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Pandemia ainda gera medo, mas 
brasileiro não fica mais em casa

 ASegundo pesquisa, 78% dos brasileiros 
ainda estão preocupados, mas apenas 
43% recomendaria ficar em casa

Segundo levantamento da Hibou 
(empresa especializada em pes-
quisa e monitoramento de mer-
cado e consumo), apenas 43% dos 
brasileiros acreditam na recomen-

dação de ficar em casa hoje. Em 
março de 2020, esse percentual 
era de 85%. Ainda de acordo com a 
pesquisa, mais de um ano depois 
do início da pandemia, quando 

75 anos 
Expectativa de 
vida cai pela 
primeira vez no 
Estado de SP 
desde 1940
A pandemia da Covid-19 
fez com que a expecta-
tiva de vida ao nascer 
no estado de São Paulo 
caísse pela primeira 
vez desde que a série 
histórica começou a 
ser calculada, em 1940. 
De acordo com a esti-
mativa divulgada pela 
Fundação Seade nesta 
terça-feira, a esperança 
de vida ao nascer no 
Estado foi de 75,4 anos, 
um ano a menos que 
em 2019, quando ficou 
em 76,4. ESTADO/A3

ROBERTO CASIMIRO/FOTOARENA/FOLHAPRESS

Taboão desinfeta pontos de 
ônibus contra o coronavírus

Câmara gasta 
quase r$ 80 mil 
com fotos
Depois da polêmica sobre o futu-
ro gasto de quase um milhão com 
a renovação do mobiliário, a Mesa 
Diretora da Câmara de São Vicen-
te gasta R$ 79,2 mil na restauração 
de pintura de retratos e acervo das 
galerias dos ex-presidentes e con-
tribuintes do Poder Legislativo. O 
processo se deu por inexigibilida-
de obedecendo os trâmites legais. 
Semana passada, a compra de no-
vos móveis também causou indig-
nação dos munícipes.     ESTADO/A3

Pandemia não 
influenciou queda de 
crimes no Rio    BRASIL/A5

Reunião da CPI 
da Pandemia será 
semipresencial  BRASIL/A5

Com atraso, avenida 
Conselheiro Carrão é 
liberada               ESTADO/A3

SEGUNDO PESQUISA

Também fez parte do mutirão a limpeza de prédios públicos da cidade. ESTADO/A3

 IAN FREITAS/PMTS

Vacina chega a 
Down e setor 
do transporte
Em entrevista coletiva nesta ter-
ça-feira, o governador João Doria 
(PSDB) anunciou a vacinação con-
tra a Covid-19 de pessoas com Sín-
drome de Down, pacientes trans-
plantados e pacientes renais em 
diálise a partir do dia 10 de maio. 
Também foi divulgada a imuniza-
ção de motoristas e cobradores de 
ônibus municipais e intermunici-
pais a partir de 18 de maio. Além 
disso, a gestão estadual também 
anunciou a antecipação da vaci-
nação de pessoas com 64 anos 
para esta quinta-feira (22). Este 
grupo originalmente estava pre-
visto para receber a imunização 
a partir de 29 de abril.    ESTADO/A3

NOVOS GRUPOS

o assunto é Covid-19 são os sen-
timentos ruins que afloram na 
maioria das pessoas, com 78,4% 
da população preocupada com a 
situação.                              BRASIL/A5
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Dia Nacional do Sanfoneiro. O Diário Oficial da União 
publicou nesta terça-feira a lei que institui o Dia Nacional 
do Sanfoneiro, a ser comemorado anualmente na data de 
nascimento do músico Severino Dias de Oliveira, conheci-
do como Sivuca, em 26 de maio. Sivuca nasceu em Itabaia-
na, na Paraíba, e levou a cultura nordestina para o mundo. 
Como compositor, arranjador, instrumentista, o mestre da 
sanfona participou de mais de 200 discos de gêneros musi-
cais diferentes como bossa nova, forró, choro, baião, mara-
catu, frevo, entre outros. (AB)

Poupatempo. A partir de 24 de abril, sábado, todas as 
unidades do Poupatempo serão reabertas para realização 
de serviços de forma presencial. A medida faz parte das 
iniciativas da Fase de Transição do Plano São Paulo e será 
adotada com capacidade reduzida de atendimento e agen-
damento prévio. A abertura da grade on-line para agenda-
mento será no dia 23 de abril, sexta-feira. Até lá, o programa 
mantém o recebimento e análise das solicitações de casos 
emergenciais. (GSP)

Consumo das famílias. O indicador de Intenção de Con-
sumo das Famílias (ICF) alcançou o patamar de 70,7 pontos 
em abril, o menor nível desde novembro de 2020, quando 
atingiu 69,8 pontos. Após ajuste sazonal, a série apresen-
tou queda mensal de 2,5%, ante recuperação pontual no 
mês anterior.  O resultado foi divulgado nesta terça-feira 
pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços 
e Turismo (CNC), que destacou que foi o pior mês de abril 
da série histórica. Em relação ao mesmo período em 2020, 
houve retração de 26,1%. (AB)

Lorena e região. A Secretaria de Estado dos Direitos da 
Pessoa com Deficiência realiza no dia 22 de abril (quinta-
-feira), às 10h, o encontro regional “Inclusão Mais Perto”, 
que acontece com representantes da cidade de Lorena e 
região em formato virtual. As inscrições devem ser feitas 
pelo link encurtador.com.br/dfoGU. Estarão presentes a 
Presidente do Fundo Social e Primeira-Dama Bia Doria e 
os Secretários de Estado Célia Leão (Direitos da Pessoa com 
Deficiência) e Marco Vinholi (Desenvolvimento Regional).O 
evento tem como objetivo levar informações e políticas 
públicas para 17 municípios da região de Lorena, que com-
põem o Vale Histórico e o Circuito da Fé. (GSP)

D

NOTAS

O Supermercado 
Porto Seguro 
vai abrir uma 
loja nova em 
Taboão da Ser-

ra, próximo ao Shopping 
Taboão, e está com diver-
sas oportunidades disponí-
veis. São 23 vagas no total, 
entre açougueiro, opera-
dor de loja, gerente, entre 
outras.

Segundo a assessoria 
do supermercado, as vagas 
são para início imediato 
e os candidatos devem se 
inscrever no link checkou-
trh.pandape.com.br. Os sa-
lários chegam até R$ 5.800. 
É necessária experiência 
anterior no ramo de super-
mercados.

Entre as vagas ofereci-
das pela unidade na região 
metropolitana de São Pau-

 D Vagas na nova unidade são para início imediato e os candidatos 
devem se inscrever no link checkoutrh.pandape.com.br

MEHRAD VOSOUGHI/UNSPLASH

Supermercado abre 23 
vagas para nova unidade

TABOÃO DA SERRA. Vagas são para açougueiros, operador de loja e gerente, entre 
outras; salários chegam até R$ 5.800, e é necessária experiência anterior no ramo

lo, 10 delas são para opera-
dor de loja, com um salário 
bruto de R$ 1.480. As fun-
ções exigidas pela empresa 
são reposição de mercado-
rias; verificação das datas 

de vencimento; limpeza do 
local e verificação de pre-
ços. O supermercado tam-
bém tem vaga para líder 
de setores como açougue, 
frios e hortifrúti.

A rede de supermerca-
dos Porto Seguro possui 
três lojas, duas delas em 
Taboão da Serra, e inaugu-
ra nos próximos dias sua 
terceira unidade na cida-
de, com uma ampla oferta 
de produtos alimentícios 
e limpeza, além de outros 
setores. como açougue, 
hortifrúti e padaria. 
(Portal O Taboanense)

O Instituto Social 
para Motivar, 
Apoiar e Reco-
nhecer Talentos 
(Ismart) abre em 

8 de abril o processo seletivo 
para estudantes talentosos 
que estejam cursando atual-
mente o 7º ou 9º ano do ensi-
no fundamental. São mais de 
1.200 oportunidades para os 
três projetos da instituição no 
ano letivo de 2022: Ismart On-
line, Alicerce e Bolsa Talento. 
As inscrições gratuitas podem 
ser realizadas por meio do site 
ismart.org.br até 17 de junho.

Para participar do proces-
so de bolsas, os pré-requisitos 
básicos são: ter idade entre 12 e 15 anos (até 
13 anos para o projeto Alicerce e até 15 para o 
Bolsa Talento) e renda familiar per capita de, 
no máximo, dois salários mínimos por pes-
soa. Os aprovados terão acesso a programas 
de desenvolvimento e orientação profissio-
nal, além da chance de acessarem uma pla-
taforma de estudos on-line ou, até mesmo, 
conquistar uma bolsa de estudos integral 
em colégios parceiros do Ismart, localizados 
nas cidades de São Paulo, Cotia (SP) Belo Ho-
rizonte (MG), Rio de Janeiro (RJ), São José dos 
Campos (SP) e Sorocaba (SP).

Há mais de 20 anos, o instituto identi-
fica jovens talentos com baixa renda e alto 
desempenho escolar, que tenham entre 12 e 
15 anos, para oferecer acesso a programas de 
desenvolvimento e orientação profissional. 
O programa já teve mais de 142 mil inscri-
ções para o processo seletivo.

A diretora executiva do Ismart, Maria-
na Rego Monteiro, explica que com acesso 
à educação de qualidade, esses jovens po-
dem sonhar mais alto, atingir o sucesso pes-
soal e profissional. “Em 22 anos de atuação, 
o Ismart já tem mais de 300 graduados que 
estão promovendo uma mudança positiva 
em suas comunidades, famílias e sociedade. 
Nosso objetivo é quebrar o ciclo da pobreza, 
incentivando esses jovens talentosos a al-
cançar posições de destaque no mercado de 
trabalho”, diz.

OS PROJETOS.
O Ismart Online é destinado a candida-

tos que estejam no 7º ano e oferece acesso 
a uma plataforma de estudos on-line, com 
conteúdos exclusivos, atividades em equipe, 
reunindo, assim, conteúdo didático, tecno-
logia e um programa especial de desenvol-
vimento. No Ismart Online, os alunos tam-
bém exercitam autonomia, protagonismo 
e superação, além de participarem de wor-
kshops de formação. Aqueles que se desta-
cam no projeto têm chance de conquistar 
oportunidades de excelência, como bolsas 
de estudos presenciais e aprovação em colé-
gios públicos ou privados para cursar o ensi-
no médio.

O Projeto Alicerce também se destina 
a estudantes cursando o 7º ano do ensino 
fundamental e que tenham, no máximo, 13 
anos de idade. Os aprovados no processo se-
letivo participam de um cursinho preparató-
rio durante dois anos (8º e 9º anos), no con-
traturno escolar, para que tenham a chance 
de ingressar em oportunidades de excelên-
cia no ensino médio.

O Projeto Bolsa Talento é voltado aos can-
didatos do 9º ano do ensino fundamental, 
com até 15 anos de idade. Os aprovados te-
rão a oportunidade de ingressar em colégios 
particulares parceiros do Ismart para cursar 
o ensino médio com bolsa de estudos inte-
gral, receberão material escolar, transporte 
e alimentação, além de participarem de um 
programa de de desenvolvimento pessoal e 
orientação profissional.

Para saber mais, visita o site do Ismart: 
ismart.org.br. (GSP)

Instituto abre processo seletivo para 
jovens talentosos de baixa renda

 D O Ismart identifi ca jovens talentos com alto desempenho escolar, entre 12 e 15 anos, 
para oferecer acesso a programas de desenvolvimento e orientação profi ssional

DIVULGAÇÃO

As inscrições 
gratuitas podem 
ser realizadas 
por meio do site 
ismart.org.br de 
8 de abril a 17 de 
junho

A rede de 
supermercados 
Porto Seguro 
possui três lojas, 
duas delas, em 
Taboão da Serra, 
e inaugura nos 
próximos dias 
sua terceira 
unidade na cidade

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.

SEXTA:AMANHÃ: SÁBADO:

15° 30°
16° 26°

18° 24°

15° 22°

16° 24°

16° 27°

15° 30°

15° 29°
Sol Poucas nuvens Nublado Chuva rápida Chuva

Nublado pela 
manhã, com 
possibilidade de 
garoa. Tarde de sol.

Sol com algumas 
nuvens.
Não chove.

Sol com algumas 
nuvens.
Não chove.

15º 23° 14º 24° 13º 26°

HOJE: AMANHÃ:

5 e 6 7 e 8
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Dia Nacional do Sanfoneiro. O Diário Oficial da União 
publicou nesta terça-feira a lei que institui o Dia Nacional 
do Sanfoneiro, a ser comemorado anualmente na data de 
nascimento do músico Severino Dias de Oliveira, conheci-
do como Sivuca, em 26 de maio. Sivuca nasceu em Itabaia-
na, na Paraíba, e levou a cultura nordestina para o mundo. 
Como compositor, arranjador, instrumentista, o mestre da 
sanfona participou de mais de 200 discos de gêneros musi-
cais diferentes como bossa nova, forró, choro, baião, mara-
catu, frevo, entre outros. (AB)

Poupatempo. A partir de 24 de abril, sábado, todas as 
unidades do Poupatempo serão reabertas para realização 
de serviços de forma presencial. A medida faz parte das 
iniciativas da Fase de Transição do Plano São Paulo e será 
adotada com capacidade reduzida de atendimento e agen-
damento prévio. A abertura da grade on-line para agenda-
mento será no dia 23 de abril, sexta-feira. Até lá, o programa 
mantém o recebimento e análise das solicitações de casos 
emergenciais. (GSP)

Consumo das famílias. O indicador de Intenção de Con-
sumo das Famílias (ICF) alcançou o patamar de 70,7 pontos 
em abril, o menor nível desde novembro de 2020, quando 
atingiu 69,8 pontos. Após ajuste sazonal, a série apresen-
tou queda mensal de 2,5%, ante recuperação pontual no 
mês anterior.  O resultado foi divulgado nesta terça-feira 
pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços 
e Turismo (CNC), que destacou que foi o pior mês de abril 
da série histórica. Em relação ao mesmo período em 2020, 
houve retração de 26,1%. (AB)

Lorena e região. A Secretaria de Estado dos Direitos da 
Pessoa com Deficiência realiza no dia 22 de abril (quinta-
-feira), às 10h, o encontro regional “Inclusão Mais Perto”, 
que acontece com representantes da cidade de Lorena e 
região em formato virtual. As inscrições devem ser feitas 
pelo link encurtador.com.br/dfoGU. Estarão presentes a 
Presidente do Fundo Social e Primeira-Dama Bia Doria e 
os Secretários de Estado Célia Leão (Direitos da Pessoa com 
Deficiência) e Marco Vinholi (Desenvolvimento Regional).O 
evento tem como objetivo levar informações e políticas 
públicas para 17 municípios da região de Lorena, que com-
põem o Vale Histórico e o Circuito da Fé. (GSP)

D

NOTAS

O Supermercado 
Porto Seguro 
vai abrir uma 
loja nova em 
Taboão da Ser-

ra, próximo ao Shopping 
Taboão, e está com diver-
sas oportunidades disponí-
veis. São 23 vagas no total, 
entre açougueiro, opera-
dor de loja, gerente, entre 
outras.

Segundo a assessoria 
do supermercado, as vagas 
são para início imediato 
e os candidatos devem se 
inscrever no link checkou-
trh.pandape.com.br. Os sa-
lários chegam até R$ 5.800. 
É necessária experiência 
anterior no ramo de super-
mercados.

Entre as vagas ofereci-
das pela unidade na região 
metropolitana de São Pau-

 D Vagas na nova unidade são para início imediato e os candidatos 
devem se inscrever no link checkoutrh.pandape.com.br

MEHRAD VOSOUGHI/UNSPLASH

Supermercado abre 23 
vagas para nova unidade

TABOÃO DA SERRA. Vagas são para açougueiros, operador de loja e gerente, entre 
outras; salários chegam até R$ 5.800, e é necessária experiência anterior no ramo

lo, 10 delas são para opera-
dor de loja, com um salário 
bruto de R$ 1.480. As fun-
ções exigidas pela empresa 
são reposição de mercado-
rias; verificação das datas 

de vencimento; limpeza do 
local e verificação de pre-
ços. O supermercado tam-
bém tem vaga para líder 
de setores como açougue, 
frios e hortifrúti.

A rede de supermerca-
dos Porto Seguro possui 
três lojas, duas delas em 
Taboão da Serra, e inaugu-
ra nos próximos dias sua 
terceira unidade na cida-
de, com uma ampla oferta 
de produtos alimentícios 
e limpeza, além de outros 
setores. como açougue, 
hortifrúti e padaria. 
(Portal O Taboanense)

O Instituto Social 
para Motivar, 
Apoiar e Reco-
nhecer Talentos 
(Ismart) abre em 

8 de abril o processo seletivo 
para estudantes talentosos 
que estejam cursando atual-
mente o 7º ou 9º ano do ensi-
no fundamental. São mais de 
1.200 oportunidades para os 
três projetos da instituição no 
ano letivo de 2022: Ismart On-
line, Alicerce e Bolsa Talento. 
As inscrições gratuitas podem 
ser realizadas por meio do site 
ismart.org.br até 17 de junho.

