102 (5.102) -
Saldos em 31 de dezembro de 2020 8.514 59.890 9.593 - 77.997

Passivo e patrimônio líquido 31.12.2020 31.12.2019
Circulante 5.597 5.543
Impostos, taxas e contribuições 496 508
Dividendos a pagar 5.101 5.035
Não Circulante 1.012 1.012
Impostos diferidos 1.012 1.012
Patrimônio líquido 77.997 78.083
Capital social 8.514 8.514
Reserva de Lucros 69.483 69.569
Total dos passivos e patrimônio líquido 84.606 84.638

 31.12.2020 31.12.2019
Lucro (Prejuízo) do exercício 10.203 10.070
Outros resultados abrangentes - -
Resultado abrangente total do exercício 10.203 10.070

 31.12. 31.12.
 2020 2019
Fluxo de caixa das atividades operacionais
Lucro (Prejuízo) do exercício 10.203 10.070
Aumento (Redução) no ativo/passivo operacional:
Clientes e outros valores a receber (1) (33)
Impostos a recuperar 4 1
Impostos, taxas e contribuições 1.282 1.273
Caixa aplicado nas atividades operacionais 11.488 11.311
Imposto de renda e contribuição social pagos (1.294) (1.256)
Caixa líquido aplicado nas atividades operacionais 10.194 10.055
Fluxo de caixa das atividades de fi nanciamento
Dividendos pagos (10.223) (9.944)
Caixa líquido aplicado nas atividades de fi nanciamento (10.223) (9.944)
(Redução) aumento do 
 saldo de caixa e equivalentes de caixa (29) 111
Saldo de caixa e equivalentes de caixa no início do exercício 758 647
Saldo de caixa e equivalentes de caixa no fi m do exercício 729 758
(Redução) aumento do 
 saldo de caixa e equivalentes de caixa (29) 111

A DIRETORIA
Contador: Roberson Ferreira - CRC 1SP329476/O-0

“A íntegra das Demonstrações Financeiras devidamente 
acompanhadas das Notas Explicativas encontram-se à

 disposição dos acionistas na Sede da Companhia”.

 31.12.2020 31.12.2019
Prejuízo operacional antes do resultado fi nanceiro 11.483 11.307
Resultado fi nanceiro
Receitas fi nanceiras 9 40
Lucro antes do IR e da CS 11.492 11.347
Imposto de renda e contribuição social - corrente (1.289) (1.277)
Lucro (Prejuízo) do exercício 10.203 10.070

DAVI BORGES DE AQUINO, Leiloeiro Público Ofi cial, matriculado na Junta Comercial do Estado de São Paulo  (“JUCESP”) sob o n° 1.070, gestor da 
Alfa Leilões - Especialista em Imóveis, localizada na Avenida Paulista, nº 2421 – 1º andar – Bela Vista, São Paulo - SP, Cep: 01311-300,  ou ainda, pelo 
telefone (11) 3230-1126, WhatsApp (11) 93207-1308, e-mail: contato@alfaleiloes.com, faz saber, pelo presente Edital, que, devidamente autorizado pelo 
Credor Fiduciário: COLE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Ju-
rídica do Ministério da Fazenda (“CNPJ/MF”) sob o n° 07.245.660/0001-81, com sede na Av.  Brigadeiro Faria Lima, nº 1.478, 20º andar, conjunto 2004, 

Jardim Paulistano, São Paulo/SP, neste ato representada por seu advogado EDUARDO FELIPE MIGUEL SANTOS, brasileiro, casado, advogado, portador da cédula de 
identidade RG n.º 43.843.093-1, do CPF/MF n.º 350.850.518-90 e OAB/SP n.º 288.205, nos termos da Procuração Pública datada de 22/05/2019, fi rmada perante o 3º 
Tabelião de Notas de Guarulhos/SP, no qual fi gura como Devedor Fiduciante: EDSON ANDRÉ SOARES, brasileiro, viúvo, policial militar aposentado, portador da cédula 
de identidade RG nº 8.420.570-2 e do CPF/MF nº 027.217.238-39, levará a PÚBLICO LEILÃO de modo eletrônico (On-line), por meio do site: www.alfaleiloes.com, no dia 
29 de abril de 2021, às 15 horas, em 1° (primeiro) LEILÃO, com lance mínimo igual ou superior a R$ 335.350,30 (Trezentos e trinta e cinco mil, trezentos e cinquenta 
Reais e trinta centavos) o imóvel abaixo descrito, com a propriedade consolidada em nome da empresa, constituído em consonância com o artigo 27, caput e §§ 1° ao 
9°, da Lei Federal n° 9.514/1997 e demais disposições aplicáveis à matéria, a propriedade do bem imóvel Matriculado sob o n° 136.842, registrada perante o 2º Ofi cial 
de Registro de Imóveis, Títulos e Documentos e Civil de Pessoa Jurídica da Comarca de Guarulhos/SP (Propriedade Consolidada conforme Av. 04 de 30.03.2021 da 
Matrícula n° 136.842), na forma do presente edital. Caso não haja licitante em primeiro leilão, fi ca desde já designado o dia 14 de maio de 2021, no mesmo horário e 
forma, para realização do 2° (segundo) LEILÃO, com lance mínimo igual ou superior a R$ 172.180,72 (cento e setenta e dois mil, cento e oitenta Reais e setenta 
e dois centavos). Para que todos eventuais interessados possam ter acesso a este leilão, é publicado o presente edital, cuja íntegra pode ser consultada no site: www.
alfaleiloes.com. São Paulo, 14 de abril de 2021. Leiloeiro Ofi cial: Davi Borges de Aquino, JUCESP n ° 1.070.

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. 19/04/2021 A PARTIR DAS 
16:30. GSK/Unidas-16:30h. Loc.: RJ. Nissan March, Versa, Sentra. 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 13:00. Gefco-13h. Loc.: RS. SemiReboques Graneleiro e Prancha, Rastreadores. 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 11:00. 
Prossegur-11h. Loc.: AL, AM, BA, DF, ES, GO, MA, MG, PA, RJ, RO. VW novo Gol, Fiat Uno, Honda CG, Honda NXR e mais,VW. 21/04/2021 A 
PARTIR DAS 13:00. PME Eduvini-13h. Loc.: SP. Compressores, Chilers, Prensas, Racks, Cadeiras, Fornos. 22/04/2021 A PARTIR DAS 11:00. 
Techint-11h. Loc.: PR. Galpões móveis, tubos diversos, motores de propulsão. 22/04/2021 A PARTIR DAS 11:30. Nexa-11:30h. Loc.: MG. 
Sucata de Cobr. 22/04/2021 A PARTIR DAS 13:00. Compartilhado 1075 A-13h. Loc.: ES, RJ, RS, SP. Vetoinhas, Materiais Wacker, Rolamentos e 
outros. 22/04/2021 A PARTIR DAS 14:00. Compartilhado 1075 B-14h. Loc.: PE, RJ, SE, SP. Veículos de Passeio e Utilitários.,Veículos de Passeio. 
22/04/2021 A PARTIR DAS 16:00. Bayer-16h. Loc.: SP. Tratores de Pneus, Semeadoras, Reboques, Subsoladores. 22/04/2021 A PARTIR DAS 
16:30. Norsk Hydro-16:30h. Loc.: PA. Mercedes Benz Sprinter, Caminhões Chassi, Basculantes. 22/04/2021 A PARTIR DAS 17:00. Louis 
Dreyfus-17h. Loc.: SP. Cadeiras e Poltronas de Escritório,Cadeiras e Poltronas. 22/04/2021 A PARTIR DAS 17:30. Grande Empresa de 
Alimentos-17:30h. Loc.: PR. Laminadoras, Cortadeiras, Empilhadeiras, Cavaletes. 23/04/2021 A PARTIR DAS 11:00. Schulz-11h. Loc.: SC. 
Secadores de Ar, Tornos, Impressoras,Secadores de Ar. 23/04/2021 A PARTIR DAS 11:30. Schulz-11:30h. Loc.: SC. Motores, Filtros, Rebolos, 
Parafusadeiras, Peças Industriais. 23/04/2021 A PARTIR DAS 13:30. PME JR Terraplenagem-13:30h. Loc.: SP. Vibroacabadora, Rolo Liso, Kits 
Chaves Seccionadoras. 23/04/2021 A PARTIR DAS 13:45. PME Pontual Pulverização-13:45h. Loc.: GO. Aprox. 94 Chicotes De Comunicação, 04 
Kits P300 Xp/Hp. 23/04/2021 A PARTIR DAS 14:01. PME - M.O Segurança do Trabalho-. Loc.: SP. Maquinas de Solda, Seladoras, Mascarás 
Descartáveis. 23/04/2021 A PARTIR DAS 15:00. PME IRIGARAY-15h. Loc.: RS. Guindaste Autopropelido Grove Rt60, Ano: 2005, Cap: 18. 
23/04/2021 A PARTIR DAS 15:30. Midea Carrier- 15:30h. Loc.: AM. Sucatas de Unidades Condensadoras. 23/04/2021 A PARTIR DAS 16:00. 
Aggreko-16h. Loc.: RJ. Grupos Geradores, Bacias de Contenção. 23/04/2021 A PARTIR DAS 16:30. GRUAirport-16:30h. Loc.: SP. 
Retroescavadeiras, Motoredutores, Rebocadores, Sucatas. 

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.

19/04/2021 A PARTIR DAS 14:30. Squad Tech-14:30h. Loc.: SP. Pórtico 2 Ton, Moinho Gde Porte, Misturador Duplo, Moega. 20/04/2021 A 
PARTIR DAS 12:30. Log Systems - 12:30h. Loc.: SP. Cestos, Longarinas, Montantes, Estruturas em Aço, Caixas. 22/04/2021 A PARTIR DAS 
14:30. Squad Tech-14:30h. Loc.: SP. Empilhadeira, Compressor, Solda, Paleteira, Chiler, Soldas. 23/04/2021 A PARTIR DAS 12:00. Log Business-
12h. Loc.: SP. Estruturas Prateleiras, Porta Pallets, Vigas, Caixas, Pisos. 23/04/2021 A PARTIR DAS 14:30. DHL-14:30h. Loc.: MS, RS. 
Empilhadeiras Frontal Crown,Empilhadeiras Frontal Crown.

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.

23/04/2021 A PARTIR DAS 10:00. PM Piratuba-10h. Loc.: SC. Caminhão Graneleiro, VW Gol e Voyage, Renault Master.
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 (a). Debora Cristina Carmo de Oliveira, matrícula nº 2046.

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.

19/04/2021 A PARTIR DAS 09:00. Sold Compartilhado Embu-09h. Loc.: SP. Fornos, Cadeiras, Armários, Etc. 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. 20/04/2021 A PARTIR DAS 12:00. Sold Cury-12h. Loc.: 
SP. Móveis, Utensílios e Eletros. 22/04/2021 A PARTIR DAS 09:00. MA Imóveis - FIDC Home Equity - 09h. Loc.: SP. Apartamento 101m² em 
Itaquera - São Paulo/SP - Alienação. 22/04/2021 A PARTIR DAS 11:00. 7ª Vara Cível de Santo Amaro 11h 1ª. Loc.: SP. Direitos sobre 
apartamento. 22/04/2021 A PARTIR DAS 10:30. 4ª Vara Cível de São José do Rio. Loc.: SP. Guilhotina hidráulica. 22/04/2021 A PARTIR DAS 
10:00. 4ª VC São José do Rio Preto/SP 10h. Loc.: SP. Nua propriedade de um prédio residencial. 22/04/2021 A PARTIR DAS 13:00. Sold Setin-
13h. Loc.: SP. Móveis, Utensílios e Eletros. 22/04/2021 A PARTIR DAS 15:00. MA Imóveis - SOUL STYLE -. Loc.: SP. Sala Comercial 76m², na 
República em São Paulo/SP. 22/04/2021 A PARTIR DAS 08:55. MA Imóveis - Creditas AF - 1ª Praça -. Loc.: SP. Apto 87m², 1 Vaga na Vila Eldizia 
em Santo André/SP -. 23/04/2021 A PARTIR DAS 13:00. Sold Amc Informática- 13h. Loc.: SP. Impressoras e Multifuncionais (Barueri/SP), 
Impressoras. 

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.

 - Os proprietários, 

, com sede em São Paulo/SP, doravante denominados 
simplesmente VENDEDORES, torna público, que venderão em leilão do �po 
"MAIOR LANCE OU OFERTA", os imóveis de suas propriedades, relacionados 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 dos imóveis no site, para envio de lances on-
line, encerrando-se no dia  e será realizado na 
Av. Angélica nº 1.996, 6º andar, São Paulo/SP e estará a cargo da 

. 1. OBJETO - 1.1. A alienação dos 
imóveis relacionados 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 
zukerman.com.br. 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 os imóveis se encontram livres e 
desembaraçados 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. Os imóveis relacionados no 
Anexo I serão vendidos, a quem maior lance oferecer, em leilão de 

, obedecidas às condições deste edital, reservando-se os VENDEDORES, o 
direito de liberar ou não os imóveis, pelo maior preço alcançado, par�ndo do lance 
inicial estabelecido, bem como, reunir ou re�rar, quando for o caso, de acordo com 
seu critério ou necessidade, por intermédio do leiloeiro. 5.1.1. A homologação da 
venda, fica condicionada a exclusivo critério dos VENDEDORES. O valor atribuído 
para o lance inicial do lote, não necessariamente é o preço mínimo de venda. Os 
VENDEDORES, irão analisar a maior oferta recebida pelos lotes, e, em até 07 (sete) 
dias úteis, após o término do leilão, anunciarão a decisão. 5.2. Os interessados na 
aquisição dos imóveis, previamente à apresentação de lances, deverão ler 
atentamente todas as condições estabelecidas neste edital. As fotos divulgadas dos 
imóveis são meramente ilustra�vas, compe�ndo aos interessados, procederem 
visita prévia à realização do leilão. 5.3. Caberá aos arrematantes, providenciar às 
suas expensas, toda e qualquer regularização �sica e documental dos imóveis, 
perante os órgãos competentes. 5.4. Os imóveis serão vendidos 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. Os arrematantes, 
adquirem os imóveis como eles se apresentam, como um todo, não podendo, por 
conseguinte, reclamar do estado de conservação e de eventuais mudanças, nas 
disposições internas dos imóveis apregoados. 5.6. Os interessados deverão 
cien�ficar-se previamente, das restrições impostas pela legislação municipal, 
estadual ou federal, aplicáveis aos imóveis, 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 os imóveis, que tenham fato gerador a par�r da data da realização do leilão, 
serão de exclusiva responsabilidade dos arrematantes. 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 documentos pessoais 
(RG e CPF), bem como 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. 5.13. O pagamento do 
valor do arremate poderá ser feito por meio de 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 com 5% de desconto, que deverá ocorrer 
dentro do prazo de 24 horas, contados da data da comunicação da homologação da 
venda, na forma do subitem 5.1.1. 6.2. Parcelamento: 03 parcelas mensais iguais: 
1ª parcela, que deverá ocorrer em 24 horas e o saldo em 02 parcelas mensais iguais 
sem juros e sem correção, condicionados à homologação da venda, na forma do 
item 5.1.1, deste edital. 7. COMISSÃO DE LEILOEIRO- 7.1. Os arrematantes, além do 
valor do arremate, a ser pago na forma estabelecida no subitem 6.1, pagará 
também ao LEILOEIRO, dentro do prazo de 24 horas, contados da data da 
comunicação da homologação da venda, a quan�a correspondente a 5% (cinco por 
cento), sobre esse valor, a �tulo de comissão. 8. FORMALIZAÇÃO: ESCRITURA. 8.1. A 
alienação dos imóveis relacionados 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 da homologação da venda, 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 os 
arrematantes, 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 aos arrematantes, ficha de matrícula dos imóveis, atualizadas, 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 dos arrematantes, todas 
as providências e despesas necessárias, à transferência dos imóveis, inclusive foro 
e laudêmio se for o caso. A escolha do tabelião responsável pela lavratura da 
escritura pública, caberá exclusivamente os VENDEDORES. 9. SANÇÕES PARA O 
CASO DE INADIMPLEMENTO - 9.1. Em caso de inadimplemento do valor de 
arrematação, por desistência dos arrematantes, 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 dos arrematantes 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 pelos 
arrematantes, inclusive tributos, taxas, custas e emolumentos cartórios, acrescidos 
pelo IGP-M/FGV. 11. DISPOSIÇÕES GERAIS - 11.1. As posses direta ou indireta dos 
imóveis serão transmi�das aos arrematantes, depois do pagamento 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 dos imóveis, 
quando for o caso, correrão por conta dos arrematantes. 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:

3003.0677  |  www.ZUKERMAN.com.br 

– Terreno cons�tuído pelo lote 
15 da quadra F, situado na Rua Projetada 2, s/nº, 
Loteamento Solar da Man�queira, Bairro Sertãozinho. 
Área total: 250,00m². Matrícula nº 14.977 do RI local. 
Obs.: Imóvel Desocupado. Agendamento de visitas com 
o leiloeiro. 

 – Terreno cons�tuído pelo lote 
08 da quadra F, situado na Rua Projetada 3, s/nº, 
Loteamento Solar da Man�queira, Bairro Sertãozinho. 
Área total: 252,00m². Matrícula nº 14.970 do RI local. 
Obs.: Imóvel Desocupado. Agendamento de visitas com 
o leiloeiro. 

 – Casa residencial e 
respec�vo terreno cons�tuído pelo lote 18, situada Rua 
General Marck Clarck, nº 95, Bairro Santa Catarina. 
Área total: 184,50m², Área construída (aproximada): 
90,00m². Matrícula nº 27.330 do 2º RI local. Obs.: (i) 
Área construída não averbada no Registro de Imóveis. 
Regular ização e encargos perante os órgãos 
competentes de eventual divergência de área de 
terreno e área construída, que vier a ser apurada no 
local, com a lançada no IPTU e averbada no RI, correrão 
por conta do arrematante; e (ii) Imóvel Ocupado. 
Desocupação por conta do arrematante. 

 - Terreno 
cons�tuído pelo lote 24 da quadra 121, situado na 
Avenida Marivaldo Trindade Assis, s/nº, Condomínio 
Residencial Horizontal Bosque Imperial. Área total: 
646,00m². Matrícula nº 2.639 do RI local. Obs.: 
Regular ização e encargos perante os órgãos 
competentes da atualização do logradouro, correrão 
por conta do arrematante; (ii) Imóvel Desocupado. 
Agendamento de visitas com o leiloeiro. 

 - Terreno 
cons�tuído pelo lote 55 da quadra 121, situado na 
Avenida Marivaldo Trindade Assis, s/nº, Condomínio 
Residencial Horizontal Bosque Imperial. Área total: 
646,00m². Matrícula nº 2.654 do RI local. Obs.: (i) 
Regular ização e encargos perante os órgãos 
competentes da atualização do logradouro, correrão 
por conta do arrematante; (ii) Imóvel Desocupado. 
Agendamento de visitas com o leiloeiro. 

 –  P r é d i o 
comercial/residencial duplex e respec�vo terreno, 
situado Rua Maria Alves de Mesquita, nº 628, Bairro 
Santa Maria. Área total de terreno: 169,98m², Área 
construída: 321,84m². Matrícula nº 2.913 do 2° RI 
Local. Obs.: Imóvel Ocupado. Desocupação por conta 
do arrematante. 

 – Casa 
residencial, respec�vo terreno Lote 01-C da quadra 87, 
situada Rua Pau Brasil, nº 1636, Bairro Jardim das 
Acácias. Área total de terreno: 125,04m², Área 
construída (aproximada): 69,00m². Matrícula nº 
14.155 do RI Local. Obs.: (i) Área construída não 
averbada no Registro de Imóveis. Regularização e 
encargos perante os órgãos competentes de eventual 
divergência de área construída, que vier a ser apurada 
no local, com a lançada no IPTU e averbada no RI, bem 
como a atualização da numeração predial, correrão por 
conta do arrematante;  ( i i )  Imóvel  Ocupado. 
Desocupação por conta do arrematante.

 – Domínio pleno do Terreno 
situado na Rua Eulina Alice Magalhães s/nº, Bairro de 
Mongubas. Área total: 735,00m². Matrícula nº 4.500 do 
2º RI local. Obs.: Imóvel Desocupado. Agendamento de 
visitas com o leiloeiro. 

 – Prédio comercial, situado 
Avenida Edilberto Frota, nº 2378, Bairro Planalto. Área 
total de terreno: 100,00m², Área construída: 215,00m². 
Matrícula nº 8.675 do 2° RI Local. Obs.: Imóvel 
Ocupado. Desocupação por conta do arrematante. 

 – Terreno cons�tuído do 
Lote 18 da quadra C, situado na Rodovia RS- 324 km 
105, nº 9.420, Condomínio Residencial Vila Palladio, 
Bairro Passo das Pedras. Área total de terreno priva�va: 
966,00m². Matrícula nº 113.104 do RI Local. Obs.: (i) 
Nas averbações 01, 02 e 03 da referida matrícula, 
consta faixa não edificável “A”, “B” e “C”; (ii) Imóvel 
Desocupado. Agendamento de visitas com o leiloeiro. 

 - Terreno 
urbano, cons�tuído pelo Lote 20 da quadra 31, do setor 
02, situado Rua Plutão s/nº, Bairro Chácara do Solar II 
(Fazendinha). Área total de terreno: 2.643,75m². 

Matrícula nº 169.091 do RI Barueri/SP. Obs.: (i) Consta 
na averbação 01 da referida matrícula, que foram 
impostas restrições convencionais (normas e 
regulamento), no tocante às edificações e urbanís�cas, 
quanto ao uso do solo, especificadas no contrato 
padrão que integra o processo do loteamento; (ii) 
Imóvel Desocupado. Agendamento de visitas com o 
leiloeiro. 

 – Casa e respec�vo 
terreno cons�tuído pelo Lote 23 da quadra 02, situada 
Rua Angelo Colet, nº 91, esquina com a Rua João 
Tomazelli, Loteamento Pôr do Sol. Área total de 
terreno: 260,68m², Área construída: 63,00m². 
Matrícula nº 13.346 do RI Barueri/SP. Obs.: Área 
construída não averbada no Registro de Imóveis. 
Regular ização e encargos perante os órgãos 
competentes de eventual divergência de área 
construída, que vier a ser apurada no local, com a 
lançada no IPTU e averbada no RI, correrão por conta do 
arrematante; (ii) Imóvel Ocupado. Desocupação por 
conta do arrematante. 

 – Terreno cons�tuído do 
Lote 107 da quadra I, situado na Rodovia RS- 324 km 
105, nº 9.420, Condomínio Residencial Vila Palladio, 
Bairro Passo das Pedras. Área total de terreno priva�va: 
966,00m². Matrícula nº 113.193 do RI Local. Obs.: (i) 
Nas averbações 01, 02 e 03 da referida matrícula, 
consta faixa não edificável “A”, “B” e “C”; (ii) Imóvel 
Desocupado. Agendamento de visitas com o leiloeiro. 

 – Casa 
Residencial, e respec�vo terreno cons�tuído pelo Lote 
05 da quadra 10, situada Rua Manaus, nº 72, Bairro 
Jardim Brasília. Área total de terreno (aproximada): 
130,00m², Área construída (aproximada): 110,00m². 
Matrícula nº 1.878 do 2º RI Local. Obs.: Área construída 
não averbada no Registro de Imóveis. Regularização e 
encargos perante os órgãos competentes de eventual 
divergência de área total de terreno e área construída, 
que vier a ser apurada no local, com a lançada no IPTU e 
averbada no RI, correrão por conta do arrematante; (ii) 
Imóvel Ocupado. Desocupação por conta do 
arrematante. 

 - Apartamento nº 806, 
situado na Rua da Passagem nº 78, Freguesia da Lagoa. 
Área priva�va: 24,00m², fração ideal 29/4490. 
Matrícula nº 59.153 do 3º RI Local. Obs.: Imóvel 
Ocupado. Desocupação por conta do arrematante. 

 - Sala nº 334, situada 
na Avenida Santos Dumont, nº 1.883, Bairro Jardim dos 
Pássaros, Condomínio Aero Espaço Empresarial, com 
direito ao uso de vaga de garagem. Área priva�va: 
29,25m², Área total: 70,89m². Matrícula nº 46.191 do RI 
Local. Obs.: (i) O referido empreendimento encontra-se 
edificado em área de terreno foreiro à Prefeitura 
Municipal de Lauro de Freitas; (ii) Imóvel Desocupado. 
Agendamento de visitas com o leiloeiro. 

 - Sala nº 335, situada 
na Avenida Santos Dumont, nº 1.883, Bairro Jardim dos 
Pássaros, Condomínio Aero Espaço Empresarial, com 
direito ao uso de vaga de garagem. Área priva�va: 
29,25m², Área total: 70,89m². Matrícula nº 46.192 do RI 
Local. Obs.: (i) O referido empreendimento encontra-se 
edificado em área de terreno foreiro à Prefeitura 
Municipal de Lauro de Freitas; (ii) Imóvel Desocupado. 
Agendamento de visitas com o leiloeiro. 

 - Sala nº 336, situada 
na Avenida Santos Dumont, nº 1.883, Bairro Jardim dos 
Pássaros, Condomínio Aero Espaço Empresarial, com 
direito ao uso de vaga de garagem. Área priva�va: 
30,42m², Área total: 73,73m². Matrícula nº 46.193 do RI 
Local. Obs.: (i) O referido empreendimento encontra-se 
edificado em área de terreno foreiro à Prefeitura 
Municipal de Lauro de Freitas; (ii) Imóvel Desocupado. 
Agendamento de visitas com o leiloeiro. 

– Casa nº 257, e respec�vo 
terreno cons�tuído pelo Lote 19 da quadra L, situada 
Rua João Venier de Oliveira, nº 257, Jardim Residencial 
Silvestre. Área total de terreno: 165,00m², Área 
construída: 120,20m². Matrícula nº 79.546 do RI Local. 
Obs.: Imóvel Ocupado. Desocupação por conta do 
arrematante. 

 – Apartamento nº 1201, 
12º pavimento, Bloco Residencial, Swan Tower Caxias 
do Sul, situado na Rua Os dezoito do Forte, nº 1.938, 
esquina com a Rua Visconde de Pelotas, Centro. Área 

priva�va: 38,87m², Área total: 89,80m². Matrícula nº 
59.326 do 2º RI Local. Obs.: Imóvel Desocupado. 
Agendamento de visitas com o leiloeiro. 

 – Apartamento nº 811, 8º 
pavimento, Bloco Residencial, Swan Tower Caxias do 
Sul, situado na Rua Os dezoito do Forte, nº 1.938, 
esquina com a Rua Visconde de Pelotas, Centro. Área 
priva�va: 26,00m², Área total: 60,07m². Matrícula nº 
59.297 do 2º RI Local. Obs.: Imóvel Desocupado. 
Agendamento de visitas com o leiloeiro. 

 - Apartamento nº 405, 
localizado no 5º pavimento ou 3º andar, do Residencial 
Monte Piambello, situado na Rua Ernesto Alves, nº 358, 
Nossa Senhora de Lourdes. Área priva�va: 62,3500m², 
Área total: 86,3042m². Matrícula nº 123.187 do 1º RI 
Local. Obs.: Imóvel Ocupado. Desocupação por conta 
do arrematante. 

 - Apartamento nº 304, Bloco B4, do 
Condomínio Residencial Jardim Tropical, Setor B, 
situado na Avenida Coronel Manoel Nunes, nº 2.931, 
Bairro Planalto de Carapina. Área priva�va: 43,86m², 
Área total: 48,6070m². Matrícula nº 47.407 do 1º RI 
Local. Obs.: Imóvel Ocupado. Desocupação por conta 
do arrematante. 

 - Sala nº 601, bloco 01, 
situada na Rua Victor Civita, nº 77, Rio Office Park, 
Freguesia de Jacarepaguá, com direito a 25 vagas de 
garagem situadas no 2º subsolo de nºs 121 a 134 e 150 a 
160. Área priva�va: 1078,00m², Fração Ideal de 
0,051650 do domínio ú�l. Matrícula nº 274.975 do RI 
Local. Obs.: (i) O terreno designado por lote 2 do Pal. 
44819 é foreiro a União Federal ;  ( i i )  Imóvel 
Desocupado. Agendamento de visitas com o leiloeiro. 

 - Apartamento nº 
21, localizado no 2º andar, do Edi�cio San Marino, 
situado na Rua Maranhão, nº 501, Bairro Santa Paula e 
box duplo nº 23/24, para guarda de 02 carros de 
passeio, localizado no 1º subsolo. Área priva�va: 
210,51m² (apto) e 20,00m² (box duplo), Área total: 
257,3590m² (apto) e 53,035m² (box duplo). Matrículas 
nºs 19.867 e 19.870 do 2º RI Local. Obs.: Imóvel 
Ocupado. Desocupação por conta do arrematante. 

, localizada no 
1º andar ou 2º pavimento, do Edi�cio Premier Atacado 
Mora Center,  s i tuada na Rua Padre Dionís io 
Massignani, nº 250, Volta Grande. Área priva�va: 
25,3000m², Área total: 46,1838m². Matrícula nº 38.890 
do RI Local. Obs.: Imóvel Desocupado. Agendamento 
de visitas com o leiloeiro. 

 - Sala nº 225, localizada no 
1º andar ou 2º pavimento, do Edi�cio Premier Atacado 
Mora Center,  s i tuada na Rua Padre Dionís io 
Massignani, nº 250, Volta Grande. Área priva�va: 
24,7600m², Área total: 45,1926m². Matrícula nº 38.904 
do RI Local. Obs.: Imóvel Desocupado. Agendamento 
de visitas com o leiloeiro. 

 - Sala nº 102, do Edi�cio 
Comercial Regis, situada na Avenida Duque de Caxias, 
nº 470, Centro. Área priva�va: 32,06m², Área total: 
39,72m². Matrícula nº 17.080 do 2º RI Local. Obs.: 
Imóvel Ocupado. Desocupação por conta do 
arrematante. 

 - Sala nº 101, do Edi�cio 
Comercial Regis, situada na Avenida Duque de Caxias, 
nº 470, Centro. Área priva�va: 37,62m², Área total: 
46,20m². Matrícula nº 8.002 do RI Local. Obs.: Imóvel 
Ocupado. Desocupação por conta do arrematante. 

 - Unidade nº 14, quadra F, do 
Condomínio Ecológico Pedra do Vale, situado na 
Rodovia Vereador Oldemar Guedes Figueiredo, Bairro 
Uba�ba. Área total: 558,74m². Matrícula nº 98.082 do 
2º RI Local. Obs.: Imóvel Desocupado. Agendamento de 
visitas com o leiloeiro. 

 - Unidade nº 23, quadra E, do 
Condomínio Ecológico Pedra do Vale, situado na 
Rodovia Vereador Oldemar Guedes Figueiredo, Bairro 
Uba�ba. Área total: 455,00m². Matrícula nº 101.990 do 
RI Local. Obs.: Imóvel Desocupado. Agendamento de 
visitas com o leiloeiro. 

 – Casa Residencial, situada Rua 
Projetada 101, nº 837, Loteamento Jardim França. Área 
total de terreno: 134,54m², Área construída: 50,51m². 
Matrícula nº 36.407 do RI Local. Obs.: Imóvel Ocupado. 
Desocupação por conta do arrematante. 

EDITAL DE PRAÇA JUDICIAL Edital de 1ª e 2ª Praças de bem imóvel e para intimação do(s) executado(s) HIRAYAMA & CIA LTDA (CNPJ: 07.857.294/0001- 11), ROBERTO AKIRA 
HIRAYAMA (CPF: 116.685.648-82), ROBISON YUGIRO HIRAYAMA (CPF: 154.431.808-19), HANTARO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA (CNPJ: 10.246.911/0001-57), 
credores PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO (CNPJ: 46.523.056/0001-21), credor(a) hipotecário BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (CNPJ: 90.400.888/0001-42), bem como de 
seu(s) cônjuge(s), se casados forem e demais interessados, expedido na AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL, Processo nº 1000879-64.2013.8.26.0606, em trâmite na 1ª 
VARA CÍVEL DO FORO DA COMARCA DE SUZANO/SP, requerida por MARCELO SCALET ARAUJO (CPF: 297.134.658-73). O(A) Dr(a). Paulo Roberto Dallan, MM. Juiz(a) 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 Terreno e construções localizados na Avenida Antonio Marques Figueira nº 275 e 285, constituído pelos 
lotes nºs 1, 2 e 3 da quadra “A”, do loteamento denominado Vila Ana Rosa, localizado no perímetro urbano deste distrito, município e comarca de Suzano/SP, assim descrito e 
caracterizado: Faz frente para a Avenida Antonio Marques Figueira, onde mede 29,00 metros do lado direito de quem da referida  Avenida olha para o imóvel, confronta com a rua Amélia 
Guerra, onde mede 17,50 metros da frente aos fundos, no lado esquerdo mede 26,50 metros e confronta com o lote nº 04 e nos fundos divide com parte dos lotes nº 06 e 18, onde mede 
30,00 metros, encerrando a área total de 783,50 metros quadrados. Contribuinte nº 10.029.014 e 10.029.036. Matrícula nº 28.975 do 1ª CRI de Suzano/SP. BENFEITORIAS: conforme 
consta na Av.1 (12/11/1984), sobre parte do imóvel foi construído o prédio nº 275 da Av. Antonio Marques Figueira - Habite-se nº 2.479/81; e Av.2 (12/11/1984), sobre parte do imóvel foi 
construído o prédio nº 285 da Av. Antonio Marques Figueira - Habite-se nº2.479/81. ÔNUS: Constam da referida matrícula, conforme R.6 (17/02/2011), hipoteca cédula de 1º Grau ao 
Banco Santander (Brasil) S/A. R.7 (17/02/2011) hipoteca cédula de 2º Grau ao Banco Santander (Brasil) S/A. Av.8 (19/02/2011), aditamento a hipoteca de 2º Grau ao Banco Santander 
(Brasil) S/A. Av. 9 (05/03/2012) aditamento a hipoteca de 2º Grau ao Banco Santander (Brasil) S/A). Av.10 (01/04/2015), penhora exequenda. OBS: Constam Débitos de IPTU no valor de 
R$ 205.355,05 até 27/01/2021 fls.593/599. OBS.: Conforme consta as fls. 593/595 a reserva de numerário suficiente a garantir a quitação dos tributos devidos, no importe de 
R$205.355,05 (duzentos e cinco mil, trezentos e cinquenta e cinco reais e cinco centavos), referente ao mês de janeiro/2021, sem prejuízo de nova atualização, quando da efetiva 
transferência do montante devido para os cofres da Municipalidade. Caso a reserva se mostre insuficiente ao adimplemento dos tributos devidos, o arrematante poderá ser 
responsabilizado pelo pagamento das dívidas tributárias pretéritas. VISITAÇÃO: Não há visitação. 2 - AVALIAÇÃO TOTAL DO IMÓVEL - R$ 2.482.767,75 (fevereiro/2021 - Conforme 
Cálculo de Atualização Monetária dos Débitos Judiciais do TJSP), que será(ão) atualizada a época da alienação. 3 - DÉBITO EXEQUENDO - R$ 2.661.832,54 (janeiro/2021). 4 - DATAS 
DAS PRAÇAS - 1ª Praça começa em 30/04/2021 às 10h00min, e termina em 04/05/2021 às 10h00min; 2ª Praça começa em 04/05/2021 às 10h01min, e termina em 24/05/2021 às 
10h00min. 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 60% 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). 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 . 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, 
conforme vier a ser decidido pelo MM. Juiz. 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 - 
Eventuais débitos de IPTU/ITR foro e laudêmio, quando for o caso e demais taxas e impostos até a data da praça serão pagos com o produto da venda, mediante débito apresentado pela 
Prefeitura Municipal de Suzano às fls. 593/595 ao MM. Juízo da causa (Art. 130, parágrafo único do CTN). O bem será alienado no estado de conservação em que se encontra, sendo a 
verificação de documental, de gravames/credores e de área de responsabilidade do arrematante, que será responsável por 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) executado(s) HIRAYAMA & 
CIA LTDA., ROBERTO AKIRA HIRAYAMA, ROBISON YUGIRO HIRAYAMA, HANTARO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA, bem como os credores PREFEITURA 
MUNICIPAL DE SUZANO, credor(a) hipotecário BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A, e demais interessados, INTIMADOS das designações supra, caso não seja (m) localizado (a) (s) 
para a intimação pessoal, bem como da Penhora realizada em 04/12/2014. Dos autos não constam recursos ou causas pendentes de julgamento. Suzano/SP, 09 de abril de 2021. 

 

 

  

EDITAL DE PRAÇA JUDICIAL ONLINE. Dora Plat - Leiloeira Oficial - JUCESP 744. 38ª VARA CÍVEL DO FÓRUM 
CENTRAL DA CAPITAL/SP. Processo: nº 1121947-39.2016.8.26.0100. Executada: AMPARO MENENDEZ FERNANDEZ 
–  LOTE 001 - DIREITOS AQUISITIVOS SOBRE A PROPRIEDADE - Apartamento com área privativa de 111,36m² do 
Edifício Pieter Brueghel, situado à na Rua Maria Figueiredo nº 249, Paraíso, São Paulo/SP - Contribuinte nº 
036.007.0459.1. Descrição completa na Matrícula nº 22.012 do 1ª CRI de São Paulo/SP; LOTE 002 - DIREITOS 
AQUISITIVOS SOBRE A PROPRIEDADE - Vaga Indeterminada nº 40 com a área total de 30,94m² na garagem localizada 
nos sub-solos do Edifício Pieter Brueghel, situado à na Rua Maria Figueiredo nº 249, Paraíso, São Paulo/SP - Contribuinte 
nº 036.007.0405.2. Descrição completa na Matrícula nº 22.013 do 1ª CRI de São Paulo/SP. LOTE 003 - DIREITOS 
AQUISITIVOS SOBRE A PROPRIEDADE - Vaga Indeterminada nº 39 com a área total de 30,94m² na garagem localizada 
nos sub-solos do Edifício Pieter Brueghel, situado à na Rua Maria Figueiredo nº 249, Paraíso, São Paulo/SP - Contribuinte 
nº 036.007.405.2. Descrição completa na Matrícula nº 22.014 do 1ª CRI de São Paulo/SP. Lance mínimo na 1ª praça: R$ 
1.143.688,38 - Lance mínimo na 2ª praça: R$ 686.213,03 (60% do valor de avaliação) (sujeitos à atualização). DATAS 
DAS PRAÇAS - 1ª Praça começa em 21/05/2021 às 15h40min, e termina em 25/05/2021 às 15h40min; 2ª Praça 
começa em 25/05/2021 às 15h41min, e termina em 15/06/2021 às 15h40min.  Ficam os executado(s) AMPARO 
MENENDEZ FERNANDEZ, 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 das Penhoras realizadas em 
05/03/2020, 11/06/2020, 11/06/2020 respectivamente. 

 

 

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

 

Edital de Intimação. Prazo de 20 Dias. Processo nº 4003257-
60.2013.8.26.0405.O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara Cí-
vel, do Foro de Osasco, Estado de São Paulo, Dr(a). CLAUDIA 
GUIMARAES DOS SANTOS,na forma da Lei,etc. FAZ SABER 
a(o) Espedito Alves Pereira, RG nº3.379.847-3 e CPF nº062.0 
90.508-59, que nos autos da ação de Execução de Título Extra 
judicial requerida por Maria José Arantes da Silva, repr. por 
sua procuradora Nunes Consultoria e Vendas de Imóveis Ltda.  
foi realizada penhora sobre o montante de R$1.642,93, bloque 
ado por meio do sistema Bacenjud. Encontrando-se o execu-
tado em lugar ignorado, foi determinada sua INTIMAÇÃO por 
edital, para que apresente impugnação, caso queira, no prazo 
de 15 dias, iniciando-se a contagem após o decurso do 
prazode 20 dias deste edital. Será o presente edital, por 
extrato, afixado e publicado na forma da lei.NADA MAIS. Dado 
e passado nesta cidade de Osasco, aos 13 de abril de 2021.  

Anuncie: 
11. 3729-6600 

comercial@gazetasp.com.br

DocuSign Envelope ID: 6D59D8C4-DFB3-48CD-BF94-392956E9A01F
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A DIRETORIA
Giovanna Jamacaru Alencar Soares - CRC 1SP332759/O-8

“A íntegra das Demonstrações Financeiras devidamente
acompanhadas das Notas Explicativas encontram-se à

disposição dos acionistas na Sede da Companhia”.

Salus Empreendimentos Logísticos S.A.
CNPJ nº 09.426.513/0001-33

Demonstrações do resultado

Demonstrações do resultado abrangente

Demonstrações dos fl uxos de caixa

Demonstrações das mutações do patrimônio líquido

Demonstrações fi nanceiras para o exercício fi ndo em 31 de dezembro de 2020 e de 2019 (Em milhares de Reais - R$, exceto o lucro (prejuízo)  líquido básico  e diluído por ação)
Balanços patrimoniais

Ativos 31.12.2020 31.12.2019
Circulantes 32 32
Caixa e equivalentes de caixa 2 4
Impostos a recuperar 30 28

Total dos Ativos 32 32

Despesas Operacionais 31.12.2020 31.12.2019
Despesas gerais e administrativas (12) (4)
Despesas de comercialização (5) (2)
Prejuízo Operacional antes
 do Resultado Financeiro (17) (6)
Resultado Financeiro 1 5
Receitas fi nanceiras 1 5

 31.12.2020 31.12.2019
Lucro (Prejuízo) do Exercício (16) (1)
Resultado Abrangente Total do Exercício (16) (1)

Fluxo de Caixa das
 Atividades Operacionais  31.12.2020 31.12.2019
Lucro (prejuízo) líquido do exercício (16) (1)
Redução (aumento) nos ativos operacionais:
Impostos a recuperar (2) (2)
Caixa líquido gerado pelas
 atividades operacionais (18) (3)
Fluxo de Caixa das
 Atividades de Financiamento
Dividendos Pagos - (101)
Aumento de Capital 16 -
Caixa líquido aplicado nas
 atividades de fi nanciamento 16 (101)
Aumento (Redução) do Saldo de
 Caixa e Equivalentes de Caixa (2) (104)
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício 4 108
Caixa e equivalentes de caixa no fi m do exercício 2 4
Aumento (Redução) do Saldo de
 Caixa e Equivalentes de Caixa (2) (104)

Passivos e Patrimônio
 Líquido (Negativo) 31.12.2020 31.12.2019
Circulantes 6 6
Dividendos propostos 6 6
Patrimônio Líquido (Negativo) 26 26
Capital social 17 1
Reserva de lucros 9 25
Total dos Passivos e
 Patrimônio Líquido (Negativo) 32 32

 Capital social Reserva legal Reserva de Lucros Lucro (prejuízos) acumulados Total
Saldos em 31 de Dezembro de 2018 1 - 25 - 26
Ajuste de períodos anteriores - 8 (8) - -
Prejuízo do exercício - - - (1) (1)
Destinação do Prejuízo - - - 1 1
Saldos em 31 de Dezembro de 2019 1 8 17 - 26
Aumento de Capital 16 - - - 16
Prejuízo do exercício - - - (16) (16)
Destinação do Prejuízo - - (16) 16 -
Saldos em 31 de Dezembro de 2020 17 8 1 - 26

 31.12.2020 31.12.2019
Lucro antes do Imposto de
 Renda e da Contribuição Social - -
Lucro (Prejuízo) do Exercício (16) (1)
Lucro (Prejuízo) Básico
 e Diluído por Ação - R$ (0,74) (0,05)

Demonstrações das mutações do patrimônio líquido

Salus Empreendimentos Logísticos II S.A.
CNPJ/MF nº 13.015.875/0001-09 

Demonstrações Financeiras para o exercício fi ndo em 31 de Dezembro de 2020 e de 2019 (Em milhares de reais - R$, exceto o lucro (prejuízo) básico por ação)

Balanços patrimoniais

Demonstrações do resultado

Demonstrações do resultado abrangente

Demonstrações dos fl uxos de caixa

Ativos 31.12.2020 31.12.2019
Circulantes 12 68
Caixa e equivalentes de caixa 2 58
Impostos a recuperar 10 10
Total dos Ativos 12 68

Passivos e Patrimônio Líquido 31.12.2020 31.12.2019
Patrimônio Líquido 12 68
Capital social 9 1
Reservas de lucros 3 67
Total dos Passivos e Patrimônio Líquido 12 68

(Despesas) Receitas Operacionais 31.12.2020 31.12.2019
Despesas gerais e administrativas (13) (4)
Despesas tributárias (6) (11)
Prejuízo Operacional antes do Resultado Financeiro (19) (15)
Resultado Financeiro 1 4
Receitas fi nanceiras 1 4
Lucro (Prejuízo) antes do Imposto de
 Renda e da Contribuição Social (18) (11)
Imposto de Renda e Contribuição Social
Lucro (Prejuízo) Líquido do Exercício (18) (11)
Lucro (Prejuízo) Líquido Básico 
 e Diluído por Ação - R$ (3,49) (2,13)

 31.12.2020 31.12.2019
Lucro (Prejuízo) Líquido do Exercício (18) (11)
Resultado Abrangente Total do Exercício (18) (11)

Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais 31.12.2020 31.12.2019
Lucro (prejuízo) líquido do exercício (18) (11)
Redução (aumento) nos ativos operacionais:
Impostos a recuperar - (2)
(Redução) aumento nos passivos operacionais:
Impostos, taxas e contribuições - (97)
Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais (18) (110)
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento
Aumento de Capital 8 -
Pagamento de dividendos (46) -
Caixa líquido aplicado nas atividades de investimento (38) -
Aumento (Redução) do Saldo de Caixa 
 e Equivalentes de Caixa (56) (110)
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício 58 168
Caixa e equivalentes de caixa no fi m do exercício 2 58
Aumento (Redução) do Saldo de Caixa 
 e Equivalentes de Caixa (56) (110)

 Reservas 
 de lucros Lucros
 Capital  Reserva (prejuízos)
 social Legal de lucros acumulados Total
Saldos em 31.12.2018 1 7 71 - 78
Ajuste de períodos anteriores - (7) 7 - -
Prejuízo do exercício - - - (11) (11)
Compensação 
 de prejuízos acumulados - - (11) 11 -
Saldos em 31.12.2019 1 - 67 - 68
Aumento de capital 8 - - - 8
Distribuição de Dividendos - - (46) - (46)
Prejuízo do exercício - - - (18) (18)
Compensação 
 de prejuízos acumulados - - (18) 18 -
Saldos em 31.12.2020 9 - 3 - 12

A DIRETORIA
Giovanna Jamacaru Alencar Soares - CRC 1SP332759/O-8

“A íntegra das Demonstrações Financeiras devidamente 
acompanhadas das Notas Explicativas encontram-se 
à disposição dos acionistas na Sede da Companhia”.

Demonstrações fi nanceiras para os exercícios fi ndos em 31 de dezembro de 2020 e 2019 (Em milhares de reais - R$)
Balanços patrimoniais

Demonstrações do resultado

Demonstrações das mutações do patrimônio líquido

Demonstrações do resultado abrangente

Demonstrações dos fl uxos de caixa

RB Commercial Properties 44 Empreendimentos Imobiliários S.A. - CNPJ/MF nº 18.062.370/0001-19

Ativos 31.12.2020 31.12.2019
Circulantes 84.606 84.638
Caixa e equivalentes de caixa 729 758
Impostos a recuperar - 4
Clientes e outros valores a receber 1.005 1.004
Imóveis a Comercializar 82.872 82.872

Total dos ativos 84.606 84.638

 31.12.2020 31.12.2019
Receita líquida 11.608 11.418
Custos - -
Lucro Bruto 11.608 11.418
Despesas operacionais
Despesas gerais e administrativas (120) (72)
Despesas tributárias (5) (39)

 Capital social Reserva de Capital Retenção de lucros Resultados acumulados Total
Saldos em 31 de dezembro de 2018 8.514 59.890 12.164 - 80.568
Renúncia de Dividendos - - 2.424 - 2.424
Dividendos Pagos - - (9.944) - (9.944)
Lucro líquido do exercício - - - 10.070 10.070
Destinação do resultado: Dividendos propostos - - - (5.035) (5.035)
Retenção de lucros - - 5.035 (5.035) -
Saldos em 31 de dezembro de 2019 8.514 59.890 9.679 - 78.083
Renúncia de Dividendos - - 5.035 - 5.035
Dividendos Pagos - - (10.223) - (10.223)
Lucro líquido do exercício - - - 10.203 10.203
Destinação do resultado: Dividendos propostos - - - (5.102) (5.102)
Retenção de lucros - - 5.102 (5.102) -
Saldos em 31 de dezembro de 2020 8.514 59.890 9.593 - 77.997

Passivo e patrimônio líquido 31.12.2020 31.12.2019
Circulante 5.597 5.543
Impostos, taxas e contribuições 496 508
Dividendos a pagar 5.101 5.035
Não Circulante 1.012 1.012
Impostos diferidos 1.012 1.012
Patrimônio líquido 77.997 78.083
Capital social 8.514 8.514
Reserva de Lucros 69.483 69.569
Total dos passivos e patrimônio líquido 84.606 84.638

 31.12.2020 31.12.2019
Lucro (Prejuízo) do exercício 10.203 10.070
Outros resultados abrangentes - -
Resultado abrangente total do exercício 10.203 10.070

 31.12. 31.12.
 2020 2019
Fluxo de caixa das atividades operacionais
Lucro (Prejuízo) do exercício 10.203 10.070
Aumento (Redução) no ativo/passivo operacional:
Clientes e outros valores a receber (1) (33)
Impostos a recuperar 4 1
Impostos, taxas e contribuições 1.282 1.273
Caixa aplicado nas atividades operacionais 11.488 11.311
Imposto de renda e contribuição social pagos (1.294) (1.256)
Caixa líquido aplicado nas atividades operacionais 10.194 10.055
Fluxo de caixa das atividades de fi nanciamento
Dividendos pagos (10.223) (9.944)
Caixa líquido aplicado nas atividades de fi nanciamento (10.223) (9.944)
(Redução) aumento do 
 saldo de caixa e equivalentes de caixa (29) 111
Saldo de caixa e equivalentes de caixa no início do exercício 758 647
Saldo de caixa e equivalentes de caixa no fi m do exercício 729 758
(Redução) aumento do 
 saldo de caixa e equivalentes de caixa (29) 111

A DIRETORIA
Contador: Roberson Ferreira - CRC 1SP329476/O-0

“A íntegra das Demonstrações Financeiras devidamente 
acompanhadas das Notas Explicativas encontram-se à

 disposição dos acionistas na Sede da Companhia”.

 31.12.2020 31.12.2019
Prejuízo operacional antes do resultado fi nanceiro 11.483 11.307
Resultado fi nanceiro
Receitas fi nanceiras 9 40
Lucro antes do IR e da CS 11.492 11.347
Imposto de renda e contribuição social - corrente (1.289) (1.277)
Lucro (Prejuízo) do exercício 10.203 10.070

DAVI BORGES DE AQUINO, Leiloeiro Público Ofi cial, matriculado na Junta Comercial do Estado de São Paulo  (“JUCESP”) sob o n° 1.070, gestor da 
Alfa Leilões - Especialista em Imóveis, localizada na Avenida Paulista, nº 2421 – 1º andar – Bela Vista, São Paulo - SP, Cep: 01311-300,  ou ainda, pelo 
telefone (11) 3230-1126, WhatsApp (11) 93207-1308, e-mail: contato@alfaleiloes.com, faz saber, pelo presente Edital, que, devidamente autorizado pelo 
Credor Fiduciário: COLE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Ju-
rídica do Ministério da Fazenda (“CNPJ/MF”) sob o n° 07.245.660/0001-81, com sede na Av.  Brigadeiro Faria Lima, nº 1.478, 20º andar, conjunto 2004, 

Jardim Paulistano, São Paulo/SP, neste ato representada por seu advogado EDUARDO FELIPE MIGUEL SANTOS, brasileiro, casado, advogado, portador da cédula de 
identidade RG n.º 43.843.093-1, do CPF/MF n.º 350.850.518-90 e OAB/SP n.º 288.205, nos termos da Procuração Pública datada de 22/05/2019, fi rmada perante o 3º 
Tabelião de Notas de Guarulhos/SP, no qual fi gura como Devedor Fiduciante: EDSON ANDRÉ SOARES, brasileiro, viúvo, policial militar aposentado, portador da cédula 
de identidade RG nº 8.420.570-2 e do CPF/MF nº 027.217.238-39, levará a PÚBLICO LEILÃO de modo eletrônico (On-line), por meio do site: www.alfaleiloes.com, no dia 
29 de abril de 2021, às 15 horas, em 1° (primeiro) LEILÃO, com lance mínimo igual ou superior a R$ 335.350,30 (Trezentos e trinta e cinco mil, trezentos e cinquenta 
Reais e trinta centavos) o imóvel abaixo descrito, com a propriedade consolidada em nome da empresa, constituído em consonância com o artigo 27, caput e §§ 1° ao 
9°, da Lei Federal n° 9.514/1997 e demais disposições aplicáveis à matéria, a propriedade do bem imóvel Matriculado sob o n° 136.842, registrada perante o 2º Ofi cial 
de Registro de Imóveis, Títulos e Documentos e Civil de Pessoa Jurídica da Comarca de Guarulhos/SP (Propriedade Consolidada conforme Av. 04 de 30.03.2021 da 
Matrícula n° 136.842), na forma do presente edital. Caso não haja licitante em primeiro leilão, fi ca desde já designado o dia 14 de maio de 2021, no mesmo horário e 
forma, para realização do 2° (segundo) LEILÃO, com lance mínimo igual ou superior a R$ 172.180,72 (cento e setenta e dois mil, cento e oitenta Reais e setenta 
e dois centavos). Para que todos eventuais interessados possam ter acesso a este leilão, é publicado o presente edital, cuja íntegra pode ser consultada no site: www.
alfaleiloes.com. São Paulo, 14 de abril de 2021. Leiloeiro Ofi cial: Davi Borges de Aquino, JUCESP n ° 1.070.