Para participar do proces-
so de bolsas, os pré-requisitos 
básicos são: ter idade entre 12 e 15 anos (até 
13 anos para o projeto Alicerce e até 15 para o 
Bolsa Talento) e renda familiar per capita de, 
no máximo, dois salários mínimos por pes-
soa. Os aprovados terão acesso a programas 
de desenvolvimento e orientação profissio-
nal, além da chance de acessarem uma pla-
taforma de estudos on-line ou, até mesmo, 
conquistar uma bolsa de estudos integral 
em colégios parceiros do Ismart, localizados 
nas cidades de São Paulo, Cotia (SP) Belo Ho-
rizonte (MG), Rio de Janeiro (RJ), São José dos 
Campos (SP) e Sorocaba (SP).

Há mais de 20 anos, o instituto identi-
fica jovens talentos com baixa renda e alto 
desempenho escolar, que tenham entre 12 e 
15 anos, para oferecer acesso a programas de 
desenvolvimento e orientação profissional. 
O programa já teve mais de 142 mil inscri-
ções para o processo seletivo.

A diretora executiva do Ismart, Maria-
na Rego Monteiro, explica que com acesso 
à educação de qualidade, esses jovens po-
dem sonhar mais alto, atingir o sucesso pes-
soal e profissional. “Em 22 anos de atuação, 
o Ismart já tem mais de 300 graduados que 
estão promovendo uma mudança positiva 
em suas comunidades, famílias e sociedade. 
Nosso objetivo é quebrar o ciclo da pobreza, 
incentivando esses jovens talentosos a al-
cançar posições de destaque no mercado de 
trabalho”, diz.

OS PROJETOS.
O Ismart Online é destinado a candida-

tos que estejam no 7º ano e oferece acesso 
a uma plataforma de estudos on-line, com 
conteúdos exclusivos, atividades em equipe, 
reunindo, assim, conteúdo didático, tecno-
logia e um programa especial de desenvol-
vimento. No Ismart Online, os alunos tam-
bém exercitam autonomia, protagonismo 
e superação, além de participarem de wor-
kshops de formação. Aqueles que se desta-
cam no projeto têm chance de conquistar 
oportunidades de excelência, como bolsas 
de estudos presenciais e aprovação em colé-
gios públicos ou privados para cursar o ensi-
no médio.

O Projeto Alicerce também se destina 
a estudantes cursando o 7º ano do ensino 
fundamental e que tenham, no máximo, 13 
anos de idade. Os aprovados no processo se-
letivo participam de um cursinho preparató-
rio durante dois anos (8º e 9º anos), no con-
traturno escolar, para que tenham a chance 
de ingressar em oportunidades de excelên-
cia no ensino médio.

O Projeto Bolsa Talento é voltado aos can-
didatos do 9º ano do ensino fundamental, 
com até 15 anos de idade. Os aprovados te-
rão a oportunidade de ingressar em colégios 
particulares parceiros do Ismart para cursar 
o ensino médio com bolsa de estudos inte-
gral, receberão material escolar, transporte 
e alimentação, além de participarem de um 
programa de de desenvolvimento pessoal e 
orientação profissional.

Para saber mais, visita o site do Ismart: 
ismart.org.br. (GSP)

Instituto abre processo seletivo para 
jovens talentosos de baixa renda

 D O Ismart identifi ca jovens talentos com alto desempenho escolar, entre 12 e 15 anos, 
para oferecer acesso a programas de desenvolvimento e orientação profi ssional

DIVULGAÇÃO

As inscrições 
gratuitas podem 
ser realizadas 
por meio do site 
ismart.org.br de 
8 de abril a 17 de 
junho

A rede de 
supermercados 
Porto Seguro 
possui três lojas, 
duas delas, em 
Taboão da Serra, 
e inaugura nos 
próximos dias 
sua terceira 
unidade na cidade

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.

SEXTA:AMANHÃ: SÁBADO:

15° 30°
16° 26°

18° 24°

15° 22°

16° 24°

16° 27°

15° 30°

15° 29°
Sol Poucas nuvens Nublado Chuva rápida Chuva

Nublado pela 
manhã, com 
possibilidade de 
garoa. Tarde de sol.

Sol com algumas 
nuvens.
Não chove.

Sol com algumas 
nuvens.
Não chove.

15º 23° 14º 24° 13º 26°

HOJE: AMANHÃ:

5 e 6 7 e 8
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 A A pandemia  da Covid-19 
fez com que a expectativa de 
vida ao nascer no estado de 
São Paulo caísse pela primei-
ra vez desde que a série histó-
rica começou a ser calculada, 
em 1940. De acordo com a es-
timativa divulgada pela Fun-
dação Seade nesta terça-feira, 
a esperança de vida ao nascer 
no Estado foi de 75,4 anos, um 
ano a menos que em 2019, 
quando ficou em 76,4.

“O rápido aumento dos ní-
veis de mortalidade devido 
à expansão da pandemia da 
Covid-19, em todo o território 
paulista, afetou diretamen-
te os padrões demográficos 
de longevidade conquistados, 
resultando em retrocesso ao 
patamar de vida média ob-
servado sete anos atrás, entre 
2012 e 2013”, explicou a Seade, 
em nota.

A retração da esperança de 
vida atingiu de forma diferen-
ciada as populações feminina 
e masculina. Entre as mulhe-
res, a vida média caiu de 79,4 
para 78,7 anos, com perda de Covid-19 já tirou a vida de mais de 370 mil brasileiros, com quase 90 mil vidas perdidas no estado de SP

ETTORE CHIEREGUINI/GAZETA DE S.PAULO

Expectativa de vida cai pela 
primeira vez desde 1940

0,7 ano em 2020. Já entre os 
homens passou de 73,3 para 
72,0 anos, uma redução de 
1,3 ano. O fato de a vida mé-
dia masculina ter caído mais 
intensamente que a femini-
na elevou a diferença de lon-
gevidade entre os sexos, que 
passou de 6,1 anos em 2019, 
para 6,7 em 2020. Essa dife-
rença decrescia desde 2000, 
quando era de 9 anos.

A pandemia da Covid-19 
já tirou a vida de mais de 370 
mil brasileiros, com quase 90 
mil vidas perdidas no estado 
de São Paulo. (Bruno Hoffmann)

Câmara 
gasta quase 
R$ 80 mil 
com fotos

 A Depois da polêmica sobre 
o futuro gasto de quase um 
milhão com a renovação do 
mobiliário, a Mesa Diretora 
da Câmara de São Vicente gas-
ta R$ 79.230,33 na restauração 
de pintura de retratos e acervo 
das galerias dos ex-presiden-
tes e contribuintes do Poder 
Legislativo.

O processo se deu por ine-
xigibilidade obedecendo os 
trâmites legais.

“A contemplação de um 
desserviço à cidade, consu-
mindo os já escassos recursos 
públicos, num momento eco-
nômico dificílimo”, afirma o 
advogado Rui Elizeu de Matos 
Pereira, um dos vicentinos in-
conformados com a decisão, 
entre muitos que já se mani-
festaram pelas redes sociais.

SINDICATO.
Semana passada, a questão 
do mobiliário também cau-
sou indignação virtual. Em 
ofício endereçado ao presi-
dente da Câmara de São Vi-
cente, Thiago Alexandre da 
Silva, o Sindicato dos Servido-
res Municipais de São Vicen-
te (SindservSV) sugeriu a sus-
pensão do pregão presencial 
para compra de R$ 882.550,87 
em móveis para o Legislativo.

Paralelamente, seis parti-
dos políticos também se ma-
nifestaram contra a iniciativa.

O sindicato alega a situa-
ção de calamidade financeira 
e sanitária pela qual passa o 
País. A Câmara publicou edi-
tal de licitação para a compra 
de mobiliários novos para a 
Casa apesar de ter suspendi-
do as sessões presenciais em 
razão dos casos confirmados 
e suspeitos de Covid-19.

CÂMARA.
A Câmara afirma que um dos 
propósitos da instituição é 
resgatar a riqueza histórico- 
cultural do legislativo vicen-
tino, o mais antigo das três 
Américas. A galeria, diz, está 
em total conformidade com 
esse trabalho de valorização 
da Casa.

Sobre a questão dos mó-
veis, afirma que o pregão será 
mantido e que vencerá a pro-
posta mais baixa, não sendo 
gasto o valor estimado.

A matéria pode ser lida na 
íntegra pelo site da Gazeta. 
(Carlos Ratton/Diário do Litoral)

SÃO VICENTE 

Entre as 
mulheres, a vida 
média caiu de 
79,4 para 78,7 
anos, com perda 
de 0,7 ano em 
2020; já entre os 
homens passou 
de 73,3 para 72,0 
anos

SÃO PAULO. Segundo Fundação Seade, pandemia fez esperança de vida ao nascer no Estado ir para 75,4 anos

 A A Prefeitura de Taboão da 
Serra iniciou um mutirão de 
desinfecção dos pontos de ôni-
bus do município. A ação é 
feita em pontos de grade mo-
vimentação da cidade e o ob-
jetivo é evitar a proliferação do 
coronavírus. De acordo com 
a Administração, a medida já 
era realizada em áreas internas 
e externas dos equipamentos 
públicos, como postos de saú-
de, unidades de assistência so-
cial e de segurança.

De acordo com o secretário 
de Manutenção de Taboão da 
Serra, Eduardo Nóbrega, é pre-
ciso tomar medidas para con-
ter o avanço do vírus. “Quan-

Pontos de ônibus em Taboão 
da Serra são desinfetados 

Prefeitura de Taboão da Serra realiza desinfecção de áreas públicas

 IAN FREITAS/PMTS

do assumimos a nova gestão 
encontramos inúmeras difi-
culdades e o enorme desafio 
de evitar a disseminação do 
novo coronavírus. Com mui-
to trabalho estamos fazendo 
o possível para transformar Ta-
boão da Serra em uma cidade 
melhor para se viver e livre da 
Covid-19”, disse.

Na sexta-feira, 16, a prefei-
tura iniciou o trabalho de de-
sinfecção dos pontos de ôni-
bus. Além da aplicação de 
produto, a Secretaria de Ma-
nutenção distribuiu máscaras 
de proteção facial e orientou 
os moradores. “Conversamos 
com o Comitê de Combate 

Aplicação de álcool 70% e solução de amônia é feita em áreas 
internas e externas de prédios públicos, além de pontos de ônibus

à Covid-19, apresentamos as 
propostas de desinfecção e 
traçamos as melhores estraté-
gias para evitar a propagação 
da doença”, complementou o 
secretário adjunto de Manu-
tenção, Márcio Leite. Ele é o 
responsável pela coordenação 
dos mutirões.

LIMPEZA.
Segundo Márcio Leite, foram 
escolhidas duas formas de de-
sinfecção: a utilização de ál-
cool 70% e solução de amônia 
quaternária. A aplicação dos 
produtos é feita por servido-
res da prefeitura, em áreas ex-
ternas e internas de prédios 

públicos, com o auxílio de pul-
verizadores.

Nas áreas internas passam 
pelo processo objetos de uso 
constante como: armários, 
mesas, cadeiras, telefones, ba-
nheiros, entre outros. Já nas 
áreas externas, a aplicação é 
feita em portas, janelas, maça-

netas e portões.

BALANÇO.
Taboão da Serra contabilizava, 
até terça-feira, 20, 13.532 casos 
de coronavírus e 566 óbitos. Os 
dados podem ser atualizados 
no portal da prefeitura (ts.sp.
gov.br). (Matheus Herbert)

 A Em entrevista coletiva nes-
ta terça-feira,  o governador 
João Doria (PSDB)  anunciou 
a vacinação contra a Covid-19 
de pessoas com Síndrome de 
Down, pacientes transplan-
tados e pacientes renais em 
diálise a partir do dia 10 de 
maio. Também foi divulgada 
a imunização de motoristas e 
cobradores de ônibus munici-
pais e intermunicipais a partir 
de 18 de maio.

Além disso, a gestão es-
tadual também anunciou a 
antecipação da vacinação de 
pessoas com 64 anos para 
esta quinta-feira (22). Este gru-
po originalmente estava pre-
visto para receber a imuniza-
ção a partir de 29 de abril.

Mais cedo, o governo pau-
lista havia informado que os 
metroviários e ferroviários 
começam a ser imunizados 
no dia 11, e motoristas e co-

Governo de SP anuncia novos 
grupos de vacinação no Estado

Vacinação contra o coronavírus em Santo André, no ABC Paulista; 
gestão estadual antecipou a vacinação de pessoas com 64 anos

DIVULGAÇÃO PMSA

bradores de ônibus no dia 18 
de maio.

O pré-cadastro da vacina 
também pode ser feito pelo 
aplicativo WhatsApp. Para 
preencher o formulário por 

meio do aplicativo, é necessá-
rio mandar uma mensagem 
para o número (11) 95220-
2923. É possível também fa-
zer o pré-cadastro pelo site 
vacinaja.sp.gov.br. (GSP)

 A A avenida Conselheiro Car-
rão foi liberada ao tráfego na 
manhã  desta terça feira (20), 
no trecho entre as ruas Coro-
nel Marques e Evangelina, na 
Vila Carrão, zona leste da ca-
pital paulista, em razão do tér-
mino das obras de recuperação 
do pontilhão sobre o córrego 
Rapadura. A obra foi realizada 
pela Secretaria Municipal de 
Infraestrutura e Obras.

A engenharia de campo da 
CET acompanha liberação ao 
trânsito e a desativação dos ser-
viços. A CET acompanhou as 
interdições e orientou motoris-
tas e usuário durante o período 
das obras, além disso, realizou 
a revitalização de toda a sinali-
zação horizontal e vertical nes-
se trecho da avenida.

A avenida Conselheiro Car-
rão une os bairros da Vila Car-
rão e do Tatuapé, e dá acesso à 
Radial Leste.

Com atraso, avenida Conselheiro 
Carrão é liberada para o tráfego

Av. Conselheiro Carrão, na zona leste da capital paulista; após um 
mês de atraso, prefeitura entrega obras de recuperação do pontilhão

REPRODUÇÃO/GOOGLE STREET VIEW

ATRASO NA ENTREGA. 
A Prefeitura de São Paulo havia 
interditado a avenida Conse-
lheiro Carrão, no sentido bair-
ro, na manhã de 23 de fevereiro 
deste ano, para  as obras.

Segundo a gestão municipal, 
a intervenção tinha previsão 
de duração de 30 dias. Ou seja, 
deveria ser entregue em mar-
ço. A prefeitura não justificou 
o atraso. (BH)
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Serviço de Água, Esgoto
Meio Ambiente do

Município de Araras
CHAMAMENTO PÚBLICO

PROPOSTA DE PREÇOS PARA ÁCIDO 
FLUORSSILÍCICO - ME E EPP

O SAEMA - Serviço de Água e Esgoto do 
Município de Araras, tendo em vista a aber-
tura do processo licitatório para a aquisição 
parcelada de 60 (sessenta) toneladas de Áci-
do Fluorssilícico com concentração de 20 
a 22% e densidade de 1,20g/l, para uso na 
ETA – Estação de Tratamento de Água da 
Autarquia, conforme especifi cações conti-
das no Termo de Referência por 12 (doze) 
meses. De acordo com a Lei Complementar 
nº 123/2006 e suas alterações na Lei Com-
plementar nº 147/2014, está convocando as 
Microempresas (ME) e Empresas de Peque-
no Porte (EPP) do ramo de atividade rela-
cionado com o fornecimento de Ácido Flu-
orssilícico para enviar a proposta de preços 
para estimativa desta licitação. As empresas 
interessadas deverão consultar o Termo de 
Referência disponível no site www.saema.
com.br – menu licitações, Link Chama-
mento Público e enviar a proposta no e-mail 
compras3@saema.com.br no prazo de 
22/04/2021 a 28/04/2021. Informações pelos 
telefones (19) 3543-5509. 

Araras, 20 de abril de 2021.
Alexandre Faggion Castagna

Presidente Executivo
Tathiana de F. Gil Privatti

Chefe da Divisão de Compras e Licitações

ABERTURA DE LICITAÇÃO
A PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FRANCO DA ROCHA, com sede na Avenida da 
Liberdade, Nº 250, Centro, torna público que realizará a Licitação Pública, na modalida-
de PREGÃO (PRESENCIAL) sob Nº 010/2021 do tipo MAIOR OFERTA, objetivando a 
CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PARA CENTRALIZAÇÃO E PRO-
CESSAMENTO DE CRÉDITO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚ-
BLICOS ATIVOS, INATIVOS E PENSIONISTAS DO MUNICÍPIO DE FRANCO DA RO-
CHA/SP. Os envelopes contendo a proposta e documentação, respetivamente, serão 
recebidos na Diretoria de Gestão de Suprimentos, até as 10h00min do dia 13/05/2021, 
no qual terá início a sessão pública para credenciamento e abertura de propostas. A pas-
ta completa contendo o edital e seus anexos poderá ser adquirida gratuitamente atra-
vés de download no site desta Prefeitura: http://www.francodarocha.sp.gov.br (acesso 
à informação/contratos, atas e licitações/editais de abertura de licitação) ou diretamente 
na Diretoria de Suprimentos desta Prefeitura, devendo a empresa solicitante, em posse 
de um CD-ROM para ser copiado em arquivo digital, informar seus dados cadastrais 
(NOME, CNPJ, ENDEREÇO, TELEFONE, E-MAIL E CONTATO) localizada na Avenida 
Liberdade, 250–Centro. Informações: Fone: 11 4800-1740/1779.

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

ABERTURA DE LICITAÇÃO
A PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FRANCO DA ROCHA, com sede na Avenida da 
Liberdade, Nº 250, Centro, torna público que realizará a Licitação Pública, na modali-
dade PREGÃO (PRESENCIAL) sob Nº 012/2021 do tipo MENOR PREÇO GLOBAL, 
objetivando o REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE TUBOS E ADUELAS. 
Os envelopes contendo a proposta e documentação, respetivamente, serão recebidos 
na Diretoria de Gestão de Suprimentos, até as 10h00min do dia 05/05/2021, no qual 
terá início a sessão pública para credenciamento e abertura de propostas. A pasta com-
pleta contendo o edital e seus anexos poderá ser adquirida gratuitamente através de 
download no site desta Prefeitura: http://www.francodarocha.sp.gov.br (acesso à infor-
mação/contratos, atas e licitações/editais de abertura de licitação) ou diretamente na 
Diretoria de Suprimentos desta Prefeitura, devendo a empresa solicitante, em posse 
de um CD-ROM para ser copiado em arquivo digital, informar seus dados cadastrais 
(NOME, CNPJ, ENDEREÇO, TELEFONE, E-MAIL E CONTATO) localizada na Avenida 
Liberdade, 250–Centro. Informações: Fone: 11 4800-1740/1779.

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

ABERTURA DE LICITAÇÃO
A PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FRANCO DA ROCHA, com sede na Avenida da 
Liberdade, Nº 250, Centro, torna público que realizará a Licitação Pública, na modali-
dade PREGÃO (PRESENCIAL) sob Nº 013/2021 do tipo MENOR PREÇO GLOBAL, 
objetivando o REGISTRO DE PREÇOS PARA O FORNECIMENTO DE CONCRETO 
BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), FAIXAS 4 E 5, PARA UTILIZAÇÃO DE 
SERVIÇOS DE TAPA BURACO, PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO DO MUNICÍ-
PIO. Os envelopes contendo a proposta e documentação, respetivamente, serão rece-
bidos na Diretoria de Gestão de Suprimentos, até as 10h00min do dia 06/05/2021, no 
qual terá início a sessão pública para credenciamento e abertura de propostas. A pasta 
completa contendo o edital e seus anexos poderá ser adquirida gratuitamente através 
de download no site desta Prefeitura: http://www.francodarocha.sp.gov.br (acesso à in-
formação/contratos, atas e licitações/editais de abertura de licitação) ou diretamente na 
Diretoria de Suprimentos desta Prefeitura, devendo a empresa solicitante, em posse 
de um CD-ROM para ser copiado em arquivo digital, informar seus dados cadastrais 
(NOME, CNPJ, ENDEREÇO, TELEFONE, E-MAIL E CONTATO) localizada na Avenida 
Liberdade, 250–Centro. Informações: Fone: 11 4800-1740/1779.

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

PREFEITURA MUNICIPAL DE GAVIÃO PEIXOTO
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 12/2021

A Prefeitura Municipal de Gaviao Peixoto, Estado de São Paulo, por intermédio de seu pregoeiro ofi-
cial, torna público para o conhecimento de quem possa interessar que no dia 05 de Maio de 2021, às 
08h30min, na sala de Licitações da Prefeitura Municipal, sita na Alameda Estevo, nº 681, Centro, será 
realizada licitação aberta através do Processo nº 61/2021, Pregão Presencial nº 12/2021, do tipo me-
nor preço, tendo como objeto o REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE COM-
BUSTÍVEL – ÓLEO DIESEL S-10 PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICI-
PAL DE GAVIÃO PEIXOTO/SP, conforme especificações contidas no Termo de Referência – Anexo I. 
O instrumento convocatório e seus anexos poderão ser retirados ou consultados no horário normal de 
expediente na sede deste órgão licitante de segunda a sexta feira das 08h00min às 11h00min e das 
13h00min às 16h00min, ou no site www.gaviaopeixoto.sp.gov.br. Informações podem ser obtidas atra-
vés do telefone PABX (16) 3338-9999 ou ainda através do email: compras@gaviaopeixoto.sp.gov.br. 

Gaviao Peixoto, aos 20 de Abril de 2021.
ARLEY FAGNANI - Pregoeiro Municipal 

PREGÃO ELETRONICO SRP Nº 12/2021 –Registro de Preços para Eventual Aquisição de Ces-
tas Básicas/Kit merenda-escolar, para serem fornecidos aos alunos em situação de vulnerabili-
dade matriculados na rede pública municipal de ensino por ocasião da situação de calamidade 
pública causada pelo novo CORONAVIRUS através da Secretaria   Municipal de Assistência So-
cial da Prefeitura Municipal de Espírito Santo do Turvo. “A Prefeitura Municipal de Espírito Santo 
do Turvo - SP comunica a todos os interessados, que se encontra a disposição, o edital licitatório 
referente ao PREGÃO ELETRONICO SRP nº 12/2021 do tipo ‘‘Menor preço por ITEM”. RECE-
BIMENTO DAS PROPOSTAS:  do dia 26 de ABRIL de 2021 as 08hr00 min até o dia 05 de maio 
de 2021, às 08h00min
INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE LANCES: 05 de maio de 2021, às 09h00min LOCAL: 
https://bllcompras.com “Acesso Identificado”
FORMALIZAÇÃO DE CONSULTAS E MAIORES INFORMAÇÕES: Setor de Licitações – Rua: 
Lino dos Santos, S/N, Jardim Canãa, Espírito Santo do Turvo/SP – CEP 18937-000 – Telefone 
(14) 3375-9500 – E-mail: licitacao@espiritosantodoturvo.sp.gov.br. Espírito Santo do Turvo,19 de 
abril    de 2021.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPÍRITO SANTO DO TURVO

PUBLICAÇÃO DE EDITAL

PREGÃO ELETRONICO SRP Nº 13/2021 – Registro de Preços para Eventual Aquisição 
de Material de Consumo (para construções, reformas, acabamentos, pequenos reparos, 
elétrico e hidráulico, iluminação pública e pintura), para uso das Secretarias e Diretorias 
da Prefeitura Municipal de Espírito Santo do Turvo. “A Prefeitura Municipal de Espírito 
Santo do Turvo - SP comunica a todos os interessados, que se encontra a disposição, 
o edital licitatório referente ao PREGÃO ELETRONICO SRP nº 13/2021 do tipo ‘‘Menor 
preço por ITEM”. RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS:  do dia 26 de ABRIL de 2021 as 
08hr00 min até o dia 05 de maio de 2021, às 08h00min
INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE LANCES: 06 de maio de 2021, às 08h00min LO-
CAL: https://bllcompras.com “Acesso Identificado”
FORMALIZAÇÃO DE CONSULTAS E MAIORES INFORMAÇÕES: Setor de Licitações – 
Rua: Lino dos Santos, S/N, Jardim Canãa, Espírito Santo do Turvo/SP – CEP 18937-000 
– Telefone (14) 3375-9500 – E-mail: licitacao@espiritosantodoturvo.sp.gov.br. Espírito 
Santo do Turvo,20 de abril    de 2021.  

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPÍRITO SANTO DO TURVO

PUBLICAÇÃO DE EDITAL

PREGÃO ELETRONICO SRP Nº 14/2021 –Registro de Preços para Eventual Aquisição 
de Kit- merenda-escolar, para serem fornecidos aos alunos matriculados na rede pública 
municipal através da Secretaria   Municipal de Educação da Prefeitura Municipal de Es-
pírito Santo do Turvo. “A Prefeitura Municipal de Espírito Santo do Turvo - SP comunica 
a todos os interessados, que se encontra a disposição, o edital licitatório referente ao 
PREGÃO ELETRONICO SRP nº 14/2021 do tipo ‘‘Menor preço por ITEM”. RECEBIMEN-
TO DAS PROPOSTAS:  do dia 26 de ABRIL de 2021 as 08hr00 min até o dia 05 de maio 
de 2021, às 08h00min
INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE LANCES: 05 de maio de 2021, às 14h00min LO-
CAL: https://bllcompras.com “Acesso Identificado”
FORMALIZAÇÃO DE CONSULTAS E MAIORES INFORMAÇÕES: Setor de Licitações – 
Rua: Lino dos Santos, S/N, Jardim Canãa, Espírito Santo do Turvo/SP – CEP 18937-000 
– Telefone (14) 3375-9500 – E-mail: licitacao@espiritosantodoturvo.sp.gov.br. Espírito 
Santo do Turvo, 20 de abril    de 2021.  

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPÍRITO SANTO DO TURVO

PUBLICAÇÃO DE EDITAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA EUROPA
COMUNICADO Nº 71/2021 - PREGAO PRESENCIAL Nº 26/2021 - EDITAL Nº 34/2021

O MUNICÍPIO DE NOVA EUROPA, Estado de São Paulo, torna público para o conhecimento de quem 
possa interessar, que no dia 06 de maio de 2021, às 09h00min, na sala de Licitações da Prefeitura 
Municipal, sita à Rua 15 de novembro, nº 75, Centro, será realizada “Licitação Diferenciada – Modo 
Exclusivo para participação de ME e EPP” aberta através do Edital nº 34/21 na modalidade Pregão 
Presencial do tipo MENOR PREÇO, tendo como objeto o REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL 
AQUISIÇÃO DE MASSA ASFÁLTICA USINADA A QUENTE PARA APLICAÇÃO A FRIO, conforme 
especificações técnicas contidas no Termo de Referência – Anexo I. O instrumento convocatório e 
seus anexos poderão ser retirados ou consultados no Paço Municipal, à Rua 15 de Novembro, 75, 
Centro, de segunda à sexta-feira das 08:00 às 12:00 e das 13:00 às 17:00 horas ou no site oficial da 
Prefeitura Municipal de Nova Europa – www.novaeuropa.sp.gov.br. Informações podem ser obtidas 
através do telefone (16) 3387-9411 ou ainda através do e-mail: licitacoes@novaeuropa.sp.gov.br.

Nova Europa, aos 20 de abril de 2021.
LUIZ CARLOS DOS SANTOS - Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA EUROPA
COMUNICADO Nº 72/2021 - PREGAO PRESENCIAL Nº 27/2021 - EDITAL Nº 35/2021

O MUNICÍPIO DE NOVA EUROPA, Estado de São Paulo, torna público para o conhecimento de quem 
possa interessar, que no dia 06 de maio de 2021, às 13h00min, na sala de Licitações da Prefeitura 
Municipal, sita à Rua 15 de novembro, nº 75, Centro, será realizada licitação aberta através do Edital 
nº 35/2021 na modalidade Pregão Presencial do tipo MENOR PREÇO POR ITEM, tendo como obje-
to o REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS 
(ITENS REMANESCENTES) PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, conforme especificações técnicas 
contidas no Termo de Referência – Anexo I. O instrumento convocatório e seus anexos poderão ser 
retirados ou consultados no Paço Municipal, à Rua 15 de Novembro, 75, Centro, de segunda à sex-
ta-feira das 08:00 às 12:00 e das 13:00 às 17:00 horas ou no site oficial da Prefeitura Municipal de 
Nova Europa – www.novaeuropa.sp.gov.br. Informações podem ser obtidas através do telefone (16) 
3387-9411 ou ainda através do e-mail: licitacoes@novaeuropa.sp.gov.br.

Nova Europa, aos 20 de abril de 2021.
LUIZ CARLOS DOS SANTOS - Prefeito Municipal

Pregão Presencial 125/2020
Processo 2598/2020

REVOGAÇÃO

CONSIDERANDO a necessidade de análise detalhada do Termo 
de Referência, no uso das atribuições a mim conferidas e baseado 
no art. 49 da Lei Federal nº. 8.666/93, DECIDO pela REVOGAÇÃO 
do presente certame que tem por objetivo a contratação de em-
presa para prestação de serviços de guarda, armazenagem, trans-
porte e movimentação de documentos do arquivo Municipal, bem 
como a digitalização de processos licitatórios e demais solicitados. 

Antônio Cassio Habice Prado
Prefeito Municipal

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO FELIZ
ESTADO DE SÃO PAULO

Rua Adhemar de Barros, 340 - Centro - Porto Feliz - SP / Tel/Fax. (15) 3261- 9000  
Site: www.portofeliz.sp.gov.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA
AVISO DE LICITAÇÃO

A Prefeitura Municipal de Louveira informa que realizará o Pregão Presencial nº 
020/2021, objetivando o registro de preços de materiais curativos, no dia 04 de maio de 
2021, às 09:30 horas. O edital em inteiro teor estará à disposição dos interessados na 
internet, no endereço eletrônico www.louveira.sp.gov.br. Outras informações pelo 
telefone (19) 3878-9700. Louveira, 20 de abril de 2021. MARCELO SILVA SOUZA - 
Secretário de Administração.

DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
ABERTURA DE LICITAÇÃO

AVISO DE EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO
Acha-se publicado no portal de compras des-
ta Prefeitura, https://compras.empro.com.br/
WBC6/, o pregão eletrônico n° 155/2021, proces-
so 11.332/2021, objetivando o registro de preços 
para aquisição de sondas r kit sondagens Secre-
taria Municipal de Saúde. O recebimento das pro-
postas dar-se-á até o dia 04/05/2021, às 08:30h. e 
abertura a partir das 08:32h. O edital na íntegra, 
e demais informações, encontram-se à disposição 
dos interessados, no Portal de Compras.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO-SP

PUBLICAÇÃO POR OMISSÃO DO EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO 
ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 0003/2021 
REF.: Tomada de Preço n° 0018/2020 Contratante: Prefeitura Municipal 
de Embu Guaçu Contratada: GV Empreiteira de Obra Eireli Objeto: A 
objeto contratação de uma empresa especializada para a construção de 
Abrigo para 2 GLP 45 kg em 15 escolas municipais de Embu Guaçu, con-
forme especificações contidas no Memorial Descritivo, Cronograma Físico 
Financeiro, Planilha Orçamentaria, Projetos e demais exigências contidas 
no presente edital licitatório e Anexo I. Vigência: 05/01/2021 à 05/04/2021 
Fundamento: amparo legal no artigo 57 da Lei n.º 8.666/93. Embu Guaçu 
20 de abril de 2021. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU
ESTADO DE SÃO PAULO

PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 
0005/2021 REF.: DISPENSA N.º 0002/2021 Contratante: Prefeitura Mu-
nicipal de Embu Guaçu. Contratada: VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA. 
Objeto: Contratação de Empresa Especializada para a prestação de ser-
viços de administração, gerenciamento, emissão e fornecimento de vale 
alimentação escolar, na forma de cartão eletrônico com chip ou tarja mag-
nética, 5.191 até 5.380 beneficiários por mês, que compõem o quadro de 
Alunos do Município de Embu-Guaçu. Valor: R$ 887.700,00. Vigência: 
22/03/2021 à 20/06/2021 Presidente Alesxandro Silva Santos. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU
ESTADO DE SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇOIABA DA SERRA/SP
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 003/2021. PROCESSO ADMINISTRATIVO 051/2021. 
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA futura e eventual Aquisição de Kits de Merenda 
Escolar, a serem distribuídos no período de pandemia (COVID-19), a todos os alunos 
matriculados na rede municipal, conforme Termo de Referência contido no Anexo I. O Pregão 
Eletrônico (recebimento das propostas, abertura e disputa de preços) será realizado em sessão 
pública, exclusivamente por meio eletrônico/internet, mediante condições de segurança - 
criptografia e autenticação - em todas as suas fases através do Sistema de Pregão Eletrônico 
(licitações) da Bolsa Brasileira de Mercadorias, disponível em www.bbmnetlicitacoes.com.br 
– acesso indicativo no link “Licitações”, RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: de 21/04/2021 
às 08h00 até dia 07/05/2021 às 09h30. ABERTURA E AVALIAÇÃO DAS PROPOSTAS: dia 
07/05/2021 das 09h31 às 10h00. INÍCIO DA SESSÃO PÚBLICA DE DISPUTA DE PREÇOS: 
dia 07/05/2021 a partir das 10h00 após a avaliação das propostas pelo(a) Pregoeiro(a). O 
Edital em sua integra consta no site www.aracoiaba.sp.gov.br e www.bbmnetlicitacoes.com.br. 
Araçoiaba da Serra, 20 de abril de 2021. José Carlos de Quevedo Junior – Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇOIABA DA SERRA/SP
MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº 028/2021. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 
060/2021. OBJETO: Registro de preços visando a Aquisição de Medicamentos constante da tabela CMED/
ANVISA, em conformidade com o estabelecido no “Anexo 01 – Termo de Referencia” deste Edital. 
DATA/HORA/LOCAL DA SESSÃO PÚBLICA: Dia 04/05/2021 as 09h00min, na Sala de Reuniões, sito 
à Paço Municipal de Araçoiaba da Serra-SP. O Edital em sua integra consta no site www.aracoiaba.sp. 
gov.br. Araçoiaba da Serra, 20 de abril de 2021. José Carlos de Quevedo Junior – Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇOIABA DA SERRA/SP
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 269/2020 - TOMADA DE PREÇOS Nº 023/2020. 
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA COM RESPONSÁVEL 
TÉCNICO DEVIDAMENTE HABILITADO PARA REFORMA DE UNIDADE DE 
ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE, NO CENTRO DO MUNICIPIO DE 
ARAÇOIABA DA SERRA/SP, CONFORME ANEXOS. Os envelopes “HABILITAÇÃO 
e PROPOSTA” deverão ser entregues no setor de protocolo da Prefeitura, até as 10:00 do 
dia 06/05/2021 sendo que a abertura do Envelope “Habilitação” ocorrerá no mesmo dia às 
10:30 horas. O Edital em sua integra consta no site www.aracoiaba.sp.gov.br. Araçoiaba da 
Serra, 20 de abril de 2021. José Carlos de Quevedo Junior – Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIRADOURO
AVISO DE LICITAÇÃO - EDITAL RESUMIDO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 085/2021 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 022/2021
REGISTRO DE PREÇOS Nº 020/2021