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. 19/04/2021 A PARTIR DAS 
16:30. GSK/Unidas-16:30h. Loc.: RJ. Nissan March, Versa, Sentra. 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 13:00. Gefco-13h. Loc.: RS. SemiReboques Graneleiro e Prancha, Rastreadores. 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 11:00. 
Prossegur-11h. Loc.: AL, AM, BA, DF, ES, GO, MA, MG, PA, RJ, RO. VW novo Gol, Fiat Uno, Honda CG, Honda NXR e mais,VW. 21/04/2021 A 
PARTIR DAS 13:00. PME Eduvini-13h. Loc.: SP. Compressores, Chilers, Prensas, Racks, Cadeiras, Fornos. 22/04/2021 A PARTIR DAS 11:00. 
Techint-11h. Loc.: PR. Galpões móveis, tubos diversos, motores de propulsão. 22/04/2021 A PARTIR DAS 11:30. Nexa-11:30h. Loc.: MG. 
Sucata de Cobr. 22/04/2021 A PARTIR DAS 13:00. Compartilhado 1075 A-13h. Loc.: ES, RJ, RS, SP. Vetoinhas, Materiais Wacker, Rolamentos e 
outros. 22/04/2021 A PARTIR DAS 14:00. Compartilhado 1075 B-14h. Loc.: PE, RJ, SE, SP. Veículos de Passeio e Utilitários.,Veículos de Passeio. 
22/04/2021 A PARTIR DAS 16:00. Bayer-16h. Loc.: SP. Tratores de Pneus, Semeadoras, Reboques, Subsoladores. 22/04/2021 A PARTIR DAS 
16:30. Norsk Hydro-16:30h. Loc.: PA. Mercedes Benz Sprinter, Caminhões Chassi, Basculantes. 22/04/2021 A PARTIR DAS 17:00. Louis 
Dreyfus-17h. Loc.: SP. Cadeiras e Poltronas de Escritório,Cadeiras e Poltronas. 22/04/2021 A PARTIR DAS 17:30. Grande Empresa de 
Alimentos-17:30h. Loc.: PR. Laminadoras, Cortadeiras, Empilhadeiras, Cavaletes. 23/04/2021 A PARTIR DAS 11:00. Schulz-11h. Loc.: SC. 
Secadores de Ar, Tornos, Impressoras,Secadores de Ar. 23/04/2021 A PARTIR DAS 11:30. Schulz-11:30h. Loc.: SC. Motores, Filtros, Rebolos, 
Parafusadeiras, Peças Industriais. 23/04/2021 A PARTIR DAS 13:30. PME JR Terraplenagem-13:30h. Loc.: SP. Vibroacabadora, Rolo Liso, Kits 
Chaves Seccionadoras. 23/04/2021 A PARTIR DAS 13:45. PME Pontual Pulverização-13:45h. Loc.: GO. Aprox. 94 Chicotes De Comunicação, 04 
Kits P300 Xp/Hp. 23/04/2021 A PARTIR DAS 14:01. PME - M.O Segurança do Trabalho-. Loc.: SP. Maquinas de Solda, Seladoras, Mascarás 
Descartáveis. 23/04/2021 A PARTIR DAS 15:00. PME IRIGARAY-15h. Loc.: RS. Guindaste Autopropelido Grove Rt60, Ano: 2005, Cap: 18. 
23/04/2021 A PARTIR DAS 15:30. Midea Carrier- 15:30h. Loc.: AM. Sucatas de Unidades Condensadoras. 23/04/2021 A PARTIR DAS 16:00. 
Aggreko-16h. Loc.: RJ. Grupos Geradores, Bacias de Contenção. 23/04/2021 A PARTIR DAS 16:30. GRUAirport-16:30h. Loc.: SP. 
Retroescavadeiras, Motoredutores, Rebocadores, Sucatas. 

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.

19/04/2021 A PARTIR DAS 14:30. Squad Tech-14:30h. Loc.: SP. Pórtico 2 Ton, Moinho Gde Porte, Misturador Duplo, Moega. 20/04/2021 A 
PARTIR DAS 12:30. Log Systems - 12:30h. Loc.: SP. Cestos, Longarinas, Montantes, Estruturas em Aço, Caixas. 22/04/2021 A PARTIR DAS 
14:30. Squad Tech-14:30h. Loc.: SP. Empilhadeira, Compressor, Solda, Paleteira, Chiler, Soldas. 23/04/2021 A PARTIR DAS 12:00. Log Business-
12h. Loc.: SP. Estruturas Prateleiras, Porta Pallets, Vigas, Caixas, Pisos. 23/04/2021 A PARTIR DAS 14:30. DHL-14:30h. Loc.: MS, RS. 
Empilhadeiras Frontal Crown,Empilhadeiras Frontal Crown.

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.

23/04/2021 A PARTIR DAS 10:00. PM Piratuba-10h. Loc.: SC. Caminhão Graneleiro, VW Gol e Voyage, Renault Master.
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 (a). Debora Cristina Carmo de Oliveira, matrícula nº 2046.

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.

19/04/2021 A PARTIR DAS 09:00. Sold Compartilhado Embu-09h. Loc.: SP. Fornos, Cadeiras, Armários, Etc. 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. 20/04/2021 A PARTIR DAS 12:00. Sold Cury-12h. Loc.: 
SP. Móveis, Utensílios e Eletros. 22/04/2021 A PARTIR DAS 09:00. MA Imóveis - FIDC Home Equity - 09h. Loc.: SP. Apartamento 101m² em 
Itaquera - São Paulo/SP - Alienação. 22/04/2021 A PARTIR DAS 11:00. 7ª Vara Cível de Santo Amaro 11h 1ª. Loc.: SP. Direitos sobre 
apartamento. 22/04/2021 A PARTIR DAS 10:30. 4ª Vara Cível de São José do Rio. Loc.: SP. Guilhotina hidráulica. 22/04/2021 A PARTIR DAS 
10:00. 4ª VC São José do Rio Preto/SP 10h. Loc.: SP. Nua propriedade de um prédio residencial. 22/04/2021 A PARTIR DAS 13:00. Sold Setin-
13h. Loc.: SP. Móveis, Utensílios e Eletros. 22/04/2021 A PARTIR DAS 15:00. MA Imóveis - SOUL STYLE -. Loc.: SP. Sala Comercial 76m², na 
República em São Paulo/SP. 22/04/2021 A PARTIR DAS 08:55. MA Imóveis - Creditas AF - 1ª Praça -. Loc.: SP. Apto 87m², 1 Vaga na Vila Eldizia 
em Santo André/SP -. 23/04/2021 A PARTIR DAS 13:00. Sold Amc Informática- 13h. Loc.: SP. Impressoras e Multifuncionais (Barueri/SP), 
Impressoras. 

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.

 - Os proprietários, 

, com sede em São Paulo/SP, doravante denominados 
simplesmente VENDEDORES, torna público, que venderão em leilão do �po 
"MAIOR LANCE OU OFERTA", os imóveis de suas propriedades, relacionados 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 dos imóveis no site, para envio de lances on-
line, encerrando-se no dia  e será realizado na 
Av. Angélica nº 1.996, 6º andar, São Paulo/SP e estará a cargo da 

. 1. OBJETO - 1.1. A alienação dos 
imóveis relacionados 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 
zukerman.com.br. 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 os imóveis se encontram livres e 
desembaraçados 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. Os imóveis relacionados no 
Anexo I serão vendidos, a quem maior lance oferecer, em leilão de 

, obedecidas às condições deste edital, reservando-se os VENDEDORES, o 
direito de liberar ou não os imóveis, pelo maior preço alcançado, par�ndo do lance 
inicial estabelecido, bem como, reunir ou re�rar, quando for o caso, de acordo com 
seu critério ou necessidade, por intermédio do leiloeiro. 5.1.1. A homologação da 
venda, fica condicionada a exclusivo critério dos VENDEDORES. O valor atribuído 
para o lance inicial do lote, não necessariamente é o preço mínimo de venda. Os 
VENDEDORES, irão analisar a maior oferta recebida pelos lotes, e, em até 07 (sete) 
dias úteis, após o término do leilão, anunciarão a decisão. 5.2. Os interessados na 
aquisição dos imóveis, previamente à apresentação de lances, deverão ler 
atentamente todas as condições estabelecidas neste edital. As fotos divulgadas dos 
imóveis são meramente ilustra�vas, compe�ndo aos interessados, procederem 
visita prévia à realização do leilão. 5.3. Caberá aos arrematantes, providenciar às 
suas expensas, toda e qualquer regularização �sica e documental dos imóveis, 
perante os órgãos competentes. 5.4. Os imóveis serão vendidos 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. Os arrematantes, 
adquirem os imóveis como eles se apresentam, como um todo, não podendo, por 
conseguinte, reclamar do estado de conservação e de eventuais mudanças, nas 
disposições internas dos imóveis apregoados. 5.6. Os interessados deverão 
cien�ficar-se previamente, das restrições impostas pela legislação municipal, 
estadual ou federal, aplicáveis aos imóveis, 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 os imóveis, que tenham fato gerador a par�r da data da realização do leilão, 
serão de exclusiva responsabilidade dos arrematantes. 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 documentos pessoais 
(RG e CPF), bem como 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. 5.13. O pagamento do 
valor do arremate poderá ser feito por meio de 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 com 5% de desconto, que deverá ocorrer 
dentro do prazo de 24 horas, contados da data da comunicação da homologação da 
venda, na forma do subitem 5.1.1. 6.2. Parcelamento: 03 parcelas mensais iguais: 
1ª parcela, que deverá ocorrer em 24 horas e o saldo em 02 parcelas mensais iguais 
sem juros e sem correção, condicionados à homologação da venda, na forma do 
item 5.1.1, deste edital. 7. COMISSÃO DE LEILOEIRO- 7.1. Os arrematantes, além do 
valor do arremate, a ser pago na forma estabelecida no subitem 6.1, pagará 
também ao LEILOEIRO, dentro do prazo de 24 horas, contados da data da 
comunicação da homologação da venda, a quan�a correspondente a 5% (cinco por 
cento), sobre esse valor, a �tulo de comissão. 8. FORMALIZAÇÃO: ESCRITURA. 8.1. A 
alienação dos imóveis relacionados 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 da homologação da venda, 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 os 
arrematantes, 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 aos arrematantes, ficha de matrícula dos imóveis, atualizadas, 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 dos arrematantes, todas 
as providências e despesas necessárias, à transferência dos imóveis, inclusive foro 
e laudêmio se for o caso. A escolha do tabelião responsável pela lavratura da 
escritura pública, caberá exclusivamente os VENDEDORES. 9. SANÇÕES PARA O 
CASO DE INADIMPLEMENTO - 9.1. Em caso de inadimplemento do valor de 
arrematação, por desistência dos arrematantes, 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 dos arrematantes 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 pelos 
arrematantes, inclusive tributos, taxas, custas e emolumentos cartórios, acrescidos 
pelo IGP-M/FGV. 11. DISPOSIÇÕES GERAIS - 11.1. As posses direta ou indireta dos 
imóveis serão transmi�das aos arrematantes, depois do pagamento 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 dos imóveis, 
quando for o caso, correrão por conta dos arrematantes. 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:

3003.0677  |  www.ZUKERMAN.com.br 

– Terreno cons�tuído pelo lote 
15 da quadra F, situado na Rua Projetada 2, s/nº, 
Loteamento Solar da Man�queira, Bairro Sertãozinho. 
Área total: 250,00m². Matrícula nº 14.977 do RI local. 
Obs.: Imóvel Desocupado. Agendamento de visitas com 
o leiloeiro. 

 – Terreno cons�tuído pelo lote 
08 da quadra F, situado na Rua Projetada 3, s/nº, 
Loteamento Solar da Man�queira, Bairro Sertãozinho. 
Área total: 252,00m². Matrícula nº 14.970 do RI local. 
Obs.: Imóvel Desocupado. Agendamento de visitas com 
o leiloeiro. 

 – Casa residencial e 
respec�vo terreno cons�tuído pelo lote 18, situada Rua 
General Marck Clarck, nº 95, Bairro Santa Catarina. 
Área total: 184,50m², Área construída (aproximada): 
90,00m². Matrícula nº 27.330 do 2º RI local. Obs.: (i) 
Área construída não averbada no Registro de Imóveis. 
Regular ização e encargos perante os órgãos 
competentes de eventual divergência de área de 
terreno e área construída, que vier a ser apurada no 
local, com a lançada no IPTU e averbada no RI, correrão 
por conta do arrematante; e (ii) Imóvel Ocupado. 
Desocupação por conta do arrematante. 

 - Terreno 
cons�tuído pelo lote 24 da quadra 121, situado na 
Avenida Marivaldo Trindade Assis, s/nº, Condomínio 
Residencial Horizontal Bosque Imperial. Área total: 
646,00m². Matrícula nº 2.639 do RI local. Obs.: 
Regular ização e encargos perante os órgãos 
competentes da atualização do logradouro, correrão 
por conta do arrematante; (ii) Imóvel Desocupado. 
Agendamento de visitas com o leiloeiro. 

 - Terreno 
cons�tuído pelo lote 55 da quadra 121, situado na 
Avenida Marivaldo Trindade Assis, s/nº, Condomínio 
Residencial Horizontal Bosque Imperial. Área total: 
646,00m². Matrícula nº 2.654 do RI local. Obs.: (i) 
Regular ização e encargos perante os órgãos 
competentes da atualização do logradouro, correrão 
por conta do arrematante; (ii) Imóvel Desocupado. 
Agendamento de visitas com o leiloeiro. 

 –  P r é d i o 
comercial/residencial duplex e respec�vo terreno, 
situado Rua Maria Alves de Mesquita, nº 628, Bairro 
Santa Maria. Área total de terreno: 169,98m², Área 
construída: 321,84m². Matrícula nº 2.913 do 2° RI 
Local. Obs.: Imóvel Ocupado. Desocupação por conta 
do arrematante. 

 – Casa 
residencial, respec�vo terreno Lote 01-C da quadra 87, 
situada Rua Pau Brasil, nº 1636, Bairro Jardim das 
Acácias. Área total de terreno: 125,04m², Área 
construída (aproximada): 69,00m². Matrícula nº 
14.155 do RI Local. Obs.: (i) Área construída não 
averbada no Registro de Imóveis. Regularização e 
encargos perante os órgãos competentes de eventual 
divergência de área construída, que vier a ser apurada 
no local, com a lançada no IPTU e averbada no RI, bem 
como a atualização da numeração predial, correrão por 
conta do arrematante;  ( i i )  Imóvel  Ocupado. 
Desocupação por conta do arrematante.

 – Domínio pleno do Terreno 
situado na Rua Eulina Alice Magalhães s/nº, Bairro de 
Mongubas. Área total: 735,00m². Matrícula nº 4.500 do 
2º RI local. Obs.: Imóvel Desocupado. Agendamento de 
visitas com o leiloeiro. 

 – Prédio comercial, situado 
Avenida Edilberto Frota, nº 2378, Bairro Planalto. Área 
total de terreno: 100,00m², Área construída: 215,00m². 
Matrícula nº 8.675 do 2° RI Local. Obs.: Imóvel 
Ocupado. Desocupação por conta do arrematante. 

 – Terreno cons�tuído do 
Lote 18 da quadra C, situado na Rodovia RS- 324 km 
105, nº 9.420, Condomínio Residencial Vila Palladio, 
Bairro Passo das Pedras. Área total de terreno priva�va: 
966,00m². Matrícula nº 113.104 do RI Local. Obs.: (i) 
Nas averbações 01, 02 e 03 da referida matrícula, 
consta faixa não edificável “A”, “B” e “C”; (ii) Imóvel 
Desocupado. Agendamento de visitas com o leiloeiro. 

 - Terreno 
urbano, cons�tuído pelo Lote 20 da quadra 31, do setor 
02, situado Rua Plutão s/nº, Bairro Chácara do Solar II 
(Fazendinha). Área total de terreno: 2.643,75m². 

Matrícula nº 169.091 do RI Barueri/SP. Obs.: (i) Consta 
na averbação 01 da referida matrícula, que foram 
impostas restrições convencionais (normas e 
regulamento), no tocante às edificações e urbanís�cas, 
quanto ao uso do solo, especificadas no contrato 
padrão que integra o processo do loteamento; (ii) 
Imóvel Desocupado. Agendamento de visitas com o 
leiloeiro. 

 – Casa e respec�vo 
terreno cons�tuído pelo Lote 23 da quadra 02, situada 
Rua Angelo Colet, nº 91, esquina com a Rua João 
Tomazelli, Loteamento Pôr do Sol. Área total de 
terreno: 260,68m², Área construída: 63,00m². 
Matrícula nº 13.346 do RI Barueri/SP. Obs.: Área 
construída não averbada no Registro de Imóveis. 
Regular ização e encargos perante os órgãos 
competentes de eventual divergência de área 
construída, que vier a ser apurada no local, com a 
lançada no IPTU e averbada no RI, correrão por conta do 
arrematante; (ii) Imóvel Ocupado. Desocupação por 
conta do arrematante. 

 – Terreno cons�tuído do 
Lote 107 da quadra I, situado na Rodovia RS- 324 km 
105, nº 9.420, Condomínio Residencial Vila Palladio, 
Bairro Passo das Pedras. Área total de terreno priva�va: 
966,00m². Matrícula nº 113.193 do RI Local. Obs.: (i) 
Nas averbações 01, 02 e 03 da referida matrícula, 
consta faixa não edificável “A”, “B” e “C”; (ii) Imóvel 
Desocupado. Agendamento de visitas com o leiloeiro. 

 – Casa 
Residencial, e respec�vo terreno cons�tuído pelo Lote 
05 da quadra 10, situada Rua Manaus, nº 72, Bairro 
Jardim Brasília. Área total de terreno (aproximada): 
130,00m², Área construída (aproximada): 110,00m². 
Matrícula nº 1.878 do 2º RI Local. Obs.: Área construída 
não averbada no Registro de Imóveis. Regularização e 
encargos perante os órgãos competentes de eventual 
divergência de área total de terreno e área construída, 
que vier a ser apurada no local, com a lançada no IPTU e 
averbada no RI, correrão por conta do arrematante; (ii) 
Imóvel Ocupado. Desocupação por conta do 
arrematante. 

 - Apartamento nº 806, 
situado na Rua da Passagem nº 78, Freguesia da Lagoa. 
Área priva�va: 24,00m², fração ideal 29/4490. 
Matrícula nº 59.153 do 3º RI Local. Obs.: Imóvel 
Ocupado. Desocupação por conta do arrematante. 

 - Sala nº 334, situada 
na Avenida Santos Dumont, nº 1.883, Bairro Jardim dos 
Pássaros, Condomínio Aero Espaço Empresarial, com 
direito ao uso de vaga de garagem. Área priva�va: 
29,25m², Área total: 70,89m². Matrícula nº 46.191 do RI 
Local. Obs.: (i) O referido empreendimento encontra-se 
edificado em área de terreno foreiro à Prefeitura 
Municipal de Lauro de Freitas; (ii) Imóvel Desocupado. 
Agendamento de visitas com o leiloeiro. 

 - Sala nº 335, situada 
na Avenida Santos Dumont, nº 1.883, Bairro Jardim dos 
Pássaros, Condomínio Aero Espaço Empresarial, com 
direito ao uso de vaga de garagem. Área priva�va: 
29,25m², Área total: 70,89m². Matrícula nº 46.192 do RI 
Local. Obs.: (i) O referido empreendimento encontra-se 
edificado em área de terreno foreiro à Prefeitura 
Municipal de Lauro de Freitas; (ii) Imóvel Desocupado. 
Agendamento de visitas com o leiloeiro. 

 - Sala nº 336, situada 
na Avenida Santos Dumont, nº 1.883, Bairro Jardim dos 
Pássaros, Condomínio Aero Espaço Empresarial, com 
direito ao uso de vaga de garagem. Área priva�va: 
30,42m², Área total: 73,73m². Matrícula nº 46.193 do RI 
Local. Obs.: (i) O referido empreendimento encontra-se 
edificado em área de terreno foreiro à Prefeitura 
Municipal de Lauro de Freitas; (ii) Imóvel Desocupado. 
Agendamento de visitas com o leiloeiro. 

– Casa nº 257, e respec�vo 
terreno cons�tuído pelo Lote 19 da quadra L, situada 
Rua João Venier de Oliveira, nº 257, Jardim Residencial 
Silvestre. Área total de terreno: 165,00m², Área 
construída: 120,20m². Matrícula nº 79.546 do RI Local. 
Obs.: Imóvel Ocupado. Desocupação por conta do 
arrematante. 

 – Apartamento nº 1201, 
12º pavimento, Bloco Residencial, Swan Tower Caxias 
do Sul, situado na Rua Os dezoito do Forte, nº 1.938, 
esquina com a Rua Visconde de Pelotas, Centro. Área 

priva�va: 38,87m², Área total: 89,80m². Matrícula nº 
59.326 do 2º RI Local. Obs.: Imóvel Desocupado. 
Agendamento de visitas com o leiloeiro. 

 – Apartamento nº 811, 8º 
pavimento, Bloco Residencial, Swan Tower Caxias do 
Sul, situado na Rua Os dezoito do Forte, nº 1.938, 
esquina com a Rua Visconde de Pelotas, Centro. Área 
priva�va: 26,00m², Área total: 60,07m². Matrícula nº 
59.297 do 2º RI Local. Obs.: Imóvel Desocupado. 
Agendamento de visitas com o leiloeiro. 

 - Apartamento nº 405, 
localizado no 5º pavimento ou 3º andar, do Residencial 
Monte Piambello, situado na Rua Ernesto Alves, nº 358, 
Nossa Senhora de Lourdes. Área priva�va: 62,3500m², 
Área total: 86,3042m². Matrícula nº 123.187 do 1º RI 
Local. Obs.: Imóvel Ocupado. Desocupação por conta 
do arrematante. 

 - Apartamento nº 304, Bloco B4, do 
Condomínio Residencial Jardim Tropical, Setor B, 
situado na Avenida Coronel Manoel Nunes, nº 2.931, 
Bairro Planalto de Carapina. Área priva�va: 43,86m², 
Área total: 48,6070m². Matrícula nº 47.407 do 1º RI 
Local. Obs.: Imóvel Ocupado. Desocupação por conta 
do arrematante. 

 - Sala nº 601, bloco 01, 
situada na Rua Victor Civita, nº 77, Rio Office Park, 
Freguesia de Jacarepaguá, com direito a 25 vagas de 
garagem situadas no 2º subsolo de nºs 121 a 134 e 150 a 
160. Área priva�va: 1078,00m², Fração Ideal de 
0,051650 do domínio ú�l. Matrícula nº 274.975 do RI 
Local. Obs.: (i) O terreno designado por lote 2 do Pal. 
44819 é foreiro a União Federal ;  ( i i )  Imóvel 
Desocupado. Agendamento de visitas com o leiloeiro. 

 - Apartamento nº 
21, localizado no 2º andar, do Edi�cio San Marino, 
situado na Rua Maranhão, nº 501, Bairro Santa Paula e 
box duplo nº 23/24, para guarda de 02 carros de 
passeio, localizado no 1º subsolo. Área priva�va: 
210,51m² (apto) e 20,00m² (box duplo), Área total: 
257,3590m² (apto) e 53,035m² (box duplo). Matrículas 
nºs 19.867 e 19.870 do 2º RI Local. Obs.: Imóvel 
Ocupado. Desocupação por conta do arrematante. 

, localizada no 
1º andar ou 2º pavimento, do Edi�cio Premier Atacado 
Mora Center,  s i tuada na Rua Padre Dionís io 
Massignani, nº 250, Volta Grande. Área priva�va: 
25,3000m², Área total: 46,1838m². Matrícula nº 38.890 
do RI Local. Obs.: Imóvel Desocupado. Agendamento 
de visitas com o leiloeiro. 

 - Sala nº 225, localizada no 
1º andar ou 2º pavimento, do Edi�cio Premier Atacado 
Mora Center,  s i tuada na Rua Padre Dionís io 
Massignani, nº 250, Volta Grande. Área priva�va: 
24,7600m², Área total: 45,1926m². Matrícula nº 38.904 
do RI Local. Obs.: Imóvel Desocupado. Agendamento 
de visitas com o leiloeiro. 

 - Sala nº 102, do Edi�cio 
Comercial Regis, situada na Avenida Duque de Caxias, 
nº 470, Centro. Área priva�va: 32,06m², Área total: 
39,72m². Matrícula nº 17.080 do 2º RI Local. Obs.: 
Imóvel Ocupado. Desocupação por conta do 
arrematante. 

 - Sala nº 101, do Edi�cio 
Comercial Regis, situada na Avenida Duque de Caxias, 
nº 470, Centro. Área priva�va: 37,62m², Área total: 
46,20m². Matrícula nº 8.002 do RI Local. Obs.: Imóvel 
Ocupado. Desocupação por conta do arrematante. 

 - Unidade nº 14, quadra F, do 
Condomínio Ecológico Pedra do Vale, situado na 
Rodovia Vereador Oldemar Guedes Figueiredo, Bairro 
Uba�ba. Área total: 558,74m². Matrícula nº 98.082 do 
2º RI Local. Obs.: Imóvel Desocupado. Agendamento de 
visitas com o leiloeiro. 

 - Unidade nº 23, quadra E, do 
Condomínio Ecológico Pedra do Vale, situado na 
Rodovia Vereador Oldemar Guedes Figueiredo, Bairro 
Uba�ba. Área total: 455,00m². Matrícula nº 101.990 do 
RI Local. Obs.: Imóvel Desocupado. Agendamento de 
visitas com o leiloeiro. 

 – Casa Residencial, situada Rua 
Projetada 101, nº 837, Loteamento Jardim França. Área 
total de terreno: 134,54m², Área construída: 50,51m². 
Matrícula nº 36.407 do RI Local. Obs.: Imóvel Ocupado. 
Desocupação por conta do arrematante. 

EDITAL DE PRAÇA JUDICIAL Edital de 1ª e 2ª Praças de bem imóvel e para intimação do(s) executado(s) HIRAYAMA & CIA LTDA (CNPJ: 07.857.294/0001- 11), ROBERTO AKIRA 
HIRAYAMA (CPF: 116.685.648-82), ROBISON YUGIRO HIRAYAMA (CPF: 154.431.808-19), HANTARO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA (CNPJ: 10.246.911/0001-57), 
credores PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO (CNPJ: 46.523.056/0001-21), credor(a) hipotecário BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (CNPJ: 90.400.888/0001-42), bem como de 
seu(s) cônjuge(s), se casados forem e demais interessados, expedido na AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL, Processo nº 1000879-64.2013.8.26.0606, em trâmite na 1ª 
VARA CÍVEL DO FORO DA COMARCA DE SUZANO/SP, requerida por MARCELO SCALET ARAUJO (CPF: 297.134.658-73). O(A) Dr(a). Paulo Roberto Dallan, MM. Juiz(a) 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 Terreno e construções localizados na Avenida Antonio Marques Figueira nº 275 e 285, constituído pelos 
lotes nºs 1, 2 e 3 da quadra “A”, do loteamento denominado Vila Ana Rosa, localizado no perímetro urbano deste distrito, município e comarca de Suzano/SP, assim descrito e 
caracterizado: Faz frente para a Avenida Antonio Marques Figueira, onde mede 29,00 metros do lado direito de quem da referida  Avenida olha para o imóvel, confronta com a rua Amélia 
Guerra, onde mede 17,50 metros da frente aos fundos, no lado esquerdo mede 26,50 metros e confronta com o lote nº 04 e nos fundos divide com parte dos lotes nº 06 e 18, onde mede 
30,00 metros, encerrando a área total de 783,50 metros quadrados. Contribuinte nº 10.029.014 e 10.029.036. Matrícula nº 28.975 do 1ª CRI de Suzano/SP. BENFEITORIAS: conforme 
consta na Av.1 (12/11/1984), sobre parte do imóvel foi construído o prédio nº 275 da Av. Antonio Marques Figueira - Habite-se nº 2.479/81; e Av.2 (12/11/1984), sobre parte do imóvel foi 
construído o prédio nº 285 da Av. Antonio Marques Figueira - Habite-se nº2.479/81. ÔNUS: Constam da referida matrícula, conforme R.6 (17/02/2011), hipoteca cédula de 1º Grau ao 
Banco Santander (Brasil) S/A. R.7 (17/02/2011) hipoteca cédula de 2º Grau ao Banco Santander (Brasil) S/A. Av.8 (19/02/2011), aditamento a hipoteca de 2º Grau ao Banco Santander 
(Brasil) S/A. Av. 9 (05/03/2012) aditamento a hipoteca de 2º Grau ao Banco Santander (Brasil) S/A). Av.10 (01/04/2015), penhora exequenda. OBS: Constam Débitos de IPTU no valor de 
R$ 205.355,05 até 27/01/2021 fls.593/599. OBS.: Conforme consta as fls. 593/595 a reserva de numerário suficiente a garantir a quitação dos tributos devidos, no importe de 
R$205.355,05 (duzentos e cinco mil, trezentos e cinquenta e cinco reais e cinco centavos), referente ao mês de janeiro/2021, sem prejuízo de nova atualização, quando da efetiva 
transferência do montante devido para os cofres da Municipalidade. Caso a reserva se mostre insuficiente ao adimplemento dos tributos devidos, o arrematante poderá ser 
responsabilizado pelo pagamento das dívidas tributárias pretéritas. VISITAÇÃO: Não há visitação. 2 - AVALIAÇÃO TOTAL DO IMÓVEL - R$ 2.482.767,75 (fevereiro/2021 - Conforme 
Cálculo de Atualização Monetária dos Débitos Judiciais do TJSP), que será(ão) atualizada a época da alienação. 3 - DÉBITO EXEQUENDO - R$ 2.661.832,54 (janeiro/2021). 4 - DATAS 
DAS PRAÇAS - 1ª Praça começa em 30/04/2021 às 10h00min, e termina em 04/05/2021 às 10h00min; 2ª Praça começa em 04/05/2021 às 10h01min, e termina em 24/05/2021 às 
10h00min. 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 60% 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). 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 . 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, 
conforme vier a ser decidido pelo MM. Juiz. 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 - 
Eventuais débitos de IPTU/ITR foro e laudêmio, quando for o caso e demais taxas e impostos até a data da praça serão pagos com o produto da venda, mediante débito apresentado pela 
Prefeitura Municipal de Suzano às fls. 593/595 ao MM. Juízo da causa (Art. 130, parágrafo único do CTN). O bem será alienado no estado de conservação em que se encontra, sendo a 
verificação de documental, de gravames/credores e de área de responsabilidade do arrematante, que será responsável por 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) executado(s) HIRAYAMA & 
CIA LTDA., ROBERTO AKIRA HIRAYAMA, ROBISON YUGIRO HIRAYAMA, HANTARO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA, bem como os credores PREFEITURA 
MUNICIPAL DE SUZANO, credor(a) hipotecário BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A, e demais interessados, INTIMADOS das designações supra, caso não seja (m) localizado (a) (s) 
para a intimação pessoal, bem como da Penhora realizada em 04/12/2014. Dos autos não constam recursos ou causas pendentes de julgamento. Suzano/SP, 09 de abril de 2021. 

 

 

  

EDITAL DE PRAÇA JUDICIAL ONLINE. Dora Plat - Leiloeira Oficial - JUCESP 744. 38ª VARA CÍVEL DO FÓRUM 
CENTRAL DA CAPITAL/SP. Processo: nº 1121947-39.2016.8.26.0100. Executada: AMPARO MENENDEZ FERNANDEZ 
–  LOTE 001 - DIREITOS AQUISITIVOS SOBRE A PROPRIEDADE - Apartamento com área privativa de 111,36m² do 
Edifício Pieter Brueghel, situado à na Rua Maria Figueiredo nº 249, Paraíso, São Paulo/SP - Contribuinte nº 
036.007.0459.1. Descrição completa na Matrícula nº 22.012 do 1ª CRI de São Paulo/SP; LOTE 002 - DIREITOS 
AQUISITIVOS SOBRE A PROPRIEDADE - Vaga Indeterminada nº 40 com a área total de 30,94m² na garagem localizada 
nos sub-solos do Edifício Pieter Brueghel, situado à na Rua Maria Figueiredo nº 249, Paraíso, São Paulo/SP - Contribuinte 
nº 036.007.0405.2. Descrição completa na Matrícula nº 22.013 do 1ª CRI de São Paulo/SP. LOTE 003 - DIREITOS 
AQUISITIVOS SOBRE A PROPRIEDADE - Vaga Indeterminada nº 39 com a área total de 30,94m² na garagem localizada 
nos sub-solos do Edifício Pieter Brueghel, situado à na Rua Maria Figueiredo nº 249, Paraíso, São Paulo/SP - Contribuinte 
nº 036.007.405.2. Descrição completa na Matrícula nº 22.014 do 1ª CRI de São Paulo/SP. Lance mínimo na 1ª praça: R$ 
1.143.688,38 - Lance mínimo na 2ª praça: R$ 686.213,03 (60% do valor de avaliação) (sujeitos à atualização). DATAS 
DAS PRAÇAS - 1ª Praça começa em 21/05/2021 às 15h40min, e termina em 25/05/2021 às 15h40min; 2ª Praça 
começa em 25/05/2021 às 15h41min, e termina em 15/06/2021 às 15h40min.  Ficam os executado(s) AMPARO 
MENENDEZ FERNANDEZ, 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 das Penhoras realizadas em 
05/03/2020, 11/06/2020, 11/06/2020 respectivamente. 
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Edital de Intimação. Prazo de 20 Dias. Processo nº 4003257-
60.2013.8.26.0405.O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara Cí-
vel, do Foro de Osasco, Estado de São Paulo, Dr(a). CLAUDIA 
GUIMARAES DOS SANTOS,na forma da Lei,etc. FAZ SABER 
a(o) Espedito Alves Pereira, RG nº3.379.847-3 e CPF nº062.0 
90.508-59, que nos autos da ação de Execução de Título Extra 
judicial requerida por Maria José Arantes da Silva, repr. por 
sua procuradora Nunes Consultoria e Vendas de Imóveis Ltda.  
foi realizada penhora sobre o montante de R$1.642,93, bloque 
ado por meio do sistema Bacenjud. Encontrando-se o execu-
tado em lugar ignorado, foi determinada sua INTIMAÇÃO por 
edital, para que apresente impugnação, caso queira, no prazo 
de 15 dias, iniciando-se a contagem após o decurso do 
prazode 20 dias deste edital. Será o presente edital, por 
extrato, afixado e publicado na forma da lei.NADA MAIS. Dado 
e passado nesta cidade de Osasco, aos 13 de abril de 2021.  

Anuncie: 
11. 3729-6600 

comercial@gazetasp.com.br

A9gazetasp.com.br
SEXTA-FEIRA, 16 DE ABRIL DE 2021 

COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS PROFISSIONAIS 
DA ÁREA NOTARIAL E REGISTRAL - COOPNORE

CNPJ 07.714.057/0001-00 - NIRE 43400092731

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
REALIZADA DE FORMA DIGITAL

A Presidente do Conselho de Administração da COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚ-
TUO DOS PROFISSIONAIS DA ÁREA NOTARIAL E REGISTRAL - COOPNORE, no uso das atri-
buições que lhe confere o Estatuto Social da Cooperativa, observado o disposto no art. 43-A da Lei 
nº 5.764, de 1971, bem como da regulamentação que lhe confere a Instrução Normativa nº 81, do 
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração do Ministério da Economia, convoca 
os senhores Delegados, que nesta data somam 49 (quarenta e nove), para se reunirem em ASSEM-
BLEIA GERAL ORDINÁRIA a ser realizada no dia 29 de abril de 2021, no ambiente virtual abaixo 
descrito, observando-se todas as normas de segurança decorrentes da pandemia do coronavírus 
(COVID-19), em primeira convocação, às 12h, com a presença de 2/3 (dois terços) dos Delegados; 
em segunda convocação, às 13h, com a presença da metade dos Delegados mais um, e, em tercei-
ra e última convocação, às 14h, com a presença de no mínimo 10 (dez) Delegados, para deliberarem 
sobre os assuntos da ordem do dia a seguir detalhada.

ORDEM DO DIA

1) Prestação das contas dos órgãos da administração, relativamente ao exercício encerrado em 31 de 
dezembro de 2020, acompanhada do parecer do Conselho Fiscal, compreendendo:

a) Relatório da Gestão;
b) Balanço;
c) Demonstração do resultado do exercício social (apuração das sobras ou perdas); e
d) Parecer da Auditoria Independente.

2) Destinação das sobras líquidas apuradas ou rateio das perdas;
3) Eleição dos membros do Conselho de Administração, cujo mandato se estenderá até a posse dos 
que vierem a ser eleitos na AGO de 2025;
4) Eleição de membros do Conselho Fiscal para composição de cargo vago, cujo mandato se esten-
derá até a posse dos que vierem a ser eleitos na AGO de 2023;
5) Fixação do valor das cédulas de presenças dos membros dos Conselhos de Administração e Fis-
cal, dos honorários do Presidente e do Vice-Presidente, bem como do montante para suportar a 
remuneração dos membros da Diretoria Executiva, a serem individualizados pelo Conselho de Admi-
nistração, oportunamente;
6) Homologação da utilização da taxa do Certificado de Depósito Interbancário (CDI), nas operações 
ativas e passivas da Cooperativa;
7) Outros assuntos de interesse do quadro social, sem caráter deliberativo.

Atenção: para participarem da Assembleia os Cooperados deverão observar o que segue:

1) A Assembleia se realizará em formato digital, tendo em vista a recomendação do Ministério da 
Saúde e demais autoridades competentes para evitar aglomerações, garantindo a segurança e saúde 
de nossos Associados e Colaboradores, modalidade essa amparada pelo art.43-A da Lei 5764/71. 
2) A documentação relacionada aos assuntos da Assembleia estará disponível aos Cooperados no 
ambiente da Assembleia até 24 horas antes do início da solenidade. O ambiente da Assembleia pode-
rá ser acessado por meio do menu “Assembleia Virtual”, que será disponibilizado no Internet Banking 
ou Mobile Banking que ficará acessível durante toda a solenidade, em tempo real. Se houver interes-
se de conhecimento prévio da documentação relacionada, o Associado deverá solicitar a Cooperativa. 
3) A Assembleia será gravada e a checagem de presença será validada no ambiente virtual da Assem-
bleia antes de o Cooperado acessar o link da transmissão.
4) A transmissão da Assembleia poderá ser acessada por meio da opção “Clique aqui e participe 
ao vivo da reunião”, disponível no ambiente virtual da Assembleia. A transmissão será realizada por 
meio da plataforma Zoom, que suporta a participação dos Cooperados de forma segura. A qual-
quer momento os Cooperados poderão interagir, questionar, ou manifestar-se por intermédio do chat, 
acessível e visível para todos.
5) As deliberações serão tomadas a partir da manifestação dos Cooperados, colhidas no ambiente 
virtual. Após explanados os pontos pela administração, esclarecidas as dúvidas enviadas pelo chat, 
ficarão abertos os canais de votação por cinco minutos para que todos possam votar. Assim como 
a participação na Assembleia, a votação obedecerá aos critérios legais e estatutários. Para votar o 
Cooperado acessará as pautas disponíveis no ambiente da Assembleia.
6) O ambiente virtual da Assembleia poderá ser acessado a partir da internet de um computador, nos 
principais browsers (Edge, Google Chrome, Mozilla, Opera mini) no mínimo um Windows 7, Linux ou 
MacOS ou em smartphones ou tablets, por meio do Mobile Banking.
7) A Cooperativa disponibilizará, desde às 09 horas do dia da Assembleia até o final da solenida-
de, profissionais capacitados para auxiliar os Cooperados que eventualmente tiverem dificuldade de 
acesso ao ambiente virtual a partir dos telefones (51) 2108-5000, (51) 98037-3011 e (51) 99684-9781, 
para associados do Rio Grande do Sul;  (48) 3877-1000 e (48) 99113-4477, para associados de SC, 
(51) 99851-8344 e (11) 99989-3527, para os Associados do Rio de Janeiro e São Paulo, e (31) 3048-
5000, (31) 99858-9913 para os Associados de Minas Gerais.
8) Maiores informações poderão ser obtidas no site da Cooperativa, no seguinte link: www.coopnore.com.br

Porto Alegre/RS, 15 abril de 2021.

Margot Virgínia Silveira de Souza
Presidente do Conselho de Administração

GRMR Empreendimentos Imobiliarios e Participações Ltda.
CNPJ/(MF) Nº 21.612.868/0001-12 | NIRE N° 35228916291

Extrato da Ata de Deliberação de Redução de Capital
No dia 01/04/2021, às 9 horas, na sua sede social no município de Suzano/SP, na Rua Doutor Portugal Freixo, n° 242, Sala 144, 
Centro, CEP. 08674-170, compareceram e reuniram-se os sócios Sra. Fátima Heldt, CPF/MF n° 203.884.298-10; Guide Develo-
pment S.A. CNPJ/MF n° 14.562.351/0001-09, representada neste ato por seu bastante Procurador Sr. Luciano Lira de Oliveira, 
CPF/MF n° 152.864.728-93, para realiazarem assembleia geral da sociedade comercial por quotas sob a firma “GRMR Empreen-
dimentos Imobiliarios e participações Ltda”, sendo: Cláusula 1ª. Alterar a Clausula 4ª, quanto ao Capital Social da sociedade, 
sendo: ► Neste Ato, será REDUZIDO o Capital Social desta Sociedade Empresária, visto estar na forma Excessiva em relação ao 
objeto da Sociedade. ► Efetivada a retirada destes imóveis, onde permacem os demais já registrados anteriormente, perfazendo-se 
o montante de R$ 2.168.150,00; ► Os sócios, de comum acordo e obedecida as disposições legais pertinentes, resolvem reduzir 
o capital social para: ► R$ 956.232,00, divididos em 956.232, Quotas no valor nominal de R$ 1,00, cada uma, sendo: • Pelo 
sócio Guide Development S.A, 893.744 Quotas, no valor nominal de R$ 1,00 casa uma, perfazendo o valor de R$ 893.744,00, 
integralizado neste ato, A Titulo de Conferencia de Bens, no montante de R$ 893.653,08, e em Moeda Corrente Nacional, R$ 
90,92, e Fátima Heldt com 62.488 Quotas, no valor nominal de R$ 1,00 casa uma, perfazendo R$ 62.488,00.  ► Ficando assim 
o Capital Social distribuído entre os Sócios: Guide Development S.A: 893.744 - QUOTAS - R$ 1,00; R$ 893.744,00. Fátima Heldt: 
62.488 - QUOTAS - R$ 1,00; R$ 62.488,00. Total: R$ 956.232,00. Nada mais. Assinaturas: Fátima Heldt; Guide Development S.A 
Representante Legal- Procurador Luciano Lira de Oliveira.

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE PRAÇA JUDICIAL ONLINE. 2ª Vara Cível da Comarca de Guarujá, Estado de São Paulo/
SP. Processo nº 1002026-66.2020.8.26.0223. Executadas: RENASCER FOTO VIDEO PROMOCOES EIRELI (CNPJ 
03.079.831/0001-99), SEVERINA LEITE CAVALCANTI DE MENEZES (CPF 010.441.608-45). Credor(es) e/ou interessado(s): 
CONDOMÍNIO EDIFÍCIO JEQUITI (CNPJ 52.261.328/0001-65), MILTON JOSE DA SILVA (CPF 104.925.818-51), MUNICÍPIO DE 
GUARUJÁ, UNIÃO - FAZENDA NACIONAL. 1ª Praça começa em 24/05/2021, às 10hs00min, e termina em 27/05/2021, 
às 10hs00min e; 2ª Praça começa em 27/05/2021, às 10hs01min, e termina em 16/06/2021, às 10hs00min. Descrição 
completa na Matrícula nº 24.371 do CRI da Comarca de Guarujá/SP. Lance mínimo na 1ª Praça: R$ 237.566,70* – 
Lance mínimo na 2ª Praça: R$ 142.540,02* – 60% do valor de avaliação. *sujeitos à atualização. Leiloeira: Priscila 
da Silva Jordão – JUCESP 1.081. Ficam as executadas RENASCER FOTO VIDEO PROMOCOES EIRELI, SEVERINA LEITE 
CAVALCANTI DE MENEZES, o credor CONDOMÍNIO EDIFÍCIO JEQUITI, o credor trabalhista MILTON JOSE DA SILVA, os 
credores tributários MUNICÍPIO DE GUARUJÁ, UNIÃO - FAZENDA NACIONAL INTIMADOS das designações supra, bem 
como da penhora realizada em data de 17/12/2018, caso não seja(m) localizado(s) para a intimação pessoal/postal. 
O presente edital é publicado em seu formato resumido, nos termos do Art. 887, §3º do CPC. Para acessar o edital 
completo e demais informações, acesse: www.gaialeiloes.com.br ou ligue (11) 3135-5689. Guarujá, 06 de abril de 2021.

3135-5689 gaialeiloes.com.bracesse:(11)

Edital de Leilão Extrajudicial
Angélica Mieko Inoue Dantas, Leiloeiro Oficial, matrícula JUCESP 747, devidamente autorizada pe-
lo(s) comitente (s) GAFISA , torna púbico a oferta, em leilão ONLINE –  10° LEILÃO – NORMANDIE 
MOEMA  (aberto ao público) – extrajudicial, a venda dos bens móveis de apartamento decorado 
abaixo relacionados, com encerramento a partir das 11h do dia 23/04/2021, no portal  www.lanceto-
tal.com.br, nos termos do DECRETO Nº 21.981 DE 19 DE OUTUBRO DE 1932, LEI Nº 13.138, DE 
26 DE JUNHO DE 2015 e INSTRUÇÃO NORMATIVA DREI Nº 17, DE 5 DE DEZEMBRO DE 2013. 
Os bens serão vendidos no estado em que se encontram, não cabendo ao Comitente e ao Leiloeiro 
qualquer responsabilidade quanto ao estado de conservação. Os bens poderão ser examinados pe-
los interessados mediante AGENDAMENTO PRÉVIO pelo e-mail atendimento@lancetotal.com.
br. Retirada dos bens: Dia 30 de Abril de 2021 na Avenida Cotovia, 611 – Moema – São Paulo – SP. A 
venda será realizada à vista. O pagamento de comissão do Leiloeiro de 5% (cinco por cento) sobre o 
valor de arrematação, que será realizado no ato. Maiores informações com relação completa de lotes 
consulte o site www.lancetotal.com.br ou no escritório do Leiloeiro tel. (11) 3868-2910.