Início: 20/04/2021 - Encerramento: 06/05/2021 - Horário: 09h00. Abertura da Sessão:
06/05/2021 - Horário: 09h00. Endereço Eletrônico: www.viradouro.sp.gov.br (http://
191.5.98.25:8079/comprasedital/). Tipo: Menor Valor Unitário. Objeto: Registro de pre-
ços para aquisição futura e parcelada de móveis e afins. Processo Licitatório de 
Acordo com a Lei Complementar 123/2006. A Divisão de Licitações da Prefeitura 
Municipal de Viradouro torna público aos licitantes interessados, abertura de certame, 
com objeto acima especificado, cujo encerramento e abertura dar-se-ão nas datas 
e horários acima aprazados. A cópia digital do Edital e seu(s) Anexo(s), poderá ser 
retirada junto do site http://www.viradouro.sp.gov.br/ ou através do e-mail pregão.
viradouro@gmail.com. Demais publicações referentes ao certame estarão disponí-
veis através do site: www.viradouro.dioe.com.br.

Viradouro/SP, 20 de abril de 2021. Daniela de Souza Lima - Presidente da CPL

Acha-se aberto, na Prefeitura do Município de Castilho, o Processo 
Licitatório 34/2021, na modalidade de Pregão 09/2021, na forma presen-
cial, para a contratação de empresa qualificada que atue como agente 
de operacionalização do programa de estágio de estudantes. Data: 05 de 
maio de 2021, às 09 horas. O edital completo e seus anexos serão forne-
cidos aos interessados, na Praça da Matriz, 247, na cidade de Castilho, 
Estado de São Paulo, e o arquivo digital será disponibilizado pelo e-mail: 
licitacao@castilho.sp.gov.br. Informações complementares que se fize-
rem necessárias deverão ser procuradas pelo interessado na Divisão de 
Licitações desta municipalidade, ou através do telefone (18) 3741-9000 
ramal 9034, quando o assunto se relacionar com os termos do presente 
edital, ou na Secretaria de Administração, através do telefone (18) 3741 
9017, quando a dúvida se relacionar com o objeto licitado. Paulo Duarte 
Boaventura – Prefeito.

 Prefeitura de Castilho

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE SÃO PAULO
Edital de Leilão nº 233/21

O DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE SÃO PAULO, nos termos do inciso I, artigo 22 e artigo 328 
da Lei  Federal nº 9.503, de 23 de setembro de 1997 e demais alterações, com  fulcro na Lei Estadual nº 15.276/2014 e seu Decreto 
regulamentador, e Resolução do CONTRAN n° 623, de 06 de setembro de 2016, faz saber, que realizará no dia 10 de maio de 2021, a 
partir das 10:00 horas, por intermédio de sistema eletrônico no site www.chuileiloes.com.br e simultaneamente presencial, no endereço 
Rua Lord Cockrane, 616 – 13º andar - Cj.1.308 – Ipiranga – São Paulo/SP – Cep. 04.213-001, acompanhado pelo Servidor Público 
Designado, o leilão de aproximadamente 456 lotes entre veículos e motocicletas, destinados a sucata, reciclagem e recuperável c/ 
direito a documento, que acham - se recolhidos e depositados no pátio municipalizado de São Pedro/SP, localizado Rodovia Geraldo 
de Barros km 304 – 197,9 – Tancun – São Pedro - SP Tel.: (12) 3631-4301, que foram relacionados no Edital de notificação n.º 233/21, 
publicado no DOE de 10 de março de 2021, Caderno I, às fls. 56 a 58. Os veículos não arrematados serão novamente praceados. A 
visitação ocorrerá nos dias 05,06 e 07 de maio 2021, das 9:00h as 16:30h. Demais informações sobre o leilão no site www.der.sp.gov.
br/website/Servicos/leilao.aspx ou fone (11) 3311-1644/1561/1562.

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE SÃO PAULO
Edital de Leilão nº 234/21

O DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE SÃO PAULO, nos termos do inciso I, artigo 22 e artigo 328 
da Lei  Federal nº 9.503, de 23 de setembro de 1997 e demais alterações, com  fulcro na Lei Estadual nº 15.276/2014 e seu Decreto 
regulamentador, e Resolução do CONTRAN n° 623, de 06 de setembro de 2016, faz saber, que realizará nos dias 11 e 12 de maio de 
2021, a partir das 10:00 horas, por intermédio de sistema eletrônico no site www.chuileiloes.com.br e simultaneamente presencial, no 
endereço Rua Lord Cockrane, 616 – 13º andar - Cj.1.308 – Ipiranga – São Paulo/SP – Cep. 04.213-001, acompanhado pelo Servidor 
Público Designado, o leilão de aproximadamente 678 lotes entre veículos e motocicletas, destinados a sucata, reciclagem e recupe-
rável c/ direito a documento, que acham - se recolhidos e depositados no pátio municipalizado de Atibaia/SP, localizado Avenida São 
João,749 – Centro – Atibaia/SP Tel.: (11) 2427-9060, que foram relacionados no Edital de notificação n.º 234/21, publicado no DOE de 
17 de março de 2021, Caderno I, às fls. 69 a 75. Os veículos não arrematados serão novamente praceados. A visitação ocorrerá nos 
dias 06,07 e 10 de maio 2021, das 9:00h as 16:30h. Demais informações sobre o leilão no site www.der.sp.gov.br/website/Servicos/
leilao.aspx ou fone (11) 3311-1644/1561/1562.

COMUNICADO DE ALTERAÇÃO
Processo Administrativo: PMC.2021.00000451-80
Interessado: Secretaria Municipal de Educação
Assunto: Pregão nº 059/2021 - Eletrônico
Objeto: Aquisição de liquidificadores, batedeiras, balanças e extrator de suco.
O Município de Campinas, por intermédio do Diretor do Departamento Central de 
Compras, em virtude da solicitação de esclarecimento apresentada por 
interessado, comunica que ALTEROU o Edital da licitação em epígrafe. A resposta 
à solicitação de esclarecimento e o Adendo estão disponíveis no portal eletrônico 
www.licitacoes-e.com.br< /u>.

Campinas, 20 de abril de 2021
MARCELO GONÇALVES DE SOUZA

Diretor do Departamento Central de Compras

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

EDITAL Nº 43/2.021
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 21/2.021.

OBJETO: Registro de preços para aquisição 
de produtos químicos destinados ao tratamen-
to de água a ser distribuída para a população 
- Secretaria de Meio Ambiente. Data da aber-
tura - 05/05/2021, às 13:30 horas. Melhores in-
formações poderão ser obtidas junto à Divisão 
de Compras, Licitações e Gestão de Contratos 
na Rua Anhanguera nº 1155, Jardim Morumbi, 
ou e-mail: andreia.pregoeira@birigui.sp.gov.br / 
licitações@birigui.sp.gov.br. O Edital poderá ser 
lido naquela Seção e retirado gratuitamente no 
site www.birigui.sp.gov.br, Leandro Maffeis Mila-
ni – Prefeito Municipal. Birigui - SP, 20/04/2021.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE BIRIGUI

Processo Licitatório 50/2021 – Dispensa 28/2021 – Ratificação – Conside-
rando a regularidade do procedimento, hei por bem ratificar e autorizar a 
contratação da empresa Hospimetal Indústria Metalúrgica de Equipamen-
tos Hospitalares Ltda, com sede na Rua Brigadeiro Faria Lima, 2.701, Par-
que Industrial, Araçatuba, Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ (MF) sob 
nº 54.178.983/0001-80, para a aquisição de 15 (quinze) camas fawler 3 
manivelas com elevação do leito e 15 (quinze) colchões para cama fawler 
– 1,88 x 0,88 x 0,12 m – D28, no valor de R$ 93.750,00. Base legal: art. 
24, inc. IV, da Lei 8666/93. Castilho – SP, 20 de abril de 2021. Paulo Duarte 
Boaventura. Prefeito.

 Prefeitura de Castilho

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

ABERTURA DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL nº 007/2021. Edital de 16/04/2021. OBJETO: Aquisição de tanque pipa construído em chapa 
de aço carbono, revestimento epóxi, com capacidade de 15.000 litros, adaptado com hidrômetro volumétrico de diâmetro 
1 ½”. TIPO: Menor Preço Global. ABERTURA: às 14:00 do dia 17/05/2021. Editais disponíveis para retirada: No site 
http://compraabertadae.jundiai.sp.gov.br (acessar o link Licitações) gratuitamente. 

Evandro Biancarelli / Diretor Superintendente de Gestão.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAJOBI
AVISO DE REVOGAÇÃO DE LICITAÇÃO - Pregão Presencial nº 008/2021 – Processo Licitatório nº 028/2021

OBJETO: AQUISIÇÃO DE APARELHO ULTRASSON, conforme especificações constantes no Anexo I do edital.
Fica revogada a presente licitação, por interesse da administração pública.
Motivo: Levando em consideração a necessidade de rever as especificações técnicas do memorial descritivo, com funda-
mento no artigo 49, caput e § 3º, cumulado com art. 109, § 1º e 2º da Lei 8666/93, abre-se o prazo recursal de 5 (cinco) 
dias úteis. Data da revogação: 20/04/2021.

Itajobi/SP, 20 de abril de 2021.
SIDIOMAR UJAQUE - Prefeito Municipal / KELLI CRISTIANE NONATO DA SILVA - Setor de Licitação

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAJOBI
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2021 – Processo Licitatório nº 059/2021

Objeto: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CASTRA-
ÇÃO COM HEMOGRAMA, EM CANINOS E FELINOS, conforme especificações constantes no Anexo I do edital.
Data da Abertura: 20/04/2021.
Data de Entrega dos documentos e propostas: 07/05/2021 às 08:30horas.
Local de realização: Prefeitura Municipal de Itajobi, Rua Cincinato Braga, 360 – Centro, 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, Lei Federal 10.520/02 e Decreto Municipal nº 171/07.

Itajobi/SP, 20 de abril de 2021.
SIDIOMAR UJAQUE - Prefeito Municipal / KELLI CRISTIANE NONATO DA SILVA - Setor de Licitações

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAJOBI
HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO – Tomada de Preços nº 001/2021 – Processo nº 022/2021

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE SISTEMA DE ENSINO, 
DISPONIBILIZANDO LIVROS DIDÁTICOS INTEGRADOS A UM AMBIENTE DIGITAL DE APRENDIZAGEM PARA ALU-
NOS, MATERIAL DE NIVELAMENTO E REFORÇO PÓS PANDEMIA, UM SERVIÇO DE ASSESSORIA PEDAGÓGICA 
AO CORPO DOCENTE E À EQUIPE DIRETIVA DA DIRETORIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍ-
PIO DE ITAJOBI, SISTEMA DE MONITORAMENTO DA GESTÃO EDUCACIONAL E MATERIAL PARA ALUNOS COM 
NECESSIDADES EDUCACIONAIS ESPECIAIS (DEFICIÊNCIA VISUAL PARCIAL E TOTAL) em conformidade com as 
especificações constante no Anexo VIII do edital. Comunicamos a V. Sas., que resultante do pregão em epigrafe, a comis-
são, ADJUDICOU em favor da empresa: PUBLICAÇÕES BRASIL CULTURAL LTDA, CNPJ nº 05.641.768/0001-68, com sede a 
Avenida Brigadeiro Eduardo Gomes, 1900, 1900A, Residencial Vale Verde, em Marília/SP, no valor de R$ 1.025.560,00 
(um milhão e vinte e cinco mil e quinhentos e sessenta reais) e o Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal HOMOLOGOU 
para que produza seus efeitos jurídicos e legais, o resultado da licitação, determinando a sua convocação para a assina-
tura do contrato nos termos do Art. 81 da Lei Federal 8.666/93. Data: 20/04/2021.

Itajobi, 20 de abril de 2021.
SIDIOMAR UJAQUE - Prefeito Municipal / KELLI CRISTIANE NONATO DA SILVA - Setor de Licitações

SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
DIRETORIA DE ENSINO LESTE 4 

Encontra-se aberto na DIRETORIA DE ENSINO LESTE 4 PREGÃO ELETRÔNICO número 
02/2021, destinado A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE PREPARO E DISTRIBUIÇÃO 
DE ALIMENTAÇÃO BALANCEADA E EM CONDIÇÕES HIGIÊNICO-SANITÁRIAS ADEQUADAS, 
AOS ALUNOS REGULARMENTE MATRICULADOS NA REDE PÚBLICA ESTADUAL, CONTRATA-
DOS SOB O REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO – PARTICIPAÇÃO AMPLA – 
080267000012021OC00005. A realização da sessão será na data de 27/04/2021, às 10:00 horas, no 
endereço eletrônico www.bec.sp.gov.br ou www.bec.fazenda.sp.gov.br.

AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão Eletrônico SRP nº 106/2021
Processo de Compras nº 166/2021

LICITAÇÃO DESTINADA A PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DE MICROEMPRESAS, 
EMPRESAS DE PEQUENO PORTE E MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL CONFORME 
LEI COMPLEMENTAR Nº 123, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2006, COM AS ALTERAÇÕES 
INTRODUZIDAS PELA LEI COMPLEMENTAR Nº 147, DE 7 DE AGOSTO DE 2014.

OBJETO: Registro de preços para aquisição de uniformes e EPIs (Equipamentos de Proteção 
Individual) para cozinheiros da Rede de Ensino, conforme edital e seus anexos.
Valor Estimativo: R$ 22.850,25 (vinte e dois mil, oitocentos e cinquenta reais e vinte e cinco 
centavos).

RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: até às 14 horas do dia 5 de maio de 2021.
ABERTURA DAS PROPOSTAS: Dia 5 de maio de 2021 às 14 horas.
INÍCIO DA DISPUTA DE PREÇOS: Dia 5 de maio 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, 20 de abril de 2021.
André Almeida Morais

Secretário Municipal da Administração

Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto
Estado de São Paulo

Secretaria da Administração

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 31/2021
EDITAL Nº 33/2021 - PROCESSO Nº 37/2021
Objeto: Registro de preços para eventual aqui-
sição de bombas dosadoras. O Edital está dis-
ponível gratuitamente através dos sites: www.
bbmnetlicitacoes.com.br e www.saae.sp.gov.
br. Este Pregão será realizado de forma ELE-
TRÔNICA, através do BBM – Bolsa Brasileira 
de Mercadoria, na data de 05 de maio de 2021, 
às 09h00. Maiores informações, na Gerência 
de Compras, Licitações e Contratos do SAAE, 
através do telefone: (19) 3834-9430. Indaiatu-
ba, 20 de abril de 2021. ENGº SANDRO DE A. 
LOPES CORAL - Superintendente

PREGÃO ELETRÔNICO N

SERVIÇO AUTÔNOMO DE 
ÁGUA E ESGOTOS

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 32/2021
EDITAL Nº 34/2021 - PROCESSO Nº 38/2021
Objeto: Registro de preços para eventual aqui-
sição de fi ltros e elementos fi ltrantes. O Edital 
está disponível gratuitamente através dos sites: 
www.bbmnetlicitacoes.com.br e www.saae.
sp.gov.br. Este Pregão será realizado de forma 
ELETRÔNICA, através do BBM – Bolsa Brasi-
leira de Mercadoria, na data de 10 de maio de 
2021, às 09h00. Maiores informações, na Ge-
rência de Compras, Licitações e Contratos do 
SAAE, através do telefone: (19) 3834-9430. In-
daiatuba, 20 de abril de 2021. ENGº SANDRO 
DE A. LOPES CORAL - Superintendente

PREGÃO ELETRÔNICO N

SERVIÇO AUTÔNOMO DE 
ÁGUA E ESGOTOS

E D I TA L  D E  I N T I M A Ç Ã O  -  P R A Z O  D E  2 0 
DIAS.PROCESSO Nº 1004608-77.2016.8.26.0482 O(A) 
MM. Juiz(a) de Direito da 5ª Vara Cível, do Foro de 
Presidente Prudente, Estado de São Paulo, Dr(a). Sérgio 
Elorza Barbosa de Moraes, na forma da Lei, etc. FAZ 
SABER a(o) REAL SATTELE COMUNICAÇÕES EIRELI - 
ME., CNPJ03.009.246/0001-12, e DANIEL ALVES 
CARDOSO, CPF 213.508.078-00, que por este Juízo, 
tramita de uma ação de Monitória em fase de cumprimento 
de sentença,  movida por I revolve Companhia 
Securit izadora de Créditos Financeiros S.A. 
Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, nos 
termos do artigo 513, §2º, IV do CPC, foi determinada a sua 
INTIMAÇÃO por EDITAL, para que, no prazo de 15 (quinze) 
dias úteis, que fluirá após o decurso do prazo do presente 
edital, pague a quantia de R$115.827,61, 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 
Presidente Prudente, aos 19 de janeiro de 2021.

Edital de Intimação - Prazo de 20 dias, expedido nos 
autos do Processo nº 0017009-84.2020.8.26.0224. A 
MM. Juíza de Direito da 9ª Vara Cível, do Foro de 
Guarulhos, Estado de São Paulo, Dra. Ana Carolina 
Miranda de Oliveira, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a 
Conexão BR Brasil Transportes Ltda. ME (CNPJ: 
15.315.601/0001-60) que Reis Office Products Serviços 
Ltda. ajuizou o presente Cumprimento de Sentença, e 
que pelo presente edital fica intimado a pagar R$ 5.604,46 
(Dez/20) no prazo de 15 dias (úteis), após o prazo supra; 
não pagando, será aplicada multa e honorários de 10%, 
com expedição de mandado de penhora e avaliação, 
seguidos de expropriação. Transcorrido o prazo para o 
pagamento voluntário, poderá apresentar impugnação no 
prazo de 15 dias (úteis), independente de penhora ou nova 
intimação. Será o presente edital publicado na forma da lei. 

Edital de Citação - Prazo de 20 dias (úteis), expedido nos 
autos da Ação de Usucapião, Processo nº 0066652-
89.2012.8.26.0224 O MM. Juiz de Direito da 8ª Vara Cível, 
do Foro de Guarulhos, Estado de São Paulo, Dr. Luiz 
Gustavo de Oliveira Martins Pereira, na forma da Lei, etc. Faz 
saber ao Espólio de Carmen Celidônio de Siqueira Reis, 
na pessoa dos seus herdeiros Carlos Gilberto Celidônio 
de Mello Reis, Vera Maria de Mello Reis, José Celidônio 
de Melo Reis Neto, João Rodrigues de Alckmin Junior, 
Maria Lygia Alckmin de Barros, Marialice Alckmin 
Lombardi, Ponte Alta Empreendimentos Imobiliários 
Ltda., Tulio Martello Neto, Elvira Aoki, Adelina Aoki, 
Catarina Yoko Aoki, Ana Kazue Aoki, Hatsuko Koyama, 
José Koyama, confrontantes, réus ausentes, incertos, 
desconhecidos, eventuais interessados, bem como seus 
cônjuges, se casados forem, herdeiros e/ou sucessores, que 
Paupedra Pedreiras Pavimentações e Construções Ltda. 
ajuizaram Ação de Usucapião, visando a declaração de 
domínio sobre o Imóvel sito à Estrada Albino Martello s/nº, 
Bairro Bonsucesso, Guarulhos/SP, com área de 
325.726,14m², I.C: 064.64.26.0001.00.000-5. Alegando 
posse mansa, pacífica, ininterrupta, inconteste, sem 
oposição, pelo prazo legal. Estando em termos, expede-se o 
edital para citação dos supramencionados para que, no 
prazo de 15 dias (úteis), a fluir após o prazo supra, ofereça 
resposta, sob pena de revelia (ocasião em que será nomeado 
curador). Será o presente edital, por extrato, afixado e 
publicado na forma legal. Guarulhos, 13 de abril de 2021.

Ligue já: 
11. 3729-6600

Publique 
em jornal 
de grande 
circulação.
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Serviço de Água, Esgoto
Meio Ambiente do

Município de Araras
CHAMAMENTO PÚBLICO

PROPOSTA DE PREÇOS PARA ÁCIDO 
FLUORSSILÍCICO - ME E EPP

O SAEMA - Serviço de Água e Esgoto do 
Município de Araras, tendo em vista a aber-
tura do processo licitatório para a aquisição 
parcelada de 60 (sessenta) toneladas de Áci-
do Fluorssilícico com concentração de 20 
a 22% e densidade de 1,20g/l, para uso na 
ETA – Estação de Tratamento de Água da 
Autarquia, conforme especifi cações conti-
das no Termo de Referência por 12 (doze) 
meses. De acordo com a Lei Complementar 
nº 123/2006 e suas alterações na Lei Com-
plementar nº 147/2014, está convocando as 
Microempresas (ME) e Empresas de Peque-
no Porte (EPP) do ramo de atividade rela-
cionado com o fornecimento de Ácido Flu-
orssilícico para enviar a proposta de preços 
para estimativa desta licitação. As empresas 
interessadas deverão consultar o Termo de 
Referência disponível no site www.saema.
com.br – menu licitações, Link Chama-
mento Público e enviar a proposta no e-mail 
compras3@saema.com.br no prazo de 
22/04/2021 a 28/04/2021. Informações pelos 
telefones (19) 3543-5509. 

Araras, 20 de abril de 2021.
Alexandre Faggion Castagna

Presidente Executivo
Tathiana de F. Gil Privatti

Chefe da Divisão de Compras e Licitações

ABERTURA DE LICITAÇÃO
A PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FRANCO DA ROCHA, com sede na Avenida da 
Liberdade, Nº 250, Centro, torna público que realizará a Licitação Pública, na modalida-
de PREGÃO (PRESENCIAL) sob Nº 010/2021 do tipo MAIOR OFERTA, objetivando a 
CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PARA CENTRALIZAÇÃO E PRO-
CESSAMENTO DE CRÉDITO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚ-
BLICOS ATIVOS, INATIVOS E PENSIONISTAS DO MUNICÍPIO DE FRANCO DA RO-
CHA/SP. Os envelopes contendo a proposta e documentação, respetivamente, serão 
recebidos na Diretoria de Gestão de Suprimentos, até as 10h00min do dia 13/05/2021, 
no qual terá início a sessão pública para credenciamento e abertura de propostas. A pas-
ta completa contendo o edital e seus anexos poderá ser adquirida gratuitamente atra-
vés de download no site desta Prefeitura: http://www.francodarocha.sp.gov.br (acesso 
à informação/contratos, atas e licitações/editais de abertura de licitação) ou diretamente 
na Diretoria de Suprimentos desta Prefeitura, devendo a empresa solicitante, em posse 
de um CD-ROM para ser copiado em arquivo digital, informar seus dados cadastrais 
(NOME, CNPJ, ENDEREÇO, TELEFONE, E-MAIL E CONTATO) localizada na Avenida 
Liberdade, 250–Centro. Informações: Fone: 11 4800-1740/1779.

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

ABERTURA DE LICITAÇÃO
A PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FRANCO DA ROCHA, com sede na Avenida da 
Liberdade, Nº 250, Centro, torna público que realizará a Licitação Pública, na modali-
dade PREGÃO (PRESENCIAL) sob Nº 012/2021 do tipo MENOR PREÇO GLOBAL, 
objetivando o REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE TUBOS E ADUELAS. 
Os envelopes contendo a proposta e documentação, respetivamente, serão recebidos 
na Diretoria de Gestão de Suprimentos, até as 10h00min do dia 05/05/2021, no qual 
terá início a sessão pública para credenciamento e abertura de propostas. A pasta com-
pleta contendo o edital e seus anexos poderá ser adquirida gratuitamente através de 
download no site desta Prefeitura: http://www.francodarocha.sp.gov.br (acesso à infor-
mação/contratos, atas e licitações/editais de abertura de licitação) ou diretamente na 
Diretoria de Suprimentos desta Prefeitura, devendo a empresa solicitante, em posse 
de um CD-ROM para ser copiado em arquivo digital, informar seus dados cadastrais 
(NOME, CNPJ, ENDEREÇO, TELEFONE, E-MAIL E CONTATO) localizada na Avenida 
Liberdade, 250–Centro. Informações: Fone: 11 4800-1740/1779.

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

ABERTURA DE LICITAÇÃO
A PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FRANCO DA ROCHA, com sede na Avenida da 
Liberdade, Nº 250, Centro, torna público que realizará a Licitação Pública, na modali-
dade PREGÃO (PRESENCIAL) sob Nº 013/2021 do tipo MENOR PREÇO GLOBAL, 
objetivando o REGISTRO DE PREÇOS PARA O FORNECIMENTO DE CONCRETO 
BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), FAIXAS 4 E 5, PARA UTILIZAÇÃO DE 
SERVIÇOS DE TAPA BURACO, PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO DO MUNICÍ-
PIO. Os envelopes contendo a proposta e documentação, respetivamente, serão rece-
bidos na Diretoria de Gestão de Suprimentos, até as 10h00min do dia 06/05/2021, no 
qual terá início a sessão pública para credenciamento e abertura de propostas. A pasta 
completa contendo o edital e seus anexos poderá ser adquirida gratuitamente através 
de download no site desta Prefeitura: http://www.francodarocha.sp.gov.br (acesso à in-
formação/contratos, atas e licitações/editais de abertura de licitação) ou diretamente na 
Diretoria de Suprimentos desta Prefeitura, devendo a empresa solicitante, em posse 
de um CD-ROM para ser copiado em arquivo digital, informar seus dados cadastrais 
(NOME, CNPJ, ENDEREÇO, TELEFONE, E-MAIL E CONTATO) localizada na Avenida 
Liberdade, 250–Centro. Informações: Fone: 11 4800-1740/1779.

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

PREFEITURA MUNICIPAL DE GAVIÃO PEIXOTO
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 12/2021

A Prefeitura Municipal de Gaviao Peixoto, Estado de São Paulo, por intermédio de seu pregoeiro ofi-
cial, torna público para o conhecimento de quem possa interessar que no dia 05 de Maio de 2021, às 
08h30min, na sala de Licitações da Prefeitura Municipal, sita na Alameda Estevo, nº 681, Centro, será 
realizada licitação aberta através do Processo nº 61/2021, Pregão Presencial nº 12/2021, do tipo me-
nor preço, tendo como objeto o REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE COM-
BUSTÍVEL – ÓLEO DIESEL S-10 PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICI-
PAL DE GAVIÃO PEIXOTO/SP, conforme especificações contidas no Termo de Referência – Anexo I. 
O instrumento convocatório e seus anexos poderão ser retirados ou consultados no horário normal de 
expediente na sede deste órgão licitante de segunda a sexta feira das 08h00min às 11h00min e das 
13h00min às 16h00min, ou no site www.gaviaopeixoto.sp.gov.br. Informações podem ser obtidas atra-
vés do telefone PABX (16) 3338-9999 ou ainda através do email: compras@gaviaopeixoto.sp.gov.br. 

Gaviao Peixoto, aos 20 de Abril de 2021.
ARLEY FAGNANI - Pregoeiro Municipal 

PREGÃO ELETRONICO SRP Nº 12/2021 –Registro de Preços para Eventual Aquisição de Ces-
tas Básicas/Kit merenda-escolar, para serem fornecidos aos alunos em situação de vulnerabili-
dade matriculados na rede pública municipal de ensino por ocasião da situação de calamidade 
pública causada pelo novo CORONAVIRUS através da Secretaria   Municipal de Assistência So-
cial da Prefeitura Municipal de Espírito Santo do Turvo. “A Prefeitura Municipal de Espírito Santo 
do Turvo - SP comunica a todos os interessados, que se encontra a disposição, o edital licitatório 
referente ao PREGÃO ELETRONICO SRP nº 12/2021 do tipo ‘‘Menor preço por ITEM”. RECE-
BIMENTO DAS PROPOSTAS:  do dia 26 de ABRIL de 2021 as 08hr00 min até o dia 05 de maio 
de 2021, às 08h00min
INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE LANCES: 05 de maio de 2021, às 09h00min LOCAL: 
https://bllcompras.com “Acesso Identificado”
FORMALIZAÇÃO DE CONSULTAS E MAIORES INFORMAÇÕES: Setor de Licitações – Rua: 
Lino dos Santos, S/N, Jardim Canãa, Espírito Santo do Turvo/SP – CEP 18937-000 – Telefone 
(14) 3375-9500 – E-mail: licitacao@espiritosantodoturvo.sp.gov.br. Espírito Santo do Turvo,19 de 
abril    de 2021.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPÍRITO SANTO DO TURVO

PUBLICAÇÃO DE EDITAL

PREGÃO ELETRONICO SRP Nº 13/2021 – Registro de Preços para Eventual Aquisição 
de Material de Consumo (para construções, reformas, acabamentos, pequenos reparos, 
elétrico e hidráulico, iluminação pública e pintura), para uso das Secretarias e Diretorias 
da Prefeitura Municipal de Espírito Santo do Turvo. “A Prefeitura Municipal de Espírito 
Santo do Turvo - SP comunica a todos os interessados, que se encontra a disposição, 
o edital licitatório referente ao PREGÃO ELETRONICO SRP nº 13/2021 do tipo ‘‘Menor 
preço por ITEM”. RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS:  do dia 26 de ABRIL de 2021 as 
08hr00 min até o dia 05 de maio de 2021, às 08h00min
INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE LANCES: 06 de maio de 2021, às 08h00min LO-
CAL: https://bllcompras.com “Acesso Identificado”
FORMALIZAÇÃO DE CONSULTAS E MAIORES INFORMAÇÕES: Setor de Licitações – 
Rua: Lino dos Santos, S/N, Jardim Canãa, Espírito Santo do Turvo/SP – CEP 18937-000 
– Telefone (14) 3375-9500 – E-mail: licitacao@espiritosantodoturvo.sp.gov.br. Espírito 
Santo do Turvo,20 de abril    de 2021.  

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPÍRITO SANTO DO TURVO

PUBLICAÇÃO DE EDITAL

PREGÃO ELETRONICO SRP Nº 14/2021 –Registro de Preços para Eventual Aquisição 
de Kit- merenda-escolar, para serem fornecidos aos alunos matriculados na rede pública 
municipal através da Secretaria   Municipal de Educação da Prefeitura Municipal de Es-
pírito Santo do Turvo. “A Prefeitura Municipal de Espírito Santo do Turvo - SP comunica 
a todos os interessados, que se encontra a disposição, o edital licitatório referente ao 
PREGÃO ELETRONICO SRP nº 14/2021 do tipo ‘‘Menor preço por ITEM”. RECEBIMEN-
TO DAS PROPOSTAS:  do dia 26 de ABRIL de 2021 as 08hr00 min até o dia 05 de maio 
de 2021, às 08h00min
INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE LANCES: 05 de maio de 2021, às 14h00min LO-
CAL: https://bllcompras.com “Acesso Identificado”
FORMALIZAÇÃO DE CONSULTAS E MAIORES INFORMAÇÕES: Setor de Licitações – 
Rua: Lino dos Santos, S/N, Jardim Canãa, Espírito Santo do Turvo/SP – CEP 18937-000 
– Telefone (14) 3375-9500 – E-mail: licitacao@espiritosantodoturvo.sp.gov.br. Espírito 
Santo do Turvo, 20 de abril    de 2021.  

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPÍRITO SANTO DO TURVO

PUBLICAÇÃO DE EDITAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA EUROPA
COMUNICADO Nº 71/2021 - PREGAO PRESENCIAL Nº 26/2021 - EDITAL Nº 34/2021

O MUNICÍPIO DE NOVA EUROPA, Estado de São Paulo, torna público para o conhecimento de quem 
possa interessar, que no dia 06 de maio de 2021, às 09h00min, na sala de Licitações da Prefeitura 
Municipal, sita à Rua 15 de novembro, nº 75, Centro, será realizada “Licitação Diferenciada – Modo 
Exclusivo para participação de ME e EPP” aberta através do Edital nº 34/21 na modalidade Pregão 
Presencial do tipo MENOR PREÇO, tendo como objeto o REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL 
AQUISIÇÃO DE MASSA ASFÁLTICA USINADA A QUENTE PARA APLICAÇÃO A FRIO, conforme 
especificações técnicas contidas no Termo de Referência – Anexo I. O instrumento convocatório e 
seus anexos poderão ser retirados ou consultados no Paço Municipal, à Rua 15 de Novembro, 75, 
Centro, de segunda à sexta-feira das 08:00 às 12:00 e das 13:00 às 17:00 horas ou no site oficial da 
Prefeitura Municipal de Nova Europa – www.novaeuropa.sp.gov.br. Informações podem ser obtidas 
através do telefone (16) 3387-9411 ou ainda através do e-mail: licitacoes@novaeuropa.sp.gov.br.