WWW.LANCETOTAL.COM.BR

RL LEILÕES GESTOR DE LEILÕES, através do Leiloeiro contratado SAMI RAICHER - Leiloeiro Oficial, inscrito na JUCESP.930, com endereço 
comercial na Alameda Lorena, 800 sala 1504, Jardim Paulista, São Paulo/SP, devidamente autorizado pela credora fiduciária E.Z.L.I. EMPREEN-
DIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA., empresa devidamente inscrita no CNPJ nº 10.429.192/0001-00, com sede na Avenida República do Líbano, nº 
1921, Ibirapuera, São Paulo – SP, CEP 04501-002, nos termos da Escritura de Venda e Compra com Alienação Fiduciária em Garantia, lavrada 
em 21/03/2019, pelo 27º Tabelião de Notas da Capital/SP, livro nº 2465, Pag. 171/181, devidamente registrada sob nº R8 na matrícula nº 150.855, 
perante o 2º Oficial de Registro de Imóveis, Títulos e Documentos e Civil de Pessoa Jurídica da Comarca de Guarulhos/SP, no qual figuram como 
fiduciantes ALEXANDRE GOMES NEPOMUCENO, brasileiro, casado, advogado, portador da Cédula de Identidade RG nº 29.765.178-X-SSP/SP, 
inscrito no CPF/MF sob nº 276.819.008-02 e JESSICA CRISTINA DE OLIVEIRA BERTONHA NEPOMUCENO, brasileira, casada, assistente de ven-
das, portadora da Cédula de Identidade RG nº 47.113.246-9-SSP/SP, inscrita no CPF/MF sob nº 410.914.378-07, ambos residentes e domiciliados 
na Rua Simão de Abreu, nº 28, Jardim Martins Silva, São Paulo-SP, CEP 02323-030, levará à PÚBLICO LEILÃO, de modo on-line no site www.
raicherleiloes.com.br, nos termos da Lei nº 9.514/97, artigo 27 e parágrafos, em PRIMEIRO LEILÃO iniciando dia 13/04/2021 ás 10:00 e finalizando 
dia 29/04/2021 ás 10:00, com lance mínimo igual ou superior à R$ 336.969,95 (trezentos e trinta e seis mil, novecentos e sessenta e nove reais e 
noventa e cinco centavos) o imóvel abaixo descrito e caracterizado com propriedade consolidada em nome dos credores fiduciários, constituído 
por IMÓVEL: Apartamento nº 303, localizado no 3º pavimento, integrante do empreendimento denominado “CIDADE MAIA RESIDENCIAL – CON-
DOMÍNIO RESIDENCIAL ALAMEDA CIDADE MAIA (Subcondomínio 1)”, situado na frente e do lado direito de quem da Avenida Bartholomeu 
Carlos olha para o empreendimento, Bairro do Picanço, perímetro urbano deste município, com área privativa de 38,530m², comum de 47,163m², 
(37,238m² coberta e 9,925m² descoberta), perfazendo a área total de 85,693m², correspondendo-lhe a fração ideal de 0,000273 no terreno e nas 
demais partes e coisas comuns do condomínio, com direito ao uso de 01 (uma) vaga de garagem, indeterminada, independentemente de tamanho, 
localizada indistintamente no 1º, 2º, 3º e 4º subsolo, sujeita a utilização de manobrista. OBSERVAÇÃO: IMÓVEL OCUPADO, DESOCUPAÇÃO POR 
CONTA DO ADQUIRENTE NOS TERMOS DO ART. 30 DA LEI nº 9.514/97; Caso não haja arrematação em primeiro leilão, fica desde já designado o 
SEGUNDO LEILÃO, no mesmo site (www.raicherleiloes.com.br),  iniciando dia 29/04/2021 ás 10:00e finalizando dia 30/04/2021 ás 10:00com lance 
mínimo, igual ou superior a R$ 299.174,00 (duzentos e noventa e nove mil, cento e setenta e quatro reais) e neste será aceito o maior lance oferecido 
ao imóvel, desde que igual ou superior à somatória do valor da dívida reajustada até aquela data, acrescido das despesas, dos encargos legais e 
contratuais, dos tributos, das despesas condominiais eventualmente em aberto, inclusive do imposto de transmissão recolhido para a consolidação 
da propriedade, despesas com edital e leilão; o bem será vendido, observada a Convenção de Condomínio vigente no condomínio onde situa-se 
o imóvel relacionado, a quem maior lance oferecer, pelo valor maior ou igual ao estipulado para o imóvel, reservando-se ao comitente vendedor, 
o direito de retirar, liberar ou não o bem pelo maior preço alcançado por intermédio do leiloeiro. A venda será efetuada “ad corpus” e no estado de 
conservação que se encontra. Os interessados em participar do leilão de modo on-line, deverão se cadastrar no site www.raicherleiloes.com.br e se 
habilitar acessando a página deste leilão, clicando na opção HABILITE-SE, com antecedência de até 01 (um) dia antes de finalizar as praças, não 
sendo aceitas habilitações após esse prazo. O envio de lances on-line se dará exclusivamente através do site www.raicherleiloes.com.br, respeitado 
o lance inicial e o incremento mínimo estabelecido, na disputa pelo lote do leilão. O proponente vencedor por meio de lance on-line terá prazo de 
24 horas depois de comunicado expressamente, para efetuar o pagamento da totalidade do preço e da comissão do leiloeiro, conforme edital. No 
caso de não cumprimento da obrigação assumida, no prazo estabelecido, estará o proponente sujeito a sanções e a responsabilização por perdas 
e danos. Em caso de acordo ou arrematação com direto de preferência, o fiduciante ficará obrigado á pagar a comissão do leiloeiro no importe de 
5% do valor ofertado/acordado. A total responsabilidade deste leilão, bem como valores, datas e produto é de total responsabilidade do comitente 
vendedor, isentado o leiloeiro e a organização de leilões de quaisquer responsabilidades. As demais condições obedecerão ao que regula o Decreto 
nº. 21.981 de 19 de outubro de 1.932 com as alterações introduzidas pelo decreto nº. 22.427 de 1º de fevereiro de 1.933, que regula a profissão de 
Leiloeiro Oficial - Informações (11) 3099-0483 ou e-mail do Leiloeiro: raichersami@gmail.com

CONDOMÍNIO DE CONSTRUÇÃO DO MAISON PIAGET RESIDENCE - EDITAL DE 1º e 2º. LEILÕES EXTRAJUDICIAIS DE DIREITOS SOBRE 
UNIDADES CONDOMINIAIS - DATA DO LEILÃO: 27 de abril de 2021, Horário(S) :PRIMEIRA PRAÇA:  Início às 09:00 hs com  Término às 10:00 hs e 
caso não tenha lances em primeira praça,  inicia-se a  SEGUNDA PRAÇA às10:00hs – Término às 11:00hs - Local do Leilão: Por conta da pandemia 
e a proibição de eventos públicos, fica determinado que o leilão SERÁ EXCLUSIVAMENTE na rede mundial de computadores no site gestor de 
leilões e homologado pelo TJSP, Raicher Leilões no sítio eletrônico www.raicherleiloes.com.br - A Comissão de Representante Do Condomínio 
De Construção Do Maison Piaget Residence, regularmente eleita e empossada, nos termos das Atas das A.G.E.s registradas no 4o. Oficial de 
Registros de Títulos e Documentos de São Paulo/SP, no uso de suas prerrogativas legais, faz saber que levará a venda, em hasta pública, através 
da Raicher Leilões (R18 Eventos e int. ativos em leilão) responsável técnico Leiloeiro Público Oficial, Sr. Sami Raicher mat. JUCESP sob o n. 930, 
estabelecido na Al. Lorena, 800 cj. 1504 – Jardim Paulista – São Paulo/SP, os direitos e ações sobre as frações ideais de terreno e percentual de obra 
executada, da unidade abaixo descrita e especificada, pelo valor de avaliação correspondente na primeira hasta e maior valor oferecido na segunda, 
com transferência dos direitos e obrigações decorrentes do término das obras em andamento, do empreendimento denominado Maison Piaget 
Residence, situado na Rua Domingos Da Costa Mata, Santana, São Paulo/SP, CEP: 02405-100, conforme incorporação registrada na Matrícula 
126.528, 3º Registro de Imóveis de São Paulo. Fica ressalvada a existência de hipoteca incidindo sobre o imóvel.  Valores: Sendo o valor da 1a Hasta 
correspondente ao valor de mercado da unidade no estado em que se encontra, considerando todas as questões jurídicas do empreendimento, 
conforme especificado na normatização do leilão, bem como o estágio de obras, com 74% (setenta e quatro por cento) de execução. Deste valor 
será deduzido a dívida vencida relativa a retomada das obras, assume o arrematante o Saldo Devedor Vincendo junto ao Condomínio de Construção, 
especificado após a sigla “S.D” e, em 2a Hasta, pela maior oferta, exceto preço vil, assumindo os  saldos especificados: S.D. 01) Apt. 11 com área 
privativa de 66,00 m2 e direito de uso de duas vagas de garagem; Em 1.ª Hasta: R$ 364.450,00 (trezentos e sessenta e quatro mil e quatrocentos e 
cinquenta reais), S.D.: R$ 71.585,10 (setenta e um mil, quinhentos e oitenta e cinco reais e dez centavos);  Normatização do leilão: 01 – Em 1.ª Hasta 
os imóveis acima citados serão vendidos pelo valor mínimo especificado, acrescidos da Comissão de 5% do Leiloeiro. Em 2.ª Hasta estes imóveis 
serão vendidos, pela maior oferta, exceto preço vil, sendo considerado como valor mínimo 50% do valor de avaliação ou o valor da dívida vencida, 
o que for maior, ainda, será acrescida a Comissão de 5% do Leiloeiro. Em ambos os casos o arrematante assumirá o pagamento do saldo devedor 
de rateio de custo de construção da unidade adquirida, saldo este acima especificado após abreviatura S.D., valor este que será considerado na 
identificação do valor total de venda. Do valor obtido na venda, será deduzido o saldo vencido da unidade, devendo a diferença ser entregue ao 
condômino inadimplente; 02 – Em 1.ª hasta não serão considerados os lances inferiores às avaliações supra indicadas; 03 – Os saldos de custo 
de construção serão reajustados pelo INCC e também poderão sofrer alteração por decisão de Assembleia Geral que altere o escopo contratado; 
04 – Em qualquer das hastas, o arrematante assumirá as parcelas de construção vincendas e taxas de despesas administrativas e honorários 
advocatícios aprovadas e que vierem a ser votadas em assembleia geral de condôminos. 05 – Havendo arrematação, o arrematante se compromete 
a assinar um Termo de Adesão ao Contrato de Construção, assumindo o pagamento do saldo de custo de construção inerente a unidade arrematada 
constante do presente edital, que deverá ser pago no curso da execução da obra. 06 - Caso o arrematante não assine o referido instrumento no prazo 
de cinco dias contados da data da praça, será desfeita a arrematação, perdendo o arrematante o depósito inicial de 20% do lance que reverterá em 
favor do condomínio, arcando com as despesas de Comissão do leiloeiro. 07 – O Termo de Adesão ao Contrato de Construção estará à disposição 
dos interessados no escritório do condomínio  na Rua Cincinato Braga, n. 321, 12º andar, Bela Vista, São Paulo/SP, até a data da realização do leilão 
e será lido na abertura da praça, sendo que a participação no leilão com oferta de lances implica automaticamente na concordância pelo lançador 
e candidato a arrematação com todos os termos e condições constantes do referido instrumento. 08 – Condições de Pagamento: 20% no ato da 
arrematação e os 80% restantes dentro do prazo de 48 hs da realização da praça, devendo o arrematante deixar cheque de caução dos valores no 
ato da arrematação, pagando, ainda, no ato da praça, 5% a título de comissão do leiloeiro; 09 – As frações ideais correspondentes as futuras uni-
dades, objeto da matrícula n. 126.528, 3º Registro de Imóveis de São Paulo, estão hipotecadas, conforme R.8 e posteriores averbações, a favor do 
Banco Bradesco; 10 – Há débitos de IPTU que incidem sobre o terreno e serão objeto de parcelamento e deverão ser assumidos pelo arrematante, 
na proporção da fração ideal da unidade por ventura adquirida, com o pagamento de taxa condominial em curso, bem como custos de honorários 
advocatícios vincendos; 11 – No prazo subseqüente de 24 horas após o 2º Leilão Extrajudicial, o Condomínio, em igualdade de condições com os 
arrematantes, poderá exercer o direito de preferência e adjudicar unidades. 12 – A total responsabilidade deste leilão, bem como valores, datas e 
produto é de total responsabilidade do comitente vendedor, isentado o leiloeiro e a organização de leilões de quaisquer responsabilidades. As demais 
condições obedecerão ao que regula o Decreto nº. 21.981 de 19 de outubro de 1.932 com as alterações introduzidas pelo decreto nº. 22.427 de 1º de 
fevereiro de 1.933, que regula a profissão de Leiloeiro Oficial - 13 - A Comissão de Representante Do Condomínio De Construção Do Maison Piaget 
Residence CONVOCA a todos os condôminos do referido Condomínio para se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária em 27/04/2021, que 
ocorrerá por meio de vídeo conferência, haja vista as questões sanitárias decorrentes da pandemia da COVID-19. O Adquirente, necessariamente, 
para participar da Assembleia e deliberar sobre os itens de pauta, deverá acessar o link: https://linktr.ee/vivianeamaraladv2 , sendo às 17:00, em 
1.ª convocação e às 17:30, em 2.ª convocação, para deliberarem sobre o direito de preferência do Condomínio na adjudicação das frações ideais e 
acessões correspondentes a unidade objeto deste Leilão. 13 - Maiores informações através dos telefones (11) 3262-0087. Ficam também notificados 
os condôminos inadimplentes e seus respectivos cônjuges, da realização do leilão na data, horário, valores e critérios designados neste edital, para 
todos os efeitos legais. São Paulo, 09 de abril de 2021.-  Comissão de Representantes Do Condomínio De Construção Do Maison Piaget Residence
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EDITAL DE PRAÇA JUDICIAL ONLINE. Dora Plat - Leiloeira Oficial - JUCESP 744. 1ª VARA CÍVEL DO FORO 
REGIONAL DE PINHEIROS/SP. Processo: nº 0003457-46.2019.8.26.0011. Executado: ISAIAS LOPES DA SILVA - Loja 
com área privativa de 83,45m² do Edifício Center II, situado na Rua Santo Antônio nº 294, Vila Pires, Guarulhos/SP - 
Contribuinte nº 112.15.58.0058.01.147. Descrição completa na Matrícula nº 91.372 do 2º CRI de Guarulhos/SP. Lance 
mínimo na 1ª praça: R$ 307.418,13 - Lance mínimo na 2ª praça: R$ 261.305,41 (85% do valor de avaliação) (sujeitos à 
atualização). DATAS DAS PRAÇAS - 1ª Praça começa em 28/05/2021 às 13h50min, e termina em 01/06/2021 às 
13h50min; 2ª Praça começa em 01/06/2021 às 13h51min, e termina em 21/06/2021 às 13h50min. Fica o executado 
ISAIAS LOPES DA SILVA, seu cônjuge e coproprietária HELENA REGINA DE AQUINO SENA SILVA e demais 
interessados, INTIMADOS das designações supra, caso não seja(m) localizado(a)(s) para a intimação pessoal, bem como 
da Penhora realizada em 21/09/2020. 

 

 

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

 

 

  

EDITAL DE PRAÇA JUDICIAL ONLINE. Dora Plat - Leiloeira Oficial - JUCESP 744. 32ª VARA CIVEL DO FORO 
CENTRAL DA COMARCA DA CAPITAL. Processo: nº 0066562-21.2019.8.26.0100. Executados: requerido(s) NORIVAL 
MARTINS DE SOUZA - Apartamento com área de 52,08m² do Edifício Julia Cristianini, situado à Rua General Osório nº 
188, Santa Efigênia, São Paulo/SP.. Rua General Osório, nº188, São Paulo/SP -  Contribuinte nº 008.059.0334.8. 
Descrição completa na Matrícula nº 26.949 do 5º CRI de São Paulo/SP. Lance mínimo na 1ª praça: R$ 74.026,59 - Lance 
mínimo na 2ª praça: R$ 37.013,30 (50% do valor de avaliação) (sujeitos à atualização). DATAS DAS PRAÇAS - 1ª Praça 
começa em 28/05/2021 às 14h10min, e termina em 01/06/2021 às 14h10min; 2ª Praça começa em 14/06/2021 às 
14h11min, e termina em 21/06/2021 às 14h10min.  Ficam os requerido(s) NORIVAL MARTINS DE SOUZA, 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 16/01/2020. 

 

 

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

 

EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 30 DIAS. PROCESSO Nº 0034903-57.2020.8.26.0100 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) EDITORA NDJ LTDA, CNPJ 54.102.785/0001-32, que por este Juízo, tramita de uma ação de Cumprimento 
de sentença, movida por Emilio Gonçalves Advogados Associados. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, nos 
termos do ar�go 513, §2º, IV do CPC, foi determinada a sua INTIMAÇÃO por EDITAL, para que, no prazo de 15 (quinze) dias 
úteis, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, pague a quan�a de R$ 25.049,37, devidamente atualizada, sob 
pena de multa de 10% sobre o valor do débito e honorários advoca�cios de 10% (ar�go 523 e parágrafos, do Código de 
Processo Civil). Fica ciente, ainda, que nos termos do ar�go 525 do Código de Processo Civil, transcorrido o período acima 
indicado sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias úteis para que o executado, independentemente 
de penhora ou nova in�mação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação. Será o presente edital, por extrato, afixado e 
publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 10 de setembro de 2020.      P-16e17/04

2007 Participações S.A. - CNPJ/ME nº 07.202.952/0001-37 - NIRE 35300518811 - Companhia Fechada
Edital de Convocação da Assembleia Geral Extraordinária

Ficam convocados os senhores acionistas da 2007 Participações S.A., a se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária, a realizar-se 
em 23 de abril de 2021, às 10h00min., na Avenida Nações Unidas, nº 12.901, 35º andar, Torre Norte do Centro Empresarial Nações Unidas 
(CENU), Brooklin Paulista, na Cidade e Estado de São Paulo, CEP 04.578-910, para deliberação sobre as seguintes matérias constantes da 
ordem do dia: (i) Eleger e/ou reeleger o(s) membro(s) para compor a Diretoria da Companhia; e (ii) Autorizar a administração da Companhia, 
para praticar todos os atos, registros e publicações necessários, e demais medidas que se fizerem indispensáveis para implementar as 
deliberações sobre a ordem do dia. São Paulo, 15 de abril de 2021. 2007 Participações S.A.

 
 

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1060727-98.2020.8.26.0100. O(A) 
MM. Juiz(a) de Direito da 30ª Vara Cível, do Foro Central da Capital, Estado de São Paulo, Dr(a). 
DANIELA DEJUSTE DE PAULA, na forma da Lei, etc., FAZ SABER a HS OPEN GLASS 
COMÉRCIO E MONTAGEM DE ESQUADRIAS LTDA-ME, CNPJ. 09.095.695/0001-07, na pessoa 
de seu representante legal, que lhe foi proposta uma ação de Procedimento Comum por parte de 
Oswaldo Ianelli Júnior, objetivando seja a mesma julgada procedente, declarando a rescisão do 
contrato de prestação de serviços e fornecimento de materiais firmado entre as partes, declarando 
inexigíveis as parcelas remanescentes no total de R$ 4.170,00, bem como, a condenação da ré, ao 
pagamento das custas processuais, honorários advocatícios e demais cominações legais. Estando a 
ré em lugar ignorado, CITADA fica, 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. 

 
 
 

COMARCA DE ITAPEVI - 2ª VARA CÍVEL -  Rua Vereador Dr. Cid Manoel de
Oliveira, 405 - Jardim Santa Rita - CEP 06660-280 - Fone: 4322-9326 e 41 -
Itapevi/SP - E-mail: itapevi2cv@tjsp.jus.br - EDITAL de CITAÇÃO - Prazo de 20
dias - Processo nº 1003613-52.2015.8.26.0271. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da
2ª Vara Cível, do Foro de Itapevi, Estado de São Paulo, Dr(a). MÁRCIA BLANES,
na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) NADIA DE MORAES BARROS, brasileira,
bióloga, RG 22.537.903-X, CPF 163.127.028-12, com endereço à Rua Nova
Amazonas, 727, Granja Viana, CEP 06709-095, Cotia - SP e LUIZ GUSTAVO
VIEIRA DE BARROS, brasileiro, casado, empresário, RG 19.879.661-4, CPF
161.023.408-17, com endereço à Rua Nova Amazonas, 727, Granja Viana, CEP
06709-095, Cotia/SP, que lhe foi proposta uma ação de PROCEDIMENTO CO-
MUM CÍVEL por parte de ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO VILA VERDE, alegando
em síntese: visando a condenação no pagamento de R$12.729,62 (julho/2015) a
ser atual izado e acrescido das cominações legais,  débi to este referente a
mensalidades/taxas de segurança, limpeza, captação, tratamento e distribuição
de águas vencidas, além das que se vencerem no curso desta, relativas ao lote
6011-A, de propriedade dos mesmos. Encontrando-se o réu em lugar incerto e
não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO por EDITAL para os atos e termos da
ação proposta e para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do
prazo do presente edital, apresente RESPOSTA. Não sendo contestada a ação,
o réu será considerado revel, caso em que será nomeado CURADOR ESPECIAL.
Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. Nada
mais. Dado e passado nesta cidade de Itapevi, aos 12 de abril de 201.
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Citação. Prazo 20 dias. Proc. 1049018-06.2019.8.26.0002. Ao Dr. Claudio Salve� D Angelo, Juiz de Direito da 3ª 
Vara Cível do Foro Regional de Santo Amaro, na forma do art. 256, II do NCPC. Faz saber a R�c Gerenciamento e 
Administração Eireli, CNPJ nº 24.377.585/0001-21, que Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S/A 
a�uizou Ação de Cobrança de Fatura de Energia Elétrica pelo Rito Comum ob�e�vando a condenação ao pagamento 
de R$ 167.819,98 (agosto/2019) ante o inadimplemento das faturas de energia elétrica (Ago/2015. � Set./2016) do 
imóvel sito � Estrada do M Boi Mirim DO, 420, Jardim das Flores, São Paulo/SP (instalação MTE5511296) e demais 
cominaç�es. Estando o requerido em lugar ignorado, expede-se edital para que conteste e requeira provas cabíveis 
em 20 dias, a fluir após os 15 supra sem manifestação implicará revelia e presumir-se-ão como verdadeiros, os 
fatos narrados pelo autor conforme preceitua o art. 344 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.                                                 P-15e16/04

EDITAL DE CITAÇÃO Processo Digital nº: 0004609-19.2019.8.26.0565 Classe: Assunto: Incidente de Desconsideração
de Personalidade Jurídica - Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação Requerente: Transporte e Comér-
cio Fassina Ltda. Requerido: Prevenir Comercial Eletrônica e Serviços Ltda-epp e outros EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO
DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0004609-19.2019.8.26.0565 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro de São
Caetano do Sul, Estado de São Paulo, Dr(a). Ana Lucia Fusaro, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a LUCAS JOSÉ DE
QUEIROZ (CPF.051.751.258-00), expedido nos autos do INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DE PERSONALIDADE
JURÍDICA, em desfavor de PREVENIR COMERCIAL ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, ajuizado por TRANSPORTE E
COMÉRCIO FASSINA LTDA, onde foi determinado a citação do requerido em lugar ignorado, para que, em 15 dias,
a fluir os 20 dias supra, manifeste sobre o presente incidente, nos termos do art. 135 do Código de Processo Civil. No
caso de revelia, será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da
lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Caetano do Sul, aos 03 de março de 2021.

EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0009241-50.2018.8.26.0007 O(A) 
MM. Juiz(a) de Direito da 3ª Vara Cível, do Foro Regional VII - Itaquera, Estado de São Paulo, Dr(a). 
Daniella Carla Russo Greco de Lemos, na forma da Lei, etc. Faz saber a LEANDRO FERREIRA SILVA, 
CPF/MF nº 281.240.088-92, que lhe foi proposta uma ação Cumprimento de Sentença por parte de 
QFGV SOLUÇÕES LTDA. Encontrando-se o executado em lugar incerto e não sabido, foi determinada 
sua INTIMAÇÃO dos valores bloqueados no presente autos as fls. 81/83 (R$ 425,79), em seu nome, 
junto ao sistema SISBAJUD, para querendo, manifestar-se no prazo de 05 dias (art. 854, § 2º e 3º do 
C.P.C.), a contar após o prazo deste edital. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na 
formada lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 03 de março de 202 

EDITAL PARA CONHECIMENTO DE TERCEIROS, EXPEDIDO NOS AUTOS DE INTERDIÇÃO DE MAGALI SIGRIST 
NOGUEIRA, REQUERIDO POR MAISA SIGRIST NOGUEIRA - PROCESSO Nº1009047-52.2019.8.26.0248. O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito da 1ª Vara Cível, do Foro de Indaiatuba, Estado de São Paulo, Dr(a). Patrícia Bueno Scivittaro, na forma da Lei, etc. FAZ SABER 
aos que o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem que, por sentença proferida em 27/04/2020 15:58:38, foi decretada a 
INTERDIÇÃO de MAGALI SIGRIST NOGUEIRA, CPF 235.434.398-12, 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). MAISA SIGRIST 
NOGUEIRA. 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 Indaiatuba, aos 26 de fevereiro de 2021. 
 
 
 
 
 
 

 

PERMETAL S.A. - METAIS PERFURADOS
CNPJ nº 61.139.192/0004-59 - NIRE nº 35.300.049.055

Assembleia Geral Ordinária - Convocação
Considerando o estado de pandemia em razão do coronavírus, fi cam convocados, na forma 
da lei, os senhores acionistas da Permetal S.A. Metais Perfurados, para se reunirem 
em AGO, a ser realizada por videoconferência, em 26/4/2021 às 10 horas. O link para 
realização da reunião será disponibilizado aos participantes com antecedência. Ordem 
do Dia: (a) Aprovação das Demonstrações Contábeis e do exercício social encerrado 
em 31/12/2020; (b) Eleição de Diretoria e fi xação de honorários; (c) Outros assuntos de 
interesse da sociedade. Guarulhos, 15 de abril de 2021. A Diretoria.                (15,16 e 17/4)

Manufatura de Brinquedos Estrela S.A. - CNPJ/MF nº 61.082.004/0001-50 - Companhia Aberta
Assembleia Geral Ordinária - Edital de Convocação

Ficam convidados os acionistas da Companhia a se reunirem em Assembleia Geral Ordinária, que se realizará no dia 
29.04.2021, às 10:00 horas, no local da sede da sociedade na Avenida Eusébio Matoso, 1375, 7º andar, Capital, São Paulo 
para deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia: 1) Exame, discussão e votação do Relatório da Diretoria, Balanço Geral, 
Demonstrações Financeiras, Pareceres do Conselho de Administração e dos Auditores Independentes, referentes ao exercí-
cio social encerrado em 31.12.2020, incluindo a absorção do prejuízo do exercício; 2) Eleição dos Membros do Conselho de 
Administração; 3) Fixação da remuneração dos Administradores para o novo mandato; 4) Outros assuntos de interesse da 
sociedade. Participação na Assembleia: Conforme dispõe o artigo 26 do Estatuto Social, poderão participar da Assem-
bleia Geral Ordinária os titulares de ações nominativas, que tiverem seus nomes inscritos no livro de Registro de Ações No-
minativas no mínimo 3 dias antes da data da realização da Assembleia acima referida. Os titulares de ações preferenciais 
não terão o direito de voto. Ficam suspensas as transferências de ações no período de 26 a 28 de abril inclusive. Os acionis-
tas poderão ser representados na Assembleia Geral Ordinária mediante procurador constituído a menos de um ano, obser-
vado o disposto no § 1º, artigo 126, Lei nº 6.404 de 15.12.76. A Companhia implementou o sistema de votação à distância, 
na forma da legislação vigente, como previsto na Instrução CVM 481/2009, e alterações subsequentes, em especial a Ins-
trução 594/2017, devendo o voto ser exercido diretamente junto à Companhia conforme instruções já divulgadas ao mer-
cado. O percentual mínimo para requisição do voto múltiplo é de 8% do capital votante, nos termos das Instruções CVM 
165/91 e CVM 481/09. São Paulo, 14/04/2021. a) Carlos Antonio Tilkian - Presidente do Conselho de Administração. 

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO nº 1000094-22.2019.8.26.0597. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara Cível, do Foro
de Sertãozinho, Estado de São Paulo, Dr(a). Daniele Regina de Souza Duarte, na forma da Lei, etc. FAZ SABER à AND SERTÃOZINHO COMÉRCIO DE
ALIMENTOS EIRELI, empresa de direito privado, inscrita no CNPJ sob nº 18.697.670/0001-74, ANDRÉ LUIZ HONÓRIO DE OLIVEIRA, brasileiro,
casado, empresário, inscrito no CPF sob nº 345.035.738-70 e GLENDA ALESSANDRA BORTOLETTE brasileira, casada, empresaria, inscrito no CPF
sob nº 359.027.488-36. O Exequente firmou com os Executados, INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSÃO DE DÍVIDA E OUTRAS AVENÇAS – Nº
0010673810, e em decorrência do pacto firmado, foi liberada uma linha de crédito, os quais deveriam ser pagos nos seus respectivos vencimentos. No
entanto, referidas parcelas estão vencidas e não foram pagos, sendo que os Executados anuíram ao pactuado. Em razão do pactuado no referido
contrato, foi concedido o crédito no importe de R$ 247.000,00 (duzentos e quarenta e sete mil reais). Os Executados encontram-se em lugar incerto e
não sabido, que por este Juízo e Cartório processa-se a ação de EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL requerida por BANCO BRADESCO S/A, para
os termos da presente Execução, CIENTIFICANDO-O de que poderá NO PRAZO DE TRÊS (03)DIAS, efetuar o pagamento da dívida de R$
207.061,84 (duzentos e sete mil e sessenta e um reais e oitenta e quatro centavos), o qual deverá ser atualizado desde a data da propositura da ação
em 09/01/2019 até a data do efetivo pagamento, acrescida das custas, despesas processuais e honorários advocatícios (reduzido pela metade daquele
fixado (10%) para o caso de pagamento neste prazo), ou OFERECER EMBARGOS À EXECUÇÃO no prazo legal de QUINZE (15)
dias,independentemente de penhora, depósito ou caução (art. 914 e 915 do CPC). Decorrido o prazo para apresentação dos embargos monitórios, será
nomeado curador especial, nos termos do art.72, inciso II do CPC. Ficam pois, os executados devidamente citados da presente ação. E, para que chegue
ao conhecimento do requerido, e não possa no futuro alegar ignorância, é expedido o presente edital que vai ser publicado e afixado no lugar de
costume. PRAZO DO EDITAL: 20 DIAS. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Sertãozinho, aos 16 de outubro de 2020.

1ª Vara Cível do Foro de Sertãozinho/SP

A COOPERATIVA HABITACIONAL PROSPER LAR, em atendimento aos termos da Lei 5764/1971, 
CONVOCA todos os ASSOCIADOS FUNDADORES para que agendem data e horário para compa-
recimento na sede social da cooperativa, situada à rua Ernesto Capelari, 144, Pq. Santos Dumont, 
Taboão da Serra, SP, a fim de regularizarem as respectivas fichas de matrícula. Desta maneira, ficam 
os ASSOCIADOS FUNDADORES, cientes de que o não comparecimento ocasionará a respectiva 
ELIMINAÇÃO do quadro de cooperados por descumprimento das obrigações estatutárias assumidas. 
Outros esclarecimentos solicitamos agendamento de data e hora para atendimento pelo Telefone (11) 
4259-3076. Taboão da Serra, 13 de abril de 2021

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS.PROCESSO Nº 1000483-65.2018.8.26.0007O(A) MM. 
Juiz(a) de Direito da 3ª Vara Cível, do Foro Regional VII - Itaquera, Estado de SãoPaulo, Dr(a). Celso 
Maziteli Neto, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) BRYAN SEBASTIÃO MACHADO, RG nº44.336. 
470-8 e do CPF/MFnº384.822.698-79 que CRUZEIRO DO SUL EDUCACIONAL S/A, lhe ajuizou ação 
de Cobrança, Procedimento Comum, objetivando a quantia de R$ 4.543,46 (quatro e quinhentos e 
quarenta e três reais e quarenta e seis centavos), atualizado até o mês de dezembro de 2017,referente 
ao Contrato de Prestação de Serviços Educacionais, curso de JOGOS DIGITAIS e recebeu o CA nº 
136199-6, não cumprindo com os pagamentos dos meses: FEVEREIRO,MARÇO, ABRIL E MAIO ano 
letivo 2013. Estando a requerida em lugar ignorado, foi deferida a citação por edital, para que em 15 
dias, a fluir dos 20 dias supra, ofereça contestação, sob pena de presumirem-se como verdadeiros os 
fatos alegados. Não sendo contestada a ação, o réu seráconsiderado revel, caso em que será nomeado 
curador especial. Será o presente edital, por extrato,afixado e publicado na forma da lei.NADA MAIS. 
Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 28 de janeiro de 2021. 

Rio Amazonas Energia S.A. - CNPJ/ME 07.386.098/0001-06 - NIRE 35300520424
Edital de Convocação da Assembleia Geral Extraordinária

Ficam convocados os senhores acionistas da Rio Amazonas Energia S.A., a se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária, a rea-
lizar-se em 23 de abril de 2021, às 11h00min., na Av. das Nações Unidas, nº 12.901, 35º andar, Torre Norte, Centro Empresarial Nações 
Unidas (CENU), Brooklin Paulista, na Cidade e Estado de São Paulo, CEP 04.578-910, para deliberação sobre as seguintes matérias 
constantes da ordem do dia:  (i) Eleger e/ou reeleger o(s) membro(s) para compor a Diretoria da Companhia; e (ii) Autorizar a administração 
da Companhia, para praticar todos os atos, registros e publicações necessários, e demais medidas que se fizerem indispensáveis para 
implementar as deliberações sobre a ordem do dia.  São Paulo, 15 de abril de 2021. Rio Amazonas Energia S.A.

AGÊNCIA DESTAK DE PUBLICIDADE LTDA ME.
Editais, Atas, Balanços, Avisos, Declarações, Comunicados.
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Edital de Citação. Prazo de 20 dias. Processo nº 1002926-78.2020.8.26.0084. O MM. Juiz de Direito da 1ª Vara, do Foro Regional de Vila Mi 
mosa, Estado de São Paulo, Dr. Alfredo Luiz Gonçalves, na forma da Lei, etc. Faz Saber a(o) Sandra Regina Julio, RG 137587326, CPF  
016.997.238-00, que lhe foi proposta uma ação de Procedimento Comum Cível por parte de Peres & Peres Empreendimentos Imobiliári 
os Ltda, alegando em síntese: A requerente vendeu à requerida o lote de terreno nº.02, da Qd. 24, com área total de 253,00m2 situado no lo 
teamento Jd. Marisa, em Campinas-SP, mediante preço, forma de pagamento, reajustes e demais condições estipuladas no contrato particular 
de compromisso de compra e venda. A ré encontra-se inadimplente; frustrada tentativa amigável, dá-se a causa o valor de R$ 11.368,75. Em  
contrando-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 dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, apresente resposta. Não sendo contestada a ação, o réu será consi  
derado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA 
MAIS. Dado e passado nesta cidade de Campinas, aos 28 de março de 2021. 
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Curtas

FILME NA NETFLIX . A 
humorista Gessica Ka-
yane, conhecida como 
GKay, 28, irá participar 
do novo filme da Net-
flix, “Carnaval”, que tem 
estreia prevista ainda 
para este ano. O anún-
cio foi feito pela plata-
forma de streaming, 
nesta quarta-feira (14). 
Ainda não foram divul-
gadas mais informa-
ções, mas a trama irá 
girar em torno do uni-
verso dos 
influenciadores.

BEBÊ A BORDO. Laura 
Neiva e Chay Suede es-
tão à espera do segundo 
filho. O casal já é pai de 
Maria. A informação foi 
divulgada pelo colunis-
ta do jornal “Metropo-
les”, Leo Dias, e confir-
mada pelo pai do ator 
à Quem. Segundo o co-
lunista, a gravidez foi 
descoberta a um mês. O 
casal oficializou a união 
em 2019. Nem Chay e 
Laura tinham se pro-
nunciado sobre o assun-
to até a tarde de ontem.

NAMORO FALSO  . Em 
entrevista a Danilo Gen-
tili no “The Noite” (SBT), 
a modelo Andressa Ura-
ch contou bastidores da 
época em que era pros-
tituta e ganhava de 
R$ 30 a R$ 60 mil por 
mês. “Cheguei a ganhar 
R$ 80 mil para fingir um 
namoro com um cantor 
sertanejo. A culpa não 
foi dele, foi do pai dele 
que queria que ele fosse 
famoso”, disse.

“Ela foi trouxa e 
pronto”. 
Viih Tube ao falar sobre 
o comportamento de 
Thaís no relacionamen-
to com Fiuk dentro da 
casa  do “BBB 21”.

O 
novo bole-
tim médi-
co de Paulo 
Gustavo, que 
está interna-

do há mais de um mês 
por complicações da Co-
vid-19, traz sinais positi-
vos sobre a recuperação 
do ator. Os médicos ci-
tam a ausência de sinais 
de hemorragia e a reti-
rada das fístulas bronco-
-pleurais detectadas na 
semana passada. “A si-
tuação clínica do pacien-
te, embora ainda crítica, 
traz à equipe profissio-
nal mais confiança em 
sua recuperação. Esta-
mos cientes de que ain-
da temos um caminho 
pela frente”, apontou o 
boletim médico divul-
gado nesta quinta-feira. 
Os médicos ainda reafir-
mam que o comedian-
te segue respirando com 
a ajuda de ventilação 
mecânica.

Ator segue em estado grave
Segundo boletim 
médico, ator está 
sem hemorragias, 
mas seu estado 
de saúde ainda 
é considerado 
crítico

Gravidez
Lorena Improta, que  está 
grávida de quatro meses, 
usou suas redes sociais para 
falar com os seguidores so-
bre o período gestacional. A 
artista é casada com o can-
tor Léo Santana e disse ter 
sentido fortes enjoos além 
de ter perdido peso. “Eu per-
di peso no início da gesta-
ção. Perdi, na verdade, muita 
massa magra”, contou. 

Erro 
A cantora Anitta quase fi-
cou de fora da apresentação 
do Latin American Music 
Awards que aconteceu nesta 
quinta-feira, nos EUA. A ar-
tista fez um teste rápido de 
Covid-19 que apresentou o 
resultado positivo. Porém, a 
assessoria da artista afirmou, 
em comunicado, que outros 
dois testes realizados pela 
brasileira deram negativo.
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EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO nº 1032382-36.2017.8.26.0001. A MMª. Juíza de Direito da 8ª Vara Cível, do Foro Regional I
- Santana, Estado de São Paulo, Dra. Simone de Figueiredo Rocha Soares, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a ÁGIL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS
LTDA. ME, CNPJ/MF nº 10.992.831/0001-40, que lhe foi proposta uma AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS por parte de ANTONIO DA SILVA, CPF/MF nº
019.260.208-04, ajuizada também em face de PAULO ROBERTO LEARDI IMÓVEIS E CONSTRUÇÕES LTDA., CNPJ/MF nº 50.233.501/0001-96 (citada),
objetivando a apresentação das contas relativas aos recebimentos dos alugueres e encargos de locação realizados pela requerida franqueada,dos meses de
fevereiro de 2016 a fevereiro de 2017 e não repassados ao requerente, acarretando um débito de R$ 39.430,12, entre alugueres e IPTU. Estando os réus em lugar
ignorado, foi deferida a CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 dias, a fluir dos 20 dias supra, ofereçam
contestação, sob pena de presumirem-se como verdadeiros os fatos alegados. Não sendo contestada a ação, os réus serão considerados revéis, caso em que será
nomeado curador especial. Será o presente, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 12 de Abril de 2021.

8ª Vara Cível do Foro Regional I - Santana/SP

EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS. PROCESSO Nº 0046252-62.2017.8.26.0100. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 
2ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). PAULO FURTADO DE OLIVEIRA 
FILHO, na forma da Lei,etc. FAZ SABER a(o) VILLAGE 284 PARTICIPAÇÕES E COMÉRCIO DE VESTUÁRIO S/A, CNPJ 
09.433.116/0001-99, com endereço à Rua Joaquim de Andrade, 211, Chacara Santo Antonio (zona Sul), CEP 04719-020, São Paulo - SP, 
que por este Juízo, tramita uma ação de Cumprimento de sentença. Foi determinada a INTIMAÇÃO por EDITAL, para que no prazo de 
15 dias efetue o pagamento do débito, com origem na impontualidade no pagamento de duplicatas vencidas e descumprimento em acordo 
homologado em audiência, conforme planilha apresentada pelo exequente às fls. 02 (R$127.857,43 cento e vinte e sete mil oitocentos e 
cinquenta e sete reais e quarenta e três centavos), sob pena de ser acrescido de multa de 10%, além de honorários advocatícios, também de 
10% sobre o total (art. 523, caput e §1º e art. 85, §§1º e 2º do CPC). Sem prejuízo, fica o devedor, desde já intimado a indicar bens à penhora, 
no prazo de 15 dias, sob pena de aplicação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça, na forma do art. 772, II c/c 774, V e § único do 
CPC, no importe de 10% do valor do débito. Não efetuado o pagamento, mediante depósito judicial, nem indicados bens à penhora, fica 
desde logo determinado: 1-) O acréscimo ao débito de multa e honorários advocatícios, ambos de 10% sobre o total (art. 523, §1º do CPC); 
2-) a expedição de certidão para protesto do título judicial, na forma do art. 517 do CPC. 3-) a adoção de medidas de constrição judicial de 
bens, mediante o prévio pagamento das custas necessárias, se o caso, sem prejuízo de outras medidas coercitivas; 4-) expedição de 
mandado de penhora e avaliação no endereço do(a)(s) devedor(e)(a)(s), recolhidas as diligências; 5-) o acréscimo da multa de 10% por ato 
atentatório à dignidade da justiça, se não indicados bens à penhora; Faculta-se ao réu a apresentação de impugnação ao cumprimento de 
sentença, no prazo de 15 dias, na forma do art. 525 do CPC. Decorrido o prazo de pagamento, e não havendo impugnação do devedor ou 
manifestação do exequente, pelo prazo de 15 dias, arquivem-se os autos. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da 
lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 11 de fevereiro de 2021. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1001379-16.2018.8.26.0361. O Dr. CARLOS EDUARDO XAVIER 
BRITO, Juiz de Direito da 4ª Vara Cível do Foro da Comarca de Mogi das Cruzes/SP. Faz Saber a EDMAR PEREIRA SOARES, CPF n° 
014.490.151.07, CPLAM ENGENHARIA EIRELI ME. CNPJ n° 17.062.713/0001-82 e a SUNIGA INCORPORADORA E EMPREENDI-
MENTOS LTDA –ME, CNPJ n° 21.999.2999/0001-00, na pessoa de seu sócio CLAUDIO CORDEIRO BARBOSA, CPF124.116.108-90 
que por parte de JESSICA SUMIRE MATSUDA ROSA 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 
07/02/2015, na aquisição da GLEBA 228 -1.100 m². Conforme documentos anexos aos autos. Estando os réus em local ignorado, expede-
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,  24 de março de 2021. 

EDITAL DE PRAÇA - Processo nº 0001359-30.2005.8.26.0189 – Executados: EVARISTO 
NUNES BORGES (CPF/MF Nº 088.426.716-49) E OUTRA – Exequente: LUZIA TORRES 
RIBEIRO (CPF/MF Nº 072.994.238-47) E OUTROS – Interessado: PREFEITURA MUNICIPAL 
DE FERNANDÓPOLIS E OUTROS. O 1º leilão terá início em 03/05/2021 a partir das 14h00min 

com encerramento às 14h00min em 06/05/2021 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 26/05/2021 a partir das 14h00min, com 
lances a partir de 60% (sessenta por cento) da avaliação atualizada. BEM: Uma casa situado à Avenida Francisco 
de Oliveira, nº 134, Nova Aparecida, Fernandópolis – SP, com área total de 341,82 metros quadrados. Objeto da 
Matrícula nº 14.994, do Cartório de Registro de Imóveis de Fernandópolis/SP. Para consultar o edital na íntegra e 
outras informações, acesse www.webleiloes.com.br. 

www.webleiloes.com.br

EDITAL DE LEILÃO ELETRÔNICO PARA CONHECIMENTO DE INTERESSADOS E 
INTIMAÇÃO DOS EXECUTADOS - O Dr. Mauro Antonini da 5ª Vara Cível do Foro da Comarca 
de Piracicaba, Estado de São Paulo. FAZ SABER A TODOS QUANTO ESSE EDITAL VIREM 
OU DELE CONHECIMENTO TIVEREM e INTERESSADOS POSSA, com fulcro nos arts. 879 
ao 903, do Novo CPC (Lei nº 13105/15), regulamentado pela Resolução CNJ 236/2016, pelo 

Prov. CSM 1625/2009 do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e art. 250 e seguintes da Normas de 
Serviços da Corregedoria Geral do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que o leiloeiro nomeado, Tiago 
Tessler Blecher, matriculado na Jucesp sob n.º 1098, com escritório na Avenida Marquês de São Vicente 230, conjunto 
1906, Barra Funda, São Paulo/SP, através da plataforma eletrônica www.webleiloes.com.br, devidamente 
homologada pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, levará a público para venda e arrematação, o 
bem descrito abaixo, de acordo com as regras expostas a seguir: PROCESSO N° 0002369-11.2019.8.26.0451 (01) - 
CLASSE: AÇÃO EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXEQUENTE: BANCO BRADESCO S/A (CNPJ Nº 
60.746.948/0001-12) - EXECUTADO: FAUSTO JOSÉ MARIA FILHO (CPF Nº 021.640.098-62). INTERESSADO: 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACICABA (CNPJ Nº 463.410.38.0001-29). ADVOGADOS: EVANDRO MARDULA 
(OAB/SP258.368); LIDIA DORNA SUARIS (OAB/SP 330.775) E KILDARE WAGNER SABBADIN (OAB/SP 277.387). 
DÉBITOS DA AÇÃO: A atualização dos débitos vencidos e vincendos, até a sua integral satisfação, fica a encargo do 
exequente disponibilizar nos autos. DO BEM: Prédio Residencial situado à Rua Iperó, nº 100, integrante do Residencial 
Parque Piracicaba, no bairro de Santa Terezinha, desta cidade, construído em terreno constituído do lote nº 13, da 
quadra 37, setor 03, medindo e confrontando: mede 7,50 metros de frente para a rua 27 do lado direito de quem do 
terreno olha para a Rua e onde confronta com o lote nº 12 mede 19,75 metros; do lado esquerdo onde confronta com 
o lote nº 14 mede 19,75 metros; e nos fundos onde confronta com os lotes nºs 28 e 29 mede 7,55 metros; encerrando 
uma área de 148,72m². Inscrição Municipal nº 02.51.0051.0081.0000 (CPD 90329-2). Objeto da Matrícula nº 34.527 
do 1º Cartório de Registro de Imóveis de Piracicaba/SP. LOCALIZAÇÃO: Rua Ipero, 100, Santa Terezinha - 
Piracicaba/SP. VALOR DE AVALIAÇÃO: R$ 181.250,00 (cento e oitenta e hum mil duzentos e cinquenta reais), em 
dezembro/2019. VALOR DE AVALIAÇÃO ATUALIZADO: R$ 193.977,30 (cento e noventa e três mil, novecentos e 
setenta e sete reais e trinta centavos), em fevereiro/2021 com base nos índices da Tabela Prática do Tribunal de 
Justiça do Estado de São Paulo. DEPOSITÁRIO: Fausto José Maria Filho. ÔNUS: Consta na referida matrícula, AV.7 
Penhora oriunda dos autos nº 4007195-22.2013.8.26.0451, em trâmite na 5ª Vara Cível de Piracicaba/SP; AV.8 
Penhora exequenda. Observação: Conforme ofício juntado aos autos às fls. 254 pela Prefeitura do Município de 
Piracicaba, o imóvel nada deve junto ao fisco Municipal, até outubro de 2020. CONDIÇÃO DO(S) BEM(NS): O imóvel 
será vendido por inteiro, sendo que as áreas mencionadas são meramente enunciativas e repetitivas das dimensões 
constantes do termo de penhora e/ou registro imobiliário, não sendo cabível qualquer pleito com relação ao 
cancelamento da arrematação, abatimento de preço ou complemento de área, por eventual divergência entre o que 
constar da descrição do imóvel e a realidade existente. Constitui ônus do interessado verificar suas condições, quando 
for possível a visitação, antes das datas designadas para as alienações judiciais eletrônicas. Com isso declara que tem 
pleno conhecimento de suas instalações, nada tendo a reclamar quanto a eventual vício, ainda que oculto, ou defeito 
decorrente de uso, a qualquer título e a qualquer tempo, assumindo a responsabilidade pela eventual regularização 
que se fizer necessária. BAIXA PENHORAS E DEMAIS ÔNUS: Com a venda no leilão, caso haja penhoras, arrestos, 
indisponibilidades e/ou outros ônus que gravam a matrícula, serão todos baixados/cancelados junto RGI local, pelo 
M.M. Juízo Comitente do leilão, através de expedição de competente mandado de cancelamento, a requerimento feito 
pelo arrematante e logo que comprovada a notificação dos órgãos e Juízos que expediram tais ônus, que constará nos 
autos, visto que notificação será procedido pelo Leiloeiro, no prazo estabelecido pelo artigo Art. 889 e seus incisos do 
Código de Processo Civil. TRIBUTOS: Eventuais ônus sobre o imóvel correrão por conta do arrematante, exceto 
débitos de IPTU, que serão sub-rogados no valor da arrematação nos termos do art. 130, “caput” e parágrafo único, do 
Código Tributário Nacional. DÉBITOS DE CONDOMÍNIO SOBRE O BEM IMÓVEL: Em caso de execução de bem 
imóvel promovida pelo condomínio, os débitos condominiais serão abatidos até o limite do valor da arrematação. (art. 
1345, do Código Civil c/c art. 908, § 1º, do Código de Processo Civil). HIPOTECA: Eventual gravame de hipoteca 
extingue-se com a arrematação, assim, nada será devido pelo arrematante ao credor hipotecário (art. 1499, VI do 
Código Civil). MEAÇÃO: Nos termos do Art. 843, do Código de Processo Civil, 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. É reservada ao coproprietário ou ao cônjuge não executado a preferência na arrematação do bem 
em igualdade de condições. LEILÃO - DATAS: O 1º leilão terá início em 03/05/2021 a partir das 15:30 horas com 
encerramento às 15:30 horas em 06/05/2021 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 26/05/2021 a partir das 15:30 horas, com lances 
a partir de 60% (sessenta por cento) da avaliação atualizada. No caso de não ser realizado o Leilão nas datas acima 
designadas por motivo superveniente, fica desde já designado o primeiro dia útil subsequente para a sua realização. 
LEILOEIRO: O leilão será conduzido pelo Leiloeiro Oficial Tiago Tessler Blecher - JUCESP nº 1.098, ou na 
impossibilidade pelo Leiloeiro Oficial Wesley Oliveira Ascanio, JUCESP nº 1.137. PUBLICAÇÃO DO EDITAL - O edital 
será publicado na rede mundial de computadores, no sítio do gestor www.webleiloes.com.br , em conformidade com o 
disposto no art. 887, § 2º, do Código de Processo Civil, inclusive as fotos e a descrição detalhada do imóvel a ser 
apregoado. PAGAMENTO DO LOTE: A arrematação far-se-á mediante pagamento à vista do preço pelo arrematante 
através de guia de depósito judicial (emitida pelo Leiloeiro), no prazo de 24 horas da realização do leilão (art. 884, 
inciso IV, do Código de Processo Civil e art. 19 do Prov. n. CSM n. 1625/2009). PAGAMENTO DA COMISSÃO DO 
LEILOEIRO: A comissão devida ao Leiloeiro será de 5% (cinco por cento) sobre o valor da arrematação, não se 
incluindo no valor do lanço (art. 7 da Resolução 236/2016 - CNJ), que será efetuada pelo arrematante no prazo de 24 
horas da realização do leilão, através de guia de depósito bancário. Consumada a arrematação, no caso de desistência 
por parte do arrematante, nos termos do art. 903, § 1º, do CPC, a comissão do leiloeiro será a este devida. 
CANCELAMENTO/SUSPENSÃO DO LEILÃO OU ACORDO APÓS A PUBLICAÇÃO DO EDITAL: Caso haja acordo, 
pagamento integral ou adjudicação após a elaboração do edital, serão devidos comissão a gestora judicial na ordem 
de 5% (cinco por cento) sobre o valor do acordo, remissão ou adjudicação, a título de ressarcimento das despesas de 
publicação de edital, intimação das partes, remoção, guarda e conservação dos bens, desde que devidamente 
documentadas nos autos, nos termos do art. 7º, § 3º da Resolução do CNJ 236/2016que serão pagos pela parte 
adquirente. Se o Executado pagar a dívida antes de adjudicado ou alienado o bem, na forma do artigo 826, do Código 
de Processo Civil, ou celebrar acordo deverá apresentar até a hora e data designadas para o leilão, guia comprobatória 
do referido pagamento, acompanhada de petição fazendo menção expressa quanto ao pagamento integral ou acordo, 
sendo vedado para tal finalidade o uso do protocolo integrado. ARREMATAÇÃO PELO CRÉDITO: Se o exequente 
arrematar o bem 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 (art. 892, §1º, do Código de Processo Civil). Na hipótese de arrematação 
pelo crédito, o exequente ficará responsável pela comissão devida ao Leiloeiro. PAGAMENTO E CONDIÇÕES DE 
VENDA: O interessado em adquirir o bem em prestações poderá apresentar, por escrito; até o início do primeiro leilão, 
proposta de aquisição do bem por valor não inferior ao da avaliação; até o início do segundo leilão, proposta de 
aquisição do bem por valor que não seja inferior a 60%. A proposta conterá, em qualquer hipótese, oferta de pagamento 
de pelo menos 25% (vinte e cinco por cento) do valor do lance à vista e o restante parcelado em até 30 (trinta) meses, 
a ser corrigido monetariamente com base nos índices da Tabela Prática do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo 
e Juros de 1% ao mês. Sendo que a proposta de pagamento do lance à vista sempre prevalecerá sobre as propostas 
de pagamento parcelado. As propostas para aquisição em prestações indicarão o prazo, a modalidade, o indexador de 
correção monetária e as condições de pagamento do saldo, consoante o art. 895 e seguintes, do Código de Processo 
Civil. PROPOSTAS: Caso o bem não seja vendido durante o 1º e 2º leilão, fica desde já autorizada a captação de 
propostas, pelo prazo máximo de 15 dias a contar do encerramento do 2º leilão. VISITAÇÃO:  Desde que autorizada 
a visitação, a mesma deverá ser agendada com o Leiloeiro através do e-mail contato@webleiloes.com.br, ficando 
autorizado o acompanhamento com oficial de justiça e força policial, se necessário. Em caso de imóvel desocupado, 
também fica autorizado o Leiloeiro a se fazer acompanhar por chaveiro. Igualmente, ficam autorizados os funcionários 
do Leiloeiro, devidamente identificados, a obter diretamente, material fotográfico para inseri-lo no portal do Leiloeiro, a 
fim de que os licitantes tenham pleno conhecimento das características do bem. DESOCUPAÇÃO: A desocupação do 
imóvel será realizada mediante expedição de Mandado de Imissão na Posse que será expedido pelo M.M. Juízo 
Comitente, após o recolhimento das custas pelo arrematante, consoante o art. 903, § 3º, do Código de Processo Civil. 
SISTEMA - Os interessados em ofertar lances deverão se cadastrar previamente no site do Leiloeiro, aceitar os termos 
e condições informados e encaminhar cópias dos seguintes documentos: I – Pessoa Física: RG, CPF e comprovante 
de endereço (certidão de casamento se casado for); II – Pessoa Jurídica: Contrato Social, comprovante de endereço, 
documentos pessoais do sócio (RG e CPF) ou procuração com firma reconhecida da assinatura, ficando o cadastro 
sujeito à conferência de identidade em banco de dados oficiais. LANCES: Caso sejam ofertados lances nos 3 (três) 
minutos finais dos leilões, o sistema prorrogará a disputa por mais 3 (três) minutos para que todos os participantes 
tenham a oportunidade de enviar novos lances (arts. 11, 12 e 14 do Provimento 1625/2009 - CSM/TJSP, 21 e 22 da 
Resolução 236/2016 CNJ). Durante a alienação, os lanços deverão ser oferecidos diretamente no sistema e 
imediatamente divulgados on-line, de modo a viabilizar a preservação do tempo real das ofertas. Não serão admitidos 
lances remetidos via e-mail (Art. 15 do Prov. CSM n. 1625/2009). Não sendo efetuado o depósito da oferta, o Leiloeiro 
comunicará imediatamente o fato ao Juízo, informando também os lanços imediatamente anteriores para que sejam 
submetidos à apreciação do Juízo, sem prejuízo da aplicação de sanções legais (art. 897, do Código de Processo Civil 
e art. 21 do Provimento n° 1625/2009 CSM/TJSP). DÚVIDAS e ESCLARECIMENTOS: Serão obtidas através do site 
www.webleiloes.com.br e do telefone/WhatsApp (11) 3392-3446. CIENTIFICAÇÃO e PUBLICAÇÃO DO EDITAL: A 
publicação deste edital supre eventual insucesso nas notificações e/ou intimações pessoais de todos os interessados, 
ficando-os INTIMADOS, caso não sejam localizados, sendo que ainda, para fins do que disposto no art. 889, incisos I 
à VIII e parágrafo único, do CPC, ficam cientes da alienação as partes, seus respectivos cônjuges, interessados 
descritos acima ou não, não podendo alegar desconhecimento diante da publicidade em rede mundial de 
computadores. Este edital será publicado no sítio eletrônico www.tezaleiloes.com.br, conforme previsto no art. 887, 
§2°, do Código de Processo Civil – CPC. Será o presente Edital, por extrato, afixado e publicado na forma da Lei. Todo 
o procedimento é regido pelas normas e penas previstas no Código de Processo Civil, Código Penal, Resolução CNJ 
n° 236/2016, Decreto n° 16.548/1932, Provimento CSM/TJSP n° 1.625/2009 e demais normas aplicáveis, em especial 
no que diz respeito à inadimplência, desistência, tentativa de impedir ou atrapalhar o certame e reparação de danos. 
Piracicaba, 25 de fevereiro de 2021. MAURO ANTONINI - Juiz de Direito
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EDITAL DE PRAÇA - Processo nº 0005537-33.2018.8.26.0038 – Requerida: MARIA DAS NEVES 
DE ALMEIDA SANTOS (CPF nº 095.924.648-71); Interessadas: SAEMA - SERVIÇO DE ÁGUA E 
ESGOTO DO MUNICÍPIO DE ARARAS (CNPJ nº 44.699.908/0001-00); PREFEITURA MUNICI-
PAL DE ARARAS (CNPJ nº 44.215.846/0001-14) – Requerente: OLAVO BUENO DE MORAES 
JUNIOR (CPF nº 028.070.278-73). 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 corres-
ponderá a 50% (cinquenta por cento) do valor da avaliação judicial atualizada. BEM: Um lote de terreno, sob o n. 10 da 
quadra “M”, situado nesta cidade, município e comarca de Araras, Estado de São Paulo, no Jardim São João, com frentes 
para a Rua Piracicaba nº 845. Conforme consta na Avaliação, o terreno mede 289,50m2 e nele existe uma casa, com 
75,63m² de área construída, contendo: três dormitórios, lavabo, duas salas, banheiro social, cozinha convencional e duas 
vagas de garagem. Objeto da matrícula nº 3.670 do Cartório de Registro de Imóveis de Araras/SP. Para consultar o 
edital na íntegra e outras informações, acesse www.webleiloes.com.br. 
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EDITAL DE PRAÇA - Processo nº 0014810-16.2006.8.26.0019 – Executados: AUTO POSTO 
GALPÃO LTDA (CNPJ/MF Nº 50.112.481/0001-03) na figura de seus representantes le-
gais – Exequente: PETROSUL DISTRIBUIDORA TRANSPORTADORA E COMÉRCIO DE 
COMBUSTÍVEIS LTDA (CNPJ/MF Nº 00.175.884/0001-15) – Interessado: PREFEITURA 
MUNICIPAL DE AMERICANA. O 1º leilão terá início em 03/05/2021 a partir das 14h00min com 

encerramento às 14h00min em 06/05/2021 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 26/05/2021 a partir das 14h00min, com lances a 
partir de 80% (oitenta por cento) da avaliação atualizada. BEM: Lote 1.1 Terreno Urbano sem benfeitorias, com área 
total de 1.005,00 metros quadrados. Lote 1.2 Terreno urbano sem benfeitorias, com área total de 1.019,00 metros qua-
drados. Ambos os lotes situados no loteamento denominado “Remanso Azul”, em Americana. Objeto das Matrículas 
nºs 6021 e 6022, do Cartório de Registro de Imóveis de Americana/SP. Para consultar o edital na íntegra e outras 
informações, acesse www.webleiloes.com.br. 
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EDITAL DE PRAÇA - Processo nº 1000834-41.2020.8.26.0048 – Executado: ALBERTO 
ASSIS LEANDRO (CPF/MF Nº 323.276.858-00) – Exequente: CONDOMÍNIO RESIDENCIAL 
JERONIMO DE CAMARGO III (CNPJ/MF Nº 26.865.649/0001-69) – Interessados: CAIXA 
ECONÔMICA FEDERAL E PREFEITURA MUNICIPAL DE ATIBAIA. O 1º leilão terá início em 
03/05/2021 a partir das 14h00min com encerramento às 14h00min em 06/05/2021 com lances a 

partir do valor de avaliação atualizada. Caso não haja lance no 1º Leilão, seguirá sem interrupção o 2º leilão que se en-
cerrará em 26/05/2021 a partir das 14:00 horas, com lances a partir do somatório dos valores da Alienação Fiduciária 
e dos Débitos exequendos, atualizados até a data da arrematação. BEM: Direitos sobre apartamento com a área 
privativa de 45,570m², área comum total de 101,959m² e área total de 147,529m², situado a Estrada Municipal Nossa 
Senhora das Brotas, nº 1.555, Bairro de Caetetuba – Atibaia/SP. Objeto da nº 118.858, do Cartório de Registro 
de Imóveis de Atibaia/SP. Para consultar o edital na íntegra e outras informações, acesse www.webleiloes.com.br.
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EDITAL DE PRAÇA - Processo nº 1001355-86.2017.8.26.0566 – Executados: JOSÉ MARTINS 
DOS SANTOS JÚNIOR (CPF/MF Nº 292.187.368-09) E OUTRA – Exequente: CONDOMÍNIO 
SPAZIO MONT ROYAL (CNPJ/MF Nº 21.501.436/0001-34) – Interessado: CAIXA ECONÔMICA 
FEDERAL E PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS. O 1º leilão terá início em 