Nova Europa, aos 20 de abril de 2021.
LUIZ CARLOS DOS SANTOS - Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA EUROPA
COMUNICADO Nº 72/2021 - PREGAO PRESENCIAL Nº 27/2021 - EDITAL Nº 35/2021

O MUNICÍPIO DE NOVA EUROPA, Estado de São Paulo, torna público para o conhecimento de quem 
possa interessar, que no dia 06 de maio de 2021, às 13h00min, na sala de Licitações da Prefeitura 
Municipal, sita à Rua 15 de novembro, nº 75, Centro, será realizada licitação aberta através do Edital 
nº 35/2021 na modalidade Pregão Presencial do tipo MENOR PREÇO POR ITEM, tendo como obje-
to o REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS 
(ITENS REMANESCENTES) PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, conforme especificações técnicas 
contidas no Termo de Referência – Anexo I. O instrumento convocatório e seus anexos poderão ser 
retirados ou consultados no Paço Municipal, à Rua 15 de Novembro, 75, Centro, de segunda à sex-
ta-feira das 08:00 às 12:00 e das 13:00 às 17:00 horas ou no site oficial da Prefeitura Municipal de 
Nova Europa – www.novaeuropa.sp.gov.br. Informações podem ser obtidas através do telefone (16) 
3387-9411 ou ainda através do e-mail: licitacoes@novaeuropa.sp.gov.br.

Nova Europa, aos 20 de abril de 2021.
LUIZ CARLOS DOS SANTOS - Prefeito Municipal

Pregão Presencial 125/2020
Processo 2598/2020

REVOGAÇÃO

CONSIDERANDO a necessidade de análise detalhada do Termo 
de Referência, no uso das atribuições a mim conferidas e baseado 
no art. 49 da Lei Federal nº. 8.666/93, DECIDO pela REVOGAÇÃO 
do presente certame que tem por objetivo a contratação de em-
presa para prestação de serviços de guarda, armazenagem, trans-
porte e movimentação de documentos do arquivo Municipal, bem 
como a digitalização de processos licitatórios e demais solicitados. 

Antônio Cassio Habice Prado
Prefeito Municipal

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO FELIZ
ESTADO DE SÃO PAULO

Rua Adhemar de Barros, 340 - Centro - Porto Feliz - SP / Tel/Fax. (15) 3261- 9000  
Site: www.portofeliz.sp.gov.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA
AVISO DE LICITAÇÃO

A Prefeitura Municipal de Louveira informa que realizará o Pregão Presencial nº 
020/2021, objetivando o registro de preços de materiais curativos, no dia 04 de maio de 
2021, às 09:30 horas. O edital em inteiro teor estará à disposição dos interessados na 
internet, no endereço eletrônico www.louveira.sp.gov.br. Outras informações pelo 
telefone (19) 3878-9700. Louveira, 20 de abril de 2021. MARCELO SILVA SOUZA - 
Secretário de Administração.

DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
ABERTURA DE LICITAÇÃO

AVISO DE EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO
Acha-se publicado no portal de compras des-
ta Prefeitura, https://compras.empro.com.br/
WBC6/, o pregão eletrônico n° 155/2021, proces-
so 11.332/2021, objetivando o registro de preços 
para aquisição de sondas r kit sondagens Secre-
taria Municipal de Saúde. O recebimento das pro-
postas dar-se-á até o dia 04/05/2021, às 08:30h. e 
abertura a partir das 08:32h. O edital na íntegra, 
e demais informações, encontram-se à disposição 
dos interessados, no Portal de Compras.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO-SP

PUBLICAÇÃO POR OMISSÃO DO EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO 
ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 0003/2021 
REF.: Tomada de Preço n° 0018/2020 Contratante: Prefeitura Municipal 
de Embu Guaçu Contratada: GV Empreiteira de Obra Eireli Objeto: A 
objeto contratação de uma empresa especializada para a construção de 
Abrigo para 2 GLP 45 kg em 15 escolas municipais de Embu Guaçu, con-
forme especificações contidas no Memorial Descritivo, Cronograma Físico 
Financeiro, Planilha Orçamentaria, Projetos e demais exigências contidas 
no presente edital licitatório e Anexo I. Vigência: 05/01/2021 à 05/04/2021 
Fundamento: amparo legal no artigo 57 da Lei n.º 8.666/93. Embu Guaçu 
20 de abril de 2021. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU
ESTADO DE SÃO PAULO

PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 
0005/2021 REF.: DISPENSA N.º 0002/2021 Contratante: Prefeitura Mu-
nicipal de Embu Guaçu. Contratada: VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA. 
Objeto: Contratação de Empresa Especializada para a prestação de ser-
viços de administração, gerenciamento, emissão e fornecimento de vale 
alimentação escolar, na forma de cartão eletrônico com chip ou tarja mag-
nética, 5.191 até 5.380 beneficiários por mês, que compõem o quadro de 
Alunos do Município de Embu-Guaçu. Valor: R$ 887.700,00. Vigência: 
22/03/2021 à 20/06/2021 Presidente Alesxandro Silva Santos. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU
ESTADO DE SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇOIABA DA SERRA/SP
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 003/2021. PROCESSO ADMINISTRATIVO 051/2021. 
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA futura e eventual Aquisição de Kits de Merenda 
Escolar, a serem distribuídos no período de pandemia (COVID-19), a todos os alunos 
matriculados na rede municipal, conforme Termo de Referência contido no Anexo I. O Pregão 
Eletrônico (recebimento das propostas, abertura e disputa de preços) será realizado em sessão 
pública, exclusivamente por meio eletrônico/internet, mediante condições de segurança - 
criptografia e autenticação - em todas as suas fases através do Sistema de Pregão Eletrônico 
(licitações) da Bolsa Brasileira de Mercadorias, disponível em www.bbmnetlicitacoes.com.br 
– acesso indicativo no link “Licitações”, RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: de 21/04/2021 
às 08h00 até dia 07/05/2021 às 09h30. ABERTURA E AVALIAÇÃO DAS PROPOSTAS: dia 
07/05/2021 das 09h31 às 10h00. INÍCIO DA SESSÃO PÚBLICA DE DISPUTA DE PREÇOS: 
dia 07/05/2021 a partir das 10h00 após a avaliação das propostas pelo(a) Pregoeiro(a). O 
Edital em sua integra consta no site www.aracoiaba.sp.gov.br e www.bbmnetlicitacoes.com.br. 
Araçoiaba da Serra, 20 de abril de 2021. José Carlos de Quevedo Junior – Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇOIABA DA SERRA/SP
MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº 028/2021. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 
060/2021. OBJETO: Registro de preços visando a Aquisição de Medicamentos constante da tabela CMED/
ANVISA, em conformidade com o estabelecido no “Anexo 01 – Termo de Referencia” deste Edital. 
DATA/HORA/LOCAL DA SESSÃO PÚBLICA: Dia 04/05/2021 as 09h00min, na Sala de Reuniões, sito 
à Paço Municipal de Araçoiaba da Serra-SP. O Edital em sua integra consta no site www.aracoiaba.sp. 
gov.br. Araçoiaba da Serra, 20 de abril de 2021. José Carlos de Quevedo Junior – Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇOIABA DA SERRA/SP
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 269/2020 - TOMADA DE PREÇOS Nº 023/2020. 
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA COM RESPONSÁVEL 
TÉCNICO DEVIDAMENTE HABILITADO PARA REFORMA DE UNIDADE DE 
ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE, NO CENTRO DO MUNICIPIO DE 
ARAÇOIABA DA SERRA/SP, CONFORME ANEXOS. Os envelopes “HABILITAÇÃO 
e PROPOSTA” deverão ser entregues no setor de protocolo da Prefeitura, até as 10:00 do 
dia 06/05/2021 sendo que a abertura do Envelope “Habilitação” ocorrerá no mesmo dia às 
10:30 horas. O Edital em sua integra consta no site www.aracoiaba.sp.gov.br. Araçoiaba da 
Serra, 20 de abril de 2021. José Carlos de Quevedo Junior – Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIRADOURO
AVISO DE LICITAÇÃO - EDITAL RESUMIDO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 085/2021 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 022/2021
REGISTRO DE PREÇOS Nº 020/2021

Início: 20/04/2021 - Encerramento: 06/05/2021 - Horário: 09h00. Abertura da Sessão:
06/05/2021 - Horário: 09h00. Endereço Eletrônico: www.viradouro.sp.gov.br (http://
191.5.98.25:8079/comprasedital/). Tipo: Menor Valor Unitário. Objeto: Registro de pre-
ços para aquisição futura e parcelada de móveis e afins. Processo Licitatório de 
Acordo com a Lei Complementar 123/2006. A Divisão de Licitações da Prefeitura 
Municipal de Viradouro torna público aos licitantes interessados, abertura de certame, 
com objeto acima especificado, cujo encerramento e abertura dar-se-ão nas datas 
e horários acima aprazados. A cópia digital do Edital e seu(s) Anexo(s), poderá ser 
retirada junto do site http://www.viradouro.sp.gov.br/ ou através do e-mail pregão.
viradouro@gmail.com. Demais publicações referentes ao certame estarão disponí-
veis através do site: www.viradouro.dioe.com.br.

Viradouro/SP, 20 de abril de 2021. Daniela de Souza Lima - Presidente da CPL

Acha-se aberto, na Prefeitura do Município de Castilho, o Processo 
Licitatório 34/2021, na modalidade de Pregão 09/2021, na forma presen-
cial, para a contratação de empresa qualificada que atue como agente 
de operacionalização do programa de estágio de estudantes. Data: 05 de 
maio de 2021, às 09 horas. O edital completo e seus anexos serão forne-
cidos aos interessados, na Praça da Matriz, 247, na cidade de Castilho, 
Estado de São Paulo, e o arquivo digital será disponibilizado pelo e-mail: 
licitacao@castilho.sp.gov.br. Informações complementares que se fize-
rem necessárias deverão ser procuradas pelo interessado na Divisão de 
Licitações desta municipalidade, ou através do telefone (18) 3741-9000 
ramal 9034, quando o assunto se relacionar com os termos do presente 
edital, ou na Secretaria de Administração, através do telefone (18) 3741 
9017, quando a dúvida se relacionar com o objeto licitado. Paulo Duarte 
Boaventura – Prefeito.

 Prefeitura de Castilho

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE SÃO PAULO
Edital de Leilão nº 233/21

O DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE SÃO PAULO, nos termos do inciso I, artigo 22 e artigo 328 
da Lei  Federal nº 9.503, de 23 de setembro de 1997 e demais alterações, com  fulcro na Lei Estadual nº 15.276/2014 e seu Decreto 
regulamentador, e Resolução do CONTRAN n° 623, de 06 de setembro de 2016, faz saber, que realizará no dia 10 de maio de 2021, a 
partir das 10:00 horas, por intermédio de sistema eletrônico no site www.chuileiloes.com.br e simultaneamente presencial, no endereço 
Rua Lord Cockrane, 616 – 13º andar - Cj.1.308 – Ipiranga – São Paulo/SP – Cep. 04.213-001, acompanhado pelo Servidor Público 
Designado, o leilão de aproximadamente 456 lotes entre veículos e motocicletas, destinados a sucata, reciclagem e recuperável c/ 
direito a documento, que acham - se recolhidos e depositados no pátio municipalizado de São Pedro/SP, localizado Rodovia Geraldo 
de Barros km 304 – 197,9 – Tancun – São Pedro - SP Tel.: (12) 3631-4301, que foram relacionados no Edital de notificação n.º 233/21, 
publicado no DOE de 10 de março de 2021, Caderno I, às fls. 56 a 58. Os veículos não arrematados serão novamente praceados. A 
visitação ocorrerá nos dias 05,06 e 07 de maio 2021, das 9:00h as 16:30h. Demais informações sobre o leilão no site www.der.sp.gov.
br/website/Servicos/leilao.aspx ou fone (11) 3311-1644/1561/1562.

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE SÃO PAULO
Edital de Leilão nº 234/21

O DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE SÃO PAULO, nos termos do inciso I, artigo 22 e artigo 328 
da Lei  Federal nº 9.503, de 23 de setembro de 1997 e demais alterações, com  fulcro na Lei Estadual nº 15.276/2014 e seu Decreto 
regulamentador, e Resolução do CONTRAN n° 623, de 06 de setembro de 2016, faz saber, que realizará nos dias 11 e 12 de maio de 
2021, a partir das 10:00 horas, por intermédio de sistema eletrônico no site www.chuileiloes.com.br e simultaneamente presencial, no 
endereço Rua Lord Cockrane, 616 – 13º andar - Cj.1.308 – Ipiranga – São Paulo/SP – Cep. 04.213-001, acompanhado pelo Servidor 
Público Designado, o leilão de aproximadamente 678 lotes entre veículos e motocicletas, destinados a sucata, reciclagem e recupe-
rável c/ direito a documento, que acham - se recolhidos e depositados no pátio municipalizado de Atibaia/SP, localizado Avenida São 
João,749 – Centro – Atibaia/SP Tel.: (11) 2427-9060, que foram relacionados no Edital de notificação n.º 234/21, publicado no DOE de 
17 de março de 2021, Caderno I, às fls. 69 a 75. Os veículos não arrematados serão novamente praceados. A visitação ocorrerá nos 
dias 06,07 e 10 de maio 2021, das 9:00h as 16:30h. Demais informações sobre o leilão no site www.der.sp.gov.br/website/Servicos/
leilao.aspx ou fone (11) 3311-1644/1561/1562.

COMUNICADO DE ALTERAÇÃO
Processo Administrativo: PMC.2021.00000451-80
Interessado: Secretaria Municipal de Educação
Assunto: Pregão nº 059/2021 - Eletrônico
Objeto: Aquisição de liquidificadores, batedeiras, balanças e extrator de suco.
O Município de Campinas, por intermédio do Diretor do Departamento Central de 
Compras, em virtude da solicitação de esclarecimento apresentada por 
interessado, comunica que ALTEROU o Edital da licitação em epígrafe. A resposta 
à solicitação de esclarecimento e o Adendo estão disponíveis no portal eletrônico 
www.licitacoes-e.com.br< /u>.

Campinas, 20 de abril de 2021
MARCELO GONÇALVES DE SOUZA

Diretor do Departamento Central de Compras

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

EDITAL Nº 43/2.021
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 21/2.021.

OBJETO: Registro de preços para aquisição 
de produtos químicos destinados ao tratamen-
to de água a ser distribuída para a população 
- Secretaria de Meio Ambiente. Data da aber-
tura - 05/05/2021, às 13:30 horas. Melhores in-
formações poderão ser obtidas junto à Divisão 
de Compras, Licitações e Gestão de Contratos 
na Rua Anhanguera nº 1155, Jardim Morumbi, 
ou e-mail: andreia.pregoeira@birigui.sp.gov.br / 
licitações@birigui.sp.gov.br. O Edital poderá ser 
lido naquela Seção e retirado gratuitamente no 
site www.birigui.sp.gov.br, Leandro Maffeis Mila-
ni – Prefeito Municipal. Birigui - SP, 20/04/2021.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE BIRIGUI

Processo Licitatório 50/2021 – Dispensa 28/2021 – Ratificação – Conside-
rando a regularidade do procedimento, hei por bem ratificar e autorizar a 
contratação da empresa Hospimetal Indústria Metalúrgica de Equipamen-
tos Hospitalares Ltda, com sede na Rua Brigadeiro Faria Lima, 2.701, Par-
que Industrial, Araçatuba, Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ (MF) sob 
nº 54.178.983/0001-80, para a aquisição de 15 (quinze) camas fawler 3 
manivelas com elevação do leito e 15 (quinze) colchões para cama fawler 
– 1,88 x 0,88 x 0,12 m – D28, no valor de R$ 93.750,00. Base legal: art. 
24, inc. IV, da Lei 8666/93. Castilho – SP, 20 de abril de 2021. Paulo Duarte 
Boaventura. Prefeito.

 Prefeitura de Castilho

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

ABERTURA DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL nº 007/2021. Edital de 16/04/2021. OBJETO: Aquisição de tanque pipa construído em chapa 
de aço carbono, revestimento epóxi, com capacidade de 15.000 litros, adaptado com hidrômetro volumétrico de diâmetro 
1 ½”. TIPO: Menor Preço Global. ABERTURA: às 14:00 do dia 17/05/2021. Editais disponíveis para retirada: No site 
http://compraabertadae.jundiai.sp.gov.br (acessar o link Licitações) gratuitamente. 