03/05/2021 a partir das 14h00min com encerramento às 14h00min em 06/05/2021 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 
26/05/2021 a partir das 14h00min, com lances a partir de 60% (sessenta por cento) da avaliação atualizada. BEM: 
Direitos sobre o Apartamento nº 303, do Bloco 30, localizado à Avenida Dr. Heitor José Reali, nº 1031 – São Carlos/SP, 
com área real total de 86.275m². Objeto da Matrícula nº 147.339, do Cartório de Registro de São Carlos/SP. Para 
consultar o edital na íntegra e outras informações, acesse www.webleiloes.com.br.
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EDITAL DE PRAÇA - Processo nº 1007692-53.2020.8.26.0189 – Requerido: CLEISSON JOSÉ 
DE CASTRO (CPF nº 181.477.358-47); Interessados: LIG BENS LOTEAMENTOS S/S LTDA 
ME (CNPJ nº 02.385.112/0001-33); PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDÓPOLIS (CNPJ 
nº 47.842.836/0001-05) – Requerente: ELAINE CRISTINA DREGOTTI GUIMARÃES (CPF nº 
205.445.198-33). 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 60% (sessenta por cento) do valor da avaliação judicial atualizada. BEM: Direitos do executado em 
relação ao terreno referente a PARTE A, com 125,00 metros quadrados, que corresponde à metade do terreno descrito 
a seguir: com 250,00 metros quadrados, constante do lote 13 (treze) da quadra Q, situado à Rua Rafael Chiarelo, 820, 
Jardim Morada do Sol, Fernandópolis/SP, objeto da matrícula nº 40.499 do Cartório de Registro de Imóveis de 
Fernandópolis/SP. Para consultar o edital na íntegra e outras informações, acesse www.webleiloes.com.br.
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EDITAL DE PRAÇA - Processo nº 1009116-82.2015.8.26.0003 – Executado: REGINA MARCIA 
DE SOUZA DE LIMA (CPF/MF Nº 912.509.197-20) – Exequente: JOÃO MARIA DE LIMA (CPF/
MF Nº 782.877.747-72) – Interessado: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO. O 1º leilão 
terá início em 03/05/2021 a partir das 14h00min com encerramento às 14h00min em 06/05/2021 

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 26/05/2021 a partir das 14h00min, com lances a partir de 80% (oitenta por cento) da 
avaliação atualizada. BEM: Uma casa e seu respectivo terreno, situados à rua Ática, nº 266, subdistrito Ibirapuera, 
com área de 153,984 metros quadrados. Objeto da Matrícula nº 143.052, do Cartório 15º de Registro de Imóveis 
de São Paulo Capital/SP. Para consultar o edital na íntegra e outras informações, acesse www.webleiloes.com.br. 
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EDITAL DE PRAÇA - Processo nº 1010576-28.2016.8.26.0405 – Executados: VANUZA MARIA 
PEIXOTO ALENCAR (CPF/MF Nº 188.967.058-86) E AURICÉLIO PEIXOTO FERREIRA 
ALENCAR (CPF/MF Nº 152.640.978-01) – Exequente: CONDOMÍNIO RESIDENCIAL FIT 
NOVO OSASCO (CNPJ/MF Nº 16.658.016/0001-26) – Interessados: CAIXA ECONÔMICA 
FEDERAL E PREFEITURA MUNICIPAL DE OSASCO. O 1º leilão terá início em 03/05/2021 a 

partir das 14h00min com encerramento às 14h00min em 06/05/2021 com lances a partir do valor de avaliação atuali-
zada. Caso não haja lance no 1º Leilão, seguirá sem interrupção o 2º leilão que se encerrará em 26/05/2021 a partir 
das 14h00min, com lances a partir de 50% (cinquenta por cento) da avaliação atualizada. BEM: Direitos oriundos do 
Instrumento Particular de Compromisso de Venda e Compra sobre o apartamento contendo a área privativa total de 
50,1500m², área de uso comum de 45,6276m² (já incluído o direito ao uso de 1 vaga indeterminada, localizada na ga-
ragem coletiva do condomínio), área total de 95,7776m². Objeto da Matrícula nº 95.401, do 1º Cartório de Registro 
de Imóveis de Osasco/SP. Para consultar o edital na íntegra e outras informações, acesse www.webleiloes.com.br. 
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EDITAL DE PRAÇA - Processo 1019420-83.2014.8.26.0001 – Executados: ALEXANDRE 
LUIZ GIORDANO (CPF nº 224.016.628-20); JULIANA MECENERO (CPF nº 184.099.948-
95); e da terceira interessada SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (CNPJ nº 
00.394.460/0058-87) – Exequente: CLÁUDIA ROSSANA GANTZEL. A 1ª PRAÇA terá início em 
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. Valor mínimo para venda 75% (setenta e cinco por cento) da avaliação. BEM: Direitos que o 
executado possui sobre UMA GLEBA DE TERRAS designada por AREA “B”, terreno possui uma área de 42.815,14m2 
(8,5 hectares), denominado “Sítio Fazendinha”, sendo classificado pelo Perito Avaliador como “SITUAÇÃO ÓTIMA”., 
Objeto de matrícula sob o nº 34.427 no 1º Cartório de Registro de Imóveis de Mairiporã. Para consultar o edital 
na íntegra e outras informações, acesse www.webleiloes.com.br. 
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EDITAL DE LEILÃO BEM MÓVEL | Comitente vendedor: SATO LEILOES – 
(11)4223-4343 – www.satoleiloes.com.br - LEILÃO – Comitente vendedor: 
TreeNutry Alimentos LTDA - CNPJ sob no 02.709.588/0001-82. O leilão será 

realizado 06 de Maio de 2021, às 16:00. EDITAL COMPLETO, CONDIÇOES DE VENDA E 
PARTICIPAÇÃO DESTE LEILÃO ESTÃO DISPONÍVEIS EM NOSSO SITE 

WWW.SATOLEILOES.COM.BR. Leiloeira Oficial Sra. Tatiana Hisa Sato - JUCESP nº 817.

EDITAL DE 1º e 2º LEILÕES PÚBLICOS EXTRAJUDICIAIS E INTIMAÇÃO DAS DATAS 
DOS LEILÕES – ONLINE E PRESENCIAL - Local do Leilão - Travessa Comandante 
Salgado, 75 – Fundação – São Caetano do Sul – SP e online no site 
www.satoleiloes.com.br. TATIANA HISA SATO, Leiloeira Oficial – mat. Jucesp nº 

817, autorizada por GMG EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA – CNPJ: 
11.051.202/0001-89, venderá em 1º e 2º Público Leilão Extrajudicial – art.26, 27 e § da Lei Fed. Nº 
9.514/97 e suas alterações, o IMÓVEL: A sala nº 1227, localizada no 12º pavimento do 
“Condomínio The Blue O¤cemall”, situado na Avenida Senador Feijó nº 686 em Santos/SP, possui 
uma área útil de 42,00m², área de uso comum de 39,110m², perfazendo a área total de 81,110m². 
A esta sala corresponde o direito ao uso de 01 vaga de garagem. Av.03 – M. 52.855. Data: 
02/08/16: Procedo esta averbação para ficar constando que o imóvel desta matrícula, 
encontra-se cadastrado na Prefeitura Municipal de Santos sob nº 46.047.008.289. Matrícula nº 
52.855 – 3º Oficial de Registro de Imóveis de Santos/SP.  1º LEILÃO 26/04/2021 às 09h30 - 
VALOR: R$ 402.272,81. 2º LEILÃO 11/05/2021 às 09h30 - VALOR: R$ 315.967,56. Encargos do 
arrematante: pagto. à vista do valor do arremate e 5% de comissão da leiloeira; emissão de 
matrícula, certidões (inclusive das Credoras) para lavratura e registro da escritura; ITBI e despesas 
com escritura/registro; despesas a partir da data da arrematação; desocupação do imóvel. Venda 
ad corpus. Consolidação da Propriedade em 23/11/2020. O Fiduciante - W&A TRAFFIC CARGO 
LTDA CNPJ 00.948.597/0001-09 – comunicado das datas dos leilões, também pelo presente 
edital, para o exercício da preferência. Os interessados deverão tomar conhecimento do Edital 
completo, disponível no portal da Sato Leilões - www.satoleiloes.com.br | (11) 4223-4343.

HOMOLOGAÇÃO DO RESULTADO 
FINAL

Função: FISIOTERAPEUTA
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO – 

EDITAL Nº 002/2021
  
O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE 
SAÚDE DO VALE DO RIBEIRA E LITO-
RAL SUL – CONSAÚDE, no uso das atri-
buições que lhe são conferidas pela legis-
lação vigente, torna pública a Homologação 
do Resultado Final, para a Função de: Fi-
sioterapeuta, referente ao Processo Seleti-
vo Simplifi cado Edital nº 002/2021. 

FAZ SABER que verifi cada a conclusão dos 
trabalhos de realização do Processo Sele-
tivo, e ainda certifi cado de que decorridos 
os prazos legais, não existem recursos pen-
dentes para a Função acima referida. 

A lista de Resultado Final para as Funções 
homologadas está relacionada contendo: 
Função; Nome do Candidato; Número do 
Documento de Identidade; Data de Nas-
cimento e Pontuação por Tempo de Expe-
riência/Título e Classifi cação Final, tudo em 
conformidade com o disposto no Edital nº 
002/2021. 

Para que surtam os efeitos legais e que nin-
guém alegue desconhecimento, publica a 
presente HOMOLOGAÇÃO 

Pariquera-Açu/SP, 15 de abril de 2021.
LEIRI CRISTINA KOZIKOSKI DE MELLO

CONSÓRCIO 
INTERMUNICIPAL DE 
SAÚDE DO VALE DO 

RIBEIRA E LITORAL SUL 

CONVOCAÇÃO

O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL 
DE SAÚDE DO VALE DO RIBEIRA E 
LITORAL SUL – CONSAÚDE, através 
do Serviço de Pessoal, CONVOCA os 
candidatos habilitados no Processo Seletivo 
Simplifi cado nº 004/2019 - CONSAÚDE, 
conforme abaixo relacionados, a 
comparecer em data e local mencionado, 
a fi m de manifestarem interesse pela vaga 
oferecida.
O candidato deverá comparecer no horário 
estabelecido neste Edital, munido de 
documento de Identidade e Carteira de 
Trabalho e Previdência Social.

RELAÇÃO DOS CANDIDATOS 
CONVOCADOS

ESQUEMA DE CONVOCAÇÃO

LOCAL: HOSPITAL REGIONAL DR. 
LEOPOLDO BEVILACQUA-CONSAÚDE

ENDEREÇO: Rua dos Expedicionários, 
nº 140 – Centro – Pariquera-Açu – SP.

DATA: 19 a 20 de abril de 2021 e de 22 a 
23 de abril de 2021

HORÁRIO:  das 09:00 h às 15:00 h

OFICIAL ADMINISTRATIVO
CLASSIFICAÇÃO – NOME

29º RAYSSA ADRIELLE DE AGUIAR 
PEREIRA

30º MATHEUS EDUARDO DE PONTES 
PEREIRA 

31º LINDA MARALINA DA SILVA 
OLIVEIRA 

32º ANDRÉ MACIEL PASQUINI 
MARTINELLI

33º SORAYA SILVA PAES LEME
34º KARINE PIRES HOLOWATY 
35º JAQUELINE BARBOSA MOREIRA
36º ANADISON DA SILVA VEIGA

Pariquera-Açu, 15 de abril de 2021.

JOSÉ ANTONIO ANTOSCZEZEM
 Diretor Superintendente-CONSAÚDE

CONSÓRCIO 
INTERMUNICIPAL DE 
SAÚDE DO VALE DO 

RIBEIRA E LITORAL SUL 

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Objeto: Aquisição de caixa hermética especial para CFTV, através do 
Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 12 
(doze) meses, 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 29 de abril de 2021, às 09:00 horas. 
Maiores informações, no Departamento de Licitações, através do telefone nº 
(19) 3834-9087 / (19) 3834-9085.

INDAIATUBA, 15 DE ABRIL DE 2021
NILSON ALCIDES GASPAR

PREFEITO MUNICIPAL

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 029/2021 - EDITAL N° 062/2021

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

EDITAL DE PRAÇA JUDICIAL - VERSÃO RESUMIDA PARA PUBLICAÇÃO Art. 887, § 3º/CPC
EDITAL DE PRAÇA JUDICIAL ONLINE. Dora Plat - Leiloeira Oficial - JUCESP 744. 2ª VARA CÍVEL DO FORO REGIONAL 
DE NOSSA SENHORA DO Ó. Processo: nº 0002036-28.2018.8.26.0020. Executados: requerido(s) MONICA REGINA 
CARABOLANTE TRAVITZKY - Casarão c/ 662,00m² de área, Pirituba/SP. Rua Doutor João Batista de Bernardes Lima, 
nº773, São Paulo/SP - Contribuinte nº 07817700486. Descrição completa na Matrícula nº 95.357 do 16º CRI de São 
Paulo/SP. Lance mínimo na 1ª praça: R$ 2.751.058,75 - Lance mínimo na 2ª praça: R$ 1.375.529,37 (50% do valor de 
avaliação) (sujeitos à atualização). DATAS DAS PRAÇAS - 1ª Praça começa em 30/04/2021 às 13h10min, e termina 
em 03/05/2021 às 13h10min; 2ª Praça começa em 03/05/2021 às 13h10min, e termina em 24/05/2021 às 13h10min.  
Ficam os requerido(s) MONICA REGINA CARABOLANTE TRAVITZKY, bem como seu cônjuge, se casado(a)(s) for(em), 
, terceiro(a) interessado MUNICÍPIO DE SÃO PAULO e demais interessados, INTIMADOS das designações supra, caso 
não seja(m) localizado(a)(s) para a intimação pessoal, bem como da Penhora realizada em 21/06/2013.

 

  

EDITAL DE PRAÇA JUDICIAL ONLINE. Dora Plat - Leiloeira Oficial - JUCESP 744. 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE 
IBIÚNA/SP. Processo: nº 0000145-94.2018.8.26.0238. Executado: LUDGÉRIO DEMÉTRIO VIEIRA JUNIOR - Veículo 
Peugeot/206 14 Presenc, fabricação/modelo 2004, cor cinza, combustível gasolina, placas DOT-5084 - São Paulo/SP, 
RENAVAM 00827897391 e chassi 9362AKFW94B020539. Visitação: Rua João Vieira Ribeiro nº 261, Centro, Ibiúna/SP 
- Lance mínimo no 1º leilão: R$ 8.773,00 - Lance mínimo no 2º leilão: R$ 4.386,50 (50% do valor de avaliação) (sujeitos 
à atualização). DATAS DOS LEILÕES - 1º Leilão começa em 14/05/2021 às 14h40min, e termina em 17/05/2021 às 
14h40min; 2º Leilão começa em 17/05/2021 às 14h41min, e termina em 07/06/2021 às 14h40min. Fica o executado 
LUDGÉRIO DEMÉTRIO VIEIRA JUNIOR, seu cônjuge se casado for e demais interessados, INTIMADOS das 
designações supra, caso não seja(m) localizado(a)(s) para a intimação pessoal, bem como da Penhora realizada em 
06/03/2020. 
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EDITAL DE LEILÃO JUDICIAL ONLINE. Dora Plat - Leiloeira Oficial - JUCESP 744. 2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE 
OSASCO/SP. Processo: nº 0001641-74.2020.8.26.0405. Executada: AUTO MOTO ESCOLA FOX LTDA ME - Veículo 
marca GM, modelo Celta 4p Spirit, Ano/Modelo fabricação 2010/2011, placas ERY-7340, Chassi 9BGRX48F0BG165177. 
O veículo se encontra com o motor danificado, com pneu do lado direito da frente desmontado, apoiado em cavalete. 
VISITAÇÃO: Rua Ângelo Jane nº 187, Bairro Bussocaba, Osasco/SP, Cep: 06056-150. Lance mínimo no 1º leilão: R$ 
10.000,00 - Lance mínimo no 2º leilão: R$ 5.000,00 (50%  do valor de avaliação) (sujeitos à atualização). DATAS DOS 
LEILÕES - 1º Leilão começa em 04/06/2021 às 10h00min, e termina em 07/06/2021 às 10h00min; 2º Leilão começa em 
07/06/2021 às 10h01min, e termina em 28/06/2021 às 10h00min.Fica a executada AUTO MOTO ESCOLA FOX LTDA ME, 
na pessoa de seu representante legal 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. 
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EDITAL DE PRAÇA JUDICIAL ONLINE. Dora Plat - Leiloeira Oficial - JUCESP 744. 2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE 
PRAIA GRANDE/SP. Processo: nº 0003862-76.2018.8.26.0477. Executado: A.M. JAUKER DE FIGUEIREDO ME, JOSÉ 
PEREIRA FIGUEIREDO JUNIOR - Apartamento com a área útil de 57,50500m² do Residencial Antonio Matheus, situado 
na Avenida Marechal Mallet nº 1.767, Canto do Forte, Praia Grande/SP - Contribuinte nº 2.01.20.016.020.0031-6. 
Descrição completa na Matrícula nº 130.240 do 1ª CRI de Praia Grande/SP. Lance mínimo na 1ª praça: R$ 216.301,47 - 
Lance mínimo na 2ª praça: R$ 129.780,89 (60%  do valor de avaliação) (sujeitos à atualização). DATAS DAS PRAÇAS - 
1ª Praça começa em 18/05/2021 às 11h20min, e termina em 21/05/2021 às 11h20min; 2ª Praça começa em 21/05/2021 
às 11h21min, e termina em 10/06/2021 às 11h20min.Ficam os executados A.M. JAUKER DE FIGUEIREDO ME, na pessoa 
de seu representante legal AELIEN MARIE JAUKER FIGUEIREDO, JOSÉ PEREIRA FIGUEIREDO JUNIOR, seu cônjuge 
e coproprietária AELIEN MARIE JAUKER FIGUEIREDO, a credora tributária PREFEITURA MUNICIPAL DE PRAIA 
GRANDE e demais interessados, INTIMADOS das designações supra, caso não seja(m) localizado(a)(s) para a intimação 
pessoal, bem como da Penhora realizada em 28/03/2020. 
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EDITAL DE LEILÃO JUDICIAL ONLINE. Dora Plat - Leiloeira Oficial - JUCESP 744. 5ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE 
OSASCO/SP. Processo: nº 0009084-76.2020.8.26.0405. Executado: JAMIR MENANDRO FRANCISCO - Automóvel 
marca Ford, modelo Fiesta Sedan 1.6 Flex, ano de fabricação 2007, ano do modelo 2008, placas GAB-8936/SP. 
VISITAÇÃO: Rua Goiás nº 437, Bairro Distrito Industrial Cohab, Álvares Florence/SP, Cep: 15540-000 - Lance mínimo no 
1º leilão: R$ 19.406,90 - Lance mínimo no 2º leilão: R$ 9.703,45 (50% do valor de avaliação) (sujeitos à atualização). 
DATAS DOS LEILÕES - 1º Leilão começa em 01/06/2021 às 11h10min, e termina em 04/06/2021 às 11h10min; 2º 
Leilão começa em 04/06/2021 às 11h11min, e termina em 24/06/2021 às 11h10min.  Fica o executado JAMIR 
MENANDRO FRANCISCO, seu cônjuge se casado for e demais interessados, INTIMADOS das designações supra, caso 
não seja(m) localizado(a)(s) para a intimação pessoal, bem como da Penhora realizada em 11/02/2021. 
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EDITAL DE PRAÇA JUDICIAL ONLINE. Dora Plat - Leiloeira Oficial - JUCESP 744. 4ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE 
GUARUJÁ/SP. Processo: nº 0009232-90.2016.8.26.0223. Executados: JOSE CARLOS SIMÕES, ROSELI ALVES 
SIMÕES - DIREITOS SOBRE A PROPRIEDADE - Imóvel situado à Rua Hermínio Amado nº 187 - atual nº 205, com área 
total de 1.022,12m², do Loteamento Jardim Acapulco II, Guarujá/SP - Contribuinte nº 3.1071.015.000. Descrição completa 
na Matrícula nº 88.290 do 1ª CRI de Guarujá/SP.Lance mínimo na 1ª praça: R$ 3.590.240,50 - Lance mínimo na 2ª praça: 
R$ 1.795.120,25 (50% do valor de avaliação) (sujeitos à atualização). DATAS DAS PRAÇAS - 1ª Praça começa em 
07/05/2021 às 10h50min, e termina em 10/05/2021 às 10h50min; 2ª Praça começa em 10/05/2021 às 10h51min, e 
termina em 31/05/2021 às 10h50min. Ficam os executados JOSE CARLOS SIMÕES, seu cônjuge ROSELI ALVES 
SIMÕES, os titulares do domínio NIVALDO PAVAN, seu cônjuge OLGA LUCIA ZARDETTO PAVAN, a credora tributária 
PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJÁ e demais interessados, INTIMADOS das designações supra, caso não seja(m) 
localizado(a)(s) para a intimação pessoal, bem como da Penhora realizada em 27/03/2019. 

 

 

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

 

 

  

EDITAL DE PRAÇA JUDICIAL ONLINE. Dora Plat - Leiloeira Oficial - JUCESP 744. 16ª VARA CÍVEL DO FÓRUM 
CENTRAL DA CAPITAL/SP. Processo: nº 0017566-89.2019.8.26.0100. Executado: LEONIDAS JOAQUIM MOREIRA - 
Lote de Terreno nº 03 da quadra FY com a área de 450,00m², do loteamento Terras de Santa Cristina - Gleba VI, situado 
no município de Paranapanema, Comarca de Avaré/SP. Descrição completa na Matrícula nº 47.718 do 1ª CRI de 
Avaré/SP. Lance mínimo na 1ª praça: R$ 80.466,61 - Lance mínimo na 2ª praça: R$ 48.279,96 (60% do valor de avaliação) 
(sujeitos à atualização). DATAS DAS PRAÇAS - 1ª Praça começa em 03/05/2021 às 10h30min, e termina em 06/05/2021 
às 10h30min; 2ª Praça começa em 06/05/2021 às 10h31min, e termina em 27/05/2021 às 10h30min.Fica o executado 
LEONIDAS JOAQUIM MOREIRA, seu cônjuge e coproprietária DERÇA DE CAMARGO MOREIRA e demais interessados, 
INTIMADOS das designações supra, caso não seja(m) localizado(a)(s) para a intimação pessoal, bem como da Penhora 
realizada em 23/03/2020. 
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EDITAL DE PRAÇA JUDICIAL ONLINE. Dora Plat - Leiloeira Oficial - JUCESP 744. 1ª VARA CÍVEL DO FORO REGIONAL 
DO BUTANTÃ/SP. Processo: nº 1033253-60.2017.8.26.0100. Executados: JOAO LUIZ MASCOLO, MONICA DE C. 
PENTEADO MASCOLO - DIREITOS DO COMPROMISSÁRIO COMPRADOR - Apartamento Duplex com área privativa 
de 240,30m² do Edifício dos Pinheiros - Bloco A, integrante do Condomínio do Bosque, situado à Rua Doutor Armando 
Franco Soares Caiuby nº 230, Parque Bairro Morumbi, São Paulo/SP - Contribuinte nº 171.175.0043-2. Descrição 
completa na Matrícula nº 134.360 do 18º CRI de São Paulo/SP. Lance mínimo na praça única: R$ 543.491,87 (50% do 
valor da avaliação) (sujeitos à atualização). DATA DA PRAÇA - começa em 11/05/2021 às 10h40min, e termina em 
10/06/2021 às 10h40min. Ficam os executados JOAO LUIZ MASCOLO, seu cônjuge MONICA DE C. PENTEADO 
MASCOLO, a promitente vendedora RICCI E ASSOCIADOS ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA, o credor hipotecário 
BANCO DE CRÉDITO NACIONAL S/A (BANCO BRADESCO S/A) e demais interessados, INTIMADOS das designações 
supra, caso não seja(m) localizado(a)(s) para a intimação pessoal, bem como da Penhora realizada em 25/10/2018. 
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EDITAL DE PRAÇA JUDICIAL ONLINE. Dora Plat - Leiloeira Oficial - JUCESP 744. 5ª VARA CÍVEL DO FORO REGIONAL 
DE SANTO AMARO/SP. Processo: nº 1059062-55.2017.8.26.0002. Executadas: ANA PAULA SALDANHA DE SOUZA, J 
FERNANDES CONSTRUTORA LTDA - DIREITOS DO COMPROMISSÁRIO COMPRADOR - Apartamento com a área 
privativa de 183,360m² do Edifício Las Almansas, situado à Rua Almansa nº 141, Vila Andrade, São Paulo/SP - Contribuinte 
nº 301.047.0154-1. Descrição completa na Matrícula nº 375.635 do 11º CRI de São Paulo/SP. Lance mínimo na 1ª praça: 
R$ 993.122,44 - Lance mínimo na 2ª praça: R$ 496.561,22 (50% do valor de avaliação) (sujeitos à atualização). DATAS 
DAS PRAÇAS - 1ª Praça começa em 21/05/2021 às 11h30min, e termina em 25/05/2021 às 11h30min; 2ª Praça começa 
em 25/05/2021 às 11h31min, e termina em 14/06/2021 às 11h30min. Fica a executada e possuidora ANA PAULA 
SALDANHA DE SOUZA, seu cônjuge se casada for, a executada e compromissária vendedora J FERNANDES 
CONSTRUTORA LTDA, na pessoa de seu representante legal, a credora tributária PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE 
SÃO PAULO e demais interessados, INTIMADOS das designações supra, caso não seja(m) localizado(a)(s) para a 
intimação pessoal, bem como da Penhora realizada em 26/04/2019. 
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Edital de Convocação – Assembleia Geral Extraordinária
O Sintesp – Sindicato dos Técnicos de Segurança do Trabalho no Estado de São Paulo, vem pelo presente, convocar V.Sa. a
participar da Assembléia Geral Extraordinária da categoria a ser realizada na data de 22/04/2021, sempre às 14:00 hs. (em primeira
convocação) e às 15:00 horas (em segunda convocação), para participarem virtualmente, em caráter excepcional diante da atual
situação decorrente da pandemia do novo coronavírus (COVID-19) e das restrições impostas ou recomendadas pelas autoridades com relação
a reuniões de pessoas, com base Artigo 31ª, parágrafo único do Estatuto da Entidade, com qualquer número de presentes/conectados, transmitida
ao vivo através do aplicativo que será amplamente divulgado para os interessados e estará disponibilizado através de um link na página oficial
do SINTESP – SP, assim todos poderão participar online. A assembleia irá discutir as seguintes propostas – ORDEM DO DIA: a) Discussão
e aprovação da pauta de reivindicações da categoria para Convenção ou Dissídio Coletivo de Trabalho na Data Base de 1º de Maio/2021; b)
outorga de poderes à Diretoria da Entidade, para que negocie e firme Acordo ou Convenção Coletiva de Trabalho e ou suscite Dissídio Coletivo
de Trabalho de natureza econômica; c) Aprovação e Ratificação da Contribuição assistencial e/ou confederativa; Fica convocada a assembleia
em caráter permanente e itinerante para que a categoria profissional possa apresentar suas reivindicações que serão discutidas e inseridas na
Pauta de Reivindicação, acompanhada de lista de presença. As deliberações das Assembléias surtirão efeitos para toda a categoria profissional do
Técnico de Segurança do Trabalho em todo o Estado de São Paulo. São Paulo, 16 de abril de 2021.Valdizar Albuquerque da Silva – Presidente.

 
 
 
 
 

 

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 30 DIAS. PROCESSO Nº 1000404-67.2019.8.26.0099. O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito da 3ª Vara Cível, do Foro de Bragança Paulista, Estado de São Paulo, Dr(a). Lucas Pereira Moraes Garcia, 
na forma da Lei, etc. FAZ SABER a Daisy Gonçalves de Aguiar, RG. nº 49.551.117-29 e CPF/MF n.º 396.593.408-
26, que lhe foi proposta uma ação de Execução de Título Extrajudicial por parte de Casa de Nossa Senhora da 
Paz ASF, objetivando em síntese o recebimento da quantia de R$ 7.253,43 (janeiro/2019), devidamente 
atualizado. Estando a executada em lugar ignorado, foi determinada a sua CITAÇÃO por EDITAL para pagar o 
débito no prazo de 03 dias (art. 829, CPC), hipótese em que os honorários fixados serão reduzidos pela metade 
(art. 827, § 1º, CPC), ou requerer o parcelamento nos termos do art. 916 do CPC, (comprovando, no prazo 
para embargos, o depósito de 30% do crédito exequendo, inclusive custas processuais e honorários 
advocatícios, e pugnado pelo pagamento do saldo em 06 parcelas mensais acrescidas de correção monetária 
e juros de 1% (um por cento) ao mês. Sob pena de penhora e avaliação de bens. Decorridos os prazos acima 
consignados, no silencio, será nomeado curador especial e dado regular prosseguimento ao feito. Será o 
presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade 
de Bragança Paulista, aos 17 de março de 2021. 

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS.PROCESSO Nº 1017781-70.2018.8.26.0007 O(A) MM. 
Juiz(a) de Direito da 3ª Vara Cível, do Foro Regional VII - Itaquera, Estado de SãoPaulo, Dr(a). Celso 
Maziteli Neto, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) a LORANNA DE SOUZA SOARES, RG nº 
49.324.058-5 e do CPF/MF nº 375.288.428-26, que SECID – SOCIEDADE EDUCACIONAL CIDADE 
DE SÃO PAULO LTDA., lhe ajuizou ação de Cobrança, Procedimento Comum, objetivando a quantia 
de R$ 2.121,85 (dois mil e cento e vinte e um reais e oitenta e cinco centavos), atualizado até o mês 
de Agosto de 2018, referente ao Contrato de Prestação de Serviços Educacionais, curso de GESTÃO 
DE RECURSOS HUMANOS e recebeu o CA nº 1404004-2, não cumprindo com os pagamentosdos 
meses: MARÇO, ABRIL, MAIO E JUNHO ano letivo 2014. Estando a requerida em lugarignorado, foi 
deferida a citação por edital, para que em 15 dias, a fluir dos 20 dias supra, ofereçacontestação, sob 
pena de presumirem-se como verdadeiros os fatos alegados. Não sendocontestada a ação, o réu será 
considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Seráo presente edital, por extrato, 
afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passadonesta cidade de São Paulo, aos 27 
de janeiro de 2021. 

A leitura 
na medida 
certa.

ANUNCIE: 
11. 3729-6600

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1022143-58.2017.8.26.0005 O(A) MM. 
Juiz(a) de Direito da 1ª Vara Cível, do Foro Regional V - São Miguel Paulista, Estado de São Paulo, 
Dr(a). LUCILIA ALCIONE PRATA, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) ANDERSON SILVA DO 
NASCIMENTO, RG 45.436.146-4, CPF227.961.638-65, em São Paulo Capital - SP, que lhe foi proposta 
uma ação de Procedimento Comum Cível por parte de CRUZEIRO DO SUL EDUCACIONAL S/A, 
alegando em síntese: recebimento de R$ 3.031,00 (atualizado até setembro/2017), referente as 
mensalidades não pagas de março, abril, maio e junho/2013, do contrato nº CA 71327 da prestação de 
serviços educacionais do Curso de Direito - Bacharelado. 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, publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado 
nesta cidade de São Paulo, aos 01 de dezembro de 2020. 
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 A O presidente do BC (Ban-
co Central), Roberto Campos 
Neto, afirmou que o Pix, ser-
viço de pagamentos instantâ-
neos brasileiro, poderá evoluir 
para outras funcionalidades e 
eventualmente se tornar uma 
espécie de identidade digital.

“A gente entende que pode 
expandir isso [o Pix] para me-
lhorar ainda mais a qualidade 
de vida das pessoas com servi-
ços públicos e eventualmente 
até se tornando uma identi-
dade digital, como foi feito na 
Índia”, disse durante evento 
virtual promovido pela Em-
baixada da Índia nesta quar-
ta-feira (14).

“O projeto pode ter outras 
dimensões. Temos desenvol-
vido novas funcionalidades 
no Pix que vêm da interação 
com a sociedade, de enten-
der as demandas. Podemos 
expandir a plataforma para 
ter maior ganho de eficiên-
cia”, completou.

O BC não detalhou como 
seria a identidade digital vin-
culada ao Pix e se poderia 
substituir o documento ofi-
cial.

Segundo ele, rápida ade-
são das pessoas ao sistema de 

pagamentos instantâneos foi 
uma surpresa.

“Esperávamos algo como 
20 milhões em seis meses e 
isso foi feito em poucos dias. 
Hoje temos 206 milhões de 
chaves [no Pix]”, afirmou.

Campos Neto ressaltou ain-
da que a digitalização pode tor-
nar serviços públicos mais efi-
cientes e menos burocráticos.

Para Campos Neto, o movi-
mento começou nos meios de 
pagamentos, mas pode evo-
luir para novos modelos de 
negócios e para a prestação 
de serviços, inclusive públicos.

“Isso pode evoluir para ser 
um modelo de prestação de 
serviços do governo, no qual 
se presta mais serviços de for-
ma digital, mais barata e com 
menos burocracia. As pessoas 
podem contratar serviços, 
abrir contras, pedir recursos 
e outras coisas do dia a dia”, 
avaliou.

Ele afirmou também a au-
toridade ainda acerta “peque-
nos detalhes” de como será a 
moeda digital brasileira. Estão 
em discussão, destacou, se ela 
será remunerada e rastreável, 
bem como se o BC será o úni-
co emissor. (FP)

Pix poderá se tornar 
identidade digital

 D Os acordos da varejista 
desde o ano passado 
incluem a incorporação 
de companhias com 
atividades em que a relação 
com o varejo eletrônico é 
mais evidente

Ale Vianna/Brazil Photo Press/Folhapress

A compra da empresa de conteúdo Jo-
vem Nerd pelo Magazine Luiza, anun-
ciada nesta quarta-feira (14), é a 17ª de 
uma série de aquisições pela empresa 
de varejo em áreas diversificadas desde 

o início de 2020.
Esse movimento tem como ponto de chega-

da a criação de um superapp brasileiro. O termo 
faz referência a plataformas presentes no mercado 
chinês que reúnem em um só aplicativo serviços 
variados, como rede social, transações financeiras, 
compras, contratação de serviços e conteúdo.

Os acordos da varejista desde o ano passado in-
cluem a incorporação de companhias com ativida-

des em que a relação com o varejo eletrônico é 
mais evidente, como a Estante 
Virtual (comércio de livros), lo-
gística (Sinclog) e infraestrutu-
ra de comércio eletrônico (Vip-
Commerce).

O Magalu também fechou 
negócios em áreas que vão além 
de sua atividade principal. Na 
área de conteúdo, além do Jo-
vem Nerd, adquiriu as empresas 

Canaltech (tecnologia) e a Steal The Look (moda).
Ainda se aproximou do mercado de delivery de 

comida, com a startup Aiqfome, de cursos para a área 
de tecnologia, junto à ComSchool, e de serviços finan-
ceiros, após negociação com a Hub Prepaid -de servi-
ços de conta digital e cartão pré-pago-, cuja aprovação 
da compra foi dada nesta quarta pelo Cade (Conselho 
Administrativo de Defesa Econômica), apesar de ob-
jeções apresentadas pelo concorrente Mercado Livre.

Ana Paula Tozzi, da AGR Consultores, diz que a 
criação do superapp dá ao consumidor uma expe-
riência de compra sem qualquer obstáculo. Nesses 
serviços, ele pode, por exemplo, estar trocando men-
sagens em uma rede social e, com poucos toques, 
comprar uma coleira em anúncio que apareceu ali.

Para Tozzi, a compra de startups permite agili-
zar o desenvolvimento dessas várias camadas do 
superapp. Além disso, o Brasil tem produzido em-
presas de tecnologia iniciantes em grande volu-
me e qualidade, na avaliação da especialista. “Uma 
aquisição dessas é como iniciar a maratona no qui-
lômetro 21”, diz.

Por outro lado, ela ressalva que faz parte do pro-
cesso de inovação que uma parte das iniciativas dê er-
rado. “Não existe inovação sem alguma perda.” (FP)

Magazine Luiza compra 
empresas em série para 
criar superapp

O Magalu também 
fechou negócios 
em áreas que 
vão além de 
sua atividade 
principal. Na 
área de conteúdo, 
além do Jovem 
Nerd, adquiriu 
as empresas 
Canaltech e a Steal 
The Look

Fique 
ligado  

 D Será o terceiro ano seguido que o piso nacional não terá 
aumento acima da infl ação, mantendo o plano do governo 

MARCELLO CASAL JR/AGÊNCIA BRASIL

Governo 
prevê salário 
mínimo 
de R$ 1.147
ALTERAÇÃO. O reajuste, segundo a previsão 
do Ministério da Economia, será de 4,3%, 
sem ganho real aos trabalhadores

No projeto que estabelece as 
diretrizes para o Orçamen-
to de 2022, que será envia-
do ao Congresso até esta 
quinta-feira (15), o governo 

definiu que o salário mínimo deverá ser 
reajustado de R$ 1.100 para R$ 1.147 em 
janeiro.

O reajuste, segundo a previsão do 
Ministério da Economia, será de 4,3%, 
sem ganho real aos trabalhadores. De 
acordo com um membro da pasta que 
participa da elaboração do texto, o au-
mento refletirá apenas a projeção do 
INPC (Índice Nacional de Preços ao Con-
sumidor) para 2021.

Será o terceiro ano seguido que o 
piso nacional não terá aumento acima 
da inflação, mantendo o plano do go-
verno Jair Bolsonaro (sem partido), que 
acabou com a política de ganhos reais 
que vigorou no Brasil por mais de duas 
décadas.

O projeto, que ainda passa por finali-
zação no governo e pode sofrer ajustes, 
é a primeira etapa para a construção do 
Orçamento e dá as bases para as contas 
de 2022, ano eleitoral. O prazo definido 
em lei para envio do texto ao Congresso 

se encerra em 15 de abril.
A estimativa da LDO (Lei de Diretri-

zes Orçamentárias) para o salário míni-
mo pode ser alterada ao longo da trami-
tação do projeto no Legislativo. O novo 
valor só entrará em vigor depois que o 
presidente da República assinar um de-
creto formalizando o cálculo.

A depender da inflação, que dá si-
nais de aceleração, o governo terá que 
prever um reajuste do piso salarial aci-
ma de 4,3%.

Outro fator que deve influenciar o 
valor final é um aumento retroativo de 
aproximadamente R$ 2 que Bolsona-
ro deixou de conceder em 2021. Com 
a alta inesperada dos preços no fim de 
2020, o governo corrigiu o salário míni-
mo para R$ 1.100, mas, de acordo com a 
inflação oficial divulgada apenas em ja-
neiro de 2021, o piso deveria ter subido 
para R$ 1.102.

Em janeiro, o IBGE informou que 
o INPC consolidado de 2020 ficou em 
5,45%. O patamar foi mais alto do que 
os 5,26% usados para corrigir o salário 
mínimo.

A Constituição determina que o mí-
nimo deve garantir a manutenção do 

poder de compra do trabalhador. Por 
isso, ao elevar o piso nacional para R$ 
1.100, a equipe econômica informou 
que estava usando uma estimativa da 
inflação e que o valor final só seria co-
nhecido após a divulgação do INPC do 
ano pelo IBGE.

Em vez de conceder um novo au-
mento a partir de fevereiro, o governo 
decidiu manter o patamar de R$ 1.100 e 
deixar o reajuste dos R$ 2 residuais para 
depois. Essa alta retroativa ainda deverá 
ser considerada no valor final do salário 
mínimo.

Procurado, o Ministério da Econo-
mia não informou qual será o procedi-
mento para incorporar esse resíduo re-
troativo ao piso nacional.

No início do governo Bolsonaro, a 
equipe econômica chegou a dizer que 
enviaria um projeto ao Congresso para 
definir qual seria a nova política para o 
salário mínimo. A proposta nunca foi 
apresentada.

O ganho real do salário mínimo 
foi implementado informalmente em 
1994, por Fernando Henrique Cardo-
so (PSDB), logo após a adoção do Plano 
Real. (FP)

Caro(a) Leitor(a), principalmente desde o início 
da pandemia, o Brasil e o mundo vivem uma 
grande desaceleração na atividade econômica 
em todos os setores, com impactos diretos na 
manutenção de empregos e saúde financei-

ra das empresas, tornando a renda das famílias cada vez 
menor e portanto mais apertada.

Ao analisar a economia brasileira individualmente, se 
constata que muitas famílias mudaram hábitos, cortaram 
excessos e passaram a “olhar” com maior rigor seus gastos 
e despesas, buscando evitar o aumento do endividamento. 
Porém, infelizmente, mais de dois terços das famílias de clas-
se média estão endividadas em níveis superiores à sua real 
capacidade de pagamento.

Não fosse suficiente a insegurança no emprego, a falta de 
clientes para quem é empresário e a presença deste vírus, o 
brasileiro ainda vê os preços dos alimentos, serviços e com-
bustíveis aumentarem quase que diariamente, ou seja, a in-
flação também esta presente entre nós.

O controle efetivo da pandemia é um fator importante, se 
não decisivo, no retorno da atividade econômica, porém, não 
podemos acreditar que somente a vacina resolverá nossos 
problemas. Precisamos intensificar os cuidados em nossos 
relacionamentos interpessoais, continuar usando máscaras 
e principalmente evitando lugares com aglomeração de pes-
soas. Estas são ações individuais que podem ajudar inclusive 
na retomada da economia. 

Já pensou nisso?
Vivemos um momento complexo, onde precisamos 

manter o controle e buscar alternativas, mesmo que tempo-
rárias, para superá-lo.

Muitas pessoas têm buscado conhecimento em funções 
ou atividades diferentes à sua rotina profissional ou mesmo 
criando novas formas de prestação de serviços, visando se 
adequar à nova situação presente e, evidentemente, como 
maneira de auferir recursos financeiros para garantir, mini-
mamente, sua subsistência e de sua família.

Portanto, caso tenha se identificado com algumas das si-
tuações acima apresentadas ou, em especial com a redução 
de renda, procure observar em sua atividade ou em outra 
que esteja próxima à você, uma oportunidade de gerar e criar 
uma nova forma de trabalho.

Alterando nossa disposição, sem dúvidas mudaremos 
nossa situação! 

Se você ficou com alguma dúvida, me manda um e-mail 
que te explico.

Tire suas dúvidas: falandofacil123@gmail.com
Instagram: @academia� nanceira123 

Sérgio Biagioni Junior trabalhou mais de 25 anos no 
mercado  nanceiro, é formado em Adm de Empresas, 
Pós Graduado em Banking, MBA em Controladoria e 
Custos. Cursa Pós Graduação na PUC-RS em Planejamento 
Financeiro e Finanças Comportamentais. Atualmente 
é Mentor e Planejador Financeiro especializado em  
Pro ssionais Liberais, Pessoas Físicas e Finanças Familiares.

A RENDA ESTÁ CADA 
vez mais apertada

Família & 
Finanças
Por Sérgio Biagioni Junior 

&
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 A O presidente do BC (Ban-
co Central), Roberto Campos 
Neto, afirmou que o Pix, ser-
viço de pagamentos instantâ-
neos brasileiro, poderá evoluir 
para outras funcionalidades e 
eventualmente se tornar uma 
espécie de identidade digital.

“A gente entende que pode 
expandir isso [o Pix] para me-
lhorar ainda mais a qualidade 
de vida das pessoas com servi-
ços públicos e eventualmente 
até se tornando uma identi-
dade digital, como foi feito na 
Índia”, disse durante evento 
virtual promovido pela Em-
baixada da Índia nesta quar-
ta-feira (14).

“O projeto pode ter outras 
dimensões. Temos desenvol-
vido novas funcionalidades 
no Pix que vêm da interação 
com a sociedade, de enten-
der as demandas. Podemos 
expandir a plataforma para 
ter maior ganho de eficiên-
cia”, completou.

O BC não detalhou como 
seria a identidade digital vin-
culada ao Pix e se poderia 
substituir o documento ofi-
cial.

Segundo ele, rápida ade-
são das pessoas ao sistema de 

pagamentos instantâneos foi 
uma surpresa.

“Esperávamos algo como 
20 milhões em seis meses e 
isso foi feito em poucos dias. 
Hoje temos 206 milhões de 
chaves [no Pix]”, afirmou.

Campos Neto ressaltou ain-
da que a digitalização pode tor-
nar serviços públicos mais efi-
cientes e menos burocráticos.

Para Campos Neto, o movi-
mento começou nos meios de 
pagamentos, mas pode evo-
luir para novos modelos de 
negócios e para a prestação 
de serviços, inclusive públicos.

“Isso pode evoluir para ser 
um modelo de prestação de 
serviços do governo, no qual 
se presta mais serviços de for-
ma digital, mais barata e com 
menos burocracia. As pessoas 
podem contratar serviços, 
abrir contras, pedir recursos 
e outras coisas do dia a dia”, 
avaliou.

Ele afirmou também a au-
toridade ainda acerta “peque-
nos detalhes” de como será a 
moeda digital brasileira. Estão 
em discussão, destacou, se ela 
será remunerada e rastreável, 
bem como se o BC será o úni-
co emissor. (FP)

Pix poderá se tornar 
identidade digital

 D Os acordos da varejista 
desde o ano passado 
incluem a incorporação 
de companhias com 
atividades em que a relação 
com o varejo eletrônico é 
mais evidente

Ale Vianna/Brazil Photo Press/Folhapress

A compra da empresa de conteúdo Jo-
vem Nerd pelo Magazine Luiza, anun-
ciada nesta quarta-feira (14), é a 17ª de 
uma série de aquisições pela empresa 
de varejo em áreas diversificadas desde 

o início de 2020.
Esse movimento tem como ponto de chega-

da a criação de um superapp brasileiro. O termo 
faz referência a plataformas presentes no mercado 
chinês que reúnem em um só aplicativo serviços 
variados, como rede social, transações financeiras, 
compras, contratação de serviços e conteúdo.

Os acordos da varejista desde o ano passado in-
cluem a incorporação de companhias com ativida-

des em que a relação com o varejo eletrônico é 
mais evidente, como a Estante 
Virtual (comércio de livros), lo-
gística (Sinclog) e infraestrutu-
ra de comércio eletrônico (Vip-
Commerce).

O Magalu também fechou 
negócios em áreas que vão além 
de sua atividade principal. Na 
área de conteúdo, além do Jo-
vem Nerd, adquiriu as empresas 

Canaltech (tecnologia) e a Steal The Look (moda).
Ainda se aproximou do mercado de delivery de 

comida, com a startup Aiqfome, de cursos para a área 
de tecnologia, junto à ComSchool, e de serviços finan-
ceiros, após negociação com a Hub Prepaid -de servi-
ços de conta digital e cartão pré-pago-, cuja aprovação 
da compra foi dada nesta quarta pelo Cade (Conselho 
Administrativo de Defesa Econômica), apesar de ob-
jeções apresentadas pelo concorrente Mercado Livre.

Ana Paula Tozzi, da AGR Consultores, diz que a 
criação do superapp dá ao consumidor uma expe-
riência de compra sem qualquer obstáculo. Nesses 
serviços, ele pode, por exemplo, estar trocando men-
sagens em uma rede social e, com poucos toques, 
comprar uma coleira em anúncio que apareceu ali.

Para Tozzi, a compra de startups permite agili-
zar o desenvolvimento dessas várias camadas do 
superapp. Além disso, o Brasil tem produzido em-
presas de tecnologia iniciantes em grande volu-
me e qualidade, na avaliação da especialista. “Uma 
aquisição dessas é como iniciar a maratona no qui-
lômetro 21”, diz.

Por outro lado, ela ressalva que faz parte do pro-
cesso de inovação que uma parte das iniciativas dê er-
rado. “Não existe inovação sem alguma perda.” (FP)

Magazine Luiza compra 
empresas em série para 
criar superapp

O Magalu também 
fechou negócios 
em áreas que 
vão além de 
sua atividade 
principal. Na 
área de conteúdo, 
além do Jovem 
Nerd, adquiriu 
as empresas 
Canaltech e a Steal 
The Look

Fique 
ligado  

 D Será o terceiro ano seguido que o piso nacional não terá 
aumento acima da infl ação, mantendo o plano do governo 

MARCELLO CASAL JR/AGÊNCIA BRASIL

Governo 
prevê salário 
mínimo 
de R$ 1.147
ALTERAÇÃO. O reajuste, segundo a previsão 
do Ministério da Economia, será de 4,3%, 
sem ganho real aos trabalhadores

No projeto que estabelece as 
diretrizes para o Orçamen-
to de 2022, que será envia-
do ao Congresso até esta 
quinta-feira (15), o governo 

definiu que o salário mínimo deverá ser 
reajustado de R$ 1.100 para R$ 1.147 em 
janeiro.

O reajuste, segundo a previsão do 
Ministério da Economia, será de 4,3%, 
sem ganho real aos trabalhadores. De 
acordo com um membro da pasta que 
participa da elaboração do texto, o au-
mento refletirá apenas a projeção do 
INPC (Índice Nacional de Preços ao Con-
sumidor) para 2021.

Será o terceiro ano seguido que o 
piso nacional não terá aumento acima 
da inflação, mantendo o plano do go-
verno Jair Bolsonaro (sem partido), que 
acabou com a política de ganhos reais 
que vigorou no Brasil por mais de duas 
décadas.

O projeto, que ainda passa por finali-
zação no governo e pode sofrer ajustes, 
é a primeira etapa para a construção do 
Orçamento e dá as bases para as contas 
de 2022, ano eleitoral. O prazo definido 
em lei para envio do texto ao Congresso 

se encerra em 15 de abril.
A estimativa da LDO (Lei de Diretri-

zes Orçamentárias) para o salário míni-
mo pode ser alterada ao longo da trami-
tação do projeto no Legislativo. O novo 
valor só entrará em vigor depois que o 
presidente da República assinar um de-
creto formalizando o cálculo.

A depender da inflação, que dá si-
nais de aceleração, o governo terá que 
prever um reajuste do piso salarial aci-
ma de 4,3%.

Outro fator que deve influenciar o 
valor final é um aumento retroativo de 
aproximadamente R$ 2 que Bolsona-
ro deixou de conceder em 2021. Com 
a alta inesperada dos preços no fim de 
2020, o governo corrigiu o salário míni-
mo para R$ 1.100, mas, de acordo com a 
inflação oficial divulgada apenas em ja-
neiro de 2021, o piso deveria ter subido 
para R$ 1.102.

Em janeiro, o IBGE informou que 
o INPC consolidado de 2020 ficou em 
5,45%. O patamar foi mais alto do que 
os 5,26% usados para corrigir o salário 
mínimo.

A Constituição determina que o mí-
nimo deve garantir a manutenção do 

poder de compra do trabalhador. Por 
isso, ao elevar o piso nacional para R$ 
1.100, a equipe econômica informou 
que estava usando uma estimativa da 
inflação e que o valor final só seria co-
nhecido após a divulgação do INPC do 
ano pelo IBGE.

Em vez de conceder um novo au-
mento a partir de fevereiro, o governo 
decidiu manter o patamar de R$ 1.100 e 
deixar o reajuste dos R$ 2 residuais para 
depois. Essa alta retroativa ainda deverá 
ser considerada no valor final do salário 
mínimo.

Procurado, o Ministério da Econo-
mia não informou qual será o procedi-
mento para incorporar esse resíduo re-
troativo ao piso nacional.

No início do governo Bolsonaro, a 
equipe econômica chegou a dizer que 
enviaria um projeto ao Congresso para 
definir qual seria a nova política para o 
salário mínimo. A proposta nunca foi 
apresentada.

O ganho real do salário mínimo 
foi implementado informalmente em 
1994, por Fernando Henrique Cardo-
so (PSDB), logo após a adoção do Plano 
Real. (FP)

Caro(a) Leitor(a), principalmente desde o início 
da pandemia, o Brasil e o mundo vivem uma 
grande desaceleração na atividade econômica 
em todos os setores, com impactos diretos na 
manutenção de empregos e saúde financei-

ra das empresas, tornando a renda das famílias cada vez 
menor e portanto mais apertada.

Ao analisar a economia brasileira individualmente, se 
constata que muitas famílias mudaram hábitos, cortaram 
excessos e passaram a “olhar” com maior rigor seus gastos 
e despesas, buscando evitar o aumento do endividamento. 
Porém, infelizmente, mais de dois terços das famílias de clas-
se média estão endividadas em níveis superiores à sua real 
capacidade de pagamento.

Não fosse suficiente a insegurança no emprego, a falta de 
clientes para quem é empresário e a presença deste vírus, o 
brasileiro ainda vê os preços dos alimentos, serviços e com-
bustíveis aumentarem quase que diariamente, ou seja, a in-
flação também esta presente entre nós.

O controle efetivo da pandemia é um fator importante, se 
não decisivo, no retorno da atividade econômica, porém, não 
podemos acreditar que somente a vacina resolverá nossos 
problemas. Precisamos intensificar os cuidados em nossos 
relacionamentos interpessoais, continuar usando máscaras 
e principalmente evitando lugares com aglomeração de pes-
soas. Estas são ações individuais que podem ajudar inclusive 
na retomada da economia. 

Já pensou nisso?
Vivemos um momento complexo, onde precisamos 

manter o controle e buscar alternativas, mesmo que tempo-
rárias, para superá-lo.

Muitas pessoas têm buscado conhecimento em funções 
ou atividades diferentes à sua rotina profissional ou mesmo 
criando novas formas de prestação de serviços, visando se 
adequar à nova situação presente e, evidentemente, como 
maneira de auferir recursos financeiros para garantir, mini-
mamente, sua subsistência e de sua família.

Portanto, caso tenha se identificado com algumas das si-
tuações acima apresentadas ou, em especial com a redução 
de renda, procure observar em sua atividade ou em outra 
que esteja próxima à você, uma oportunidade de gerar e criar 
uma nova forma de trabalho.

Alterando nossa disposição, sem dúvidas mudaremos 
nossa situação! 

Se você ficou com alguma dúvida, me manda um e-mail 
que te explico.

Tire suas dúvidas: falandofacil123@gmail.com
Instagram: @academia� nanceira123 

Sérgio Biagioni Junior trabalhou mais de 25 anos no 
mercado  nanceiro, é formado em Adm de Empresas, 
Pós Graduado em Banking, MBA em Controladoria e 
Custos. Cursa Pós Graduação na PUC-RS em Planejamento 
Financeiro e Finanças Comportamentais. Atualmente 
é Mentor e Planejador Financeiro especializado em  
Pro ssionais Liberais, Pessoas Físicas e Finanças Familiares.

A RENDA ESTÁ CADA 
vez mais apertada

Família & 
Finanças
Por Sérgio Biagioni Junior 

&

B3gazetasp.com.br
Sexta-feira, 16 De abril De 2021 Economia

 
 
 
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1015313-20.2019.8.26.0001. MM. 
Juiz de Direito da 1ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais, do Foro Central Cível, da 
Comarca de São Paulo, no Estado de São Paulo, na forma da Lei, etc. FAZ SABER que DAVID 
FRAGA BEZERRA EIRELI, pessoa jurídica inscrita no CNPJ/MF sob nº 19.314.131/0001-71, lhe 
foi proposto AÇÃO DE FALÊNCIA por parte de MANETONI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS 
SIDERURGICOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA., pessoa jurídica devidamente inscrita 
no CNPJ sob o n.º 49.795.800/0018-83. Encontrando-se a requerida em lugar incerto e não 
sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL. Não sendo possível citá-la pessoalmente, 
citá-la-á pelo presente a comparecer neste juízo, para que no prazo de 10 dias a fluir após os 20 
supra, querendo, pagar o montante devido descrito na inicial ou ofereça a defesa que tiver, sob 
pena de revelia. Para conhecimento de todos será o presente edital afixado e publicado na forma 
da lei. São Paulo, 26 de fevereiro 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 1.298.272, em 
17 de julho de 2019, neste Serviço Registral, REQUERIMENTO DE RECONHECIMENTO EXTRAJUDICIAL DE 
USUCAPIÃO (Usucapião Extraordinária – Art. 1.238 do Código Civil), Ata Notarial e demais documentos elenca-
dos no referido dispositivo legal, apresentados por MARIA ELIANE PEREIRA DE OLIVEIRA, brasileira, divorcia-
da, portadora da Cédula de Identidade RG nº 5.074.961-4-SSP-SP, inscrita no CPF/MF sob o nº 348.676.868-9, 
residente e domiciliada nesta Capital, na Avenida Doutora Nise da Silveira, nº 301, Sitio Represa – Distrito de 
Parelheiros – CEP. 04894-020 – São Paulo – SP, a qual alega deter a posse mansa e pacífica com animus 
domini, desde 26 de agosto de 1.991, que adquiriu através de instrumento particular de Doação (não registrado) 
onde consta que BERNARDINO VILELA e sua mulher HILDA SALVATORE VILELLA, doaram o sobredito imó-
vel para PAULO SERGIO SALVATORE VILELA e MARIA ELIANE PEREIRA DE OLIVEIRA, os mesmos viviam 
maritalmente desde o ano de 1.973, Em 23 de dezembro de 1.995, a requerente se casou com Paulo Sergio sob 
o regime da comunhão de bens, o casal se divorciou em 15 de maio de 1,999, sendo certo que 50% do imóvel 
passou a pertencer exclusivamente a divorciada requerente da presente ação. Em 20 de fevereiro de 2.000, Pau-
lo Sergio, cedeu e transferiu os 50% restante para MARISTELA DALL OCA. E, finalmente em 20 de fevereiro de 
2.000, Paulo Sergio, cedeu e transferiu os 50% restante para MARISTELA DALL OCA, que conforme inventário 
dos bens e direitos, deixados por morte, o restante do imóvel passou a pertencer a MARIA ELIANE PEREIRA 
DE OLIVEIRA, imóvel esse denominado SÍTIO ELIANE, com área construída de 803,89m2, localizado na Rua 
Dra. Nise da Silveira, nº 301, Estrada Engenheiro, com área total de superfície de 35.909,00m2, no Distrito de 
Parelheiros, São Paulo – São Paulo; imóvel esse CUJO ASSENTO REGISTRÁRIO NÃO FOI LOCALIZADO. 
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, PEDRO 
REIMBERG SOBRINHO, BERNARDINO VILELA, PAULO SERGIO SALVATORE VILELA, HILDA SALVATORE 
VILELLA, 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 12 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 Registro de Imóveis da Capital/SP, FAZ SABER a todos quantos o presente edital 
virem ou dele conhecimento tiverem que, perante esta Serventia, situada na Rua Nelson Gama de Oliveira, 
nº 235, Vila Andrade, foi prenotado sob o nº 1.328.805 o requerimento feito pelo BANCO SANTANDER 
(BRASIL) S/A, CNPJ/MF nº 90.400.888/0001-42, na qualidade de credor fiduciário, objetivando a intima-
ção da devedora fiduciante, JULIANA MARIA DO NASCIMENTO RG nº 419822872-SSP/SP, CPF/MF nº 
333.432.318-86, brasileira, solteira, maior, dentista, a 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, fica intimada a comparecer neste 
Serviço de Registro de Imóveis, de segunda a sexta-feira, no horário das 9:00 às 16:00 horas, pessoalmente 
ou por meio de representante legal, devidamente qualificado, a fim de efetuar o pagamento das prestações em 
atraso e demais encargos contratuais, totalizando o débito, em 14 de abril de 2021, o valor de R$19.828,78 
(Dezenove mil, oitocentos e vinte e oito reais e setenta e oito centavos), em conformidade com a forma 
e condições estabelecidas no contrato particular, com força de escritura pública, registrado na matrícula nº 
346.509, referente ao Apartamento 72, localizado no 7° pavimento do Bloco F, Edifício Lagoa do Horácio, 
Residencial Lagos do Sul, situado na Rua Doutor Mauro Paes de Almeida, n° 591, 29º Subdistrito - Santo 
Amaro; -  sendo que o valor acima será acrescido das custas, emolumentos, despesas com as tentativas de 
intimação pessoal da fiduciante e de todas as despesas com a publicação deste Edital. Fica INTIMADA à men-
cionada devedora fiduciante que, no dia imediatamente posterior ao da última publicação do presente edital, 
será a mesma considerada como intimada e terá o prazo de quinze dias para adimplir o referido pagamento. 
Decorrido o prazo legal para a purgação da mora, o credor-fiduciário será facultado requerer a consolidação 
da propriedade fiduciária, conforme previsto no §7º do artigo 26 da Lei Federal nº 9.514/97. Para que surtam 
os efeitos legais da intimação, sem que possa alegar ignorância, o presente edital está sendo publicado por 
três dias em um dos jornais de maior circulação local. São Paulo, 14 de abril de 2021. PLINIO ANTONIO 
CHAGAS - OFICIAL

 
 

EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0002391-42.2021.8.26.0405. O(A) 
MM. Juiz(a) de Direito da 5ª Vara Cível, do Foro de Osasco, Estado de São Paulo, Dr(a). RAFAEL 
MEIRA HAMATSU RIBEIRO, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) DIEGO LUCA SALOMAO 
MONTEIRO PIQUINI PERI, CPF 388.742.588-01, que por este Juízo, tramita de uma ação de 
Cumprimento Provisório de Sentença, movida por FIEO Fundação Instituto de Ensino para 
Osasco, CNPJ 73.063.166/0001- 20. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, nos 
termos do artigo 513, §2º, IV do Código de Processo Civil, foi determinada a sua INTIMAÇÃO por 
EDITAL, para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, que fluirá após o decurso do prazo do 
presente edital, pague a quantia de R$18.856,49, devidamente atualizada, sob pena de multa de 
10% sobre o valor do débito e honorários advocatícios de 10% (artigo 523 e parágrafos, do C.P.C.). 
Fica ciente, ainda, que nos termos do artigo 525 do C.P.C., transcorrido o período acima indicado 
sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias úteis para que o executado, 
independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação. 
Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e 
passado nesta cidade de Osasco, aos 11 de março de 2021. 

 
 

EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0017334-98.2020.8.26.0405 
O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 5ª Vara Cível, do Foro de Osasco, Estado de São Paulo, Dr(a). 
Roberta Poppi Neri Quintas, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) MARCELLA PEPPE 
VALENTIN DA SILVA, CPF 293.349.348-50, que por este Juízo, tramita de uma ação de 
Cumprimento de sentença, movida por FIEO Fundação Instituto de Ensino para Osasco, 
CNJP 73.063.166/0001-20. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, nos termos do 
artigo 513, §2º, IV do CPC, foi determinada a sua INTIMAÇÃO por EDITAL, para que, no prazo 
de 15 (quinze) dias úteis, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, pague a quantia 
de R$38.143,90, atualizada em dezembro de 2020, sob pena de multa de 10% sobre o valor do 
débito e honorários advocatícios de 10% (artigo 523 e parágrafos, do Código de Processo Civil). 
Fica ciente, ainda, que nos termos do artigo 525 do Código de Processo Civil, transcorrido o 
período acima indicado sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias úteis 
para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos 
próprios autos, sua impugnação. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma 
da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Osasco, aos 23 de fevereiro de 2021. 

USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO EXTRAJUDICIAL - FRANCISCO RAYMUNDO, 9º Oficial de Re-
gistro de Imóveis desta Capital, FAZ SABER, a todos quantos o presente Edital virem ou dele conhe-
cimento tiverem que realizou as NOTIFICAÇÕES de JACOB KLABIN LAFER, MILDRED LAFER, 
HORACIO LAFER, EMA GORDON KLABIN, EVA KLABIN RAPAPORT ou EVA RAPAPORT, MINA 
KLABIN WARCHAVCHIK, GREGORY I WARCHAVCHIK, EUGENIA KLABIN SEGAL ou JENNY 
KLABIN SEGAL, LUIZA KLABIN LORCH, EMMANUEL KLABIN, SALOMÃO KLABIN, na qualidade 
de titulares de domínio do imóvel objetivado na matricula nº 312.316 deste 9º Registro de Imóveis, 
de que se processa nesta Serventia Imobiliária o pedido de reconhecimento extrajudicial de USU-
CAPIÃO do imóvel consistente em UM PRÉDIO situado na Rua Antônio Mota nº 05, lotes 30 da 
quadra 07, Loteamento “Chácara Maranhão”, no 27º Subdistrito – Tatuapé, tem início no ponto 
1, segue por 8,00m pelo alinhamento da Rua Antônio Mota até o ponto 02; deste ponto, deflete à 
esquerda, formando ângulo interno de 90º00’00” e segue pela distância de 30,00m, confrontando 
com o imóvel de lote 29 da Rua Antônia Mota, até o ponto 3; daí deflete à esquerda, formando ângulo 
interno de 90º00’00”, e segue pela distância de 8,00m, confrontando com o imóvel de lote 10 da Rua 
Toledo Piza, até o ponto 4; daí deflete à esquerda, formando ângulo interno de 90º00’00”, e segue 
pela distância de 30,00m, confrontando com o imóvel de lote 31 da Rua Antônio Mota, até o ponto 
1, inicio da descrição, formando com o segmento inicial o ângulo interno de 90°00’00”, e encerrando 
a área de 240,00m² de superfície, cujo pedido foi iniciado através do requerimento de 08 de janeiro 
de 2020, prenotado sob nº 632.914, em 16 de janeiro de 2020, instruído com a Ata Notarial lavrada 
no dia 03 de janeiro de 2020, no Livro 3494, fls.303/307, pelo 3º Tabelião de Notas de São Paulo/
SP, e demais documentos exigidos pelo Art. 216-A da Lei 6.015/73, devidamente autuado nesta Ser-
ventia, através do qual PEDRO DE JESUS PARENTE RIBEIRO, RG nº 11.418.017-SSP/SP, CPF/
MF nº 053.393.638-13, casado com SOLEDAD ARLETE MONTEIRO ASCENCIO RIBEIRO, RG nº 
13.931.444-SSP/SP, CPF/MF nº 084.161.108-40, residentes e domiciliados nesta Capital, na Rua An-
tônio Mota nº 05, solicitam o Reconhecimento da Usucapião Extrajudicial, com fundamento no artigo 
1.238 do Código Civil vigente, declarando exercerem posse mansa, pacífica, ininterrupta e com ânimo 
de dono, por prazo superior a 15 (quinze) anos, sobre o referido imóvel. Considerando a certificação 
de que o notificando se encontrava em lugar incerto e não sabido, cumpre, com fundamento no §13 
do artigo 216-A, da Lei nº 6.015/73, combinado com o item 427.3, do Capitulo XX, das Normas de 
Serviço da Corregedoria Geral da Justiça, deste Estado, e do artigo 11 do Provimento CNJ 65/2017, 
NOTIFICÁ-LO a comparecer perante este Serviço Registral, de segunda a sexta-feira, no horário das 
9:00 às 16:00h, e/ou representante legal, munido de procuração com firma reconhecida, a fim de obter 
os mais amplos esclarecimentos acerca da usucapião extrajudicial que se processa nesta Serventia, 
podendo impugnar fundamentadamente os presentes trabalhos, no prazo legal de até 15 (quinze) 
dias, contado da data da última publicação deste edital, restando advertido que, nos termos do 
artigo 11 do Provimento CNJ 65/2017, o silêncio do notificando será interpretado como sua con-
cordância com o pedido de reconhecimento extrajudicial de usucapião. São Paulo, nesta data. 
O Oficial, Francisco Raymundo.

20ª VARA CÍVEL DA CAPITAL – SP 
Edital de Intimação. Prazo 20 dias. Processo nº 0049393-84.2020.8.26.0100.  A Dra. Elaine Faria Evaristo, Juíza 
de Direito da 20ª Vara Cível do Foro Central Cível - SP. FAZ SABER a MULTICAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
E COMÉRCIO LTDA., CNPJ. 04.898.073/0001-01, na pessoa de seu representante legal, que AROLDO JOA-
QUIM CAMILLO FILHO, ajuizou-lhe a ação de Cumprimento de Sentença. Estando a executada em lugar igno-
rado, foi deferida a INTIMAÇÃO por EDITAL, para que em 15 dias, a fluir dos 20 dias supra, efetue o PAGAMENTO 
da quantia de R$ 12.904,47 (outubro/2020), conf. fls. 9, corrigido e acrescido de custas se houver, sob pena de 
incidência de multa de 10%, pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% e expedição de mandado de 
penhora e avaliação. Fica a parte executada advertida de que, transcorrido o prazo previsto no art. 523 do CPC 
sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que, independentemente de penhora ou 
nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação. Será o presente afixado e publicado na forma 
da lei. São Paulo, aos 24 de novembro de 2020. 

EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 30DIAS,expedido nos autos da Ação de Usucapião,PROCESSO Nº1008966-03.2019.8.26. 
0152 O(A) MM.Juiz(a) de Direito da 2ªVara Cível,do Foro de Cotia,Estado de São Paulo,Dr(a). Diogenes Luiz de Almeida Fontoura 
Rodrigues, na forma da Lei, etc.FAZ SABER a(o) ALIENANTES, CONFRONTANTES NÃO LOCALIZADOS, CONFINANTES E OS 
INTERESSADOS AUSENTES INCERTOS E DESCONHECIDOS,BEM COMO, POR CAUTELA, O TITULAR DO DOMÍNIO (CPC, 
ARTS. 259, I E 257, IV) que Armando Iervolino, brasileiro, casado, médico, portador da Cédula de Identidade RG. nº 4.938.961-0 
SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 006.073.588-07, dente e domiciliado à Rua Fabia, nº 813, casa 05 Bairro Vila Formosa, São 
Paulo SP, CEP: 05051-030 ajuizou(ram) ação de USUCAPIÃO, visando/ alegando que em 23 de maio de 1970 adquiriu por meio 
de Contrato Particular de Compra e Venda um Imóvel nº 505 de propriedade de SANTA PAULA MELHORAMENTOS E IMÓVEIS 
LTDA, caracterizado por lote/chácara nº 342, com 1.200m², localizado na Rua Onze do loteamento Jardim Santa Paula na 
Comarca de Cotia/SP, cuja inscrição nº 373 está registrada no Cartório de Registro de Imóveis da 11ª Circunscrição desta Capital 
SP, a seguir descrito: Imóvel situado na Rua Hungria, antiga Rua Onze, lote nº 342, do loteamento denominado Jardim Santa 
Paula, com a área de 1.200,00m², no Município eComarca de Cotia, destacando-se que o Lote nº 342 possui as seguintes 
medidas e confrontações: medindo 20,00m, de frente para a Rua Onze, igual metragem na linha dos fundos, por 60,00m da frente 
aos fundos, em ambos os lados, encerrando a área de 1.200,00m², confrontando de quem da via olha para o imóvel, do lado 
direito com o lote nº341, do lado esquerdo com o lote nº 343 e nos fundos com a área de Recreio. QUE, conforme Contrato 
Particular de Compra e Venda um Imóvel nº 505, desde o dia 23 de maio de 1970, ARMANDO IERVOLINO é possuidor do 
referido imóvel, sem interrupção e sem qualquer oposição, com animus domini a posse mansa e pacífica; exercida durante mais 
de 48 (quarenta e oito) anos, Imóvel que se encontra honrado com o pagamento de taxas e impostos. Requerimento do autor no 
sentido de declarar o domínio sobre o imóvel usucapiendo, servindo a r. sentença para o registro junto ao competente Cartório de 
Registro de Imóveis, mediante a expedição do respectivo mandado. Assim, dá-se ciência aos alienantes, confrontantes não 
localizados, confinantes e os interessados ausentes incertos e desconhecidos, bem como, por cautela, o titular do domínio, 
sabendo que, dentro do prazo legal, poderão contestar, impugnar ou oferecer qualquer defesa quanto ao pedido. Estando em 
termos, expede-se o presente EDITAL para citação daqueles acima mencionados para, no PRAZO DE 15 (QUINZE) DIASÚTEIS, 
a fluir após o prazo de 30 (trinta) dias. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Cotia, aos 10 de dezembro de 2020.     [16,19] 

ABERTURA DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2021–PROCESSO Nº 0885/2021–

REGISTRO DE PREÇOS-RERRATIFICADO: Aquisições de Cestas Básicas 
Alimentícias, para a Secretaria M. de Desenvolvimento Social, conforme 
especificações contidas no Edital. reabertura dia 29/04/2021, as 14h.
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 010/2021–PROCESSO Nº 3458/2021–
REGISTRO DE PREÇOS: Aquisições de Braços Destinados a Instalação 
de Luminárias de LED (Programa Procel Reluz), para a Secretaria M. de 
Planejamento, conforme especificações contidas no Edital. Abertura dia 
03/05/2021, as 09h. O Edital na íntegra poderá ser obtido ou consultado 
gratuitamente através do site www.capaobonito.sp.gov.br no portal Serviços, 
clicar em Editais e www.comprasbr.com.br “Acesso Identificado”, objetivando 
o credenciamento ao sistema.

Capão Bonito/SP, 15 de Abril de 2021.
Dr. Júlio Fernando Galvão Dias - Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPÃO BONITO-SP

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTRELA DO NORTE - SP
CAMARA DE ESTRELA DO NORTE
Serviços em Assessoria Contábil
27 de abril de 2021 às 13h30Min.

Pregão Presencial nº 01/2021
E-mail: cmsecretaria@hotmail.com, de segunda a sexta-feira das 08h00min às 13h. Fone (018) 3999-
3920.

Estrela do Norte, 08 de abril de 2021
Lazaro Aparecido Toso - Presidente.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTRELA DO NORTE - SP
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 06/2021

OBJETO: SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS PRODUZIDO NO MUNICÍPIO DE ES-
TRELA DO NORTE SP.
Recebimento dos Envelopes e Credenciamento até: 27 de abril de 2020 às 08h30Min.
Abertura do Processo: 27 de abril de 2021 às 09h00min
Local: Setor de Licitações da Prefeitura de Estrela do Norte/SP.
A íntegra do Edital, bem como mais informações poderão ser obtidas no site do Município de Estre-
la do Norte (www.estreladonorte.sp.gov.br) ou junto ao setor de licitações de segunda a sexta-feira 
das 08h00min às 13h00min. Fone/fax (0xx18) 3999-3920 ou pelo e-mail: licitacao@estreladonorte.
sp.gov.br

Estrela do Norte, 05 de março de 2021.
Vitor Miranda da Silva - Pregoeiro Municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTRELA DO NORTE - SP
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 07/2021

TIPO: MENOR PREÇO 
OBJETO: ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA, PARA 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO CLINICO GERAL, NA UBS MARIA ALBERTINI PARA AÇÕES 
DE ENFRENTAMENTO DO COVID -19.
Recebimento dos Envelopes e Credenciamento até: 22 de abril de 2021 às 08h30Min.
Abertura do Processo: 22 de abril de 2021 às 09h00min
Local: Setor de Licitações da Prefeitura de Estrela do Norte/SP.
A íntegra do Edital, bem como mais informações poderão ser obtidas no site do Município de Estrela do Norte 
(www.estreladonorte.sp.gov.br) ou junto ao setor de licitações de segunda a sexta-feira das 08h00min às 
11h e das 13h às 17h00min. Fone/fax (0xx18) 3999-3920 ou pelo e-mail: licitacao@estreladonorte.sp.gov.br

Estrela do Norte, 05 de março de 2021.
Vitor Miranda da Silva-Pregoeiro Municipal

Prefeitura Municipal de Ilhabela
Abertura Licitação

A Comissão de Licitações da Prefeitura Municipal de Ilhabela, torna público que fará rea-
lizar à Rua do Quilombo, nº 199 - Bairro Perequê, Ilhabela-SP, a seguinte licitação: Edital 
nº 039/2021 - Pregão Presencial n° 021/2021-Processo Administrativo nº 3848/2021. 
OBJETO: Registro de preços para futura e eventual prestação de serviço de exames di-
versos. Data da entrega das propostas dia 29/04/2021 as 10:10horas. Edital nº 040/2021 
- Pregão Eletrônico n° 010/2021-Processo Administrativo nº 3354/2021. OBJETO: Aqui-
sição de cestas básicas., conforme Lei Federal 13.979/2020 Art. 4º-G. a data da entrega 
das propostas será dia 23/04/2021 as 10:00horas. Edital nº 028/2021 - Pregão Presencial 
n° 014/2021-Processo Administrativo nº 2.173/2021. OBJETO: Aquisição de rodas para 
pá carregadeira. Nova data da entrega das propostas dia 29/04/2021 as 10:30horas. Os 
Editais completo deverão ser retirados no portal oficial do município sitio www.ilhabela.
sp.gov.br – serviços – licitações e quaisquer informações poderão ser obtidas no endere-
ço acima, das 10h00min às 17h00min ou pelo telefone (12) 3896-9207, em até 24 (vinte 
e quatro) horas de antecedência à data da abertura. Ilhabela, 15 de abril de 2021 – Be-
nedito Wenceslau Neto - Departamento de Licitações

Custo desta Publicação R$ 263,40

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE MONTE ALEGRE DO SUL
AVISO DE LICITAÇÃO

Encontra-se aberta na Prefeitura Municipal da Estância Turística de Monte Alegre do Sul a 
seguinte licitação:

CHAMADA PÚBLICA Nº 003/2021
OBJETO: “Aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar 
Rural, para o atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar/PNAE, conforme especifi -
cações e quantidades dos gêneros alimentícios constantes do Anexo I.”
Sessão de entrega de envelopes: 07 de Maio de 2021 até às 9 horas, na Sala de Licitações da Pre-
feitura de Monte Alegre do Sul. 
O Edital na íntegra encontra-se disponível no site ofi cial da Prefeitura: www.montealegredosul.sp.gov.
br e também pode ser solicitado no Departamento Administrativo desta Prefeitura. 

Monte Alegre do Sul, 15 de Abril de 2021
Edson Rodrigo de Oliveira Cunha

Prefeito Municipal

AGÊNCIA DESTAK DE PUBLICIDADE LTDA ME.
Editais, Atas, Balanços, Avisos, Declarações, Comunicados.

R: Pimenta Bueno, 232 - Belém - CEP 03060-000 São Paulo / SP
e-mail: destak@destakpublicidade.com.br

Tel / Fax: (11)3107-0933
Att: Vera Dias / Raquel Gomes - “Gazeta de São Paulo”- Fone: (11) 3729-
6600 / 94390-6803 / 5051-7723 / 5051-4611
e-mail: vera@gazetasp.com.br; revesp@revesp.com.br; revesp@uol.com.br;
atendimento@gazetasp.com.br; eduardo@revesp.com.br
Autorização de Publicação

16 e 17/04
3 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 1000376-10.2016.
valor total: R$ 30,00

 

  
 


    
  
                


  
                K-16e17/04

16 e 17/04
2 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 1016378-55.2016.
valor total: R$ 20,00
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16 e 17/04
3 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 1038584-97.2015.
valor total: R$ 30,00



  

             
    
   
               

 
     
  K-16e17/04

16 e 17/04
3 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 0001538-69.2021.
valor total: R$ 30,00
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16 e 17/04
2 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 0042025-24.2020.
valor total: R$ 20,00



 
               

                  
                



              K-16e17/04

16 e 17/04
2 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 0008261-79.2009.
valor total: R$ 20,00





             
 
 

  K-16e17/04

16 e 17/04
2 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 1014495-87.2018.
valor total: R$ 20,00






  
                 

                 

              K-16e17/04

16 e 17/04
3 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 1018362-37.2017.
valor total: R$ 30,00
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PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAJOBI
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2021 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº 054/2021
Objeto: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA EM CONSTRUÇÃO CIVIL PARA EXECUÇÃO DE 
RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM PLANILHA ORÇAMENTARIA, 
MEMORIAL DESCRITIVO, CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO, E, CONTRATO DE REPASSE N° 895234/2019 
FIRMADO ENTRE O GOVERNO FEDERAL, ATRAVÉS DO MINISTÉRIO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL E A 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI SP, conforme especificações constantes no anexo I deste edital.
Data da Abertura: 15/04/2021
Data de Entrega dos documentos e propostas: 13/05/2021 as 08:30 horas.
Local de realização: Sala de Reunião do Setor de Licitações da Prefeitura Municipal de Itajobi na Rua Cincinato Braga, 
nº 360 – Itajobi/SP.
O Edital completo e demais anexos encontram-se a disposição dos interessados no Setor de Licitações á Rua Cincinato 
Braga, nº 360 – Itajobi/SP, no horário das 09:00 as 17:00 horas e também no Site www.itajobi.sp.gov.br.
Legislação Lei Federal nº 8.666/93.

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2021 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº 055/2021

Objeto: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA EM CONSTRUÇÃO CIVIL PARA EXECUÇÃO DE 
RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM PLANILHA ORÇAMENTARIA, 
MEMORIAL DESCRITIVO, CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO, E,CONTRATO DE REPASSE N° 893680/2019 
FIRMADO ENTRE O GOVERNO FEDERAL, ATRAVÉS DO MINISTÉRIO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL, E A 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI SP,conforme especificações constantes no anexo I deste edital.
Data da Abertura: 15/04/2021
Data de Entrega dos documentos e propostas: 13/05/2021 as 10:30 horas.
Local de realização: Sala de Reunião do Setor de Licitações da Prefeitura Municipal de Itajobi na Rua Cincinato Braga, 
nº 360 – Itajobi/SP.
O Edital completo e demais anexos encontram-se a disposição dos interessados no Setor de Licitações á Rua Cincinato 
Braga, nº 360 – Itajobi/SP, no horário das 09:00 as 17:00 horas e também no Site www.itajobi.sp.gov.br.
Legislação Lei Federal nº 8.666/93.

Itajobi/SP, 15 de Abril de 2021.
SIDIOMAR UJAQUE - Prefeito Municipal / KELLI CRISTIANE NONATO DA SILVA - Setor de Licitações

PUBLICAÇÃO

O Comando de Policiamento de Área Metropolitana Sete – CPA/M-7, publica a abertura do Pregão 
Eletrônico nº CPAM7–178/0003/21, Processo nº CPAM7-2021178036 (PMESP-PRC-2021/01183), 
Oferta de Compra 180178000012021OC00171, que visa a contratação de empresa especializa-
da para a prestação de serviços de limpeza, asseio e conservação predial para atender a sede 
do Comando de Policiamento de Área Metropolitana Sete (CPA/M-7) e a sede do Décimo Quinto 
Batalhão de Polícia Militar Metropolitano (15ºBPM/M). A sessão pública será realizada no dia 
30/04/2021, às 09h30min, através da plataforma Bolsa Eletrônica de Compras do Estado de São 
Paulo (BEC). O Edital Eletrônico poderá ser consultado também no site www.e-negociospublicos.
com.br. Informações pelo telefone (11) 2463-5571.

POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMANDO DE POLICIAMENTO DE ÁREA METROPOLITANA SETE

FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO  
MÉDICO E HOSPITALAR - FAMESP

SOLICITAÇÃO DE PROPOSTA COMERCIAL 026/2021 - FAMESP/BAURU
Acha-se à disposição dos interessados do dia 16/04/2021 a 23/04/2021, das 08:00  
às 12:00 horas e das 13:00 às 16:00 horas, na Célula de Gestão de Suprimentos  
da Fundação para o Desenvolvimento Médico e Hospitalar - FAMESP/BAURU,  
localizada na Av. Luiz Edmundo Carrijo Coube, nº 1-100, Jardim Santos Dumont,  
Município de Bauru, Estado de São Paulo, Fone (0xx14) 3103-4116, ou pelo site  
https://www.famesp.org.br/compras/FAMESP-BAURU/modalidade/solicita 
coes de proposta comercial, a solicitação de proposta comercial para futura Contra-
tação de empresa prestação de serviços médicos na área de saúde para a espe-
cialidade de MATRICIAMENTO para o Ambulatório Médico de Especialidades de 
Itapetininga, pelo período de 12 meses, conforme as especificações constantes no 
Anexo I desta solicitação, para análise da Diretoria da FAMESP.

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE ITU
AVISO DE LICITAÇÃO

O Município da Estância Turística de Itu informa a reabertura do Pregão Presencial nº 
16/2021, para PREGÃO PRESENCIAL, que objetiva o REGISTRO DE PREÇOS PARA 
AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE TACHA REFLETIVA BIDIRECIONAL E TACHÃO RE-

FLETIVO BIDIRECIONAL. Os envelopes deverão ser entregues até as 08h50min do dia 30/04/2021, 
sendo a abertura às 09h00. O Edital completo está à disposição para consulta e impressão no site 
da Prefeitura: www.itu.sp.gov.br, ou diretamente na Prefeitura no qual o interessado deverá trazer 
um CD para cópia junto ao Depto. Central de Compras, sito na Av. Itu 400 anos, nº 111, B. Itu Novo 
Centro, Itu/SP, das 08h00min às 12h00min e das 13h00min às 17h00min. Obs. Não serão prestadas 
informações por telefone/fax/e-mail. Itu, 15/04/2021. Hércules Ferrari Domingues da Silva – Secretá-
rio Municipal de Segurança, Trânsito, Transporte e Mobilidade Urbana e Rural.

login”

5ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE OSASCO – SP 
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1022139-53.2015.8.26.0405 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 
5ª Vara Cível, do Foro de Osasco, Estado de São Paulo, Dr(a). Carlos Eduardo D’Elia Salvatori, na forma da Lei, etc. FAZ 
SABER a(o) ISABEL CRISTINA CRISTOFOLETTI, Brasileira, RG 218126293, CPF 144.863.288-92, com endereço desco-
nhecido, que lhe foi proposta uma ação de Procedimento Comum Cível por parte de Condominio Residencial Nova Era, 
alegando em síntese: Uma cobrança de R$ 11.598,34 (setembro/2015), referente às despesas condominiais e seus acrés-
cimos vencidas desde agosto/2013, referente a unidade autônoma n° 124, bloco 09, integrante do condomínio autor, das 
quais não foram pagas, e ainda das que se vencerem no curso da lide, corrigida monetariamente e acrescida de juros de 
mora de 1% ao mês, além das custas processuais e honorários advocatícios. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não 
sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 
dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, apresente resposta. Não sendo contestada a ação, o réu será 
considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado 
na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Osasco, aos 04 de fevereiro de 2021. 

EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS.PROCESSO 
Nº 0005209-25.2021.8.26.0224.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 Charm Comércio de Móveis e Aces-
sórios para Cabeleireiros Ltda.-ME., CNPJ nº 47.698.543/000 
1-98 na pessoa de seu repr. legal, que E. E. I. O Pequeno Prín-
cipe Ltda., lhe ajuizou ação de Cumprimento de Sentença, pa-
ra cobrança de R$.9.707,70(Março/2021), corrigido e acresci-
da de juros de mora de 1% ao mês. Estando a ré em lugar ig-
norado, foi deferida sua INTIMAÇÃO por EDITAL, para que 
em 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, pague o débito, corri-
gido até a data do pagamento, ou ofereça impugnação, sob 
pena de multa de 10% e, também, de honorários de advogado 
de 10% (art. 523, § 1º do CPC), e expedição de mandado de 
penhora e avaliação. Será o edital, afixado e publicado na 
forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de 
Guarulhos, aos 13 de abril de 2021.  

ENCONTRA-SE ABERTO NA DIRETORIA DE ENSINO 
REGIÃO O PREGÃO ELETRONICO Nº 01/2021, DESTI-
NADO À CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVI-
ÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL 
COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAL 
E EQUIPAMENTOS, VISANDO À OBTENÇÃO DE ADE-
QUADAS CONDIÇÕES DE SALUBRIDADE E HIGIENE. A 
SESSÃO PÚBLICA SERÁ REALIZADA DIA 30/04/2021 ÀS 
10H00, ATRAVES DO ENDEREÇO ELETRÔNICO WWW.
BEC.SP.GOV.BR E/OU WWW.BEC.FAZENDA.SP.GOV.BR

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
DIRETORIA DE ENSINO - REGIÃO LESTE 5

EDITAL DE CITAÇÃO. Processo Digital nº:1000918-10.2017.8.26.0125. Classe: Assunto: Execução de Título Extrajudicial - 
Contratos Bancários. Exequente: Cooperativa de Credito Rural dos Fornecedores de Cana e Agrop. da Reg. Piracicaba. 
Executado: Stw Empacotamentos Eireli Epp e outros. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 30 DIAS.PROCESSO Nº 1000918-
10.2017.8.26.0125. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara, do Foro de Capivari, Estado de São Paulo, Dr(a).ANDRE LUIZ 
MARCONDES PONTES, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a STW EMPACOTAMENTO EIRELI - EPP, CNPJ sob nº 17.211. 
290/001-15, TATIANA VITOR DE SOUZA, CPF sob nº 185.150.658-60,WALDEMAR DE OLIVEIRA WILLI JUNIOR, CPF 
sob nº 013.369.938-20, e a todo que o presente edital, com prazo de 15 dias virem ou dele tiver conhecimento, que nesse 
juízo corre seu trâmite um processo nº 1000918- 10.2017.8.26.0125 movido por COOPERATIVA DE CRÉDITO SICOOB 
COCRE, em que é requerido STW EMPACOTAMENTO EIRELI – EPP, paradeiro desconhecido, para a Ação de Execução, 
e como esteja a mesma em lugar incerto e não sabido, não sendo possível citá-la pessoalmente, cite-o pelo presente a 
comparecer neste juízo, para que no prazo de 30 dias, querendo requeira ou ofereça a defesa que tiver, sendo advertido de 
que não sendo contestada a presente ação, presumir-se-ão aceitos, pelo réu, como verdadeiro os fatos articulados pelo 
autor, para conhecimento de todos é passado o presente edital, será afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado 
e passado nesta cidade de Capivari, aos 17 de fevereiro de 2021. 

DocuSign Envelope ID: 6D59D8C4-DFB3-48CD-BF94-392956E9A01F
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 2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE MOGI MIRIM/SP – J1794
Edital de Hasta Pública do bem abaixo descrito e intimação, expedido nos autos 

da: Ação: EXECUÇÃO Proc. nº:  1001140-40.2017.8.26.0363 Exequente: TAURUS DISTRIBUIDO-
RA DE PETRÓLEO LTDA. Executados: AUTO POSTO PAIVA LTDA. SILVIO RAFAEL ZINETTI 
LAURA DA SILVA DIAS ZINETTI Terceiros: MUNICÍPIO DE AGUAÍ/SP WILLIAN LUIZ DE MELO 
THAYSA DE OLVIEIRA MELO O MM. Juiz de Direito que este subscreve, na forma da Lei (art. 879, 
II, CPC e Resolução 236/16-CNJ), FAZ SABER que a D1Lance Leilões levará a público leilão o bem 
abaixo descrito, conforme condições presentes neste edital e no site www.d1lance.com. 1ª PRAÇA: 
De 04/05/21(15h00) até 07/05/21(15h00)-valor igual ou superior ao da avaliação; 2ª PRAÇA: De 
07/05/21(15h00) até 27/05/21(15h00)-mínimo de 60% do valor de 1ª Praça. HORÁRIO: Ofi cial de 
Brasília/DF. CONDUTOR: D1Lance Leilões. DESCRIÇÃO DO BEM: Gleba de terras, destacada do 
imóvel denominado ‘Morro e Santa Luzia’, de frente para a Rodovia Estadual Aguaí - São João 
da Boa Vista, no km 212 Oeste, situado no Município de Aguaí, Estado de São Paulo, com área 
de 12.100,00m², compreendida em um retângulo, sendo 151,3m de frente para a referida Rodovia; 
151,3m nos fundos, confrontando com Olímpio Franco Barbosa e Iolanda Silva Pas; e 80m de ambos 
os lados, confrontando por um lado com terras de Olímpio Franco Barbosa. Cadastro municipal nº 
8504 e inscrição nº 01.03.130.151.001. Matrícula nº 1.510 do CRI de Aguaí/SP. O imóvel apresenta 
várias edifi cações, sendo: 1 cobertura de estrutura metálica em aberto (bombas de combustível) com 
680,86m² e escritório (sala, 2 WCs, corredor e depósito) com 122,56²; 1 restaurante com parte em 2 
pavimentos, contendo no térreo: salão, área de venda, cozinha, 2 depósitos, 2 WCs e câmara fria; 
e no superior: sala, 3 quartos e WC, com a área construída de 1.229,55m²; Pousada, contendo va-
randa, 8 quartos com WC em anexo, sala de espera e depósito, com a área construída de 317,22m²; 
1 cômodo de depósito (borracharia), contendo 2 cômodos e cobertura, com a área construída de 
60m²; 1 WC isolado, contendo cômodo com sanitários e chuveiro e cobertura de acesso, com área 
construída de 20,29m²; 1 casa antiga nos fundos, contendo varanda, sala, cozinha, 4 quartos, WC 
e área de serviço, com área construída de 107,33m²; Lavanderia e churrasqueira inacabados, com 
área construída de 42,70m²; 1 caixa d’água metálica elevada, tipo taça, com 15m³ (15.000L); 1 poço 
semiartesiano, com 180m de profundidade; 1 cisterna com profundidade de 15m, com cobertura, com 
área construída de 33.82m²; 1 cisterna dentro do depósito da pousada, contendo 1m de diâmetro e 
15m de profundidade; e Conjunto de fossas. ÔNUS: Hipotecas e penhora em favor da Exequente 
(R.10 e R.11-28/04/15, AV.13-04/06/18 e AV.15-04/03/21); e Locação, com cláusula de vigência, para 
Willian Luiz de Melo e Thaysa de Olvieira Melo (R.14-26/06/20). PENHORA NO ROSTO DOS AU-
TOS: Em favor de Marli Aparecida de Toledo – Proc. 0001017-12.2013.5.15.0022 – Vara do Trabalho 
de Moji Mirim/SP (fl s. 848-852 dos autos). AVALIAÇÃO: R$ 3.149.566,57 (em Dez/18), que será 
devidamente atualizado na ocasião da disponibilização no site. INTIMAÇÃO: Ficam a(s) partes, exe-
cutado(s), cônjuge(s), credor(es) fi duciário(s)/hipotecário(s)/preferencial(is), coproprietário(s), promi-
tente(s) comprador(es), senhorio(s) direto(s), usufrutuário(s), credor(es) com garantia real ou com 
penhora(s) anteriormente averbada(s), terceiros e demais interessados, que não seja(m) de qualquer 
modo parte na presente ação, INTIMADOS das presentes designações, por esta via editalícia, na 
pessoa de seus representantes ou caso não sejam localizados para a intimação pessoal, bem como 
da penhora realizada em 08/03/18, não podendo, de forma alguma, posteriormente, alegar ignorância 
do contido neste edital. Não consta nos autos haver recursos ou causas pendentes de julgamento 
relativos ao feito. Será este edital, por extrato, afi xado e publicado na forma da Lei, o que suprirá 
eventual insucesso nas notifi cações pessoais e dos respectivos patronos.

ERRATA: EVENTO Nº 93725 - MAPFRE. LOTE 21030 - CHEVROLET ONIX 1.0MT LT 1.0 (SINISTRADO MÉDIA 
MONTA), 2019/2019, PL.: QUJ9G77 (SP), CH.: 9BGKS48U0KG435863 (Ref.: 8076) Loc.: Suzano/SP. DATA e 
HORÁRIO: 03 de Março 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.

 

  
Edital de 1ª e 2ª Praça de bens imóveis e para intimação dos executados VILLE-PAR EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA (CNPJ: 03.817.282/0001-
02), na pessoa de seu representante legal, FLECHE PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA (CNPJ: 09.074.306/0001-67), na pessoa de seu 
representante legal, o terceiro interessado CONSÓRCIO BDOPRO (CNPJ: 23.661.399/0001-57), representada por HENRIQUE NELSON CALANDRA OAB/SP 
37.780 e demais interessados, expedido nos autos da Ação de Cumprimento de Sentença, Processo nº 0001309-62.2018.8.26.0281, em trâmite na 1ª VARA CÍVEL 
DA COMARCA DE ITATIBA/SP, requerida por NELIO FERREIRA DOS SANTOS (CPF: 263.652.828-85) e seu cônjuge JULIANA MOREIRA DA SEDIA DOS 
SANTOS (CPF: 303.175.628-27). O(A) Dr(a). RENATA HELOISA DA SILVA SALLES, MM. Juiz(a) de Direito, na forma da lei, etc., nos termos do Art. 881, § 1º do 
CPC, FAZ SABER que levará a praça os bens abaixo descritos, através do portal de leilões on-line da ZUKERMAN LEILÕES (www.zukerman.com.br), nas 
condições seguintes: 1 - DESCRIÇÃO DOS IMÓVEIS: LOTE 001 - Terreno situado na Rua Um, constituído pelo Lote nº 21, da Quadra D, do loteamento denominado 
“Páteo do Colégio”, situado na macrozona de expansão urbana do município e comarca de Itatiba - Estado de São Paulo, medindo 13,19m em curva de frente para 
a referida rua; 29,00m em reta, do lado direito de quem da via pública olha para o imóvel, confrontando com o lote nº 22; 29,00m em reta do lado esquerdo, 
confrontando com o lote nº 20; e, 10,00m em curva nos fundos, onde confronta com partes dos lotes nº 03 e 04, todos da mesma quadra, encerrando a área total 
de 336,21m². Contribuinte nº 41213.24.16.02207.0.0381.00000. Matrícula nº 49.661 do 1ª CRI de Itatiba/SP. OBS: Conforme Laudo de Avaliação de fls. 260/306, 
o Lote nº 21, da Quadra D está localizado à Rua José Luiz Leone s/nº, do Loteamento Residencial Portal Giardino, Município de Itatiba/SP, CEP: 13.255-001. 
AVALIAÇÃO DO BEM: R$ 164.008,61 (março/2021). VISITAÇÃO: Não há visitação. LOTE 002 - Terreno situado na Rua Um, constituído pelo Lote nº 03, da 
Quadra S, do loteamento denominado “Páteo do Colégio”, situado na macrozona de expansão urbana do município e comarca de Itatiba- Estado de São Paulo, 
medindo 10,00m em curva de frente para a referida rua; 40,00m em reta, do lado direito de quem da via pública olha para o imóvel, confrontando com o lote nº 02; 
40,00m em reta do lado esquerdo, confrontando com o lote nº 04; todos da mesma quadra; e, nos fundos mede 12,86m em curva, confrontando com a Via de 
Pedestres 08 do empreendimento, encerrando a área total de 457,14m². Contribuinte nº 41213.24.14.02207.0.0021.00000. Matrícula nº 49.952 do 1ª CRI de 
Itatiba/SP. OBS: Conforme Laudo de Avaliação de fls. 260/306, o Lote nº 03, da Quadra S está localizado à Rua José Luiz Leone s/nº, do Loteamento Residencial 
Portal Giardino, Município de Itatiba/SP, CEP: 13.255-001. AVALIAÇÃO DO BEM: R$ 146.249,72 (março/2021). VISITAÇÃO: Não há visitação.2 - AVALIAÇÃO 
TOTAL DOS IMÓVEIS - R$ 310.258,33 (março/2021 - Conforme Cálculo de Atualização Monetária dos Débitos Judiciais do TJSP), que será(ão) atualizada a 
época da alienação.  3 - DÉBITO EXEQUENDO - R$ 211.445,07 (outubro/2020 – Conforme fls. 310/311 dos autos). 4 - DATAS DAS PRAÇAS - 1ª Praça começa 
em 14/05/2021 às 13h50min, e termina em 17/05/2021 às 13h50min; 2ª Praça começa em 17/05/2021 às 13h51min, e termina em 07/06/2021 às 13h50min. 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 - 
DO INADIMPLEMENTO - Em caso de falta de pagamento ou desistência imotivada do arrematante/proponente a qualquer momento, será cobrada multa moratória 
no valor de 5% (cinco por cento) da arrematação em favor da leiloeira, sem prejuízo a demais sanções aplicadas pelo MM. Juízo da causa, bem como poderá ainda 
a Leiloeira emitir título 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 artigo 39, do Decreto nº 21.981/32, além da inclusão do arrematante nos serviços de proteção ao crédito. 8 - 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. 9 - 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. 10 - DÉBITOS e OBRIGAÇÕES DO 
ARREMATANTE - Eventuais débitos de IPTU/ITR foro e laudêmio, quando for o caso e demais taxas e impostos até a data da praça serão pagos com o produto 
da venda, mediante apresentação de extrato pelo arrematante ao MM. Juízo da causa (Art. 130, parágrafo único do CTN). O bem será alienado no estado de 
conservação em que se encontra, sendo a verificação de documental, de gravames/credores e de área de responsabilidade do arrematante, que será responsável 
por 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. 11 - 
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. 12 - 
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. 13 - 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 os executados VILLE-PAR EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA, na pessoa de seu 
representante legal, FLECHE PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA, na pessoa de seu representante legal, o terceiro interessado CONSÓRCIO 
BDOPRO, representada por HENRIQUE NELSON CALANDRA OAB/SP 37.780 e demais interessados, INTIMADOS das designações supra, caso não seja(m) 
localizado(a)(s) para a intimação pessoal, bem como da Penhora realizada em 08/07/2020. Dos autos não constam recursos ou causas pendentes de julgamento. 
Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. Itatiba/SP, 17 de março de 2021. 
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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

5ª VARA CÍVEL - FORO REGIONAL I - SANTANA
EDITAL DE HASTA PÚBLICA (1ª e 2ª praça) dos direitos quitados do bem imóvel abaixo descrito, para conhecimento de eventuais interessados e para intimação do executado: JOSÉ MANUEL PAIS TAVARES DOS REIS
(CPF/MF Nº 633.076.938-91), e seu cônjuge se casado for; bem como dos interessados AHAGAI EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA (CNPJ/MF Nº 09.097.881/0001-85), CONDOMÍNIO RESERVA DA
MATA (CNPJ/MF Nº 13.990.347/0001-70), K1 FOOD DRINKS LTDA EPP (CNPJ/MF Nº 21.869.236/0001-39), SBA ITALIA RESTAURANTE E FRUTARIA LTDA (CNPJ/MF Nº 24.142.401/0001-44) e CLASSE
BRASIL EMPRESA DE MINERAÇÃO LTDA (CNPJ/MF Nº 03.830.738/0001-74).
A MM. Juíza de Direito Dra. Juliana Crespo Dias, da 5ª Vara Cível - Foro Regional I - Santana, 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 Execução de Título Extrajudicial, ajuizada por RODRIGO CLAUDINO TEIXEIRA DA SILVA (CPF/MF Nº 252.400.348-50) em face de JOSÉ MANUEL PAIS TAVARES DOS REIS (CPF/
MF Nº 633.076.938-91), nos autos do Processo nº 1038673-52.2017.8.26.0001, e foi designada a venda dos direitos quitados 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- IMÓVEL: Direitos Quitados sobre o apartamento sob nº.32, localizado no 2º pavimento, do Edifício Bromélia ou Bloco D, à direita do Condomínio Reserva da Mata, situado no Passeio do Pontal nº.325, no loteamento denominado
Riviera de São Lourenço, no perímetro urbano do Município de Bertioga, da Comarca de Santos, tendo a área real privativa de 120,7800 m²., área real total de 224,4303 m². e a fração ideal de terreno de 0,005846, confrontando pela
frente com a área de recuo frontal do condomínio, que dá vista para a Rua Passeio do Pontal, do lado direito com o apartamento de final “1” do andar, do lado esquerdo com apartamento final “1” do “Edifício Orquídea ou Bloco C” e
nos fundos com hall, poço de elevador e vazio. Cabendo o direito ao uso de 02 (duas) vagas localizadas em locais indeterminados do subsolo do edifício ou pavimento térreo e sujeitas ao uso eventual de manobrista.