Evandro Biancarelli / Diretor Superintendente de Gestão.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAJOBI
AVISO DE REVOGAÇÃO DE LICITAÇÃO - Pregão Presencial nº 008/2021 – Processo Licitatório nº 028/2021

OBJETO: AQUISIÇÃO DE APARELHO ULTRASSON, conforme especificações constantes no Anexo I do edital.
Fica revogada a presente licitação, por interesse da administração pública.
Motivo: Levando em consideração a necessidade de rever as especificações técnicas do memorial descritivo, com funda-
mento no artigo 49, caput e § 3º, cumulado com art. 109, § 1º e 2º da Lei 8666/93, abre-se o prazo recursal de 5 (cinco) 
dias úteis. Data da revogação: 20/04/2021.

Itajobi/SP, 20 de abril de 2021.
SIDIOMAR UJAQUE - Prefeito Municipal / KELLI CRISTIANE NONATO DA SILVA - Setor de Licitação

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAJOBI
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2021 – Processo Licitatório nº 059/2021

Objeto: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CASTRA-
ÇÃO COM HEMOGRAMA, EM CANINOS E FELINOS, conforme especificações constantes no Anexo I do edital.
Data da Abertura: 20/04/2021.
Data de Entrega dos documentos e propostas: 07/05/2021 às 08:30horas.
Local de realização: Prefeitura Municipal de Itajobi, Rua Cincinato Braga, 360 – Centro, 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, Lei Federal 10.520/02 e Decreto Municipal nº 171/07.

Itajobi/SP, 20 de abril de 2021.
SIDIOMAR UJAQUE - Prefeito Municipal / KELLI CRISTIANE NONATO DA SILVA - Setor de Licitações

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAJOBI
HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO – Tomada de Preços nº 001/2021 – Processo nº 022/2021

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE SISTEMA DE ENSINO, 
DISPONIBILIZANDO LIVROS DIDÁTICOS INTEGRADOS A UM AMBIENTE DIGITAL DE APRENDIZAGEM PARA ALU-
NOS, MATERIAL DE NIVELAMENTO E REFORÇO PÓS PANDEMIA, UM SERVIÇO DE ASSESSORIA PEDAGÓGICA 
AO CORPO DOCENTE E À EQUIPE DIRETIVA DA DIRETORIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍ-
PIO DE ITAJOBI, SISTEMA DE MONITORAMENTO DA GESTÃO EDUCACIONAL E MATERIAL PARA ALUNOS COM 
NECESSIDADES EDUCACIONAIS ESPECIAIS (DEFICIÊNCIA VISUAL PARCIAL E TOTAL) em conformidade com as 
especificações constante no Anexo VIII do edital. Comunicamos a V. Sas., que resultante do pregão em epigrafe, a comis-
são, ADJUDICOU em favor da empresa: PUBLICAÇÕES BRASIL CULTURAL LTDA, CNPJ nº 05.641.768/0001-68, com sede a 
Avenida Brigadeiro Eduardo Gomes, 1900, 1900A, Residencial Vale Verde, em Marília/SP, no valor de R$ 1.025.560,00 
(um milhão e vinte e cinco mil e quinhentos e sessenta reais) e o Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal HOMOLOGOU 
para que produza seus efeitos jurídicos e legais, o resultado da licitação, determinando a sua convocação para a assina-
tura do contrato nos termos do Art. 81 da Lei Federal 8.666/93. Data: 20/04/2021.

Itajobi, 20 de abril de 2021.
SIDIOMAR UJAQUE - Prefeito Municipal / KELLI CRISTIANE NONATO DA SILVA - Setor de Licitações

SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
DIRETORIA DE ENSINO LESTE 4 

Encontra-se aberto na DIRETORIA DE ENSINO LESTE 4 PREGÃO ELETRÔNICO número 
02/2021, destinado A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE PREPARO E DISTRIBUIÇÃO 
DE ALIMENTAÇÃO BALANCEADA E EM CONDIÇÕES HIGIÊNICO-SANITÁRIAS ADEQUADAS, 
AOS ALUNOS REGULARMENTE MATRICULADOS NA REDE PÚBLICA ESTADUAL, CONTRATA-
DOS SOB O REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO – PARTICIPAÇÃO AMPLA – 
080267000012021OC00005. A realização da sessão será na data de 27/04/2021, às 10:00 horas, no 
endereço eletrônico www.bec.sp.gov.br ou www.bec.fazenda.sp.gov.br.

AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão Eletrônico SRP nº 106/2021
Processo de Compras nº 166/2021

LICITAÇÃO DESTINADA A PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DE MICROEMPRESAS, 
EMPRESAS DE PEQUENO PORTE E MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL CONFORME 
LEI COMPLEMENTAR Nº 123, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2006, COM AS ALTERAÇÕES 
INTRODUZIDAS PELA LEI COMPLEMENTAR Nº 147, DE 7 DE AGOSTO DE 2014.

OBJETO: Registro de preços para aquisição de uniformes e EPIs (Equipamentos de Proteção 
Individual) para cozinheiros da Rede de Ensino, conforme edital e seus anexos.
Valor Estimativo: R$ 22.850,25 (vinte e dois mil, oitocentos e cinquenta reais e vinte e cinco 
centavos).

RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: até às 14 horas do dia 5 de maio de 2021.
ABERTURA DAS PROPOSTAS: Dia 5 de maio de 2021 às 14 horas.
INÍCIO DA DISPUTA DE PREÇOS: Dia 5 de maio 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, 20 de abril de 2021.
André Almeida Morais

Secretário Municipal da Administração

Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto
Estado de São Paulo

Secretaria da Administração

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 31/2021
EDITAL Nº 33/2021 - PROCESSO Nº 37/2021
Objeto: Registro de preços para eventual aqui-
sição de bombas dosadoras. O Edital está dis-
ponível gratuitamente através dos sites: www.
bbmnetlicitacoes.com.br e www.saae.sp.gov.
br. Este Pregão será realizado de forma ELE-
TRÔNICA, através do BBM – Bolsa Brasileira 
de Mercadoria, na data de 05 de maio de 2021, 
às 09h00. Maiores informações, na Gerência 
de Compras, Licitações e Contratos do SAAE, 
através do telefone: (19) 3834-9430. Indaiatu-
ba, 20 de abril de 2021. ENGº SANDRO DE A. 
LOPES CORAL - Superintendente

PREGÃO ELETRÔNICO N

SERVIÇO AUTÔNOMO DE 
ÁGUA E ESGOTOS

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 32/2021
EDITAL Nº 34/2021 - PROCESSO Nº 38/2021
Objeto: Registro de preços para eventual aqui-
sição de fi ltros e elementos fi ltrantes. O Edital 
está disponível gratuitamente através dos sites: 
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E D I TA L  D E  I N T I M A Ç Ã O  -  P R A Z O  D E  2 0 
DIAS.PROCESSO Nº 1004608-77.2016.8.26.0482 O(A) 
MM. Juiz(a) de Direito da 5ª Vara Cível, do Foro de 
Presidente Prudente, Estado de São Paulo, Dr(a). Sérgio 
Elorza Barbosa de Moraes, na forma da Lei, etc. FAZ 
SABER a(o) REAL SATTELE COMUNICAÇÕES EIRELI - 
ME., CNPJ03.009.246/0001-12, e DANIEL ALVES 
CARDOSO, CPF 213.508.078-00, que por este Juízo, 
tramita de uma ação de Monitória em fase de cumprimento 
de sentença,  movida por I revolve Companhia 
Securit izadora de Créditos Financeiros S.A. 
Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, nos 
termos do artigo 513, §2º, IV do CPC, foi determinada a sua 
INTIMAÇÃO por EDITAL, para que, no prazo de 15 (quinze) 
dias úteis, que fluirá após o decurso do prazo do presente 
edital, pague a quantia de R$115.827,61, 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 
Presidente Prudente, aos 19 de janeiro de 2021.

Edital de Intimação - Prazo de 20 dias, expedido nos 
autos do Processo nº 0017009-84.2020.8.26.0224. A 
MM. Juíza de Direito da 9ª Vara Cível, do Foro de 
Guarulhos, Estado de São Paulo, Dra. Ana Carolina 
Miranda de Oliveira, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a 
Conexão BR Brasil Transportes Ltda. ME (CNPJ: 
15.315.601/0001-60) que Reis Office Products Serviços 
Ltda. ajuizou o presente Cumprimento de Sentença, e 
que pelo presente edital fica intimado a pagar R$ 5.604,46 
(Dez/20) no prazo de 15 dias (úteis), após o prazo supra; 
não pagando, será aplicada multa e honorários de 10%, 
com expedição de mandado de penhora e avaliação, 
seguidos de expropriação. Transcorrido o prazo para o 
pagamento voluntário, poderá apresentar impugnação no 
prazo de 15 dias (úteis), independente de penhora ou nova 
intimação. Será o presente edital publicado na forma da lei. 

Edital de Citação - Prazo de 20 dias (úteis), expedido nos 
autos da Ação de Usucapião, Processo nº 0066652-
89.2012.8.26.0224 O MM. Juiz de Direito da 8ª Vara Cível, 
do Foro de Guarulhos, Estado de São Paulo, Dr. Luiz 
Gustavo de Oliveira Martins Pereira, na forma da Lei, etc. Faz 
saber ao Espólio de Carmen Celidônio de Siqueira Reis, 
na pessoa dos seus herdeiros Carlos Gilberto Celidônio 
de Mello Reis, Vera Maria de Mello Reis, José Celidônio 
de Melo Reis Neto, João Rodrigues de Alckmin Junior, 
Maria Lygia Alckmin de Barros, Marialice Alckmin 
Lombardi, Ponte Alta Empreendimentos Imobiliários 
Ltda., Tulio Martello Neto, Elvira Aoki, Adelina Aoki, 
Catarina Yoko Aoki, Ana Kazue Aoki, Hatsuko Koyama, 
José Koyama, confrontantes, réus ausentes, incertos, 
desconhecidos, eventuais interessados, bem como seus 
cônjuges, se casados forem, herdeiros e/ou sucessores, que 
Paupedra Pedreiras Pavimentações e Construções Ltda. 
ajuizaram Ação de Usucapião, visando a declaração de 
domínio sobre o Imóvel sito à Estrada Albino Martello s/nº, 
Bairro Bonsucesso, Guarulhos/SP, com área de 
325.726,14m², I.C: 064.64.26.0001.00.000-5. Alegando 
posse mansa, pacífica, ininterrupta, inconteste, sem 
oposição, pelo prazo legal. Estando em termos, expede-se o 
edital para citação dos supramencionados para que, no 
prazo de 15 dias (úteis), a fluir após o prazo supra, ofereça 
resposta, sob pena de revelia (ocasião em que será nomeado 
curador). Será o presente edital, por extrato, afixado e 
publicado na forma legal. Guarulhos, 13 de abril de 2021.

Ligue já: 
11. 3729-6600

Publique 
em jornal 
de grande 
circulação.
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 A Dono de uma transporta-
dora, o morador de Jundiaí 
(SP), Márcio Rodrigo Silva dos 
Santos, de 42 anos, conta que 
no começo da pandemia, em 
março de 2020, ele tinha mui-
to medo do vírus e tentava se-
guir todas as medidas de con-
tenção da pandemia. Mais de 
um ano depois, contudo, ape-
sar de seguir algumas regras 
e conhecer pessoas que se in-
fectaram com o Sars Cov-2, 
ele não diria aos conhecidos 
para que fiquem em casa. 

“Nas primeiras quatro 
semanas, confesso que tive 
muito medo da pandemia. 
Fiquei um pouco amedron-
tado, quando vi que teria me-
didas restritivas. Fiquei em 
casa e tentava manter o máxi-
mo de distância possível das 
pessoas (...). Hoje, continuo 

Pandemia ainda 
gera medo nos 
brasileiros

COVID. Segundo pesquisa, 78% dos brasileiros ainda estão aflitos 
com o futuro, mas apenas 43% recomendam  ficar em casa

De acordo com levantamento, apenas 43% dos brasileiros diriam para os outros ficar em casa

 ANDERSON LIRA/RAMEPHOTO/FOLHAPRESS

preocupado, sei que o vírus 
existe, uso máscara, álcool em 
gel, mas eu não recomendaria 
para que as pessoas fiquem 
em casa, pois, entre outras 
coisas, acredito que a fome 
acaba matando muito mais 
gente do que a própria pan-
demia”, diz.

Assim como Santos, um 
número considerável de pes-
soas não diria para amigos e 
familiares ficarem em casa, 
apesar da alta de mortes e 
contágio que o Brasil vive 
atualmente. Segundo levan-
tamento realizado pela Hi-
bou (empresa especializada 
em pesquisa e monitoramen-
to de mercado e consumo), 
apenas 43% dos brasileiros 
fariam essa recomendação 
hoje. Em março de 2020, esse 
percentual era de 85%.

“Depois de tanto tempo, as 
pessoas estão desacreditando 
que ficar em casa é um cami-
nho válido”, analisa Lígia Mel-
lo, sócia da Hibou. 

O psicólogo Yuri Busin, di-
retor do Centro de Atenção 
à Saúde Mental - Equilíbrio 
(CASME), concorda e comple-
ta: “No passado houve um 
grande susto, ninguém sabia 
exatamente o que era esse 
vírus, mas, conforme foi pas-
sando tempo, o brasileiro foi 
perdendo um pouco de con-
fiança nas medidas governa-
mentais e, além de tudo isso, 
as pessoas passaram a perce-
ber que muitos negócios esta-
vam quebrando e passaram a 
tomar riscos maiores.”

MEDO.
Ainda de acordo com a pes-

quisa, mais de um ano depois 
do início da pandemia e mes-
mo com menos da metade 
da população querendo ficar 
em casa, quando o assunto é 
Covid-19 são os sentimentos 
ruins que afloram na maio-
ria das pessoas, com 78,4% da 
população preocupada com 
a situação. Outros 59,2% se 
sentem inseguros, 51,8% es-
tão cansados, 50,5% sentem 
medo e 38,5% estão exaustos.

“Estamos exaustos com 

toda essa situação e o senti-
mento de impotência, medo, 
insegurança e incerteza está 
cada vez mais presente. O 
brasileiro sinalizou que não 
sabe quando acaba ou como 
vai ser o dia seguinte, e que 
isso é horrível, além de ter 
que conviver com a sensa-
ção de não poder fazer pla-
nos para um possível futuro”, 
ressalta Lígia. 

Dentre as situações que 
mais geram apreensão na po-

pulação estão: o medo de al-
guém de casa ou da família 
ficar doente ( 80,1%); falta de 
ação do governo (58,6%); im-
possibilidade de encontrar 
os amigos (23,2%); não po-
der sair de casa (22,7%); uti-
lizar máscara na rua (19%); 
ficar sem trabalho e não via-
jar (16,9%).

A matéria na íntegra pode 
ser acessada no site da Ga-
zeta (www.gazetasp.com;br). 
(Gladys Magalhães)

 A A Agência Nacional de Vi-
gilância Sanitária (Anvisa) au-
torizou nesta terça-feira (20) o 
uso emergencial de um me-
dicamento contra a Covid-19. 
Trata-se de um coquetel que 
contém a combinação de casi-
rivimabe e imdevimabe (Reg-
n-CoV2), dois remédios expe-
rimentais desenvolvidos pela 
farmacêutica Roche. É o se-
gundo medicamento aprova-
do pela agência. O primeiro foi 
o remdesivir.

A aplicação é intravenosa 
e o medicamento é indicado 
para o começo da doença. O 
uso é restrito a hospitais e a 
venda é proibida ao comércio.

Anvisa autoriza uso de 
coquetel contra Covid-19
Medicamentos não são vendidos em farmácias; em março, a 
agência aprovou o registro do antiviral experimental remdesivir

mendado para pacientes gra-
ves. “Anticorpos monoclonais 
como casirivimabe e imdevi-
mabe podem estar associados 
a piora nos desfechos clínicos 
quando administrados em pa-
cientes hospitalizados com Co-
vid-19 que necessitam de su-
plementação de oxigênio de 
alto fluxo ou ventilação mecâ-
nica”, alerta a Anvisa. O pedido 
de uso emergencial foi feito no 
dia 1º de abril.

VACINAS.
Nesta segunda-feira (19), a An-
visa aprovou um novo ensaio 
clínico de vacina contra a Co-
vid-19. A vacina candidata terá 
duas doses com intervalo de 
22 dias entre elas. O desen-
volvimento clínico está sen-
do patrocinado pela empresa 
Sichuan Clover Biopharma-
ceuticals, sediada na China. O 
ensaio clínico aprovado é con-
trolado por placebo, para ava-
liar a eficácia, imunogenicida-
de e segurança da vacina, em 
pessoas acima de 18 anos.(GSP)

“Esses produtos são o que 
a gente chama de anticorpos 
monoclonais. A ideia dessa 

proposta é neutralizar o vírus 
para que ele não se propague 
nas células infectadas e assim 
controlar a doença”, explicou 
ao “G1” o gerente geral de me-
dicamentos e produtos bioló-
gicos, Gustavo Mendes.