Dados do Imóvel
Inscrição Imobiliária Municipal n° 97.152.007.126
Matrícula Imobiliária n° 71.743 Primeiro Oficial de Registro de Imóveis de Santos - SP
OBS 01: Em que pese tenha sido deferida a penhora do imóvel, conforme fls. 369/371, esta não se encontra averbada na Certidão de Matrícula do referido imóvel.
OBS 02: Conforme declaração prestada pela proprietária Tabular, AHAGAI EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, às fls.  262/296, o Executado adquiriu o imóvel em questão por meio de Instrumento Particular de Compromisso de
Compra e Venda em 14.03.2008, o qual foi quitado integralmente em 2011. Desta forma, a proprietária Tabular AHAGAI EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. não possui mais relação jurídica com o imóvel, tampouco se opõe a
penhora do bem. Assim, conforme informado por esta, consta pendente apenas o registro da transferência imobiliária definitiva no competente Cartório de Registro de Imóveis, em nome de José Manuel Pais Tavares dos Reis, ora executado.
OBS 03: Cumpre informar, que tramitam duas execuções fiscais em face do Executado, referente a débitos tributários de IPTU, quais sejam: processo nº 1501828-62.2019.8.26.0075, perante o Setor de Execuções Fiscais do
Foro de Bertioga, com débito atualizado de R$ 5.437,38 referente ao período de fevereiro a dezembro de 2017 e, processo nº 1501318-78.2021.8.26.0075, perante o Setor de Execuções Fiscais do Foro de Bertioga, com
débito atualizado de R$ 4.967,86 referente ao período de fevereiro a dezembro de 2018 e débito atualizado de R$ 4.700,89 referente ao período de fevereiro a dezembro de 2019. Total de débitos tributários inscritos em
dívida ativa: R$ 15.106,13 (Mar/2021 - Tais valores serão atualizados à época das praças).
OBS 04: Há ação de cobrança de quotas condominiais, processo nº 1000348-38.2021.8.26.0075 em trâmite perante 1ª Vara Civil do Foro de Bertioga, proposta pelo Condomínio Reserva da Mata em face do Executado,
para satisfazer débitos condominiais no montante de R$ 9.194,61 (Fev/2021).
Valor de Avaliação do imóvel: R$ 1.800.000,00 (Set/2020 – Homologação às fls. 465/469).
Valor de Avaliação atualizado: R$ 1.881.286,00 (Fev/2021). O valor de avaliação será atualizado à época das praças.
Débitos Tributários: R$ 19.770,23 (Mar/2021). Os débitos tributários são sub-rogados no valor da arrematação (artigo 130, Código Tributário Nacional).
Débitos Condominiais: R$ 17.853,33 (Mar/2021). Os eventuais débitos condominiais não adimplidos pelo valor da arrematação serão de responsabilidade do Arrematante.
Débito Exequendo: R$ 366.163,09 (fls. 464 – Jan/2021).
02 - A 1ª praça terá início em 11 de maio de 2021, às 14 horas, e se encerrará no dia 14 maio de 2021, às 14 horas. 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 14 de maio de 2021, às 14 horas, e se encerrará em 08 de junho de 2021, às 14 horas. 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 e 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 depósito judicial,
no prazo de até 01 (um) dia útil a contar do encerramento do leilão, nos presentes autos do processo (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 - 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.
15 - 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, 10 de março de 2021. Eu, escrevente, digitei. Eu, Escrivão(ã) – Diretor(a), subscrevi.

DRA. JULIANA CRESPO DIAS - JUÍZA DE DIREITO
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EDITAL DE CITAÇÃO. Processo Digital nº:1001557-73.2017.8.26.0498. Classe: Assunto: Monitória – Cheque. Requerente: 
Cooperativa dos Plantadores de Cana do Estado de São Paulo. Requerido: Antonio Expedito Jacon. EDITAL DE CITAÇÃO 
- PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1001557-73.2017.8.26.0498. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da Vara Única, do Foro de 
Ribeirão Bonito, Estado de São Paulo, Dr(a). Victor Trevizan Cove, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o)ANTONIO 
EXPEDITO JACON, Brasileiro, RG 5379872, CPF166.883.848-68, com endereço à Rua Antonio Candido de Camargo, 335, 
Jardim Piratininga, CEP 13484-313, Limeira - SP, que lhe foi proposta uma ação de Monitória por parte de Cooperativa dos 
Plantadores de Cana do Estado de São Paulo, alegando em síntese:" A requerente é legítima credora do requerido no valor 
de R$ 105.433,65 representado pelos cheques: 851978,10/8/2015, 24.407,43; 00007, 10/12/2015, 27.494,24; 00006, 
10/11/2015, 27.014,34 e 00005,10/10/2015, 26.517,64. Que depositados, foram devolvidos pelo motivo 11 e 21. Todas as 
alternativas de recebimento amigável restaram infrutíferas. A liquidação importa no valor de R$141.696,06, corrigidos até 
agosto/2017". Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os 
atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 20 dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, 
apresente resposta. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador 
especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade 
de Ribeirão Bonito, aos 08 de março de 2021 

 
 

EDITAL DE CITAÇÃO expedido nos autos da Ação de Usucapião, PROCESSO Nº 1090977-
85.2018.8.26.0100 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) COMPANHIA LIDER CONSTRUTORA OU INDÚSTRIA TÊXTIL TSUZUKI LTDA Por 
seu representante legal, Antonio de Oliveira e Vera Regina Ramos Rodrigues, réus ausentes, 
incertos, desconhecidos, eventuais interessados, bem como seus cônjuges e/ou sucessores, que 
Ivanilde Matos Jeronimo e João da Costa Jeronimo ajuizou(ram) ação de USUCAPIÃO, visando 
declaração de domínio sobre imóvel situado na Rua Doutor Virgílio Magano, nº 12, Jardim São 
Paulo, CEP 08461-390, 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 20DIAS-PROCESSO Nº1038938-98.2016.8.26.0224-O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 5ª Vara 
Cível,do Foro de Guarulhos,Estado de São Paulo,Dr(a).Artur Pessôa De Melo Morais,na forma da Lei,etc.FAZ SABER a APA-
RECIDA OLIVEIRA DE SOUZA,CPF 681.697.878-15, que lhe foi proposta uma ação de Monitória por parte de Prime Foods 
Racoes Eirelli,para cobrança de R$3.288,07(out/16),referente ao cheque nº22,Banco Bradesco,agência 2898,cc 026434,anexa-
do aos autos.Estando o réu em lugar ignorado,foi determinada a sua CITAÇÃO,por EDITAL,para que,em 15 dias,a fluir do prazo 
supra,pague o débito,acrescido dos honorários advocatícios em 5%,com isenção de custas,ou no mesmo prazo ofereça em-
bargos,sob pena de ser constituído de pleno direito o título executivo judicial.Não sendo contestada a ação,o réu será conside-
rado revel,caso em que será nomeado curador especial.Será o presente edital afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO-PRAZO DE 20DIAS.PROCESSO Nº 0001579-92.2020.8.26.0127. A Dr(a). Juliana Marques Wendling, 
Juiz(a) de Direito da 1ªVara Cível,do Foro de Carapicuíba,Estado de São Paulo,na forma da Lei,etc.FAZ SABER a(o) Flávio Ro-
berto do Nascimento,CPF 919.321.224-00,que José Gomes de Oliveira e outros,ajuizaram ação de despejo c/c cobrança,transi-
tada em julgado,ora em fase de cumprimento de sentença,para cobrança do valor de R$12.421,90(fevereiro/2020) referente a 
débitos de locação do imóvel situado na Avenida Delfino Cerqueira,nº678,Centro,Carapicuíba/SP.Estando o executado em lu-
gar ignorado,foi determinada a sua INTIMAÇÃO,por EDITAL, para que em 15 dias a fluir do prazo supra, pague o valor indicado, 
devidamente atualizado pela Tabela Prática do Tribunal de Justiça deste Estado e com juros de 1%ao mês a partir de feverei-
ro/2020, além da data do efetivo pagamento, acrescido de custas, se houver, sob pena de início dos atos de constrição de bens. 
Não sendo efetuado o pagamento no prazo legal, nos termos do art. 523 do CPC, o débito será acrescido de multa de 10% (dez 
por cento) e, também dos honorários do advogado de 10% (dez por cento). Será o presente edital, por extrato, afixado e publi-
cado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Carapicuiba, aos 17 de dezembro de 2020.                 [15,16] 

20ª VARA CÍVEL DA CAPITAL – SP 
Citação. Prazo 20 dias. Proc. 1122330-75.2020.8.26.0100. A Dra. Priscilla Bittar Neves Netto, Juíza de Direito da 36ª Vara 
Cível do Foro Central Cível - SP. Faz Saber a FCS REFORMAS, CONSTRUÇÕES E INSTALAÇÕES EIRELI, CNPJ. 
27.158.292/0001-41, na pessoa de seu representante legal, que CONDOMÍNIO ETTORE LIVING, lhe ajuizou uma Ação 
Declaratória de Inexigibilidade de Débito com Tutela de Urgência para suspender os efeitos de protesto indevido, pelo 
Procedimento Comum, objetivando que seja declarado pago e inexigível, o título de nº 1002 – DUPLICATA SERVIÇO POR 
INDICAÇÃO, protestado em 02/04/2018, no 4º Tabelião de Protesto de Letras e Títulos de São Paulo, Livro 8099-G, Folhas 
69, no valor de R$533,33, suspendendo os efeitos do protesto e condenando-se a ré a devolução do dobro do valor pro-
testado, bem como a custas e honorários advocatícios. 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 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. NADA 
MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 07 de abril de 2021. 

EDITAL DO RESULTADO DA ELEIÇÃO
Em cumprimento ao disposto no Estatuto Social desta entidade sindical, comunicamos que a eleição da Diretoria, Conselho Fiscal e seus respectivos suplentes
para o quatriênio 2021/2025, realizada no dia 27 de março de 2021 foi eleita a chapa SUPERAÇÃO, assim composta: Diretoria Executiva:
Valdizar Albuquerque da Silva, – Diretor Presidente; Marcos Antonio de Almeida Ribeiro,– Diretor Vice Presidente, Sebastião Ferreira da Silva – Diretor
Primeiro Secretário, Mirdes de Oliveira - Diretora Primeiro Secretária, Tânia Angelina dos Santos Diretora Primeira Tesoureira, Laércio Fernandes Vicente -
Diretor Segundo Tesoureiro, Cosmo Palasio de Moraes Junior - Diretor Executivo. Diretoria Estadual Titulares/Suplentes: Luiz de Brito Porfírio - Diretor
Estadual Titular, Adonai Gomes Ribeiro - Diretor Estadual Titular, Ismael Gianeri - Diretor Estadual Titular, Paulino Gama Grigorio da Silva - Diretor Estadual
Titular, José Antonio da Silva - Diretor Estadual Titular, Ana Paula da Costa  - Diretor Estadual Suplente, Marcelo Assalin Zambon - Diretor Estadual Suplente,
José Mauricio Oliveira - Diretor Estadual Suplente, Adenias Santos Silva - Diretor Estadual Suplente, Jorge Gomes da Silva - Diretor Estadual Suplente.
Conselho Fiscal: Flavio Otaviano Moraes - Diretor do Conselho Fiscal Titular, Leandro Cavalcante Ribeiro- Diretor do Conselho Fiscal Titular, Ademar Jose De
Oliveira - Diretor do Conselho Fiscal Titular, Homero Tadeu Betti  - Diretor do Conselho Fiscal Suplente, Jadson Martins Santos - Diretor do Conselho Fiscal
Suplente, Edinaldo Estevam Da Guia - Diretoria Regional: Regional Osasco: Marcos Valério Piedade - Diretor Titular,  Carlos Eduardo Marciano – Diretor
Suplente, Regional Vale do Paraíba: Jacy Pitta - Diretor Titular, Janaína Ernst Pitta Brun - Diretora Suplente, Regional Campinas: Fabio Giesbrecht
Gregorio – Diretor Titular, Alexandre Lopes – Diretor Suplente, Regional São José do Rio Preto: Maria Helena Alves Tremura Gomes – Diretora Titular,
Angela Cristina Silva Bonilha – Diretora Suplente, Regional Presidente Prudente: Claudio Pereira de Lima, Saulo Marcial Guedes Gimenez Regional
Sorocaba: Almir Rogerio Costa Ferreira – Diretor Titular, Douglas Cristiano da Silva – Diretor Suplente, Regional do ABC: Davi Jose Do Prado – Diretor
Titular, José Roberto Pereira Rodrigues – Diretor Suplente Regional Ribeirão Preto: Hellan José de Pinho – Diretor Titular, Adriano Pereira dos Santos–
Diretor Suplente Regional Baixada Santista: Josué Amador da Silva – Diretor Titular, Glaucia Salor da Silva – Diretora Suplente Regional Guarulhos:
Selma Rossana Silva – Diretora Titular, Clayton dos Santos Adorno – Diretor Suplente. Nos termos do Estatuto Social, a nova Diretoria, Conselho Fiscal e seus
respectivos suplentes eleitos, tomaram posse no dia 13/04/2021.São Paulo, 16 de abril de 2021. Valdizar Albuquerque da Silva – Presidente.

GS Inima Serviços de Saneamento Eireli
CNPJ nº 35.048.843/0001-42

Demonstrações Financeiras para os exercícios findos em 31/12/2020 e de 2019 (Em milhares de reais - R$)
Senhores Acionistas: Submetemos à apreciação de V.Sas. as demonstrações financeiras relativas ao exercício findo em 31/12/2020. Permanecemos à disposição de V.Sas. para quaisquer esclarecimentos   necessários.

Balanço Patrimonial 2020 2019
Ativo (não auditado)
Circulante 2.498 293
Caixa e equivalentes de caixa 1.661 293
Impostos a recuperar 110 –
Partes relacionadas 724 –
Outros créditos 3 –
Não circulante 37 4
Realizável a longo prazo – 4
Imposto de renda e contribuição social diferidos – 4
Imobilizado 28 –
Intangível 9 –

37 –
Total do ativo 2.535 297

Balanço Patrimonial 2020 2019
Passivo e patrimônio líquido (não auditado)
Circulante 1.482 5
Fornecedores 142 –
Obrigações sociais 226 3
Obrigações fiscais 56 –
Partes relacionadas 1.058 2
Total do passivo 1.482 5
Patrimônio líquido 1.053 292
Capital social 300 300
Lucros acumulados 753 (8)
Total do passivo e patrimônio líquido 2.535 297

Demonstrações do Resultado 2020 2019
(não auditado)

Receita líquida 3.364 –
Custo dos serviços prestados (1.418) –
Lucro bruto 1.946 –
Receitas (despesas) operacionais:
Gerais e administrativas (846) (11)

(846) (11)
Resultado operacional antes do 
 resultado financeiro 1.100 (11)
Resultado financeiro
Receitas financeiras 9 –
Despesas financeiras (3) (1)

6 (1)
Resultado operacional antes dos impostos 1.106 (12)
Imposto de renda e contribuição social
 Correntes (341) –
 Diferidos (4) 4

(345) 4
Lucro líquido (prejuízo) do exercício 761 (8)

Demonstrações do Resultado 2020 2019
(não auditado)

Lucro líquido (prejuízo) do exercício 761 (8)
Total do resultado abrangente do exercício 761 (8)

Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido
Capital Lucros
social acumulados Total

Saldos em 1º/10/2019 - 
 Data de sua constituição 300 – 300
Prejuízo líquido do exercício – (8) (8)
Saldos em 31/12/2019 (não auditado) 300 (8) 292
Lucro líquido do exercício – 761 761
Saldos em 31/12/2020 300 753 1.053

Demonstrações dos Fluxos de Caixa 2020 2019
Fluxo de caixa das atividades operacionais (não auditado)
Lucro (prejuízo) líquido do exercício 761 (8)
Ajustes para conciliar o resultado do exercício ao 
 caixa oriundo das atividades operacionais
 Imposto de renda e contribuição social - diferidos 4 (4)
 Depreciação e amortização 3 –
Redução (aumento) nos ativos operacionais:
 Impostos a recuperar (110) –
 Outros créditos (4) –
Aumento (redução) nos passivos operacionais:
 Fornecedores 142 –
Partes relacionadas 333 2
 Obrigações sociais 223 3
 Obrigações fiscais 56 –
Caixa oriundo das atividades operacionais 1.408 (7)
Fluxo de caixa das atividades de investimento
 Aquisição de ativo imobilizado (31) –
 Aquisição de ativo intangível (9) –
Caixa oriundo das atividades de investimento (40) –
Fluxo de caixa das atividades de financiamento

Empréstimos:
 Integralização de capital social – 300
 Caixa oriundo das atividades de financiamento – 300
Aumento de caixa e equivalentes de caixa 1.368 293
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício 293 –
Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício 1.661 293

“As demonstrações financeiras da Companhia, auditadas pela BDO RCS Auditores Independentes S.S.,  
estão disponíveis no site da Companhia e na Sede da Empresa.”

Diretoria
Carlos Roberto Ferreira - Diretor Hélio Moellmann F. de Barros Junior - Diretor

Contador
Rodrigo Basso - CRC 1SP266229/O-8

SESAMM Serviços de Saneamento de Mogi Mirim S/A
CNPJ nº 10.311.239/0001-36

Demonstrações Financeiras 2020

Balanço Patrimonial para os Exercícios Findos 
em 31 de Dezembro de 2020 e de 2019 (Em milhares de reais - R$)

Ativo 2020 2019
Circulante 29.506 26.791
Caixa e equivalentes de caixa 16.790 15.784
Contas a receber 1.309 1.277
Ativo financeiro 10.210 9.582
Outros créditos 1.197 148
Não circulante 69.473 66.822
Realizável a longo prazo
Ativo financeiro 69.058 66.577
Ativo de contrato 360 138

69.418 66.715
Imobilizado 47 99
Intangível 8 8

55 107
Total do ativo 98.979 93.613
Passivo e patrimônio líquido 2020 2019
Circulante 7.327 6.957
Empréstimos e financiamentos 4.617 4.251
Arrendamento mercantil – 53
Fornecedores 227 383
Obrigações sociais 335 331
Obrigações fiscais 211 176
Tributos diferidos 186 186
Dividendos a pagar 1.741 1.540
Partes relacionadas 10 37
Não circulante 40.138 40.733
Empréstimos e financiamentos 24.033 26.188
Tributos diferidos 3.599 3.785
Imposto de renda e contribuição social diferidos 12.506 10.760
Total do passivo 47.465 47.690
Patrimônio líquido 51.514 45.923
Capital social 19.532 19.532
Reserva de lucros retidos 31.982 26.391
Patrimônio líquido atribuível aos controladores 51.514 45.923
Participação dos acionistas não controladores – – 
Total do passivo e patrimônio líquido 98.979 93.613

SESAMM Serviços de Saneamento de Mogi Mirim S/A
CNPJ nº 10.311.239/0001-36

Demonstrações Financeiras 2020

Demonstrações do Resultado para os Exercícios Findos 
em 31 de Dezembro de 2020 e de 2019 (Em milhares de reais - R$)

2020 2019
Receita líquida 16.996 16.239
Custo dos serviços prestados (3.088) (3.132)
Lucro bruto 13.908 13.107
Receitas (despesas) operacionais: (1.309) (1.435)
Gerais e administrativas (1.552) (1.416)
Outras despesas operacionais, líquidas 243 (19)
Lucro operacional antes do resultado financeiro 12.599 11.672
Resultado financeiro (1.504) (1.873)
Receitas financeiras 1.092 794
Despesas financeiras (2.596) (2.667)
Lucro operacional antes dos impostos 11.095 9.799
Imposto de renda e contribuição social (3.763) (3.314)
 Correntes (2.017) (1.686)
 Diferidos (1.746) (1.628)
Lucro líquido do exercício 7.332 6.485
Lucro líquido por ação - básico e diluído 0,375 0,332

Demonstrações do Resultado Abrangente para os Exercícios Findos 
em 31 de Dezembro de 2020 e de 2019 (Em milhares de reais - R$)

2020 2019
Lucro líquido do exercício 7.332 6.485
Total do resultado abrangente do exercício 7.332 6.485

Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido para os 
Exercícios Findos em 31/12/2020 e de 2019 (Em milhares de reais - R$)

Capital 
social

Reserva 
legal

Reserva 
de lucros

Lucros 
acumu- 

lados Total
Saldos em 1º/01/2019 19.532 1.508 20.440 – 41.480
Lucro líquido do exercício – – – 6.485 6.485
Dividendos propostos – – – (1.540) (1.540)
Dividendos complementares – – (502) – (502)
Reserva legal – 325 – (325)
Transferência para 
 reserva de lucros – – 4.620 (4.620) –
Saldos em 31/12/2019 19.532 1.833 24.558 – 45.923
Lucro líquido do exercício – – – 7.332 7.332
Dividendos propostos – – – (1.741) (1.741)
Reserva legal – 367 – (367) –
Transferência para 
 reserva de lucros – – 5.224 (5.224) –
Saldos em 31/12/2020 19.532 2.200 29.782 – 51.514

Demonstrações dos Fluxos de Caixa para os Exercícios Findos 
em 31 de Dezembro de 2020 e de 2019 (Em milhares de reais - R$)

Fluxo de caixa das atividades operacionais 2020 2019
Lucro líquido do exercício 7.332 6.485
Ajustes para conciliar o lucro líquido do exercício ao 
 caixa oriundo das atividades operacionais
 Imposto de renda e contribuição social - diferidos 1.746 1.628
 Depreciação e amortização 68 67
 Juros sobre empréstimos 2.511 2.624
 Remuneração do ativo financeiro (12.091) (11.709)
 Redução ao valor recuperável do ativo financeiro (517) (168)
Redução (aumento) nos ativos operacionais:
 Contas a receber (32) (83)
 Ativo de contrato e financeiro LP 9.615 9.212
 Outros créditos (1.050) (79)
Aumento (redução) nos passivos operacionais:
 Fornecedores (156) (658)
 Partes relacionadas (27) (22)
 Obrigações sociais 4 41
 Obrigações fiscais 35 47
 Tributos diferidos (186) (187)
Caixa oriundo das atividades operacionais, 
 antes do pagamento de juros e impostos 7.252 7.198
 Juros pagos sobre empréstimos (2.523) (2.621)
Caixa aplicado nas atividades operacionais 4.729 4.577
Fluxo de caixa das atividades de investimento
 Aquisição de ativo imobilizado (16) (112)
 Aquisição de ativo de contrato (337) (138)
Caixa oriundo das (aplicado nas) 
 atividades de investimento (353) (250)
Fluxo de caixa das atividades de financiamento
 Empréstimos:
  Pagamentos de principal (1.777) (1.464)
  Pagamento de dividendos (1.540) (1.837)
  Arrendamento mercantil (53) 52
Caixa aplicado nas atividades de financiamento (3.370) (3.249)
Aumento de caixa e equivalentes de caixa 1.006 1.078
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício 15.784 14.706
Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício 16.790 15.784

“As demonstrações financeiras da Companhia, auditadas pela BDO RCS Auditores Independentes S.S., estão disponíveis no site da Companhia e na Sede da Empresa.”

Diretoria
Carlos Roberto Ferreira - Diretor-Presidente

Eliana Rodrigues de Almeida Florio - Diretora Técnica

Senhores Acionistas: Submetemos à apreciação de V.Sas. as demonstrações financeiras relativas ao exercício findo em 31 de dezembro de 2020. Per-
manecemos à disposição de V.Sas. para quaisquer esclarecimentos   necessários.

Contador
Rodrigo Basso 

 CRC 1SP266229/O-8

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS.PROCESSO Nº 
1036655-39.2019.8.26.0114 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 9ª 
Vara Cível, do Foro de Campinas, Estado de São Paulo, Dr(a). 
Guilherme Fernandes Cruz Humberto, na forma da Lei, etc. 
FAZ SABER a NOBILE CONSTRUTORA E INCORPORADO-
RA LTDA (CNPJ 44.947.752/0001-30) e a todos que virem ou 
tiverem conhecimento do presente edital, em especial aos 
réus ausentes, incertos e desconhecidos, que por este juízo e 
9º Ofício Cível se processam os termos da ação de USUCA-
PIÃO, acima mencionada, interposta por VALDENIZE TIZIANI, 
tendo por objeto o seguinte bem: Apartamento nº 23, 2º andar, 
do Edifício Maraú, sito à Rua Major Sólon 255/261, Campinas/ 
SP, Matrícula 26.650/R-6,1ºCartório de Registro de Imóveis de 
Campinas/SP,e vaga de garagem nº26,2ºsubsolo,código 042. 
149.196, PMCampinas. Alega a autora ter adquirido o imóvel 
em 1994, sobre o qual exerce, desde então, a posse pacífica e 
sem oposição e vem requerer, através da ação, seu direito de 
usucapião. Estando em termos, expede-se o presente edital, 
ficando, pelo presente, todos CITADOS e advertidos de que 
terão o prazo de 15 dias para contestar a ação, contados do 
término do prazo deste edital,sob pena de,não o fazendo,pre-
sumirem-se verdadeiros os fatos alegados pela autora. Para 
que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa ale-
gar ignorância, é expedido o presente edital, que será publica-
do e afixado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado 
nesta cidade de Campinas, aos 17 de março de 2021. 

EDITAL DE CITAÇÃO – PRAZO DE 20 DIAS.
PROCESSO Nº. 1004921-97.2018.8.26.0084. O(A)
MM. Juiz(a) de Direito da 5ª Vara Cível, do Foro
Regional de Vila Mimosa, Estado de São Paulo, Dr(a).
VIVIANI DOURADO BERTON CHAVES, na forma da
Lei, etc. FAZ SABER a(o) HEMILENA APARECIDA
ALVES, CPF 408.584.788-03, que lhe foi proposta
uma ação de Busca e Apreensão Em Alienação
Fiduciária por parte de ITAÚ UNIBANCO S.A, relativa
ao veículo marca Renault, modelo Sandero 1.0, preto,
ano 2009, placa EGL4360, chassi 93YBSR7GHAJ301
973, apreendido em 27/08/2018, haja vista o inadimple
-mento da cédula de crédito nº 30428-368082343.
Encontrando-se a ré em lugar incerto e não sabido,
foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL,
podendo, no prazo de 15 dias, oferecer resposta, a
fluir após o decurso do prazo de 20 dias deste edital.
Não sendo contestada a ação, a ré será conside- rada
revel, caso em que será nomeado curador especial.
Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado
na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta
cidade de Campinas, aos 12 de março de 2021.





 

                 
                
             

               
  
           


 

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO 30 DIAS.PROCESSO Nº 1006411-71.2019.8.26.0068 A MM. Juíza de Direito da 2ª Vara 
Cível, Foro de Barueri/SP, Dra. DANIELA NUDELIMAN GUIGUET LEAL, na forma da Lei, etc.FAZ SABER a RANOYA E 
NOGUEIRA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, CNPJ 06.339.135/0001-62, que Condomínio Splendya 
Residencial ajuizou ação comum, objetivando seja julgada procedente, condenando a ré em obrigação de fazer para que 
sejam reparados os vícios construtivos, ou alternativamente, seja condenada em indenização por danos materiais com 
intuito da reparação integral, condenando ainda ao pagamento de indenização por danos morais, na quantia total de R$ 
690.000,00 a título de danos morais, atualizado e acrescido das custas e despesas processuais, e honorários 
advocatícios. Estando a ré em lugar incerto, expede-se edital de citação, para em 15 dias, a fluir do prazo supra, 
contestar a ação, sob pena de serem aceitos os fatos, nomeando-se curador especial em caso de revelia. Será o 
presente edital, por extrato, publicado na forma da lei. NADA MAIS. Barueri, 16/12/2020.                                             [15,16] 

Multiner S.A.
CNPJ/MF nº 08.935.054/0001-50 – NIRE 35.300.504.127

Edital de Convocação – Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária
O Conselho de Administração da Multiner S.A. (“Companhia”), convoca os senhores acionistas a se reunirem em AGOE 
(“Assembleia”), a realizar-se de modo exclusivamente digital em 03/05/2021, às 10h00, por meio de sistema eletrônico 
indicado no item 4 abaixo, nos termos da Instrução CVM nº 481/09 (“ICVM 481”), a qual será considerada como realizada, 
para todos os efeitos, na sede da Companhia, na Avenida das Nações Unidas, nº 12.901, 35º andar, Torre Norte, Centro 
Empresarial Nações Unidas (CENU), Brooklin Paulista, São Paulo/SP, para deliberar sobre as seguintes matérias constantes 
da ordem do dia: I. AGO: (i) Tomar as contas dos Administradores, examinar, discutir e votar o Relatório da Administração 
e as Demonstrações Financeiras, acompanhadas das respectivas notas explicativas, do relatório dos auditores inde-
pendentes e do parecer do Conselho Fiscal, todos relativos ao exercício social encerrado em 31/12/2020; (ii) Aprovar a 
destinação do resultado do exercício social encerrado em 31/12/2020; (iii) Eleger e/ou reeleger os membros titulares e 
suplentes para compor o Conselho de Administração da Companhia, na forma prevista no artigo 13 do estatuto social da 
Companhia; (iv) Eleger e/ ou reeleger os membros titulares e suplentes para compor o Conselho Fiscal da Companhia, 
na forma prevista no artigo 27 do estatuto social da Companhia; e (v) Fixar a remuneração global dos Administradores 
e do Conselho Fiscal da Companhia, referente ao exercício de 2021. II. AGE: (i) Autorizar a celebração de contratos de 
indenidade com integrantes do Conselho de Administração, da Diretoria e do Conselho Fiscal da Companhia, conforme 
diretrizes constantes da Proposta da Administração. Instruções Gerais: 1. Na forma do disposto no artigo 133 da Lei nº 
6.404/76 (“Lei das S.A.”), todos os documentos relativos às matérias constantes da ordem do dia da Assembleia, inclusive 
os documentos e informações exigidos pela Instrução CVM nº 480/09 e demais normas aplicáveis, estão à disposição 
dos acionistas na sede da Companhia, e podem ser visualizados na rede mundial de computadores, na página da CVM 
(www.cvm.gov.br) e da Companhia (www.multiner.com.br). 2. Nos termos do artigo 126 da Lei das S.A., para participar 
da Assembleia o acionista pessoa física deverá apresentar à Companhia documento de identidade original (carteira de 
identidade, carteira nacional de habilitação, passaporte, carteiras de identidade expedidas pelos conselhos profissionais 
ou carteiras funcionais expedidas pelos órgãos da administração pública). O representante de acionista pessoa jurídica 
deverá apresentar cópia simples dos seguintes documentos, devidamente registrados no órgão competente (Registro Civil 
de Pessoas Jurídicas ou Junta Comercial, conforme o caso): (i) contrato social ou estatuto social, conforme o caso; e (ii) 
ato societário de nomeação do administrador que (ii.a) comparecer à Assembleia como representante da pessoa jurídica; 
ou (ii.b) procuração assinada por pessoa com poderes para que terceiro represente o acionista pessoa jurídica. No caso 
de fundos de investimento, a representação do fundo caberá à instituição administradora ou gestora, observado o disposto 
no regulamento do fundo a respeito de quem é titular de poderes para exercício do direito de voto das ações e ativos da 
carteira do fundo. Nesse caso, o representante da administradora ou da gestora do fundo, além dos documentos societários 
acima mencionados relacionados à administradora ou à gestora, deverá apresentar cópia simples do regulamento do fundo, 
devidamente registrado no órgão competente. Com relação à participação por meio de procurador, a outorga de poderes 
de representação para participação na Assembleia deverá ter sido realizada há menos de 1 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, a procuração deverá 
conter a indicação do lugar onde foi passada, a qualificação completa do outorgante e do outorgado, a data e o objetivo 
da outorga com a designação e a extensão dos poderes conferidos, contendo o reconhecimento da firma do outorgante. 3. 
Objetivando conferir maior celeridade ao processo de cadastramento dos acionistas presentes na Assembleia, solicitamos, 
nos termos do artigo 5º, §§ 1º, 3º e 4º da ICVM 481, que os documentos necessários à participação na Assembleia, indicados 
no item 2 acima, sejam apresentados pelos acionistas em até 2 dias antes da data de realização da Assembleia, mediante 
protocolo digital por correio eletrônico, aos cuidados da Diretoria de Relações com Investidores, para o seguinte endereço: 
ri@multiner.com.br. 4. Nos termos da ICVM 481, a Assembleia será realizada de modo exclusivamente digital, por meio 
do sistema eletrônico Microsoft Teams. Os Acionistas que desejarem participar da Assembleia deverão solicitar o link e 
demais dados de acesso ao sistema eletrônico até às 10h00min., do dia 01.05.2021 para o ri@multiner.com.br, para o 
qual também serão encaminhados os documentos de identificação e representação, conforme detalhado no item 2 deste 
Edital de Convocação. Constam da página da CVM (www.cvm.gov.br) e da Companhia (www.multiner.com.br) todas as 
informações necessárias e suficientes para acesso e utilização do sistema pelos acionistas. A participação da Assembleia, 
bem como o exercício do direito de voto nas deliberações das matérias constantes da ordem do dia serão realizados 
por meio da utilização do sistema eletrônico. O sistema eletrônico, nos termos da ICVM 481, também assegurará: (i) o 
registro da presença dos acionistas e dos respectivos votos; (ii) a possibilidade de manifestação e de acesso simultâneo 
a documentos apresentados durante a Assembleia que não tenham sido disponibilizados anteriormente; (iii) a gravação 
integral da assembleia; e (iv) a possibilidade de comunicação entre acionistas. São Paulo, 16/04/2021. Edesio Alves 
Nunes Filho – Presidente do Conselho de Administração. (16, 17 e 20/04/2021)

EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS. PROCESSO Nº 0046252-62.2017.8.26.0100. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 
2ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). PAULO FURTADO DE OLIVEIRA 
FILHO, na forma da Lei,etc. FAZ SABER a(o) VILLAGE 284 PARTICIPAÇÕES E COMÉRCIO DE VESTUÁRIO S/A, CNPJ 
09.433.116/0001-99, com endereço à Rua Joaquim de Andrade, 211, Chacara Santo Antonio (zona Sul), CEP 04719-020, São Paulo - SP, 
que por este Juízo, tramita uma ação de Cumprimento de sentença. Foi determinada a INTIMAÇÃO por EDITAL, para que no prazo de 
15 dias efetue o pagamento do débito, com origem na impontualidade no pagamento de duplicatas vencidas e descumprimento em acordo 
homologado em audiência, conforme planilha apresentada pelo exequente às fls. 02 (R$127.857,43 cento e vinte e sete mil oitocentos e 
cinquenta e sete reais e quarenta e três centavos), sob pena de ser acrescido de multa de 10%, além de honorários advocatícios, também de 
10% sobre o total (art. 523, caput e §1º e art. 85, §§1º e 2º do CPC). Sem prejuízo, fica o devedor, desde já intimado a indicar bens à penhora, 
no prazo de 15 dias, sob pena de aplicação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça, na forma do art. 772, II c/c 774, V e § único do 
CPC, no importe de 10% do valor do débito. Não efetuado o pagamento, mediante depósito judicial, nem indicados bens à penhora, fica 
desde logo determinado: 1-) O acréscimo ao débito de multa e honorários advocatícios, ambos de 10% sobre o total (art. 523, §1º do CPC); 
2-) a expedição de certidão para protesto do título judicial, na forma do art. 517 do CPC. 3-) a adoção de medidas de constrição judicial de 
bens, mediante o prévio pagamento das custas necessárias, se o caso, sem prejuízo de outras medidas coercitivas; 4-) expedição de 
mandado de penhora e avaliação no endereço do(a)(s) devedor(e)(a)(s), recolhidas as diligências; 5-) o acréscimo da multa de 10% por ato 
atentatório à dignidade da justiça, se não indicados bens à penhora; Faculta-se ao réu a apresentação de impugnação ao cumprimento de 
sentença, no prazo de 15 dias, na forma do art. 525 do CPC. Decorrido o prazo de pagamento, e não havendo impugnação do devedor ou 
manifestação do exequente, pelo prazo de 15 dias, arquivem-se os autos. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da 
lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 11 de fevereiro de 2021. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1001379-16.2018.8.26.0361. O Dr. CARLOS EDUARDO XAVIER 
BRITO, Juiz de Direito da 4ª Vara Cível do Foro da Comarca de Mogi das Cruzes/SP. Faz Saber a EDMAR PEREIRA SOARES, CPF n° 
014.490.151.07, CPLAM ENGENHARIA EIRELI ME. CNPJ n° 17.062.713/0001-82 e a SUNIGA INCORPORADORA E EMPREENDI-
MENTOS LTDA –ME, CNPJ n° 21.999.2999/0001-00, na pessoa de seu sócio CLAUDIO CORDEIRO BARBOSA, CPF124.116.108-90 
que por parte de JESSICA SUMIRE MATSUDA ROSA 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 
07/02/2015, na aquisição da GLEBA 228 -1.100 m². Conforme documentos anexos aos autos. Estando os réus em local ignorado, expede-
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,  24 de março de 2021. 
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 2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE MOGI MIRIM/SP – J1794
Edital de Hasta Pública do bem abaixo descrito e intimação, expedido nos autos 

da: Ação: EXECUÇÃO Proc. nº:  1001140-40.2017.8.26.0363 Exequente: TAURUS DISTRIBUIDO-
RA DE PETRÓLEO LTDA. Executados: AUTO POSTO PAIVA LTDA. SILVIO RAFAEL ZINETTI 
LAURA DA SILVA DIAS ZINETTI Terceiros: MUNICÍPIO DE AGUAÍ/SP WILLIAN LUIZ DE MELO 
THAYSA DE OLVIEIRA MELO O MM. Juiz de Direito que este subscreve, na forma da Lei (art. 879, 
II, CPC e Resolução 236/16-CNJ), FAZ SABER que a D1Lance Leilões levará a público leilão o bem 
abaixo descrito, conforme condições presentes neste edital e no site www.d1lance.com. 1ª PRAÇA: 
De 04/05/21(15h00) até 07/05/21(15h00)-valor igual ou superior ao da avaliação; 2ª PRAÇA: De 
07/05/21(15h00) até 27/05/21(15h00)-mínimo de 60% do valor de 1ª Praça. HORÁRIO: Ofi cial de 
Brasília/DF. CONDUTOR: D1Lance Leilões. DESCRIÇÃO DO BEM: Gleba de terras, destacada do 
imóvel denominado ‘Morro e Santa Luzia’, de frente para a Rodovia Estadual Aguaí - São João 
da Boa Vista, no km 212 Oeste, situado no Município de Aguaí, Estado de São Paulo, com área 
de 12.100,00m², compreendida em um retângulo, sendo 151,3m de frente para a referida Rodovia; 
151,3m nos fundos, confrontando com Olímpio Franco Barbosa e Iolanda Silva Pas; e 80m de ambos 
os lados, confrontando por um lado com terras de Olímpio Franco Barbosa. Cadastro municipal nº 
8504 e inscrição nº 01.03.130.151.001. Matrícula nº 1.510 do CRI de Aguaí/SP. O imóvel apresenta 
várias edifi cações, sendo: 1 cobertura de estrutura metálica em aberto (bombas de combustível) com 
680,86m² e escritório (sala, 2 WCs, corredor e depósito) com 122,56²; 1 restaurante com parte em 2 
pavimentos, contendo no térreo: salão, área de venda, cozinha, 2 depósitos, 2 WCs e câmara fria; 
e no superior: sala, 3 quartos e WC, com a área construída de 1.229,55m²; Pousada, contendo va-
randa, 8 quartos com WC em anexo, sala de espera e depósito, com a área construída de 317,22m²; 
1 cômodo de depósito (borracharia), contendo 2 cômodos e cobertura, com a área construída de 
60m²; 1 WC isolado, contendo cômodo com sanitários e chuveiro e cobertura de acesso, com área 
construída de 20,29m²; 1 casa antiga nos fundos, contendo varanda, sala, cozinha, 4 quartos, WC 
e área de serviço, com área construída de 107,33m²; Lavanderia e churrasqueira inacabados, com 
área construída de 42,70m²; 1 caixa d’água metálica elevada, tipo taça, com 15m³ (15.000L); 1 poço 
semiartesiano, com 180m de profundidade; 1 cisterna com profundidade de 15m, com cobertura, com 
área construída de 33.82m²; 1 cisterna dentro do depósito da pousada, contendo 1m de diâmetro e 
15m de profundidade; e Conjunto de fossas. ÔNUS: Hipotecas e penhora em favor da Exequente 
(R.10 e R.11-28/04/15, AV.13-04/06/18 e AV.15-04/03/21); e Locação, com cláusula de vigência, para 
Willian Luiz de Melo e Thaysa de Olvieira Melo (R.14-26/06/20). PENHORA NO ROSTO DOS AU-
TOS: Em favor de Marli Aparecida de Toledo – Proc. 0001017-12.2013.5.15.0022 – Vara do Trabalho 
de Moji Mirim/SP (fl s. 848-852 dos autos). AVALIAÇÃO: R$ 3.149.566,57 (em Dez/18), que será 
devidamente atualizado na ocasião da disponibilização no site. INTIMAÇÃO: Ficam a(s) partes, exe-
cutado(s), cônjuge(s), credor(es) fi duciário(s)/hipotecário(s)/preferencial(is), coproprietário(s), promi-
tente(s) comprador(es), senhorio(s) direto(s), usufrutuário(s), credor(es) com garantia real ou com 
penhora(s) anteriormente averbada(s), terceiros e demais interessados, que não seja(m) de qualquer 
modo parte na presente ação, INTIMADOS das presentes designações, por esta via editalícia, na 
pessoa de seus representantes ou caso não sejam localizados para a intimação pessoal, bem como 
da penhora realizada em 08/03/18, não podendo, de forma alguma, posteriormente, alegar ignorância 
do contido neste edital. Não consta nos autos haver recursos ou causas pendentes de julgamento 
relativos ao feito. Será este edital, por extrato, afi xado e publicado na forma da Lei, o que suprirá 
eventual insucesso nas notifi cações pessoais e dos respectivos patronos.

ERRATA: EVENTO Nº 93725 - MAPFRE. LOTE 21030 - CHEVROLET ONIX 1.0MT LT 1.0 (SINISTRADO MÉDIA 
MONTA), 2019/2019, PL.: QUJ9G77 (SP), CH.: 9BGKS48U0KG435863 (Ref.: 8076) Loc.: Suzano/SP. DATA e 
HORÁRIO: 03 de Março 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.

 

  
Edital de 1ª e 2ª Praça de bens imóveis e para intimação dos executados VILLE-PAR EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA (CNPJ: 03.817.282/0001-
02), na pessoa de seu representante legal, FLECHE PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA (CNPJ: 09.074.306/0001-67), na pessoa de seu 
representante legal, o terceiro interessado CONSÓRCIO BDOPRO (CNPJ: 23.661.399/0001-57), representada por HENRIQUE NELSON CALANDRA OAB/SP 
37.780 e demais interessados, expedido nos autos da Ação de Cumprimento de Sentença, Processo nº 0001309-62.2018.8.26.0281, em trâmite na 1ª VARA CÍVEL 
DA COMARCA DE ITATIBA/SP, requerida por NELIO FERREIRA DOS SANTOS (CPF: 263.652.828-85) e seu cônjuge JULIANA MOREIRA DA SEDIA DOS 
SANTOS (CPF: 303.175.628-27). O(A) Dr(a). RENATA HELOISA DA SILVA SALLES, MM. Juiz(a) de Direito, na forma da lei, etc., nos termos do Art. 881, § 1º do 
CPC, FAZ SABER que levará a praça os bens abaixo descritos, através do portal de leilões on-line da ZUKERMAN LEILÕES (www.zukerman.com.br), nas 
condições seguintes: 1 - DESCRIÇÃO DOS IMÓVEIS: LOTE 001 - Terreno situado na Rua Um, constituído pelo Lote nº 21, da Quadra D, do loteamento denominado 
“Páteo do Colégio”, situado na macrozona de expansão urbana do município e comarca de Itatiba - Estado de São Paulo, medindo 13,19m em curva de frente para 
a referida rua; 29,00m em reta, do lado direito de quem da via pública olha para o imóvel, confrontando com o lote nº 22; 29,00m em reta do lado esquerdo, 
confrontando com o lote nº 20; e, 10,00m em curva nos fundos, onde confronta com partes dos lotes nº 03 e 04, todos da mesma quadra, encerrando a área total 
de 336,21m². Contribuinte nº 41213.24.16.02207.0.0381.00000. Matrícula nº 49.661 do 1ª CRI de Itatiba/SP. OBS: Conforme Laudo de Avaliação de fls. 260/306, 
o Lote nº 21, da Quadra D está localizado à Rua José Luiz Leone s/nº, do Loteamento Residencial Portal Giardino, Município de Itatiba/SP, CEP: 13.255-001. 
AVALIAÇÃO DO BEM: R$ 164.008,61 (março/2021). VISITAÇÃO: Não há visitação. LOTE 002 - Terreno situado na Rua Um, constituído pelo Lote nº 03, da 
Quadra S, do loteamento denominado “Páteo do Colégio”, situado na macrozona de expansão urbana do município e comarca de Itatiba- Estado de São Paulo, 
medindo 10,00m em curva de frente para a referida rua; 40,00m em reta, do lado direito de quem da via pública olha para o imóvel, confrontando com o lote nº 02; 
40,00m em reta do lado esquerdo, confrontando com o lote nº 04; todos da mesma quadra; e, nos fundos mede 12,86m em curva, confrontando com a Via de 
Pedestres 08 do empreendimento, encerrando a área total de 457,14m². Contribuinte nº 41213.24.14.02207.0.0021.00000. Matrícula nº 49.952 do 1ª CRI de 
Itatiba/SP. OBS: Conforme Laudo de Avaliação de fls. 260/306, o Lote nº 03, da Quadra S está localizado à Rua José Luiz Leone s/nº, do Loteamento Residencial 
Portal Giardino, Município de Itatiba/SP, CEP: 13.255-001. AVALIAÇÃO DO BEM: R$ 146.249,72 (março/2021). VISITAÇÃO: Não há visitação.2 - AVALIAÇÃO 
TOTAL DOS IMÓVEIS - R$ 310.258,33 (março/2021 - Conforme Cálculo de Atualização Monetária dos Débitos Judiciais do TJSP), que será(ão) atualizada a 
época da alienação.  3 - DÉBITO EXEQUENDO - R$ 211.445,07 (outubro/2020 – Conforme fls. 310/311 dos autos). 4 - DATAS DAS PRAÇAS - 1ª Praça começa 
em 14/05/2021 às 13h50min, e termina em 17/05/2021 às 13h50min; 2ª Praça começa em 17/05/2021 às 13h51min, e termina em 07/06/2021 às 13h50min. 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 - 
DO INADIMPLEMENTO - Em caso de falta de pagamento ou desistência imotivada do arrematante/proponente a qualquer momento, será cobrada multa moratória 
no valor de 5% (cinco por cento) da arrematação em favor da leiloeira, sem prejuízo a demais sanções aplicadas pelo MM. Juízo da causa, bem como poderá ainda 
a Leiloeira emitir título 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 artigo 39, do Decreto nº 21.981/32, além da inclusão do arrematante nos serviços de proteção ao crédito. 8 - 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. 9 - 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. 10 - DÉBITOS e OBRIGAÇÕES DO 
ARREMATANTE - Eventuais débitos de IPTU/ITR foro e laudêmio, quando for o caso e demais taxas e impostos até a data da praça serão pagos com o produto 
da venda, mediante apresentação de extrato pelo arrematante ao MM. Juízo da causa (Art. 130, parágrafo único do CTN). O bem será alienado no estado de 
conservação em que se encontra, sendo a verificação de documental, de gravames/credores e de área de responsabilidade do arrematante, que será responsável 
por 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. 11 - 
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. 12 - 
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. 13 - 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 os executados VILLE-PAR EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA, na pessoa de seu 
representante legal, FLECHE PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA, na pessoa de seu representante legal, o terceiro interessado CONSÓRCIO 
BDOPRO, representada por HENRIQUE NELSON CALANDRA OAB/SP 37.780 e demais interessados, INTIMADOS das designações supra, caso não seja(m) 
localizado(a)(s) para a intimação pessoal, bem como da Penhora realizada em 08/07/2020. Dos autos não constam recursos ou causas pendentes de julgamento. 
Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. Itatiba/SP, 17 de março de 2021. 
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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

5ª VARA CÍVEL - FORO REGIONAL I - SANTANA
EDITAL DE HASTA PÚBLICA (1ª e 2ª praça) dos direitos quitados do bem imóvel abaixo descrito, para conhecimento de eventuais interessados e para intimação do executado: JOSÉ MANUEL PAIS TAVARES DOS REIS
(CPF/MF Nº 633.076.938-91), e seu cônjuge se casado for; bem como dos interessados AHAGAI EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA (CNPJ/MF Nº 09.097.881/0001-85), CONDOMÍNIO RESERVA DA
MATA (CNPJ/MF Nº 13.990.347/0001-70), K1 FOOD DRINKS LTDA EPP (CNPJ/MF Nº 21.869.236/0001-39), SBA ITALIA RESTAURANTE E FRUTARIA LTDA (CNPJ/MF Nº 24.142.401/0001-44) e CLASSE
BRASIL EMPRESA DE MINERAÇÃO LTDA (CNPJ/MF Nº 03.830.738/0001-74).
A MM. Juíza de Direito Dra. Juliana Crespo Dias, da 5ª Vara Cível - Foro Regional I - Santana, 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 Execução de Título Extrajudicial, ajuizada por RODRIGO CLAUDINO TEIXEIRA DA SILVA (CPF/MF Nº 252.400.348-50) em face de JOSÉ MANUEL PAIS TAVARES DOS REIS (CPF/
MF Nº 633.076.938-91), nos autos do Processo nº 1038673-52.2017.8.26.0001, e foi designada a venda dos direitos quitados 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- IMÓVEL: Direitos Quitados sobre o apartamento sob nº.32, localizado no 2º pavimento, do Edifício Bromélia ou Bloco D, à direita do Condomínio Reserva da Mata, situado no Passeio do Pontal nº.325, no loteamento denominado
Riviera de São Lourenço, no perímetro urbano do Município de Bertioga, da Comarca de Santos, tendo a área real privativa de 120,7800 m²., área real total de 224,4303 m². e a fração ideal de terreno de 0,005846, confrontando pela
frente com a área de recuo frontal do condomínio, que dá vista para a Rua Passeio do Pontal, do lado direito com o apartamento de final “1” do andar, do lado esquerdo com apartamento final “1” do “Edifício Orquídea ou Bloco C” e
nos fundos com hall, poço de elevador e vazio. Cabendo o direito ao uso de 02 (duas) vagas localizadas em locais indeterminados do subsolo do edifício ou pavimento térreo e sujeitas ao uso eventual de manobrista.

Dados do Imóvel
Inscrição Imobiliária Municipal n° 97.152.007.126
Matrícula Imobiliária n° 71.743 Primeiro Oficial de Registro de Imóveis de Santos - SP
OBS 01: Em que pese tenha sido deferida a penhora do imóvel, conforme fls. 369/371, esta não se encontra averbada na Certidão de Matrícula do referido imóvel.
OBS 02: Conforme declaração prestada pela proprietária Tabular, AHAGAI EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, às fls.  262/296, o Executado adquiriu o imóvel em questão por meio de Instrumento Particular de Compromisso de
Compra e Venda em 14.03.2008, o qual foi quitado integralmente em 2011. Desta forma, a proprietária Tabular AHAGAI EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. não possui mais relação jurídica com o imóvel, tampouco se opõe a
penhora do bem. Assim, conforme informado por esta, consta pendente apenas o registro da transferência imobiliária definitiva no competente Cartório de Registro de Imóveis, em nome de José Manuel Pais Tavares dos Reis, ora executado.
OBS 03: Cumpre informar, que tramitam duas execuções fiscais em face do Executado, referente a débitos tributários de IPTU, quais sejam: processo nº 1501828-62.2019.8.26.0075, perante o Setor de Execuções Fiscais do
Foro de Bertioga, com débito atualizado de R$ 5.437,38 referente ao período de fevereiro a dezembro de 2017 e, processo nº 1501318-78.2021.8.26.0075, perante o Setor de Execuções Fiscais do Foro de Bertioga, com
débito atualizado de R$ 4.967,86 referente ao período de fevereiro a dezembro de 2018 e débito atualizado de R$ 4.700,89 referente ao período de fevereiro a dezembro de 2019. Total de débitos tributários inscritos em
dívida ativa: R$ 15.106,13 (Mar/2021 - Tais valores serão atualizados à época das praças).
OBS 04: Há ação de cobrança de quotas condominiais, processo nº 1000348-38.2021.8.26.0075 em trâmite perante 1ª Vara Civil do Foro de Bertioga, proposta pelo Condomínio Reserva da Mata em face do Executado,
para satisfazer débitos condominiais no montante de R$ 9.194,61 (Fev/2021).
Valor de Avaliação do imóvel: R$ 1.800.000,00 (Set/2020 – Homologação às fls. 465/469).
Valor de Avaliação atualizado: R$ 1.881.286,00 (Fev/2021). O valor de avaliação será atualizado à época das praças.
Débitos Tributários: R$ 19.770,23 (Mar/2021). Os débitos tributários são sub-rogados no valor da arrematação (artigo 130, Código Tributário Nacional).
Débitos Condominiais: R$ 17.853,33 (Mar/2021). Os eventuais débitos condominiais não adimplidos pelo valor da arrematação serão de responsabilidade do Arrematante.
Débito Exequendo: R$ 366.163,09 (fls. 464 – Jan/2021).
02 - A 1ª praça terá início em 11 de maio de 2021, às 14 horas, e se encerrará no dia 14 maio de 2021, às 14 horas. 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 14 de maio de 2021, às 14 horas, e se encerrará em 08 de junho de 2021, às 14 horas. 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 e 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 depósito judicial,
no prazo de até 01 (um) dia útil a contar do encerramento do leilão, nos presentes autos do processo (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 - 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.
15 - 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, 10 de março de 2021. Eu, escrevente, digitei. Eu, Escrivão(ã) – Diretor(a), subscrevi.

DRA. JULIANA CRESPO DIAS - JUÍZA DE DIREITO
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EDITAL DE CITAÇÃO. Processo Digital nº:1001557-73.2017.8.26.0498. Classe: Assunto: Monitória – Cheque. Requerente: 
Cooperativa dos Plantadores de Cana do Estado de São Paulo. Requerido: Antonio Expedito Jacon. EDITAL DE CITAÇÃO 
- PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1001557-73.2017.8.26.0498. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da Vara Única, do Foro de 
Ribeirão Bonito, Estado de São Paulo, Dr(a). Victor Trevizan Cove, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o)ANTONIO 
EXPEDITO JACON, Brasileiro, RG 5379872, CPF166.883.848-68, com endereço à Rua Antonio Candido de Camargo, 335, 
Jardim Piratininga, CEP 13484-313, Limeira - SP, que lhe foi proposta uma ação de Monitória por parte de Cooperativa dos 
Plantadores de Cana do Estado de São Paulo, alegando em síntese:" A requerente é legítima credora do requerido no valor 
de R$ 105.433,65 representado pelos cheques: 851978,10/8/2015, 24.407,43; 00007, 10/12/2015, 27.494,24; 00006, 
10/11/2015, 27.014,34 e 00005,10/10/2015, 26.517,64. Que depositados, foram devolvidos pelo motivo 11 e 21. Todas as 
alternativas de recebimento amigável restaram infrutíferas. A liquidação importa no valor de R$141.696,06, corrigidos até 
agosto/2017". Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os 
atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 20 dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, 
apresente resposta. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador 
especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade 
de Ribeirão Bonito, aos 08 de março de 2021 

 
 

EDITAL DE CITAÇÃO expedido nos autos da Ação de Usucapião, PROCESSO Nº 1090977-
85.2018.8.26.0100 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) COMPANHIA LIDER CONSTRUTORA OU INDÚSTRIA TÊXTIL TSUZUKI LTDA Por 
seu representante legal, Antonio de Oliveira e Vera Regina Ramos Rodrigues, réus ausentes, 
incertos, desconhecidos, eventuais interessados, bem como seus cônjuges e/ou sucessores, que 
Ivanilde Matos Jeronimo e João da Costa Jeronimo ajuizou(ram) ação de USUCAPIÃO, visando 
declaração de domínio sobre imóvel situado na Rua Doutor Virgílio Magano, nº 12, Jardim São 
Paulo, CEP 08461-390, 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 20DIAS-PROCESSO Nº1038938-98.2016.8.26.0224-O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 5ª Vara 
Cível,do Foro de Guarulhos,Estado de São Paulo,Dr(a).Artur Pessôa De Melo Morais,na forma da Lei,etc.FAZ SABER a APA-
RECIDA OLIVEIRA DE SOUZA,CPF 681.697.878-15, que lhe foi proposta uma ação de Monitória por parte de Prime Foods 
Racoes Eirelli,para cobrança de R$3.288,07(out/16),referente ao cheque nº22,Banco Bradesco,agência 2898,cc 026434,anexa-
do aos autos.Estando o réu em lugar ignorado,foi determinada a sua CITAÇÃO,por EDITAL,para que,em 15 dias,a fluir do prazo 
supra,pague o débito,acrescido dos honorários advocatícios em 5%,com isenção de custas,ou no mesmo prazo ofereça em-
bargos,sob pena de ser constituído de pleno direito o título executivo judicial.Não sendo contestada a ação,o réu será conside-
rado revel,caso em que será nomeado curador especial.Será o presente edital afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO-PRAZO DE 20DIAS.PROCESSO Nº 0001579-92.2020.8.26.0127. A Dr(a). Juliana Marques Wendling, 
Juiz(a) de Direito da 1ªVara Cível,do Foro de Carapicuíba,Estado de São Paulo,na forma da Lei,etc.FAZ SABER a(o) Flávio Ro-
berto do Nascimento,CPF 919.321.224-00,que José Gomes de Oliveira e outros,ajuizaram ação de despejo c/c cobrança,transi-
tada em julgado,ora em fase de cumprimento de sentença,para cobrança do valor de R$12.421,90(fevereiro/2020) referente a 
débitos de locação do imóvel situado na Avenida Delfino Cerqueira,nº678,Centro,Carapicuíba/SP.Estando o executado em lu-
gar ignorado,foi determinada a sua INTIMAÇÃO,por EDITAL, para que em 15 dias a fluir do prazo supra, pague o valor indicado, 
devidamente atualizado pela Tabela Prática do Tribunal de Justiça deste Estado e com juros de 1%ao mês a partir de feverei-
ro/2020, além da data do efetivo pagamento, acrescido de custas, se houver, sob pena de início dos atos de constrição de bens. 
Não sendo efetuado o pagamento no prazo legal, nos termos do art. 523 do CPC, o débito será acrescido de multa de 10% (dez 
por cento) e, também dos honorários do advogado de 10% (dez por cento). Será o presente edital, por extrato, afixado e publi-
cado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Carapicuiba, aos 17 de dezembro de 2020.                 [15,16] 

20ª VARA CÍVEL DA CAPITAL – SP 
Citação. Prazo 20 dias. Proc. 1122330-75.2020.8.26.0100. A Dra. Priscilla Bittar Neves Netto, Juíza de Direito da 36ª Vara 
Cível do Foro Central Cível - SP. Faz Saber a FCS REFORMAS, CONSTRUÇÕES E INSTALAÇÕES EIRELI, CNPJ. 
27.158.292/0001-41, na pessoa de seu representante legal, que CONDOMÍNIO ETTORE LIVING, lhe ajuizou uma Ação 
Declaratória de Inexigibilidade de Débito com Tutela de Urgência para suspender os efeitos de protesto indevido, pelo 
Procedimento Comum, objetivando que seja declarado pago e inexigível, o título de nº 1002 – DUPLICATA SERVIÇO POR 
INDICAÇÃO, protestado em 02/04/2018, no 4º Tabelião de Protesto de Letras e Títulos de São Paulo, Livro 8099-G, Folhas 
69, no valor de R$533,33, suspendendo os efeitos do protesto e condenando-se a ré a devolução do dobro do valor pro-
testado, bem como a custas e honorários advocatícios. 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 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. NADA 
MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 07 de abril de 2021. 

EDITAL DO RESULTADO DA ELEIÇÃO
Em cumprimento ao disposto no Estatuto Social desta entidade sindical, comunicamos que a eleição da Diretoria, Conselho Fiscal e seus respectivos suplentes
para o quatriênio 2021/2025, realizada no dia 27 de março de 2021 foi eleita a chapa SUPERAÇÃO, assim composta: Diretoria Executiva:
Valdizar Albuquerque da Silva, – Diretor Presidente; Marcos Antonio de Almeida Ribeiro,– Diretor Vice Presidente, Sebastião Ferreira da Silva – Diretor
Primeiro Secretário, Mirdes de Oliveira - Diretora Primeiro Secretária, Tânia Angelina dos Santos Diretora Primeira Tesoureira, Laércio Fernandes Vicente -
Diretor Segundo Tesoureiro, Cosmo Palasio de Moraes Junior - Diretor Executivo. Diretoria Estadual Titulares/Suplentes: Luiz de Brito Porfírio - Diretor
Estadual Titular, Adonai Gomes Ribeiro - Diretor Estadual Titular, Ismael Gianeri - Diretor Estadual Titular, Paulino Gama Grigorio da Silva - Diretor Estadual
Titular, José Antonio da Silva - Diretor Estadual Titular, Ana Paula da Costa  - Diretor Estadual Suplente, Marcelo Assalin Zambon - Diretor Estadual Suplente,
José Mauricio Oliveira - Diretor Estadual Suplente, Adenias Santos Silva - Diretor Estadual Suplente, Jorge Gomes da Silva - Diretor Estadual Suplente.
Conselho Fiscal: Flavio Otaviano Moraes - Diretor do Conselho Fiscal Titular, Leandro Cavalcante Ribeiro- Diretor do Conselho Fiscal Titular, Ademar Jose De
Oliveira - Diretor do Conselho Fiscal Titular, Homero Tadeu Betti  - Diretor do Conselho Fiscal Suplente, Jadson Martins Santos - Diretor do Conselho Fiscal
Suplente, Edinaldo Estevam Da Guia - Diretoria Regional: Regional Osasco: Marcos Valério Piedade - Diretor Titular,  Carlos Eduardo Marciano – Diretor
Suplente, Regional Vale do Paraíba: Jacy Pitta - Diretor Titular, Janaína Ernst Pitta Brun - Diretora Suplente, Regional Campinas: Fabio Giesbrecht
Gregorio – Diretor Titular, Alexandre Lopes – Diretor Suplente, Regional São José do Rio Preto: Maria Helena Alves Tremura Gomes – Diretora Titular,
Angela Cristina Silva Bonilha – Diretora Suplente, Regional Presidente Prudente: Claudio Pereira de Lima, Saulo Marcial Guedes Gimenez Regional
Sorocaba: Almir Rogerio Costa Ferreira – Diretor Titular, Douglas Cristiano da Silva – Diretor Suplente, Regional do ABC: Davi Jose Do Prado – Diretor
Titular, José Roberto Pereira Rodrigues – Diretor Suplente Regional Ribeirão Preto: Hellan José de Pinho – Diretor Titular, Adriano Pereira dos Santos–
Diretor Suplente Regional Baixada Santista: Josué Amador da Silva – Diretor Titular, Glaucia Salor da Silva – Diretora Suplente Regional Guarulhos:
Selma Rossana Silva – Diretora Titular, Clayton dos Santos Adorno – Diretor Suplente. Nos termos do Estatuto Social, a nova Diretoria, Conselho Fiscal e seus
respectivos suplentes eleitos, tomaram posse no dia 13/04/2021.São Paulo, 16 de abril de 2021. Valdizar Albuquerque da Silva – Presidente.

GS Inima Serviços de Saneamento Eireli
CNPJ nº 35.048.843/0001-42

Demonstrações Financeiras para os exercícios findos em 31/12/2020 e de 2019 (Em milhares de reais - R$)
Senhores Acionistas: Submetemos à apreciação de V.Sas. as demonstrações financeiras relativas ao exercício findo em 31/12/2020. Permanecemos à disposição de V.Sas. para quaisquer esclarecimentos   necessários.

Balanço Patrimonial 2020 2019
Ativo (não auditado)
Circulante 2.498 293
Caixa e equivalentes de caixa 1.661 293
Impostos a recuperar 110 –
Partes relacionadas 724 –
Outros créditos 3 –
Não circulante 37 4
Realizável a longo prazo – 4
Imposto de renda e contribuição social diferidos – 4
Imobilizado 28 –
Intangível 9 –

37 –
Total do ativo 2.535 297

Balanço Patrimonial 2020 2019
Passivo e patrimônio líquido (não auditado)
Circulante 1.482 5
Fornecedores 142 –
Obrigações sociais 226 3
Obrigações fiscais 56 –
Partes relacionadas 1.058 2
Total do passivo 1.482 5
Patrimônio líquido 1.053 292
Capital social 300 300
Lucros acumulados 753 (8)
Total do passivo e patrimônio líquido 2.535 297

Demonstrações do Resultado 2020 2019
(não auditado)

Receita líquida 3.364 –
Custo dos serviços prestados (1.418) –
Lucro bruto 1.946 –
Receitas (despesas) operacionais:
Gerais e administrativas (846) (11)

(846) (11)
Resultado operacional antes do 
 resultado financeiro 1.100 (11)
Resultado financeiro
Receitas financeiras 9 –
Despesas financeiras (3) (1)

6 (1)
Resultado operacional antes dos impostos 1.106 (12)
Imposto de renda e contribuição social
 Correntes (341) –
 Diferidos (4) 4

(345) 4
Lucro líquido (prejuízo) do exercício 761 (8)

Demonstrações do Resultado 2020 2019
(não auditado)

Lucro líquido (prejuízo) do exercício 761 (8)
Total do resultado abrangente do exercício 761 (8)

Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido
Capital Lucros
social acumulados Total

Saldos em 1º/10/2019 - 
 Data de sua constituição 300 – 300
Prejuízo líquido do exercício – (8) (8)
Saldos em 31/12/2019 (não auditado) 300 (8) 292
Lucro líquido do exercício – 761 761
Saldos em 31/12/2020 300 753 1.053

Demonstrações dos Fluxos de Caixa 2020 2019
Fluxo de caixa das atividades operacionais (não auditado)
Lucro (prejuízo) líquido do exercício 761 (8)
Ajustes para conciliar o resultado do exercício ao 
 caixa oriundo das atividades operacionais
 Imposto de renda e contribuição social - diferidos 4 (4)
 Depreciação e amortização 3 –
Redução (aumento) nos ativos operacionais:
 Impostos a recuperar (110) –
 Outros créditos (4) –
Aumento (redução) nos passivos operacionais:
 Fornecedores 142 –
Partes relacionadas 333 2
 Obrigações sociais 223 3
 Obrigações fiscais 56 –
Caixa oriundo das atividades operacionais 1.408 (7)
Fluxo de caixa das atividades de investimento
 Aquisição de ativo imobilizado (31) –
 Aquisição de ativo intangível (9) –
Caixa oriundo das atividades de investimento (40) –
Fluxo de caixa das atividades de financiamento

Empréstimos:
 Integralização de capital social – 300
 Caixa oriundo das atividades de financiamento – 300
Aumento de caixa e equivalentes de caixa 1.368 293
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício 293 –
Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício 1.661 293

“As demonstrações financeiras da Companhia, auditadas pela BDO RCS Auditores Independentes S.S.,  
estão disponíveis no site da Companhia e na Sede da Empresa.”

Diretoria
Carlos Roberto Ferreira - Diretor Hélio Moellmann F. de Barros Junior - Diretor

Contador
Rodrigo Basso - CRC 1SP266229/O-8

SESAMM Serviços de Saneamento de Mogi Mirim S/A
CNPJ nº 10.311.239/0001-36

Demonstrações Financeiras 2020

Balanço Patrimonial para os Exercícios Findos 
em 31 de Dezembro de 2020 e de 2019 (Em milhares de reais - R$)

Ativo 2020 2019
Circulante 29.506 26.791
Caixa e equivalentes de caixa 16.790 15.784
Contas a receber 1.309 1.277
Ativo financeiro 10.210 9.582
Outros créditos 1.197 148
Não circulante 69.473 66.822
Realizável a longo prazo
Ativo financeiro 69.058 66.577
Ativo de contrato 360 138

69.418 66.715
Imobilizado 47 99
Intangível 8 8

55 107
Total do ativo 98.979 93.613
Passivo e patrimônio líquido 2020 2019
Circulante 7.327 6.957
Empréstimos e financiamentos 4.617 4.251
Arrendamento mercantil – 53
Fornecedores 227 383
Obrigações sociais 335 331
Obrigações fiscais 211 176
Tributos diferidos 186 186
Dividendos a pagar 1.741 1.540
Partes relacionadas 10 37
Não circulante 40.138 40.733
Empréstimos e financiamentos 24.033 26.188
Tributos diferidos 3.599 3.785
Imposto de renda e contribuição social diferidos 12.506 10.760
Total do passivo 47.465 47.690
Patrimônio líquido 51.514 45.923
Capital social 19.532 19.532
Reserva de lucros retidos 31.982 26.391
Patrimônio líquido atribuível aos controladores 51.514 45.923
Participação dos acionistas não controladores – – 
Total do passivo e patrimônio líquido 98.979 93.613

SESAMM Serviços de Saneamento de Mogi Mirim S/A
CNPJ nº 10.311.239/0001-36

Demonstrações Financeiras 2020

Demonstrações do Resultado para os Exercícios Findos 
em 31 de Dezembro de 2020 e de 2019 (Em milhares de reais - R$)

2020 2019
Receita líquida 16.996 16.239
Custo dos serviços prestados (3.088) (3.132)
Lucro bruto 13.908 13.107
Receitas (despesas) operacionais: (1.309) (1.435)
Gerais e administrativas (1.552) (1.416)
Outras despesas operacionais, líquidas 243 (19)
Lucro operacional antes do resultado financeiro 12.599 11.672
Resultado financeiro (1.504) (1.873)
Receitas financeiras 1.092 794
Despesas financeiras (2.596) (2.667)
Lucro operacional antes dos impostos 11.095 9.799
Imposto de renda e contribuição social (3.763) (3.314)
 Correntes (2.017) (1.686)
 Diferidos (1.746) (1.628)
Lucro líquido do exercício 7.332 6.485
Lucro líquido por ação - básico e diluído 0,375 0,332

Demonstrações do Resultado Abrangente para os Exercícios Findos 
em 31 de Dezembro de 2020 e de 2019 (Em milhares de reais - R$)

2020 2019
Lucro líquido do exercício 7.332 6.485
Total do resultado abrangente do exercício 7.332 6.485

Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido para os 
Exercícios Findos em 31/12/2020 e de 2019 (Em milhares de reais - R$)

Capital 
social

Reserva 
legal

Reserva 
de lucros

Lucros 
acumu- 

lados Total
Saldos em 1º/01/2019 19.532 1.508 20.440 – 41.480
Lucro líquido do exercício – – – 6.485 6.485
Dividendos propostos – – – (1.540) (1.540)
Dividendos complementares – – (502) – (502)
Reserva legal – 325 – (325)
Transferência para 
 reserva de lucros – – 4.620 (4.620) –
Saldos em 31/12/2019 19.532 1.833 24.558 – 45.923
Lucro líquido do exercício – – – 7.332 7.332
Dividendos propostos – – – (1.741) (1.741)
Reserva legal – 367 – (367) –
Transferência para 
 reserva de lucros – – 5.224 (5.224) –
Saldos em 31/12/2020 19.532 2.200 29.782 – 51.514

Demonstrações dos Fluxos de Caixa para os Exercícios Findos 
em 31 de Dezembro de 2020 e de 2019 (Em milhares de reais - R$)

Fluxo de caixa das atividades operacionais 2020 2019
Lucro líquido do exercício 7.332 6.485
Ajustes para conciliar o lucro líquido do exercício ao 
 caixa oriundo das atividades operacionais
 Imposto de renda e contribuição social - diferidos 1.746 1.628
 Depreciação e amortização 68 67
 Juros sobre empréstimos 2.511 2.624
 Remuneração do ativo financeiro (12.091) (11.709)
 Redução ao valor recuperável do ativo financeiro (517) (168)
Redução (aumento) nos ativos operacionais:
 Contas a receber (32) (83)
 Ativo de contrato e financeiro LP 9.615 9.212
 Outros créditos (1.050) (79)
Aumento (redução) nos passivos operacionais:
 Fornecedores (156) (658)
 Partes relacionadas (27) (22)
 Obrigações sociais 4 41
 Obrigações fiscais 35 47
 Tributos diferidos (186) (187)
Caixa oriundo das atividades operacionais, 
 antes do pagamento de juros e impostos 7.252 7.198
 Juros pagos sobre empréstimos (2.523) (2.621)
Caixa aplicado nas atividades operacionais 4.729 4.577
Fluxo de caixa das atividades de investimento
 Aquisição de ativo imobilizado (16) (112)
 Aquisição de ativo de contrato (337) (138)
Caixa oriundo das (aplicado nas) 
 atividades de investimento (353) (250)
Fluxo de caixa das atividades de financiamento
 Empréstimos:
  Pagamentos de principal (1.777) (1.464)
  Pagamento de dividendos (1.540) (1.837)
  Arrendamento mercantil (53) 52
Caixa aplicado nas atividades de financiamento (3.370) (3.249)
Aumento de caixa e equivalentes de caixa 1.006 1.078
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício 15.784 14.706
Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício 16.790 15.784

“As demonstrações financeiras da Companhia, auditadas pela BDO RCS Auditores Independentes S.S., estão disponíveis no site da Companhia e na Sede da Empresa.”

Diretoria
Carlos Roberto Ferreira - Diretor-Presidente

Eliana Rodrigues de Almeida Florio - Diretora Técnica

Senhores Acionistas: Submetemos à apreciação de V.Sas. as demonstrações financeiras relativas ao exercício findo em 31 de dezembro de 2020. Per-
manecemos à disposição de V.Sas. para quaisquer esclarecimentos   necessários.

Contador
Rodrigo Basso 

 CRC 1SP266229/O-8

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS.PROCESSO Nº 
1036655-39.2019.8.26.0114 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 9ª 
Vara Cível, do Foro de Campinas, Estado de São Paulo, Dr(a). 
Guilherme Fernandes Cruz Humberto, na forma da Lei, etc. 
FAZ SABER a NOBILE CONSTRUTORA E INCORPORADO-
RA LTDA (CNPJ 44.947.752/0001-30) e a todos que virem ou 
tiverem conhecimento do presente edital, em especial aos 
réus ausentes, incertos e desconhecidos, que por este juízo e 
9º Ofício Cível se processam os termos da ação de USUCA-
PIÃO, acima mencionada, interposta por VALDENIZE TIZIANI, 
tendo por objeto o seguinte bem: Apartamento nº 23, 2º andar, 
do Edifício Maraú, sito à Rua Major Sólon 255/261, Campinas/ 
SP, Matrícula 26.650/R-6,1ºCartório de Registro de Imóveis de 
Campinas/SP,e vaga de garagem nº26,2ºsubsolo,código 042. 
149.196, PMCampinas. Alega a autora ter adquirido o imóvel 
em 1994, sobre o qual exerce, desde então, a posse pacífica e 
sem oposição e vem requerer, através da ação, seu direito de 
usucapião. Estando em termos, expede-se o presente edital, 
ficando, pelo presente, todos CITADOS e advertidos de que 
terão o prazo de 15 dias para contestar a ação, contados do 
término do prazo deste edital,sob pena de,não o fazendo,pre-
sumirem-se verdadeiros os fatos alegados pela autora. Para 
que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa ale-
gar ignorância, é expedido o presente edital, que será publica-
do e afixado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado 
nesta cidade de Campinas, aos 17 de março de 2021. 

EDITAL DE CITAÇÃO – PRAZO DE 20 DIAS.
PROCESSO Nº. 1004921-97.2018.8.26.0084. O(A)
MM. Juiz(a) de Direito da 5ª Vara Cível, do Foro
Regional de Vila Mimosa, Estado de São Paulo, Dr(a).
VIVIANI DOURADO BERTON CHAVES, na forma da
Lei, etc. FAZ SABER a(o) HEMILENA APARECIDA
ALVES, CPF 408.584.788-03, que lhe foi proposta
uma ação de Busca e Apreensão Em Alienação
Fiduciária por parte de ITAÚ UNIBANCO S.A, relativa
ao veículo marca Renault, modelo Sandero 1.0, preto,
ano 2009, placa EGL4360, chassi 93YBSR7GHAJ301
973, apreendido em 27/08/2018, haja vista o inadimple
-mento da cédula de crédito nº 30428-368082343.
Encontrando-se a ré em lugar incerto e não sabido,
foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL,
podendo, no prazo de 15 dias, oferecer resposta, a
fluir após o decurso do prazo de 20 dias deste edital.
Não sendo contestada a ação, a ré será conside- rada
revel, caso em que será nomeado curador especial.
Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado
na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta
cidade de Campinas, aos 12 de março de 2021.





 

                 
                
             

               
  
           


 

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO 30 DIAS.PROCESSO Nº 1006411-71.2019.8.26.0068 A MM. Juíza de Direito da 2ª Vara 
Cível, Foro de Barueri/SP, Dra. DANIELA NUDELIMAN GUIGUET LEAL, na forma da Lei, etc.FAZ SABER a RANOYA E 
NOGUEIRA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, CNPJ 06.339.135/0001-62, que Condomínio Splendya 
Residencial ajuizou ação comum, objetivando seja julgada procedente, condenando a ré em obrigação de fazer para que 
sejam reparados os vícios construtivos, ou alternativamente, seja condenada em indenização por danos materiais com 
intuito da reparação integral, condenando ainda ao pagamento de indenização por danos morais, na quantia total de R$ 
690.000,00 a título de danos morais, atualizado e acrescido das custas e despesas processuais, e honorários 
advocatícios. Estando a ré em lugar incerto, expede-se edital de citação, para em 15 dias, a fluir do prazo supra, 
contestar a ação, sob pena de serem aceitos os fatos, nomeando-se curador especial em caso de revelia. Será o 
presente edital, por extrato, publicado na forma da lei. NADA MAIS. Barueri, 16/12/2020.                                             [15,16] 

Multiner S.A.
CNPJ/MF nº 08.935.054/0001-50 – NIRE 35.300.504.127

Edital de Convocação – Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária
O Conselho de Administração da Multiner S.A. (“Companhia”), convoca os senhores acionistas a se reunirem em AGOE 
(“Assembleia”), a realizar-se de modo exclusivamente digital em 03/05/2021, às 10h00, por meio de sistema eletrônico 
indicado no item 4 abaixo, nos termos da Instrução CVM nº 481/09 (“ICVM 481”), a qual será considerada como realizada, 
para todos os efeitos, na sede da Companhia, na Avenida das Nações Unidas, nº 12.901, 35º andar, Torre Norte, Centro 
Empresarial Nações Unidas (CENU), Brooklin Paulista, São Paulo/SP, para deliberar sobre as seguintes matérias constantes 
da ordem do dia: I. AGO: (i) Tomar as contas dos Administradores, examinar, discutir e votar o Relatório da Administração 
e as Demonstrações Financeiras, acompanhadas das respectivas notas explicativas, do relatório dos auditores inde-
pendentes e do parecer do Conselho Fiscal, todos relativos ao exercício social encerrado em 31/12/2020; (ii) Aprovar a 
destinação do resultado do exercício social encerrado em 31/12/2020; (iii) Eleger e/ou reeleger os membros titulares e 
suplentes para compor o Conselho de Administração da Companhia, na forma prevista no artigo 13 do estatuto social da 
Companhia; (iv) Eleger e/ ou reeleger os membros titulares e suplentes para compor o Conselho Fiscal da Companhia, 
na forma prevista no artigo 27 do estatuto social da Companhia; e (v) Fixar a remuneração global dos Administradores 
e do Conselho Fiscal da Companhia, referente ao exercício de 2021. II. AGE: (i) Autorizar a celebração de contratos de 
indenidade com integrantes do Conselho de Administração, da Diretoria e do Conselho Fiscal da Companhia, conforme 
diretrizes constantes da Proposta da Administração. Instruções Gerais: 1. Na forma do disposto no artigo 133 da Lei nº 
6.404/76 (“Lei das S.A.”), todos os documentos relativos às matérias constantes da ordem do dia da Assembleia, inclusive 
os documentos e informações exigidos pela Instrução CVM nº 480/09 e demais normas aplicáveis, estão à disposição 
dos acionistas na sede da Companhia, e podem ser visualizados na rede mundial de computadores, na página da CVM 
(www.cvm.gov.br) e da Companhia (www.multiner.com.br). 2. Nos termos do artigo 126 da Lei das S.A., para participar 
da Assembleia o acionista pessoa física deverá apresentar à Companhia documento de identidade original (carteira de 
identidade, carteira nacional de habilitação, passaporte, carteiras de identidade expedidas pelos conselhos profissionais 
ou carteiras funcionais expedidas pelos órgãos da administração pública). O representante de acionista pessoa jurídica 
deverá apresentar cópia simples dos seguintes documentos, devidamente registrados no órgão competente (Registro Civil 
de Pessoas Jurídicas ou Junta Comercial, conforme o caso): (i) contrato social ou estatuto social, conforme o caso; e (ii) 
ato societário de nomeação do administrador que (ii.a) comparecer à Assembleia como representante da pessoa jurídica; 
ou (ii.b) procuração assinada por pessoa com poderes para que terceiro represente o acionista pessoa jurídica. No caso 
de fundos de investimento, a representação do fundo caberá à instituição administradora ou gestora, observado o disposto 
no regulamento do fundo a respeito de quem é titular de poderes para exercício do direito de voto das ações e ativos da 
carteira do fundo. Nesse caso, o representante da administradora ou da gestora do fundo, além dos documentos societários 
acima mencionados relacionados à administradora ou à gestora, deverá apresentar cópia simples do regulamento do fundo, 
devidamente registrado no órgão competente. Com relação à participação por meio de procurador, a outorga de poderes 
de representação para participação na Assembleia deverá ter sido realizada há menos de 1 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, a procuração deverá 
conter a indicação do lugar onde foi passada, a qualificação completa do outorgante e do outorgado, a data e o objetivo 
da outorga com a designação e a extensão dos poderes conferidos, contendo o reconhecimento da firma do outorgante. 3. 
Objetivando conferir maior celeridade ao processo de cadastramento dos acionistas presentes na Assembleia, solicitamos, 
nos termos do artigo 5º, §§ 1º, 3º e 4º da ICVM 481, que os documentos necessários à participação na Assembleia, indicados 
no item 2 acima, sejam apresentados pelos acionistas em até 2 dias antes da data de realização da Assembleia, mediante 
protocolo digital por correio eletrônico, aos cuidados da Diretoria de Relações com Investidores, para o seguinte endereço: 
ri@multiner.com.br. 4. Nos termos da ICVM 481, a Assembleia será realizada de modo exclusivamente digital, por meio 
do sistema eletrônico Microsoft Teams. Os Acionistas que desejarem participar da Assembleia deverão solicitar o link e 
demais dados de acesso ao sistema eletrônico até às 10h00min., do dia 01.05.2021 para o ri@multiner.com.br, para o 
qual também serão encaminhados os documentos de identificação e representação, conforme detalhado no item 2 deste 
Edital de Convocação. Constam da página da CVM (www.cvm.gov.br) e da Companhia (www.multiner.com.br) todas as 
informações necessárias e suficientes para acesso e utilização do sistema pelos acionistas. A participação da Assembleia, 
bem como o exercício do direito de voto nas deliberações das matérias constantes da ordem do dia serão realizados 
por meio da utilização do sistema eletrônico. O sistema eletrônico, nos termos da ICVM 481, também assegurará: (i) o 
registro da presença dos acionistas e dos respectivos votos; (ii) a possibilidade de manifestação e de acesso simultâneo 
a documentos apresentados durante a Assembleia que não tenham sido disponibilizados anteriormente; (iii) a gravação 
integral da assembleia; e (iv) a possibilidade de comunicação entre acionistas. São Paulo, 16/04/2021. Edesio Alves 
Nunes Filho – Presidente do Conselho de Administração. (16, 17 e 20/04/2021)

EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS. PROCESSO Nº 0046252-62.2017.8.26.0100. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 
2ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). PAULO FURTADO DE OLIVEIRA 
FILHO, na forma da Lei,etc. FAZ SABER a(o) VILLAGE 284 PARTICIPAÇÕES E COMÉRCIO DE VESTUÁRIO S/A, CNPJ 
09.433.116/0001-99, com endereço à Rua Joaquim de Andrade, 211, Chacara Santo Antonio (zona Sul), CEP 04719-020, São Paulo - SP, 
que por este Juízo, tramita uma ação de Cumprimento de sentença. Foi determinada a INTIMAÇÃO por EDITAL, para que no prazo de 
15 dias efetue o pagamento do débito, com origem na impontualidade no pagamento de duplicatas vencidas e descumprimento em acordo 
homologado em audiência, conforme planilha apresentada pelo exequente às fls. 02 (R$127.857,43 cento e vinte e sete mil oitocentos e 
cinquenta e sete reais e quarenta e três centavos), sob pena de ser acrescido de multa de 10%, além de honorários advocatícios, também de 
10% sobre o total (art. 523, caput e §1º e art. 85, §§1º e 2º do CPC). Sem prejuízo, fica o devedor, desde já intimado a indicar bens à penhora, 
no prazo de 15 dias, sob pena de aplicação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça, na forma do art. 772, II c/c 774, V e § único do 
CPC, no importe de 10% do valor do débito. Não efetuado o pagamento, mediante depósito judicial, nem indicados bens à penhora, fica 
desde logo determinado: 1-) O acréscimo ao débito de multa e honorários advocatícios, ambos de 10% sobre o total (art. 523, §1º do CPC); 
2-) a expedição de certidão para protesto do título judicial, na forma do art. 517 do CPC. 3-) a adoção de medidas de constrição judicial de 
bens, mediante o prévio pagamento das custas necessárias, se o caso, sem prejuízo de outras medidas coercitivas; 4-) expedição de 
mandado de penhora e avaliação no endereço do(a)(s) devedor(e)(a)(s), recolhidas as diligências; 5-) o acréscimo da multa de 10% por ato 
atentatório à dignidade da justiça, se não indicados bens à penhora; Faculta-se ao réu a apresentação de impugnação ao cumprimento de 
sentença, no prazo de 15 dias, na forma do art. 525 do CPC. Decorrido o prazo de pagamento, e não havendo impugnação do devedor ou 
manifestação do exequente, pelo prazo de 15 dias, arquivem-se os autos. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da 
lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 11 de fevereiro de 2021. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1001379-16.2018.8.26.0361. O Dr. CARLOS EDUARDO XAVIER 
BRITO, Juiz de Direito da 4ª Vara Cível do Foro da Comarca de Mogi das Cruzes/SP. Faz Saber a EDMAR PEREIRA SOARES, CPF n° 
014.490.151.07, CPLAM ENGENHARIA EIRELI ME. CNPJ n° 17.062.713/0001-82 e a SUNIGA INCORPORADORA E EMPREENDI-
MENTOS LTDA –ME, CNPJ n° 21.999.2999/0001-00, na pessoa de seu sócio CLAUDIO CORDEIRO BARBOSA, CPF124.116.108-90 
que por parte de JESSICA SUMIRE MATSUDA ROSA 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 
07/02/2015, na aquisição da GLEBA 228 -1.100 m². Conforme documentos anexos aos autos. Estando os réus em local ignorado, expede-
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,  24 de março de 2021. 

B5gazetasp.com.br
Sexta-feira, 16 De abril De 2021 

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE CARAGUATATUBA

ESTADO DE SÃO PAULO

REABERTURA DE LICITAÇÃO
Pregão Eletrônico nº 03/2021

Processo nº 3.539/2021
Objeto: Contratação de empresa para 
operação, gerenciamento, logística e 
manutenção dos 03 (três) Ecopontos 
Municipais.
REABERTURA: 03/05/2021 às 09h00.

COMUNICADO
CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01/2020. 
PROCESSO Nº 3.611/2020.
Comunicamos a todos os interessa-
dos a participarem do sorteio público 
vinculado ao Chamamento Público nº 
01/2020, que se encontrava suspenso 
em razão da pandemia do COVID-19, 
que tem por objeto o credenciamen-
to de leiloeiro oficial no município de 
Caraguatatuba, que o referido sorteio 
público para classificação de ordem 
de chamada será redesignado para às 
10h00 do dia 28/04/2021. Comunico 
ainda que em razão de alguns leiloei-
ros terem apresentado problemas ao 
receber a mensagem eletrônica con-
vocatória, foi permitido o envio ulterior 
do credenciamento para participação 
do sorteio. Portanto participarão do 
sorteio os seguintes leiloeiros: Douglas 
José Fidalgo, José Luis Teixeira Quen-
ca, Vicente Domiseth de Oliveira, Na-
talia Gir de Andrade, Victor Senna de 
Andrade, Rodrigo Alviti, Rita de Cás-
sia Oliveira, Keila Regina Chiaradia, 
Ahmad Said Mourad, Luis Alexandre 
Andrade, Patrícia Avelar Monteiro Fi-
dalgo, Tatiana Paula Zani de Sousa, 
Fabiana Rosa de Jesus e Cristiane 
Borguetti Moraes Lopes. Publique-se 
o presente na Imprensa Oficial, dentro 
do prazo legal. Caraguatatuba, 15 de 
abril de 2021. CARLOS FRANCISCO 
FOCESI. SECRETÁRIO MUNICIPAL 
DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGI-
CO E DESENVOLVIMENTO.

COMUNICADO DE RETIFICAÇÃO 
DE EDITAL

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 12/2021. 
PROCESSO Nº 8.331/2021. 

EDITAL N° 31/2021
Comunicamos aos interessados em 
participar do PREGÃO ELETRÔNICO 
nº 12/2021, que tem como objeto a 
AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS DE LA-
VAR ROUPAS E SECADORAS DE 
ROUPAS INDUSTRIAIS, que, por um 
lapso, constou informação equivoca-
da no Edital, portanto: Onde se lê nos 
itens 6.1.3.1, 8.16 e 13.2, o valor de: 
R$ 37.476,02 (trinta e sete mil, quatro-
centos e setenta e seis mil reais e dois 
centavos), no Anexo I os valores unitá-
rios: R$2.218,97 e R$2.169,68 e valo-
res totais R$26.627,60 e R$10.848,42. 
Leia-se nos itens 6.1.3.1, 8.16 e 13.2 
o valor de: R$ 37.993,76 (trinta e 
sete mil, novecentos e noventa e três 
mil reais e setenta e seis centavos), 
no Anexo I os valores unitários de 
R$2.170,72 e R$2.389,01 e os valo-
res totais R$26.048,70 e R$11.945,06. 
Permanece sua data de abertura para 
o dia 30/04/2021 às 09h00, permane-
cendo ratificadas as demais especifi-
cações do Edital. O Edital com a infor-
mação atualizada encontra-se disponí-
vel no endereço: www.caraguatatuba.
sp.gov.br/licitacoes. Caraguatatuba, 
14 de abril de 2021. MÁRCIA REGINA 
PAIVA SILVA. Secretária Municipal De 
Educação.

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE SÃO CAETANO DO SUL

SECRETARIA MUNICIPAL DE 
PLANEJAMENTO E GESTÃO

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES 
E CONTRATOS

Republicação da Ata de Registro de Preço 
nº 29/2021, do Processo nº 300.040/2021- 
oriundo do proc. nº 13.410/2020, fi rmado com a 
DETENTORA: MIGUI CENTER - MATERIAIS 
ELÉTRICOS EPP, publicado em 12/04/2021 
no Jornal Gazeta de São Paulo e Diário Ofi cial 
Eletrônico, para constar: Onde se lê: R$ 77.105,00 
(setenta e sete mil, cento e cinco reais). Leia-se: 
R$ 81.755,00 (oitenta e um mil, setecentos e 
cinquenta e cinco reais). São Caetano do Sul, 15 
de abril de 2021. Diretor de Deptº de Licitações e 
Contratos

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BELA
Está aberto no setor de licitações Processo Adminis-
trativo nº 55/2021. P.P. 27/2021 Referente a: REGIS-
TRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO 

DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE 
EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS USO DOS DEPARTAMEN-
TOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. Data de abertura 07/05/2021 
às 09:00 HORAS / Local: Sala de Licitações da Prefeitura Muni-
cipal de Pedra Bela, Sito à Rua Bernardino de Lima Paes, nº 45, 
Centro, Pedra Bela - SP. Informações: www.pedrabela.sp.gov.br / 
(11)4037-1277 - R.119 / pedrabelalicitacoes@gmail.com.

Álvaro Jesiel de Lima - Prefeito Municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE
UNIDADE GESTORA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS. EDITAL Nº. 031/2021. PROCESSO Nº. 055/2021. PREGÃO 
PRESENCIAL Nº. 017/2021. TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL. OBJETO: Contratação de serviços continuados 
de SOLUÇÃO INTEGRADA TECNOLÓGICA englobando licença de uso de programas de computador (softwares), 
instalação, Implantação, configuração, atendimento e suporte técnico por diversos canais, treinamento e 
manutenção com atualizações, alterações legais, alterações corretivas e evolutivas, importação/conversão de 
dados, conforme especificações constantes na Descrição Geral para todos os itens, referente a todos os softwares 
a serem contratados, complementado pelos recursos específicos contidos nos descritivos de cada software para a 
Prefeitura Municipal de Novo Horizonte, conforme descrição constante do Termo de Referência – Anexo I. Data da 
realização da sessão pública do Pregão: dia 30 de abril de 2021, as 14h00 – Obtenção do Edital: gratuito através do 
site www.novohorizonte.sp.gov.br, ou na PMNH – Divisão de Licitações, sito à Praça Dr. Euclydes Cardoso Castilho 
n° 185, centro, na cidade de Novo Horizonte-SP, fone 17-3543-9015 das 07h30m às 11h00 e das 12h30m às 
17h00 horas - Novo Horizonte, 15 de abril de 2021 – Fabiano de Mello Belentani – Prefeito Municipal.

CONSÓRCIO REGIONAL INTERMUNICIPAL 
DE SAÚDE – CRIS

COMUNICADO
TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2021

LICITAÇÃO Nº 32/2021 
Considerando as restrições impostas pela Co-
vid-19, bem como pedidos de esclarecimentos dos 
pretensos licitantes, além de que o processo de 
credenciamento para emissão de CRC é ato não 
necessariamente vinculada a esta licitação fica 
possibilitada a remessa de documentos via e-mail 
para os fins do referido cadastro.

PREFEITURA DA 
ESTÂNCIA 

TURÍSTICA DE TUPÃ

O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO VALE DO RIBEIRA E LITORAL SUL –  CONSAÚDE, através da Comissão de Processo 
Simplificado, nomeada pelo Diretor Superintendente do CONSAÚDE, torna pública a aprovação e classificação final dos candidatos inscritos 
no Processo Seletivo Simplificado nº 002/2021 - CONSAÚDE, para a função de FISIOTERAPEUTA, conforme abaixo relacionada:

PSS 02/2021 – CLASSIFICAÇÃO FINAL - GERAL
FISIOTERAPEUTA

CLASSIF. NOME RG DATA DE 
NASCIMENTO

PONTUAÇÃO 
POR 

EXPERIÊNCIA

PONTUAÇÃO POR 
ESPECIALIZAÇÃO

PONTUAÇÃO 
TOTAL

1 FELIPE XAVIER VIANA DOS SANTOS 6.113.793 04/08/1990 0,00 2,00 2,00
2 PAOLA DOS REIS DOCENA 63.138.062 14/12/1998 0,00 1,00 1,00
3 THAYNÁ ALAWARA DE SOUZA FERREIRA 53.237.977-9 03/04/1995 0,00 1,00 1,00
4 GABRIELLY DOMINGUES 48.970.015-9 13/11/1993 0,00 1,00 1,00
5 FRANCINE GODKE CARDOSO 48.335.054-0 06/09/1992 0,00 1,00 1,00
6 LINEKER LUIZ FERREIRA 48.118.120-9 22/02/1992 0,00 1,00 1,00
7 TATIANE KLOSINSKI FERNANDES 7.768.148-5 06/03/1983 0,50 0,00 0,50
8 GIOVANNA BARBOZA 54.323.850-7 28/12/1999 0,00 0,00 0,00
9 ISABELA SANTOS MARTINS 50.551.123-X 06/08/1998 0,00 0,00 0,00
10 LUANA MONTEIRO DA SILVA 53.579.746-1 13/08/1996 0,00 0,00 0,00
11 MARIANA RODRIGUES MAIA 40.885.858-8 22/10/1985 0,00 0,00 0,00
12 CLAUDIA CORREA DE AQUINO 41.101.046-3 23/06/1981 0,00 0,00 0,00
13 FERNANDA ZANELLA 30.512.444-4 27/12/1978 0,00 0,00 0,00
14 VALÉRIA CRISTINA GIROLDO 19.337.400-6 31/03/1968 0,00 0,00 0,00

Maiores informações poderão ser obtidas junto ao Serviço de Pessoal do CONSAÚDE, das 09:00 às 16:00 horas.
Pariquera-Açu, 15 de abril de 2021.

LEIRI CRISTINA KOZIKOSKI DE MELLO

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO VALE DO RIBEIRA E LITORAL SUL 

CONVOCAÇÃO

O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE 
SAÚDE DO VALE DO RIBEIRA E LITO-
RAL SUL – CONSAÚDE, através do Ser-
viço de Pessoal, CONVOCA os candidatos 
habilitados no Processo Seletivo Simplifi-
cado nº 002/2021 - CONSAÚDE, conforme 
abaixo relacionados, a comparecerem em 
data e local mencionados, a fim de manifes-
tarem interesse pela vaga oferecida.
Os candidatos deverão comparecer no ho-
rário estabelecido neste Edital, munido de 
documento de Identidade e Carteira de Tra-
balho e Previdência Social.

RELAÇÃO DO CANDIDATO 
CONVOCADO

ESQUEMA DE CONVOCAÇÃO

LOCAL: HOSPITAL REGIONAL DR. LEO-
POLDO BEVILACQUA-CONSAÚDE

ENDEREÇO: Rua dos Expedicionários, 
nº 140 – Centro – Pariquera-Açu – SP.

DATA: 19 a 20 de Abril de 2021 e 22 a 23 
de abril de 2021

HORÁRIO:  das 09:00 h às 15:00 h

FISIOTERAPEUTA
CLASSIFICAÇÃO – NOME
1º FELIPE XAVIER VIANA DOS SANTOS
2º PAOLA DOS REIS DOCENA

Pariquera-Açu, 15 de abril de 2021.
JOSÉ ANTONIO ANTOSCZEZEM

 Diretor Superintendente-CONSAÚDE

CONSÓRCIO 
INTERMUNICIPAL DE 
SAÚDE DO VALE DO 

RIBEIRA E LITORAL SUL 

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO
EDITAL 002/2021

Edital de Divulgação dos Resultados de 
Recursos contra a lista de aprovados e 

classificados

Resultado dos recursos previstos no item 
5 do Edital referente ao disposto no item 3  
Da Avaliação Curricular. Os candidatos po-
derão ter acesso à resposta de seu recurso 
junto ao Serviço de Pessoal do Hospital Dr. 
Leopoldo Bevilacqua-CONSAÚDE.

Não será informada e/ou enviada qualquer 
resposta de recurso aos candidatos, por 
fax, postal ou por telefone, assim como não 
será comunicado a terceiros qualquer infor-
mação sobre o(s) seu(s) recurso(s).

INDEFERIDOS
GABRIELLY DOMINGUES
LINEKER LUIZ FERREIRA

Pariquera-Açu, 15  de abril de 2021.
LEIRI CRISTINA KOZIKOSKI DE MELLO

CONSÓRCIO 
INTERMUNICIPAL DE 
SAÚDE DO VALE DO 

RIBEIRA E LITORAL SUL 

PORTARIA Nº 209/2021 – Em 15 de 
abril de 2021.

Dispõe sobre convocação do apro-
vado no Concurso
Público nº 01/2019.

ROBSON DA SILVA LEONEL, Prefeito 
do Município de Cananéia, Estado de 
São Paulo, no exercício de sua com-
petência legal, com fundamento no art. 
37, incisos II e IV da Constituição Fe-
deral, Considerando a desistência da 
vaga do 2º lugar do cargo público de 
Professor de Educação
em Creche,
_______R
_________E
___________S
_____________O
_______________L
_________________V
___________________E
Art. 1º FICA CONVOCADA para a no-
meação no cargo público, a candidata 
aprovada no Concurso Público realiza-
do de acordo com o edital de Concur-
so 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 EDUCA-
ÇÃO EM CRECHE
CLASSIFICAÇÃO NOME DO CANDI-
DATO IDENTIDADE
3º LUGAR YARA NOVAES DE MA-
TOS 469638771
Art. 2º A candidata relacionada terá o 
prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, 
para se apresentar ao Departamento 
Municipal de Governo e Administra-
ção, através da Coordenadoria de Re-
cursos Humanos para a nomeação em 
seu cargo, perdendo o direito à vaga se 
não obedecido rigorosamente o prazo 
estabelecido. No ato de sua apresenta-
ção, o candidato deverá estar munido 
dos documentos que COMPROVEM:
I - ser brasileiro nato ou naturalizado, 
ou cidadão português, a quem tenha 
sido deferida a igualdade nas condi-
ções previstas pelo Decreto Federal nº 
70.436/72; ou gozar das prerrogativas 
previstas no art. 12 da Constituição Fe-
deral e demais disposições de lei, no 
caso de estrangeiros, devendo apre-
sentar Carteira Modelo 19 (se estran-
geiro) ou Carta de Igualdade de Direi-
tos (se português), expedida até a data 
da nomeação;
II - ter no mínimo 18 (dezoito) anos de 
idade completos até a data da nomea-
ção;
III - estar quite com a Justiça Eleitoral: 
Título de Eleitor e Certidão;
IV- estar quite com o serviço militar se 
for o caso: Certificado de Reservista ou 
de Alistamento Militar;
V - cédula de Identidade (RG);
VI - comprovante de inscrição no Ca-
dastro de Pessoas Físicas - CPF, re-
gularizado;
VII - comprovante de PIS/PASEP (para 
quem já foi inscrito);
VIII - possuir certificado 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 car-
go, comprovada por inspeção médica 
oficial realizada por profissionais de-
signados pela Prefeitura Municipal da 
Estância de Cananéia;
X - não registrar antecedentes crimi-
nais, 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 pro-
cesso 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 Cer-
tidão 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 re-
prográficas e acompanhadas dos ori-
ginais, para serem vistadas no ato da 
nomeação, não sendo aceitos protoco-
los.
Art. 3º Esta Portaria entrará em vigor 
na data de sua publicação com a afixa-
ção em local próprio de costume.

Prefeitura Municipal da Estância de 
Cananéia, 15 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

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,

R      E      S      O      L      V      E

 CONVOCAR para tomar posse no Emprego Público a partir desta data, os candidatos 
abaixo relacionados, conforme aprovação no Concurso Público nº 001/19, realizado nos 
dias 09/06/2019 e 16/06/2019, sob o Regime Jurídico Estatutário:

AGENTE ADMINISTRATIVO
CLASSIFICAÇÃO NOME R.G.

21º CAMILA KARINE DE MORAIS REDHED CAMARGO 41.707.240-5

PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA
CLASSIFICAÇÃO NOME R.G.

43º PRISCILA FLORINDO MACENCIO DO AMARAL 46.277.015-1

VISITADOR SANITÁRIO
CLASSIFICAÇÃO NOME R.G.

01º ILSON MAZOLINI 28.577.391-4
Os candidatos convocados terão o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da presente publicação, 
para se apresentarem à Divisão de Gestão de Pessoas da Prefeitura do Município de Cajati/
SP, a fim de tomar posse no Emprego Público, conforme Edital do Concurso Público n.º 
001/2019, perdendo o direito à vaga se não obedecido rigorosamente o prazo estabelecido.
Este Edital entrará em vigor na data de sua Publicação, com afixação em lugar próprio de 
costume, revogadas as disposições em contrário.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.    

Cajati/SP, 16 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, os candidatos abaixo relacionados, conforme aprovação no Processo Seletivo nº 
005/2021,  sob o Regime da Consolidação das Leis do Trabalho (C.L.T.):

MÉDICO 40h
ORD. CLASS. NOME R.G.

02º DAGMA FERREIRA COUTINHO 5171818
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 fim 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 afixação em lugar próprio de 
costume, revogadas as disposições em contrário.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

Cajati/SP, 16 de abril de 2021.

SIDINEI APARECIDO RIBEIRO
Prefeito do Município de Cajati

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
ESTADO DE SÃO PAULO

AVISO DE LICITAÇÃO - REABERTURA
A Prefeitura Municipal de Juquiá, torna público que se acha aberto o Pregão Presencial nº 
08/2021, Processo nº 034/2021, objetivando o Registro de Preço para Contratação de Clíni-
ca ou Centro Terapêutico Especializado em tratamento psiquiátrico e dependência química 
para adulto e adolescente, através de internação voluntária, involuntária ou compulsória. 
Tipo Menor Preço. A sessão pública será na sede da Prefeitura Municipal localizada na Rua 
Mohamad Said Hedjazi, 42, Bairro Floresta, Juquiá/SP, às 10:00 horas do dia 04/05/2021.
Edital na integra no site: www.juquia.sp.gov.br ou no endereço acima. Informações: Tel. (13) 
3844-6111.

PREFEITURA MUNICIPAL DE  JUQUIÁ
ESTADO DE SÃO PAULO

Ligue já:  
11. 3729-6600

Publique em 
jornal de grande 
circulação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BELA
Aviso de Licitação:

Está aberto no setor de licitações Processo administrativo 
nº 54/2021 – Pregão Presencial 26/2021 – referente “RE-

GISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRE-
SA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE LEITES ESPECIAIS 
E SUPLEMENTOS ALIMENTARES PARA PACIENTES COM RESTRI-
ÇÕES ALIMENTARES E CADASTRADOS NA DIRETORIA MUNICIPAL 
DE SAÚDE”. Data de abertura 29/04/2021 - às 14h00min – Local: Sala 
de Licitações da Prefeitura Municipal de Pedra Bela, Sito à Rua Bernar-
dino de Lima Paes, nº 45 - Centro - Pedra Bela - SP. Informações: www.
pedrabela.sp.gov.br / (11)4037-1277 - R.119 / pedrabelalicitacoes@
gmail.com. Álvaro Jesiel de Lima - Prefeito Municipal.

Proc. nº 002/2021
Contratante: FUNDAÇÃO PRÓ-MEMÓRIA 
DE SÃO CAETANO DO SUL
Contratada: HAROLDO JOSÉ KINDER – ME.
Contrato – Objeto: Prestação de serviços de 
montagem, desmontagem e pintura das ex-
posições a serem realizadas na Pinacoteca 
Municipal, Espaço Forno e Espaço Chico 
Mendes desta Fundação Pró-Memória de 
São Caetano do Sul. – Assinatura: 15 de 
abril de 2021 – Vigência: 09 meses – Valor: 
R$ 16.900,00
São Caetano do Sul, 15 de abril de 2021.

Charly Farid Cury 
Presidente da Fundação Pró-Memória.

Centro de
Documentação

Pinacoteca
Municipal

Museu
Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE TABOÃO DA SERRA

ESTADO DE SÃO PAULO
A V I S O  D E  L I C I T A Ç Ã O

Pregão Eletrônico nº. E-015/2021. Processo 
licitatório: 5672/2021. Objeto: REGISTRO 
DE PREÇOS PARA A “CONTRATAÇÃO 
DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE 
SERVIÇOS GRÁFICOS, IMPRESSÃO E 
DISTRIBUIÇÃO DOS JORNAIS IMPRENSA 
OFICIAL DO MUNÍCIPIO”. Sessão pública 
de processamento: dia 06/05/2021 às 09:00 
horas. Da sessão pública: O processamento 
eletrônico será realizado através do endere-
ço eletrônico comprasbr.com.br, no dia e hora 
mencionados e será conduzida pelo pregoei-
ro com o auxílio da equipe de apoio. O edital 
está disponível no site: www.ts.sp.gov.br e 
comprasbr.com.br. Taboão da Serra, 15 de 
abril de 2021. Wagner Luiz Eckstein Júnior – 
Secretário Municipal de Administração.

JULGAMENTO
PARECER Nº 002/2.021

GUICHÊ: 011.127/2021
PROCESSO LIC. Nº 736/2021
TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2021
OBJETO: “CONTRATAÇÃO DE EM-
PRESA ESPECIALIZADA PARA REA-
LIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERRA-
PLANAGEM E EXECUÇÃO DE GUIAS 
E SARJETAS EXTRUDADAS NO LO-
TEAMENTO PARQUE PLANALTO, 
CONFORME MEMORIAL DESCRITI-
VO E DEMAIS ANEXOS QUE FAZEM 
PARTE DO PRESENTE EDITAL”.
Analisados os Documentos, bem como 
a Proposta da habilitada, a Comissão 
Permanente de Licitações julgou con-
veniente a da empresa: NJ CAETANO 
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS 
LTDA, conforme consta dos autos.
Araraquara, 15 de Abril de 2021.
ARIANE SOARES DE SOUZA
Comissão Permanente de Licitações
Presidente

JOESER DOMINGOS CORRÊA
Comissão Permanente de Licitações

DJALMA GOMES
Comissão Permanente de Licitações

PREFEITURA DO MUNICÍPIO
DE ARARAQUARA

DocuSign Envelope ID: 6D59D8C4-DFB3-48CD-BF94-392956E9A01F
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EDITAL DE 1º e 2º LEILÕES PÚBLICOS EXTRAJUDICIAIS E INTIMAÇÃO DAS DATAS 
DOS LEILÕES – ONLINE E PRESENCIAL - Local do leilão - Travessa Comandante 
Salgado, 75 – Fundação – São Caetano do Sul – SP e online no site 
www.satoleiloes.com.br. 1º leilão público – 26/04/2021 às 11h00 - VALOR: R$ 

89.979,77 e 2º leilão público – 27/04/2021 às 11h00 - VALOR: R$ 113.032,93. TATIANA HISA 
SATO, leiloeira oficial, Jucesp 817, autorizada pelo credor fiduciário BANCO RIBEIRÃO PRETO 
S/A – CNPJ nº 00.517.645/0001-04, realizará os leilões para a venda do imóvel abaixo descrito, 
por meio de alienação fiduciária, nos termos da Lei 9.514/97 – Sistema de Financiamento 
Imobiliário – SFI alterada pelas Leis Federais nº 10.931/04 e nº 13.043/14 e demais disposições 
aplicáveis pelas condições estabelecidas neste Edital: IMÓVEL: Lote de terreno sob o nº 08 da 
Quadra “K”, do loteamento denominado “Parque dos Eucaliptos II”, em Mogi Guaçu/SP, com a 
área de 200,00m². Av. 04/48.703 – Para ficar constando que a Rua “2” do loteamento “Parque dos 
Eucaliptos II”, desta cidade e comarca, atualmente denomina-se “Rua Ibraim Teodoro de 
Almeida”. MATRÍCULA: 48.703 – Oficial de Registro de Imóveis da Comarca de Mogi Guaçu/SP. 
FIDUCIANTES: FABRICIO APARECIDO ALVES DA SILVA CPF 301.418.618-00 E KELLY CRISTINA 
PEREIRA DA SILVA CPF 345.168.358-00. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE: 24/03/2021. O 
arrematante pagará no ato, o valor da arrematação e 5% de comissão da leiloeira e arcará com 
todas as despesas cartorárias, escritura pública, imposto de transmissão, foro, laudêmio, taxas, 
alvarás, certidões, emolumentos cartorários, registros, averbações e todas as despesas que 
vencerem a partir da data da arrematação. A desocupação / reintegração na posse ficará a cargo 
exclusivo do arrematante se no caso houver. Venda em caráter ad corpus, vendido no estado em 
que se encontra, não podendo o arrematante alegar desconhecimento das condições, 
características, estado de conservação ou eventual diferença nas medidas da unidade não dará 
direito a qualquer reivindicação. Ficam intimados dos leilões os fiduciantes. Maiores informações 
no escritório da leiloeira telefone (11) 4223-4343, através do edital completo disponível no site da 
leiloeira ou pelo e-mail contato@satoleiloes.com.br.

LEILÃO SOMENTE ONLINE

IMÓVEIS COMERCIAIS E TERRENOS

LEILÃO DE IMÓVEIS 
COMERCIAIS E TERRENOS!

14/05/2021 às 15H00

TUPÃ/SP - PORTO FELIZ/SP
ITAPERUNA/RJ

CONFIRA MAIS
INFORMAÇÕES 
E DETALHES 
DOS IMÓVEIS 

NO SITE.

À VISTA
ou 

Financiado 
conforme edital.

EDUARDO CONSENTINO
JUCESP 616

LEILOEIRO OFICIAL 
SEDE - Av Fagundes Filho, 145 - Conj. 22 - 

Vila Monte Alegre - São Paulo - SP - Mais Informações: (11) 4083-2575

  www.biasileiloes.com.br

JOÃO VICTOR BARROCA GALEAZZI – preposto em exercício 

LEILÃO ONLINE E PRESENCIAL

EDUARDO CONSENTINO
JUCESP 616

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

Vila Monte Alegre - São Paulo - SP - Mais Informações: (11) 4083-2575

  www.biasileiloes.com.br

JOÃO VICTOR BARROCA GALEAZZI – preposto em exercício 

APARTAMENTOS - CASA - PRÉDIO - LOJA

SÃO PAULO - RIO DE JANEIRO - 

PERNAMBUCO - PARÍBA

LEILÃO DE 05 IMÓVEIS
23/04/2021 às 15h00

CONFIRA MAIS
INFORMAÇÕES 
E DETALHES 
DOS IMÓVEIS 

NO SITE.

À VISTA
ou 

Financiado em até 240 
meses conforme edital.

42ª Vara Cível do Foro Central da Capital/SP
EDITAL DE 1º E 2º LEILÃO e de intimação do executado MAURO ROBERTO BARBOUR, 
inscrito no CPF/MF sob o nº 323.613.728-27. A Dra. Renata Martins de Carvalho, MM. 
Juíza de Direito da 42ª Vara Cível do Foro Central da Capital/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 Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com 
Cobrança ajuizada por MAURICIO CHUCAIR em face de MAURO ROBERTO BARBOUR - Processo nº 1080170-
11.2015.8.26.0100 – Controle nº 1558/2015, 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 28/04/2021 às 10:30h e se encerrará dia 03/05/2021 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 03/05/2021 às 10:31h e se encerrará no dia 19/05/2021 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 - 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; 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 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. 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 nos autos que será enviada por e-mail. O exequente, se vier a arrematar o imóvel, 
não estará obrigado a exibir o preço, mas, se o valor do bem exceder o seu crédito, depositará dentro de três (3) dias 
a diferença, sob pena de ser tornada sem efeito a arrematação e, neste caso, o bem será levado a nova praça à custa 
do exequente (art. 892, parágrafo primeiro, do CPC). 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: uma camioneta veículo marca I/LR, modelo EVOQUE PRESTIGE 5D, placa 
FLO9009, ano 2012, chassi SALVA2BGXCH692274, renavam 495682365, cor preta, gasolina. Consta no site da Secre-
taria da Fazenda do Estado de São Paulo débitos vinculados ao veículo no valor total R$ 18.658,78 (26/03/2021). Consta 
no site do DETRAN/SP restrição fi nanceira: intenção de gravame e restrição administrativa: comunicação de venda. O 
bem encontra-se na 11ª Delegacia de Polícia de Coromandel – MG: Rua Domingos Lacerda, 662, Centro, Coromandel/
MG. Valor da Avaliação do bem: R$  99.040,00 (noventa e nove mil e quarenta reais) para Fevereiro de 2021. Débito 
desta ação no valor de R$ 53.236,45 (Fevereiro/2021). São Paulo, 26 de março de 2021. Eu, diretora/diretor, conferi. Dra. 
Renata Martins de Carvalho - Juíza de Direito

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

28ª Vara Cível do Foro Central da Capital/SP
EDITAL DE 1º E 2º LEILÃO e de intimação do executado INSERVA VIAGENS E TURISMO 
LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 60.988.672/0001-89; e do depositário FERNANDO 
MAURICIO DE ABREU, inscrito no CPF/MF sob o nº 081.071.288-53; bem como do cre-

dor fi duciário BANCO SANTANDER S.A, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 90.400.888/0001-42. A Dra. Ana Lúcia Xavier 
Goldman, MM. Juíza de Direito da 28ª Vara Cível do Foro Central da Capital/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 PÁTRIA AGÊNCIA DE VIAGENS E 
TURISMO LTDA em face de INSERVA VIAGENS E TURISMO LTDA - Processo nº 1138388-95.2016.8.26.0100 – Contro-
le nº 2886/2016, 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, 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@megalei-
loes.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 ELETRÔ-
NICO, através do Portal www.megaleiloes.com.br, o 1º Leilão terá início no dia 28/04/2021 às 11:00h e se encerrará dia 
03/05/2021 às 11:00h, 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 03/05/2021 às 11:01h 
e se encerrará no dia 19/05/2021 às 11:00h, 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 Gon-
çalves 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 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 úni-
co, 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: proposta@megaleiloes.com.br (Art. 895, I e II, CPC). A apre-
sentação 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 inadimplemento autoriza o exequente a pedir a resolução da arrema-
tação 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. DO PAGAMENTO DA COMISSÃO - O pagamento da comissão da MEGA-
LEILÕES 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: DIREITOS QUE O EXECUTADO POSSUI SOBRE O BEM: um veículo marca Honda, 
modelo Civic LXS Flex, placa EEK5217, renavam 123784875, álcool/gasolina. Consta no site da Secretaria da Fazenda do 
Estado de São Paulo débitos vinculados ao veículo no valor total R$ 3.499,89 (26/03/2021). Consta no site do DETRAN/
SP restrição fi nanceira: BANCO SANTANDER S.A. O bem encontra-se na Rua Santo Egídio, 282, Santana, São Paulo/SP, 
sendo nomeado depositário FERNANDO MAURICIO DE ABREU. Valor da Avaliação do bem: R$  34.378,00 (trinta e qua-
tro mil, trezentos e setenta e oito reais) para fevereiro de 2020. Débito desta ação no valor de R$ 115.232,98 (dezem-
bro/2019). São Paulo, 26 de março de 2021. Eu, diretora/diretor, conferi. Dra. Ana Lúcia Xavier Goldman - Juíza de Direito

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

SATO LEILOES – (11)4223-4343 – www.satoleiloes.com.br- LEILÃO – 
Comitente vendedor: Gisele A�onso - CPF sob nº 129.367.368-46. - Data: 30 de 
Abril de 2021, às 14:00.  O leilão será realizado pela Leiloeira Oficial Sr. 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: 01 Mesa 6 cadeiras; Lote 02: 1 Rack para informática; Lote 03: 
Diversos Livros; Lote 04: 1 Sofá 3 lugares; Lote 05: 1 sofá 3 lugares; Lote 06: 1 Poltrona; Lote 07: 1 
Armário médio; Lote 08: 1 Cadeirão para refeição; Lote 09: 8 Telefones; Lote 10: 12 Tapetes; Lote 
11: 1 Mesa de jantar; Lote 12: 2 Portas de madeira; Lote 13: 1 bu�et; Lote 14 - 1 Mesa de escritório; 
Lote 15 - 2 Máquinas de escrever; Lote 16 - 1 Vaso; Lote 17 - 5 Calculadoras; Lote 18- Diversas 
persianas; Lote 19- 1 Mesinha; Lote 20- 3 Vasos; Lote 21- 6 Prateleiras de aço; Lote 22- 1 Armário 
alto; Lote 23- 1 Micro-ondas; Lote 24- 1 Impressora; Lote 25- 2 No Break; Lote 26- 1 Maquina de 
Escrever; Lote 27- CPU Vaio + TV 14 polegadas; Lote 28- 2 Aspiradores Electrolux; Lote 29- 1 
Armário  + prateleiras; Lote 30- Mesa c/ 10 cadeiras; Lote 31- 6 Quadros; Lote 32- 2 armários 
baixos; Lote 33- 1 Sea Scooter; Lote 34- Porta retratos diversos; Lote 35- Sacos para embalagens; 
Lote 36- Diversos itens para cozinha; Lote 37- 1 cofre trancado; Lote 38- Diversas tomadas usadas 
+ chuveiros + lâmpadas; Lote 39- 2 poltronas giratórias; Lote 40- 2 gaveteiros brancos; Lote 41- 
1 carrinho de chá; Lote 42- 2 cadeiras giratórias; Lote 43- Escrivaninha; Lote 44- Móvel de 3 
prateleiras; Lote 45- Diversos Livros; Lote 46- Softwares diversos e Cartuchos para impressora; 
Lote 47- 1 Poncheira de cristal, 12 canecas; Lote 48- 2 pedestais de madeira; Lote 49- Flores 
Artificiais; Lote 50- Copos, Xicaras e pires; EDITAL COMPLETO E CONDIÇOES DE VENDA E 
PARTICIPAÇÃO DESTE LEILÃO ESTÁ DISPONÍVEL EM NOSSO SITE www.satoleiloes.com.br. 

2ª Vara Cível do Foro da Comarca de São José dos Campos/SP
EDITAL DE 1º E 2º LEILÃO e de intimação do executado DENIS AGNER RIBEIRO GOMES 
(depositário), inscrito no CPF/MF sob o nº 162.843.038-90. O Dr. Paulo de Tarso Bilard 
de Carvalho, MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível do Foro da Comarca de São José dos 

Campos/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 LEONARDO DA VINCI EDUCACIONAL LTDA em face de DENIS AGNER RIBEIRO GOMES - Processo 
nº 0020342-86.2019.8.26.0577 (Principal nº 1013372-53.2019.8.26.0577) – Controle nº 817/2019, 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 VISITA-
ÇÃO - 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 ELETRÔNI-
CO, através do Portal www.megaleiloes.com.br, o 1º Leilão terá início no dia 29/04/2021 às 11:00h e se encerrará dia 
04/05/2021 às 11:00h, 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 04/05/2021 às 
11:01h e se encerrará no dia 27/05/2021 às 11:00h, 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 mínimo 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 - 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; O inadim-
plemento 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. 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 JOY, ano 2004/2005, placa DPG9477, 
chassi 9BGXL75005C154139. O bem encontra-se na Rua Teresina, 802, Parque Industrial, São José dos Campos/SP, 
sendo nomeado depositário o executado. Valor da Avaliação do bem: R$ 16.000,00 (dezesseis mil reais) para janeiro 
de 2021. Débito desta ação no valor de R$ 11.498,84 (março/2021). São José dos Campos, 29 de março de 2021. Eu, 
diretora/diretor, conferi. Dr. Paulo de Tarso Bilard de Carvalho - Juiz de Direito
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41ª Vara Cível do Foro Central da Capital/SP
EDITAL DE 1º E 2º LEILÃO e de intimação da executada e depositária GABRIELE CRISTI-
NE VALERIANO DA SILVA, inscrita no CPF/MF sob o nº. O Dr. Regis de Castilho Barbosa 
Filho, MM. Juiz de Direito da 41ª Vara Cível do Foro Central da Capital/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 ANDERSON 
FILIK em face de GABRIELE CRISTINE VALERIANO DA SILVA - Processo nº 1038098-78.2016.8.26.0001 - Controle 
nº 2131/2019, e que foi designada a venda do bem descrito abaixo, de acordo com as regras expostas a seguir: DO BEM 
MÓVEL - O bem móvel 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 EDI-
TAL - O edital será publicado na rede mundial de computadores, no sítio do gestor www.megaleiloes.com.br, em conformi-
dade com o disposto no art. 887, § 2º, do Código de Processo Civil, inclusive as fotos e a descrição detalhada dos bens a 
serem apregoados, e, será afi xado em local de costume e publicado em jornal de grande circulação, em conformidade com 
o disposto no art. 887, § 3º do Código de Processo Civil.. 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. 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 29/04/2021 às 10:30h e se encer-
rará dia 04/05/2021 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 04/05/2021 às 
10:31h e se encerrará no dia 27/05/2021 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 mínimo para a venda do bem corresponderá a 60% (sessenta por cento) 
do valor da avaliação judicial, que será atualizada até a data da alienação judicial. DOS LANCES - Os lances poderão ser 
ofertados pela Internet, através do Portal www.megaleiloes.com.br. DOS DÉBITOS - Eventuais ônus sobre o bem móvel 
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: 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 vincen-
das; 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 ser 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 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. Por qualquer motivo caso a intimação pessoal do executado não se rea-
lizar 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 da marca/modelo Mitsubshi Airtrek, ano/modelo 2008, cor 
preta, chassi JMYXRCU5W8U00J685, placa EBJ 4405, renavam 00960076581. Consta no site da Secretaria da Fazenda do 
Estado de São Paulo débitos vinculados ao veículo no valor total R$ 98,91 (00/04/2019). Valor da Avaliação: R$ 25.580,00 
(vinte e cinco mil, quinhentos e oitenta reais) para Maio de 2020. Débitos desta ação no valor total de R$ 76.469,55 
(Março/2021). O bem encontra-se à Rua Coronel Francisco Inácio, 578, Vila Moinho Velho, São Paulo/SP, sendo nomeada 
depositária a executada. São Paulo, Eu, diretor/diretora, conferi. Dr. Regis de Castilho Barbosa Filho - Juiz de Direito
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Única Vara Cível Foro da Comarca de São Simão – SP
EDITAL DE 1º e 2º LEILÃO e de intimação dos executados AMAPEL DISTRIBUIDORA DE 
PAPEIS LTDA ME, inscrita no CNPJ/MF sob nº 17.120.241/0001-77, DANIELE FERNANDA 
ESTANCIAL, inscrita no CPF/MF sob o nº 380.798.378-30, e AMARILDO ESTANCIAL JU-

NIOR (depositário), inscrito no CPF/MF sob o nº 436.336.638-94. O Dr. Antônio José Papa Júnior, MM. Juiz de Direito 
da Única Vara Cível do Foro da Comarca de São Simão/SP, na forma da lei, FAZ SABER, aos que o presente Edital de 
1º e 2º Leilão dos bens móveis, 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 DO BRASIL S/A em face de AMAPEL 
DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA ME e outros - processo nº 1000313-64.2016.8.26.0589 - controle nº 509/2016, e 
que foi designada a venda dos bens descritos abaixo, de acordo com as regras expostas a seguir: DOS BENS - 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. 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 móvel 
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. 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 30/04/2021 às 10:30h e se encerrará dia 05/05/2021 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 05/05/2021 às 10:31h e se encerrará no dia 
26/05/2021 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 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 ava-
liação 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 arrematado, no prazo de até 24h (vinte e quatro horas) após o encerramento do leilão, através de guia de depó-
sito 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 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 inadim-
plemento autoriza o exequente a pedir a resolução da arrematação ou promover, em face do arrematante, a execução 
do valor devido, devendo ambos os pedidos ser 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 fi cará disponível no site do gestor ou será enviada por e-mail. Todas as regras e condições 
da Praça 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 DOS BENS: LOTE Nº 01: Uma Arqueadora de 
Caixa, modelo TP-6000-1, Machinen nº de série 1312015693, Rated Power: 9A, Volt/Hz: 220/60, Phase:1, date:Dec/2013, 
Weight: 220 Kg, Made in Taiwan; usada, em regular estado de funcionamento e conservação. Valor da Avaliação do 
Lote nº 01: R$ 20.000,00 (vinte mil reais) para setembro de 2020. LOTE Nº 02: Uma Embaladora de Resmas de Papel, 
marca MaqPress, equipada com motor Confi glioli, nº de série 70720010045, Mot. BN63B4 – Cod.830520156, usada, em 
regular estado de funcionamento e conservação. Valor da Avaliação do Lote nº 02: R$ 150.000,00 (cento e cinquenta 
mil reais) para setembro de 2020. LOTE Nº 03: uma cortadora de papel, marca MaqPress, equipada com motor WEG, 
nº de série 1008144770 de 3,7 Hp, ERHARDT + LEIMER, Tipo:Hp 016 SC, Nº.13116 12 09, Volts 380 Hz 60, PNEUSIM, 
Model.BEFC4000, Pre:0.05-0.85Mpa, Controlador de Tensão, CTP 100 Maxitec,usada, em regular estado de funciona-
mento e conservação. Valor da Avaliação do Lote 03: R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) para setembro 
de 2020. Os bens encontram-se na Rua Rio de Janeiro, 396, Jardim Santa Luzia – Luis Antonio/SP, sendo nomeado 
depositário AMARILDO ESTANCIAL JUNIOR. São Simão, 30 de março de 2021. Eu, diretora/escrivã, conferi e subscrevi. 
Dr. Antônio José Papa Júnior - Juiz de Direito
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4ª Vara Cível do Foro da Regional de Penha de França/SP
EDITAL DE 1º E 2º LEILÃO e de intimação do executado GILMAR ABREU DOS ANJOS, 
inscrito no CPF/MF sob o nº 015.306.893-09. A Dra. Luciana Mendes Simões Botelho, 
MM. Juíza de Direito da 4ª Vara Cível do Foro Regional de Penha de França/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 ITURAN 
SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA e Outro em face de GILMAR ABREU DOS ANJOS - Processo nº 1013243-
54.2015.8.26.0006 - (Principal - 1013243-54.2015.8.26.0006) – Controle nº 1946/2015, 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 designa-
das 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 30/04/2021 às 10:30h e se encerrará dia 05/05/2021 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 05/05/2021 às 10:31h e se encerrará no dia 
26/05/2021 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 mínimo para a venda do bem corresponderá a 60% (sessenta por cento) do valor da ava-
liação 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 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. 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 a ser depositada nos autos 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 da marca Honda /CG 150 Titan KS, ano/modelo 
2008, chassi 9C2KC08108R168671, placa DZP 8138, Renavam 959289135. Consta no site da Secretaria da Fazenda do 
Estado de São Paulo débitos vinculados ao veículo no valor total R$ 380,26, e consta no site do Detran/SP uma restrição 
por veiculo guinchado: Veículo apreendido (30/03/2021). O bem encontra-se na Av. Presidente Wilson, 6752, Vila Carioca, 
São Paulo/SP. Valor da Avaliação do bem: R$ 4.448,00 (Quatro mil e quatrocentos e quarenta e oito reais) para 
Outubro de 2020. Desta ação no valor de R$ 7.229,36 (Outubro/2019). São Paulo, 30 de março de 2021. Eu, diretora/
diretor, conferi. Dra. Luciana Mendes Simões Botelho - Juíza de Direito
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EDITAL DE 1ºE 2ºLEILÃO e de intimação do executado ALBERTO MENDES DE SOUZA, inscrito no CPF/MF sob o nº 329.768.568-93. O Dr. Ricardo Felicio Scaff, 
MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível do Foro da Comarca de Guarulhos/SP, na forma da lei, FAZ SABER, aos que o presente Edital de 1º e 2ºLeilão 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 Extrajudicialajuizada por COOPERATIVA DE ECONOMIA E 
CRÉDITO MÚTUO DOS EMPREGADOS DAS EMPRESAS RANDON - COOPERANDOem face de ALBERTO MENDES DE SOUZA -Processo nº 
1027037-36.2016.8.26.0224 – Controle nº 2086/2016,e que foi designada a venda do bem descrito abaixo, de acordo com as regras expostas a seguir: DO BEM 
MÓVEL - O bem móvel será vendido no estado em que se encontra, sem garantia, constituindo ônus da parte interessada verificar 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 dos bens 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, através do Portal www.megaleiloes.com.br, o 1º Leilão terá início no dia 
30/04/2021 às 11:00he se encerrará dia 05/05/2021 às 11:00h, 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 05/05/2021 às 11:01he se encerrará no dia 26/05/2021 às 11:00h onde serão aceitos lances com no mínimo 50% (cinquenta por cento) do valor da 
avaliação. DOCONDUTOR DO LEILÃO - O Leilão será conduzido pelo Leiloeiro Oficial 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 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. O valor devido à título de impostos fica sub-rogado nopreço da arrematação e, caso o saldo não seja suficiente para quitação, cabe 
ao próprio arrematantedepositar o valor dos referidos tributos para serem acrescidos ao saldo devedor exequendo. 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: 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 - Emcaso 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 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 móvel.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 ficará disponível no site do gestor ou 
será enviada por e-mail. Todas as regras e condições do Leilão estão disponíveis no Portalwww.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. RELAÇÃODO BEM: LOTE 01: Uma motocicleta da marca Honda, modelo CG 150 
Titan Ks, placa ECZ-5600, gasolina, renavam 00981338011.Consta no site da Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo débitos vinculados ao veículo no valor de R$402,31 
(30/03/2021). Valor da AvaliaçãoLote 01: R$ 4.335,00 (quatro mil trezentos e trinta e cinco reais) para setembro  de 2019.LOTE 02: Um veículo da marca Volkswagen, modelo 
Saveiro Cl, placa BPH-8075, alcool, renavam 00131688634.Consta no site da Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo débitos vinculados ao veículo no valor de R$939,16 
(30/03/2021). Valor da Avaliação do Lote 02: R$ 5.499,00 (cinco mil quatrocentos e noventa e nove reais) para setembro de 2019.Os bens encontram-se na Avenida Damiao L. 
Vasconcelos, 1.629, Cidade Jardim Cumbica, Cep: 07181-070, Guarulhos/SP, sendo nomeado depositário ALBERTO MENDES DE SOUZA. Débito desta ação no valor de R$ 
17.876,47 (12/2019). Guarulhos, 12 de abril de 2021. Dr. Ricardo Felicio Scaff, Juiz de Direito.

escrito ao e-mail visitacao@megaleiloes.com.br. Cumpre esclarecer que cabe ao responsável pela guarda dos bens autorizar o ingresso dos interessados, sendo que a visitação nem sempre será possível. Independente da 
- O Leilão será realizado por MEIO ELETRÔNICO, através do Portal www.megaleiloes.com.br, o 

escrito ao e-mail visitacao@megaleiloes.com.br. Cumpre esclarecer que cabe ao responsável pela guarda dos bens autorizar o ingresso dos interessados, sendo que a visitação nem sempre será possível. Independente da 
- O Leilão será realizado por MEIO ELETRÔNICO, através do Portal www.megaleiloes.com.br, o 

escrito ao e-mail visitacao@megaleiloes.com.br. Cumpre esclarecer que cabe ao responsável pela guarda dos bens autorizar o ingresso dos interessados, sendo que a visitação nem sempre será possível. Independente da 

, 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 

escrito ao e-mail visitacao@megaleiloes.com.br. Cumpre esclarecer que cabe ao responsável pela guarda dos bens autorizar o ingresso dos interessados, sendo que a visitação nem sempre será possível. Independente da 
- O Leilão será realizado por MEIO ELETRÔNICO, através do Portal www.megaleiloes.com.br, o 

escrito ao e-mail visitacao@megaleiloes.com.br. Cumpre esclarecer que cabe ao responsável pela guarda dos bens autorizar o ingresso dos interessados, sendo que a visitação nem sempre será possível. Independente da 
- O Leilão será realizado por MEIO ELETRÔNICO, através do Portal www.megaleiloes.com.br, o 

escrito ao e-mail visitacao@megaleiloes.com.br. Cumpre esclarecer que cabe ao responsável pela guarda dos bens autorizar o ingresso dos interessados, sendo que a visitação nem sempre será possível. Independente da 

, 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 30/04/2021 às 11:00he se encerrará dia 05/05/2021 às 11:00h, 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 05/05/2021 às 11:01he se encerrará no dia 26/05/2021 às 11:00h
avaliação. DOCONDUTOR DO LEILÃO - O Leilão será conduzido pelo Leiloeiro Oficial Sr. Fernando José Cerello Gonçalves Pereira, matriculado na Junta Comercial do Estado de São Paulo - JUCESP sob o nº 844.DO VALOR 
sem interrupção o 
avaliação. DOCONDUTOR DO LEILÃO - O Leilão será conduzido pelo Leiloeiro Oficial Sr. Fernando José Cerello Gonçalves Pereira, matriculado na Junta Comercial do Estado de São Paulo - JUCESP sob o nº 844.DO VALOR 
sem interrupção o 2º Leilão, que terá início no dia 05/05/2021 às 11:01he se encerrará no dia 26/05/2021 às 11:00h
avaliação. DOCONDUTOR DO LEILÃO - O Leilão será conduzido pelo Leiloeiro Oficial Sr. Fernando José Cerello Gonçalves Pereira, matriculado na Junta Comercial do Estado de São Paulo - JUCESP sob o nº 844.DO VALOR 

2º Leilão, que terá início no dia 05/05/2021 às 11:01he se encerrará no dia 26/05/2021 às 11:00h

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 
avaliação. DOCONDUTOR DO LEILÃO - O Leilão será conduzido pelo Leiloeiro Oficial 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 
avaliação. DOCONDUTOR DO LEILÃO - O Leilão será conduzido pelo Leiloeiro Oficial Sr. Fernando José Cerello Gonçalves Pereira, matriculado na Junta Comercial do Estado de São Paulo - JUCESP sob o nº 844.DO VALOR 

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 
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 
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 

sub-rogados no valor da arrematação nos termos do art. 130, “caput” e parágrafo único, do CTN. O valor devido à título de impostos fica sub-rogado nopreço da arrematação e, caso o saldo não seja suficiente para quitação, cabe 
ao próprio arrematantedepositar o valor dos referidos tributos para serem acrescidos ao saldo devedor exequendo. 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: 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 - Emcaso 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 

, 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 
2º Leilão, que terá início no dia 05/05/2021 às 11:01he se encerrará no dia 26/05/2021 às 11:00h

avaliação. DOCONDUTOR DO LEILÃO - O Leilão será conduzido pelo Leiloeiro Oficial Sr. Fernando José Cerello Gonçalves Pereira, matriculado na Junta Comercial do Estado de São Paulo - JUCESP sob o nº 844.DO VALOR 
2º Leilão, que terá início no dia 05/05/2021 às 11:01he se encerrará no dia 26/05/2021 às 11:00h

avaliação. DOCONDUTOR DO LEILÃO - O Leilão será conduzido pelo Leiloeiro Oficial Sr. Fernando José Cerello Gonçalves Pereira, matriculado na Junta Comercial do Estado de São Paulo - JUCESP sob o nº 844.DO VALOR 
2º Leilão, que terá início no dia 05/05/2021 às 11:01he se encerrará no dia 26/05/2021 às 11:00h

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 
avaliação. DOCONDUTOR DO LEILÃO - O Leilão será conduzido pelo Leiloeiro Oficial 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 
avaliação. DOCONDUTOR DO LEILÃO - O Leilão será conduzido pelo Leiloeiro Oficial Sr. Fernando José Cerello Gonçalves Pereira, matriculado na Junta Comercial do Estado de São Paulo - JUCESP sob o nº 844.DO VALOR 

escrito ao e-mail visitacao@megaleiloes.com.br. Cumpre esclarecer que cabe ao responsável pela guarda dos bens autorizar o ingresso dos interessados, sendo que a visitação nem sempre será possível. Independente da 
- O Leilão será realizado por MEIO ELETRÔNICO, através do Portal www.megaleiloes.com.br, o 

escrito ao e-mail visitacao@megaleiloes.com.br. Cumpre esclarecer que cabe ao responsável pela guarda dos bens autorizar o ingresso dos interessados, sendo que a visitação nem sempre será possível. Independente da 
- O Leilão será realizado por MEIO ELETRÔNICO, através do Portal www.megaleiloes.com.br, o 

escrito ao e-mail visitacao@megaleiloes.com.br. Cumpre esclarecer que cabe ao responsável pela guarda dos bens autorizar o ingresso dos interessados, sendo que a visitação nem sempre será possível. Independente da 

, 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 

escrito ao e-mail visitacao@megaleiloes.com.br. Cumpre esclarecer que cabe ao responsável pela guarda dos bens autorizar o ingresso dos interessados, sendo que a visitação nem sempre será possível. Independente da 
- O Leilão será realizado por MEIO ELETRÔNICO, através do Portal www.megaleiloes.com.br, o 
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- O Leilão será realizado por MEIO ELETRÔNICO, através do Portal www.megaleiloes.com.br, o 

escrito ao e-mail visitacao@megaleiloes.com.br. Cumpre esclarecer que cabe ao responsável pela guarda dos bens autorizar o ingresso dos interessados, sendo que a visitação nem sempre será possível. Independente da 

, 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 
2º Leilão, que terá início no dia 05/05/2021 às 11:01he se encerrará no dia 26/05/2021 às 11:00h onde serão aceitos lances com no mínimo 50% (cinquenta por cento) do valor da 

avaliação. DOCONDUTOR DO LEILÃO - O Leilão será conduzido pelo Leiloeiro Oficial Sr. Fernando José Cerello Gonçalves Pereira, matriculado na Junta Comercial do Estado de São Paulo - JUCESP sob o nº 844.DO VALOR 
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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 
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 COMISSÃO – O arrematante deverá pagar à MEGALEILOES GESTOR JUDICIAL, a 
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 

título de comissão, o valor correspondente a 5% (cinco por cento) sobre o preço de arrematação do bem móvel.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 
título de comissão, o valor correspondente a 5% (cinco por cento) sobre o preço de arrematação do bem móvel.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 
título de comissão, o valor correspondente a 5% (cinco por cento) sobre o preço de arrematação do bem móvel.A comissão devida à Mega Leilões gestor judicial não está incluída no valor do lance e não será devolvida ao 

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 ficará disponível no site do gestor ou 
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 ficará disponível no site do gestor ou 
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 

será enviada por e-mail. Todas as regras e condições do Leilão estão disponíveis no Portalwww.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. 
Titan Ks, placa ECZ-5600, gasolina, renavam 00981338011.Consta no site da Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo débitos vinculados ao veículo no valor de R$402,31 
(30/03/2021). Valor da AvaliaçãoLote 01: R$ 4.335,00 (quatro mil trezentos e trinta e cinco reais) para setembro  de 2019
Saveiro Cl, placa BPH-8075, alcool, renavam 00131688634.Consta no site da Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo débitos vinculados ao veículo no valor de R$939,16 

1ª Vara Cível do Foro da Comarca de Guarulhos/SP

35ª Vara Cível do Foro Central da Capital/SP
EDITAL DE 1º E 2º LEILÃO e de intimação do executado DIEGO DE OLIVEIRA SERRI-
CHIO - ME, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 13.487.131/0001-97. O Dr. Gustavo Henrique 
Bretas Marzagão, MM. Juiz de Direito da 35ª Vara Cível do Foro Central da Capital/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 BRAZILIAN 
KITS - INDÚSTRIA DE ACESSÓRIOS PARA VIDROS LTDA em face de DIEGO DE OLIVEIRA SERRICHIO – ME - Pro-
cesso nº  0004023-19.2019.8.26.0100 – Controle nº 738/2018, 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 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 30/04/2021 às 11:00h e se encerrará dia 05/05/2021 às 11:00h, 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 05/05/2021 às 11:01h e se encerrará no dia 26/05/2021 
às 11:00h 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 mínimo para a venda do bem corresponderá a 60% (sessenta por cento) do valor da avaliação judi-
cial. 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 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: 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; 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 formu-
lados 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 3% (três 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. 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. O exequente, se 
vier a arrematar o bem, não estará obrigado a exibir o preço, mas, se o valor do bem exceder o crédito, depositará dentro 
de 03 dias a diferença, sob pena de ser tornada sem efeito a arrematação e, neste caso, o bem será levado a novo leilão, 
à custa do exequente. 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 
DO BEM: 01 Espelho bizote de 1,90mt x 0,90mts; e 01 espelho bizote 1,88mts x 1,57mts. Os bens encontram-se na Rua 
Inhambu, 508, Vila Uberabinha, São Paulo/SP. Avaliação desse lote: R$ 2.900,00 (dois mil e novecentos reais) para 
outubro de 2019. Débito desta ação no valor de R$ 2.169,83 (outubro/2019). São Paulo, 30 de março de 2021. Eu, es-
crevente técnico judiciário, conferi. Eu, diretora/diretor, conferi. Dr. Gustavo Henrique Bretas Marzagão - Juiz de Direito

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 
9ª Vara Cível do Foro Regional de Santana/SP 

EDITAL DE 1º E 2º LEILÃO e de intimação do executado ALESSANDRO XAVIER DE ANDRADE, inscrito no CPF/MF sob o nº 116.747.288-83; bem como sua 
cônjuge, se casado for; e da credora fiduciária EMPRESA GESTORA DE ATIVOS S.A - EMGEA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 04.527.335/0001-13. O Dr. Clóvis Ricardo de Toledo Júnior, MM. Juiz de 
Direito da 9ª Vara Cível do Foro Regional de Santana/SP, na forma da lei, FAZ SABER, aos que o presente Edital de 1º e 2º Leilão do bem imóvel, virem ou dele conhecimento tiverem e interessar possa, 
que por este Juízo processam-se os autos do Cumprimento de Sentença ajuizado por CONDOMÍNIO EDIFÍCIO BASE DAS CANOAS em face de ALESSANDRO XAVIER DE ANDRADE - Processo nº 1036077-
03.2014.8.26.0001 – Controle nº 2331/2014, e que foi designada a venda do bem descrito abaixo, de acordo com as regras expostas a seguir: DO IMÓVEL - O imóvel será vendido em caráter "AD 
CORPUS” e no estado em que se encontra, sem garantia, constituindo ônus da parte interessada verificar 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 imóvel 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 30/04/2021 às 14:30h e se encerrará dia 05/05/2021 às 14:30h, 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 05/05/2021 às 14:31h e se encerrará no dia 27/05/2021 às 14:30h 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 Oficial 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, que será atualizada até a data da alienação judicial. DOS LANCES – Os lances poderão ser ofertados pela Internet, através do Portal 
www.megaleiloes.com.br. DOS DÉBITOS – Eventuais ônus sobre o imóvel correrão por conta do arrematante, exceto eventuais débitos de IPTU 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: 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; 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 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 imóvel. 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 ficará disponível no site do gestor ou será enviada por e-
mail. O exequente, se vier a arrematar o imóvel, não estará obrigado a exibir o preço, mas, se o valor do bem exceder o seu crédito, depositará dentro de três (03) dias a diferença, sob pena de ser 
tornada sem efeito a arrematação e, neste caso, o bem será levado a nova praça à custa do exequente. 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 DOS BENS: LOTE ÚNICO: DIREITOS QUE O EXECUTADO POSSUI SOBRE O IMÓVEL DA MATRÍCULA Nº 36.642 DO 3º CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DA COMARCA 
DE SÃO PAULO/SP: O apartamento sob nº 154, localizado no 15º andar do Edifício Base das Canoas, situado à Rua José Debieux, nº 398, no 8º Subdistrito – Santana, desta capital, com a área útil de 
88,88 metros quadrados, área comum de 88,08 metros quadrados, área total de 176,96 metros quadrados, correspondendo-lhe no terreno a fração ideal de 1,1990%. Consta no R.13 e Av.14 desta 
matrícula que o imóvel desta matrícula foi dado em alienação fiduciária a CAIXA ECONOMICA FEDERAL. Consta na Av.15 desta matrícula a penhora exequenda do imóvel objeto desta matrícula, sendo 
nomeado depositário o executado. Contribuinte nº 069.205.0524-1 (Conf. Av.05). Consta no site da Prefeitura de São Paulo/SP débitos inscritos na Dívida Ativa no valor de R$ 22.024,75 e débitos de 
IPTU para o exercício atual no valor de R$ 2.286,30 (29/03/2021); DIREITOS QUE O EXECUTADO POSSUI SOBRE O IMÓVEL DA MATRÍCULA Nº 36.643 DO 3º CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DA 
COMARCA DE SÃO PAULO/SP: A vaga sob nº 69, localizada no 2º Subsolo do Edifício Base das Canoas, situado à Rua José Debieux, nº 398, no 8º Subdistrito – Santana, desta capital, com a área útil de 
11,50 metros quadrados, área comum de 5,70 metros quadrados, totalizando a área de 17,20 metros quadrados, correspondendo-lhe no terreno a fração ideal de 0,0776%. Consta no R.13 e Av.14 desta 
matrícula que o imóvel desta matrícula foi dado em alienação fiduciária a CAIXA ECONOMICA FEDERAL. Consta na Av.15 desta matrícula a penhora exequenda do imóvel objeto desta matrícula, sendo 
nomeado depositário o executado. Contribuinte nº 069.205.0444-8 (Conf. Av.05). Consta no site da Prefeitura de São Paulo/SP débitos inscritos na Dívida Ativa no valor de R$ 2.318,94 e débitos de IPTU 
para o exercício atual no valor de R$ 222,64 (29/03/2021); E DIREITOS QUE O EXECUTADO POSSUI SOBRE O IMÓVEL MATRÍCULA Nº 36.644 DO 3º CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DA COMARCA 
DE SÃO PAULO/SP: A vaga sob nº 70, localizada no 2º Subsolo do Edifício Base das Canoas, situado à Rua José Debieux, nº 398, no 8º Subdistrito – Santana, desta capital, com a área útil de 11,50 metros 
quadrados, área comum de 5,70 metros quadrados, totalizando a área de 17,20 metros quadrados, correspondendo-lhe no terreno a fração ideal de 0,0776%. Consta no R.13 e Av.14 desta matrícula 
que o imóvel desta matrícula foi dado em alienação fiduciária a CAIXA ECONOMICA FEDERAL. Consta na Av.15 desta matrícula a penhora exequenda do imóvel objeto desta matrícula, sendo nomeado 
depositário o executado. Contribuinte nº 069.205.0445-6 (Conf. Av.05). Consta no site da Prefeitura de São Paulo/SP débitos inscritos na Dívida Ativa no valor de R$ 2.318,94 e débitos de IPTU para o 
exercício atual no valor de R$ 222,64 (29/03/2021). Avaliação deste lote: R$ 481.529,14 (quatrocentos e oitenta e um mil, quinhentos e vinte e nove reais e catorze centavos) para agosto de 2019, 
que será atualizado até a data da alienação conforme tabela de atualização monetária do TJ/SP. Débito desta ação no valor de R$ 128.072,71 (agosto/2019). Consta as fls.356 dos autos que a dívida 
condominial possui natureza propter rem, assim o imóvel responde pelos débitos, independente de quem esteja na posse ou em nome de quem esteja registrado. Consta às fls. 476/477 o saldo devedor 
da garantia fiduciária no valor de R$ 367.435,70 para Dezembro de 2020. São Paulo, 30 de março de 2021. Eu, diretora/diretor, conferi. Dr. Clóvis Ricardo de Toledo Júnior. Juiz de Direito 

LEILÃO ONLINE E PRESENCIAL

CASAS - APARTAMENTOS

SÃO PAULO - RIO DE JANEIRO - MINAS GERAIS - 
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10%
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ou Parcelado em até 78
vezes conforme edital.

EDUARDO CONSENTINO
JUCESP 616

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

Vila Monte Alegre - São Paulo - SP - Mais Informações: (11) 4083-2575

  www.biasileiloes.com.br

JOÃO VICTOR BARROCA GALEAZZI – preposto em exercício 

* IPTU 2021 quitado pelo Banco











                  


                

                      



















  

                    

                        



 








              

 





                  

                   
    




  






   





                       


                   
  
 








EDITAL DE 1º e 2º LEILÕES PÚBLICOS EXTRAJUDICIAIS E INTIMAÇÃO DAS DATAS 
DOS LEILÕES – ONLINE E PRESENCIAL - Local do Leilão - Travessa Comandante 
Salgado, 75 – Fundação – São Caetano do Sul – SP e online no site 

www.satoleiloes.com.br. TATIANA HISA SATO, Leiloeira Oficial – mat. Jucesp nº 817, autorizada 
por VITORIO RAMALHO DIÁLOGO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA – CNPJ nº 
09.113.205/0001-58, venderá em 1º e 2º Público Leilão Extrajudicial – art.26, 27 e § da Lei Fed. 
Nº 9.514/97 e suas alterações, o IMÓVEL: Apartamento nº 66, localizado no 6º pavimento do 
Condomínio Vitório Tatuapé, situado à Rua Vitório Ramalho, nº 122 em Tatuapé/SP, contendo: 
Área real privativa de 109,040m² (nesta incluída o depósito nº 67 e as vagas 198P e 199P); Área 
real comum de 55,150m² e Área real total de 164,190m². Matrícula nº 262.277 – 9º Oficial de 
Registro de Imóveis da Capital de São Paulo/SP. 1º LEILÃO 30/04/2021 às 14h00 - VALOR: 
R$ 1.025.843,39. 2º LEILÃO 03/05/2021 às 14h00 - VALOR: R$ 1.101.834,48. Encargos do 
arrematante: pagto. à vista do valor do arremate e 5% de comissão da leiloeira; emissão de 
matrícula, certidões (inclusive das Credoras) para lavratura e registro da escritura; ITBI e despesas 
com escritura/registro; despesas a partir da data da arrematação; desocupação do imóvel. Venda 
ad corpus. Consolidação da Propriedade em 01/04/2021. Os Fiduciantes - SERGIO EDUARDO 
ARDUINO SARABANDO CPF 118.416.418-55 E LUCIMARA APARECIDA BERTHOLO SARABANDO 
CPF 105.250.108-74 – comunicados das datas dos leilões, também pelo presente edital, para o 
exercício da preferência. Os interessados deverão tomar conhecimento do Edital completo, 
disponível no portal da Sato Leilões - www.satoleiloes.com.br | (11) 4223-4343.
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