Segundo a Anvisa, o trata-
mento é indicado para adultos 
e pacientes pediátricos (com 
12 anos ou mais que pesem 
no mínimo 40 kg) que não 
necessitam de suplementação 
de oxigênio, com infecção por 
SARS-CoV-2 confirmada por la-
boratório e que apresentam 
alto risco de progressão para 
Covid-19 grave.

O medicamento não é reco-

A aplicação 
do coquetel é 
intravenosa e o 
medicamento 
é indicado para 
o começo da 
doença

 A O presidente do Senado, 
Rodrigo Pacheco, assinou na 
segunda-feira o ato que disci-
plina o funcionamento da Co-
missão Parlamentar de Inqué-
rito (CPI) da Pandemia na Casa. 
De acordo com o ato assinado 
por Pacheco, a CPI terá sua pri-
meira reunião de forma semi-
presencial, na próxima quinta- 
feira (22). Nessa reunião serão 
eleitos o presidente e o vice- 
presidente do colegiado.

A votação ocorrerá nos 
mesmos moldes da eleição 
para a presidência do Senado, 
ocorrida em fevereiro. Urnas 
serão espalhadas nos corredo-
res da Casa, na sala da comis-
são e na Chapelaria - ponto de 
acesso para embarque e de-
sembarque de parlamentares 
no Congresso. O acesso ao ple-
nário da comissão será restri-

1ª reunião de CPI 
será semipresencial

to a senadores e um número 
indispensável de funcionários 
da Secretaria da Mesa. A ideia 
é evitar aglomerações no lo-
cal devido à pandemia. Poli-
ciais Legislativos vão controlar 
o acesso ao plenário da comis-
são. Apenas a Agência Senado 
e a TV Senado terão acesso ao 
local para fazer imagens e fo-
tos da reunião.

Com a publicação do ato, 
o colegiado pode ter a sua pri-
meira reunião, a depender do 
seu membro mais idoso, o se-
nador Otto Alencar (PSD-BA). 
A expectativa é que a reunião 
de instalação ocorra na quin-
ta-feira (22) ou, no mais tar-
dar, na terça-feira (27). Ainda 
que a votação só ocorra no dia 
da reunião, existe um acordo 
para definir os cargos da CPI.
(GSP e AB)

 A As quedas nos homicídios 
dolosos e nos roubos de carga 
no estado do Rio de Janeiro em 
2020 não foram influenciadas, 
de forma determinante, pela 
pandemia. A conclusão é de 
estudo que o Instituto de Se-
gurança Pública (ISP) do Rio 
de Janeiro divulgou nesta ter-
ça-feira (20). Segundo o levan-
tamento, os dois indicadores 
continuaram a tendência de 
declínio registrada desde 2018.

Nos homicídios, o recuo 
foi de 12% e os registros de 
2020 ficaram ainda abaixo 
do previsto, conforme apon-
tou a análise dos últimos seis 
anos da série histórica, o que 
para os pesquisadores mos-
trou que o isolamento social 
não impactou o indicador. “O 
estudo conclui, portanto, que 
é possível considerar que as 
políticas adotadas no âmbito 
da segurança pública tiveram 

Pandemia não influenciou 
queda de crimes no Rio

Nos homicídios, o recuo foi de 12% e os registros de 2020 ficaram 
ainda abaixo do previsto, conforme apontou a análise 

POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

ficaram muito próximos dos 
valores previstos no modelo 
comparativo criado pelos pes-
quisadores do ISP e, portan-
to, não foram afetados signi-
ficativamente pela pandemia”, 
explicou, acrescentando que 
esse tipo de crime começou a 
apresentar retração em 2018 
e manteve um ritmo decres-
cente sustentado em todo esse 
período. 

Outro indicador analisado 
foi o roubo de veículos, que, 
conforme o modelo de com-
paração usado pelos pesqui-
sadores, ficou abaixo da proje-
ção nos dois meses seguintes 
ao início das medidas de iso-
lamento social. A partir de ju-
nho de 2020, no entanto, o 
total de casos ficou dentro do 
previsto. Para os estudiosos, 
também neste caso “as me-
didas de distanciamento so-
cial não afetaram significativa-
mente os números de roubos 
de veículos nesse período”.

Os casos de roubos a tran-
seuntes e de celular recuaram 
a partir de março, coincidin-
do com o início do período de 
isolamento em 2020. (GSP e AB)

papel importante para os re-
sultados dos indicadores”, in-
formou o ISP.  O texto conta 
com informações da “Agência 
Brasil”. 

Segundo o instituto, os 

roubos de carga, que caíram 
33% no ano passado, tiveram 
pequenas variações nos me-
ses após a decretação do es-
tado de emergência na área 
da saúde no Rio. “Os registros 

 A O presidente do Chade, 
Idriss Déby Itno, morreu aos 
68 anos nesta terça-feira (20) 
“defendendo a integridade 
territorial em campo de ba-
talha” no enfrentamento a 
rebeldes, informou em uma 
transmissão na TV o porta- 
voz do exército do país afri-
cano, o general Azem Ber-
mandoa Agouna.

Não foram esclarecidas 
as circunstâncias da morte 
do presidente e nem o que 
ele fazia exatamente na ope-
ração militar de combate a 
rebeldes. 

Déby estava no poder ha-
via 30 anos e ia para seu sex-
to mandato, após a vitória 
dele ser declarada em elei-
ções marcadas pelo boicote 
da oposição no último dia 
11. O texto conta com infor-
mações do portal de notí-
cias “G1”.

“O presidente da Repúbli-

Presidente do Chade 
morre aos 68 anos

ca, chefe de Estado e chefe 
das Forças Armadas, Idriss 
Déby Itno, acaba de falecer, 
defendendo a integridade 
territorial no campo de ba-
talha. Com grande tristeza 
anunciamos ao povo cha-
diano a morte dele, em 20 
de abril de 2021”, anunciou 
o porta-voz.

TROPAS.
Os organizadores da cam-
panha eleitoral de Déby ha-
viam informado, nesta se-
gunda-feira (19), que ele 
estava se juntando às tro-
pas que enfrentavam os re-
beldes na fronteira, mas sem 
detalhar a operação. 

Os insurgentes haviam 
saído da Líbia, atacado um 
posto na fronteira e avan-
çava por centenas de quilô-
metros no deserto do Chade 
em direção à capital, Ndja-
mena.(GSP)
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S
e, por acaso, você 
leu aqui que o “Ding 
Dong” será o últi-
mo, domingo que 
vem, no “Faustão”, 

por favor apague. Notícia 
vencida. Na verdade, acaba, 
mas não termina. Ou pode 
não terminar, até porque já 
existe o desejo de mais um, 
após as exibições da “Su-
per Dança” e do “Show dos 
Famosos”. E existem moti-
vos bem significativos para 
isso. Na temporada que ago-
ra se encerra, não foi possí-
vel contar com vários outros 
artistas convidados e já con-
firmados. Um pessoal que 
tomou agora ou ainda está 
na dependência de tomar a 
vacina. A lista é extensa. Dela 
constam nomes como Al-
ceu Valença, Raimundo Fag-
ner, Gal Costa e Lulu Santos, 
entre outros. Todos já eram 
para ter participado, mas fo-

“Ding Dong” de volta ram impedidos pela pande-
mia e porque os protocolos 
são bem rígidos. Situação 
idêntica à de Roberto Carlos, 
também compromissado 
com o “Domingão do Faus-
tão”, em seu último ano de 
exibição na TV Globo.

TV Tudo
Olha essa. Ontem, em nota 
em O Globo, Patrícia Kogut 
informou que a BBC Studios 
fechou com a TV Globo a 
primeira licença internacio-
nal de “First Love”, um rea-
lity show criado pela irlan-
desa Motive Television, que 
reúne ex-casais distantes 
há tempos. Formato para o 
“Fantástico”.

Aí lembrei. Que o SBT tam-
bém abriu recentemente 
inscrições para um reality 
show, informando que era 
um formato próprio, com 
ex-casais. “Se você desfez o 
seu casamento, entre dois 
e quatro anos, e quer parti-
cipar de um programa tipo 

Big Brother...”, esse é o texto, 
ainda lá no seu site oficial e 
aceitando inscrições. Meio 
parecidinho, né? Quem nas-
ceu antes, o ovo ou a 
galinha?

Escalada. Depois de “Apoca-
lipse” e “Topíssima”, Simo-
ne Soares fechou um novo 
contrato com a Record. E 
também entra em “Gêne-
sis” para viver a personagem 
Leora.    

Deu um tempo. Diante de 
tudo que está acontecendo, 
a Record fez uma pausa na 
produção de “Rei Davi”. Por 
enquanto todos os esforços 
estão centrados em 
“Gênesis”.

Pode ser. Nadine Bastos, 
agora contratada pelo SBT, 
conforme a coluna adiantou 
uma semana atrás, deve es-
trear na próxima terça-feira. 
Se tudo correr como se espe-
ra será em Palmeiras e Inde-
pendiente Del Valle.

DIVULGAÇÃO

HORÓSCOPO

MALHAÇÃO – SONHOS
17h45, na Rede Globo

Duca confessa para Dalva que não 
confi a mais em Bianca. Nat observa 
Duca. Edgard fi nge ser o fantasma 
de Norma e exige que Nando deixe 
a Ribalta. Duca pede um tempo 
para pensar em seu relaciona-
mento com Bianca. Dalva afi rma a 
Heideguer que Duca não irá mais 
procurar por Alan ou sua ex-na-
morada. Nat encontra Lobão em 
sua casa e decide seduzir o lutador. 
Dandara desconfi a da história 
sobre o fantasma de Norma Rocha. 
Bianca culpa João por ter brigado 
com Duca, e Pedro teme que Karina 
descubra seu segredo. Os alunos da 
Ribalta enfrentam Lincoln para aju-
dar Je� . Lucrécia avisa que precisa 
viajar para consultar um médico e 
pede para Edgard cuidar de Jade

A VIDA DA GENTE
18h20, na Rede Globo

Manuela conta para Ana que se 
apaixonou por Rodrigo. Manuela e 
Rodrigo compram uma casa juntos 
e começ am uma grande reforma. 
Cris e Jonas nã o dã o atenç ã o para 
o fi lho Tiago. Lourenç o manda um 
funcioná rio da editora entregar um 
convite do lanç amento de seu livro 
para Celina. Eva comenta com Lú cio 
sobre um tratamento que pode 
ajudar Ana. Laudelino reclama com 
Iná  por nã o querer se casar com ele. 

RESUMO DAS NOVELAS

Eva assiste ao jogo de tê nis de Sofi a 
e sorri, satisfeita com os erros da 
menina. 

SALVE-SE QUEM PUDER
19h30, na Rede Globo

Kyra/Cleyde tranquiliza os fi lhos de 
Alan. Petra insiste em convencer 
Graziela a internar Ignácio. Alan 
impede que Ignácio seja assaltado. 
Luna evita pensar em Téo. Bel e Ale-
xia tentam seduzir Zezinho. Tammy 
descobre que Bia e Tarantino fi ca-
ram juntos. Kyra/Cleyde constata 
que Ignácio não está tomando o 
remédio para a memória. Alexia/
Josimara e Bel brigam.

CHIQUITITAS
20h50, no SBT

As chiquititas e chiquititos treinam 
basquete com Oscar Schmidt. Chico 
aconselha Carol a tomar coragem 
e se abrir para Junior. Beto, Francis, 
Érica e Clarita cantam na frente do 
Café Boutique uma música criada 
por eles para chamar a clientela. Os 
quatro recebem esmolas, mas não 
conseguem atrair clientes. Carol vai 
ao Café Boutique contar para Junior 
que Marian voltou. Eduarda vai até 
a casa de Maria Cecília e se depara 
com Tobias sozinho, deitado no 
sofá, jogando videogame. Os dois 
discutem. Cris diz para Samuca que 
o plano está dando certo e que Vivi 
está enciumada com a aproxima-

ção dos dois. Junior vai atrás de Ca-
rol no orfanato para conversarem.

GÊNSIS
21h00, na RecordTV

O faraó se enfurece e ameaça Sarai 
e Abrão. Temendo o Deus de Abrão, 
o faraó decide libertá-los. Abrão e 
Sarai deixam o palácio com muitas 
riquezas. O general Bakari se desen-
tende com Massá. Adália questiona 
Lúcifer, mas recebe uma resposta 
inesperada. A caravana de Abrão 
deixa o Egito.

IMPÉRIO
21h20, na Rede Globo
José Alfredo discute com Cristina. 
Orville vai para o mesmo presídio 
que Elivaldo. Maria Marta se sur-
preende ao saber que a sala de José 
Alfredo está trancada. Maria Clara 
mostra para o pai a nova coleção 
de joias. Merival fi ca incomodado 
com a presença de Maria Marta na 
reunião da empresa. Marisa tenta 
descobrir com Valquíria o que ela 
sabe sobre Maria Marta e Merival. 
Cláudio vai à casa de Téo. José 
Alfredo decide marcar uma reunião 
com os pais de Enrico. Maria Isis 
se entristece quando José Alfredo 
desmarca o encontro. Cláudio chega 
em casa e é carinhoso com Beatriz. 
Cora reclama de Cristina ter deixado 
Victor na casa de Xana. Cristina vai 
até a empresa de José Alfredo e ele 
se enfurece ao vê-la novamente.

Por Flávio Ricco
Colaboração:  José Carlos Nery

ÁRIES. 
O dia pode começar 
com a sensação de 

frustrações com amigos, pessimis-
mo, baixo-astral e falta de energia. 
Caso esteja pensando em ganhar 
uns quilinhos a mais e fi car mais 
saudável, este é o momento ideal.

TOURO. 
Um sentimento de 
insegurança pode bater 
forte. Sua confi ança e 

seu otimismo podem fi car aba-
lados após a perda de algo que 
conquistou com muito esforço. 
Cuidado com o ciúme.

GÊMEOS. 
Chance de acontecer 
muita discussão e frus-
tações no dia de hoje. 

Por outro lado, seu signo deve 
fi car bem expansivo e animado 
pra expressar o que sente e pen-
sa. No amor, mais diálogo.

CÂNCER. 
Mudanças relaciona-
das a dinheiro podem 
surgir, mas você tende 

a resistir. Cuidado para não gastar 
seu dinheiro com coisas inúteis. 
No amor, vai querer estabilidade e 
deve fi cara mais seletivo. 

LEÃO. 
Os astros podem trazer 
seriedade, introspec-

ção e melancolia. A vaidade está 
em alta e pode dar mais atenção 
à aparência o que vai gerar 
muitas curtidas nas suas redes 
sociais. Pode surgir o crush ideal.

VIRGEM. 
As responsabilidades e 
os aborrecimentos acu-
mulados no trabalho 

podem diminuir sua energia e te 
causar mal-estar. Bom momento 
para refl etir sobre a vida e rever 
coisas que não estão dando certo.

LIBRA. 
Tendência a cair na 
sofrência hoje por 
causa de frustrações 

com as pessoas mais especiais 
da sua vida. Os astros indicam 
que agora é um bom momento 
para iniciar algum curso novo. 

ESCORPIÃO. 
Hoje você tende a se 
fechar no seu mundo 
e guardar as emoções. 

No trabalho, pode fi car mais 
popular e conhecer muita gente, 
porém há risco de receber críticas 
e enfrentar problemas. 

SAGITÁRIO. 
Os astros sinalizam um 
clima de abatimento e 

ansiedade. A mente corre o risco 
de fi car lotada de pensamentos 
não muito positivos e isso lhe 
trazer difi culdade de se comuni-
car.  Cuidado com a sinceridade.

CAPRICÓRNIO. 
No momento o melhor 
é reconhecer seus 
limites, reavaliar suas 

atitudes e valores para ter paz de 
espírito. Ao longo do dia você con-
ta com as vibes positivas  e isso vai 
te deixar mais otimista e sociável 

AQUÁRIO. 
Medos, egoísmo e 
esgotamento tendem 
a diminuir seu humor e 

vitalidade no dia de hoje. Vai bater 
aquela vontade de fi car na sua. No 
trabalho, talvez sinta a necessida-
de de mudar suas parcerias.

PEIXES. 
Um sentimento de 
insegurança, tristeza e 
medo de assumir res-

ponsabilidades pode surgir e te 
fazer ser seu próprio inimigo. Seu 
estado emocional deve afetar 
seu trabalho e saúde.

Anuncie: 
11. 3729-6600 
publicidade@gazetasp.com.br
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S
e, por acaso, você 
leu aqui que o “Ding 
Dong” será o últi-
mo, domingo que 
vem, no “Faustão”, 

por favor apague. Notícia 
vencida. Na verdade, acaba, 
mas não termina. Ou pode 
não terminar, até porque já 
existe o desejo de mais um, 
após as exibições da “Su-
per Dança” e do “Show dos 
Famosos”. E existem moti-
vos bem significativos para 
isso. Na temporada que ago-
ra se encerra, não foi possí-
vel contar com vários outros 
artistas convidados e já con-
firmados. Um pessoal que 
tomou agora ou ainda está 
na dependência de tomar a 
vacina. A lista é extensa. Dela 
constam nomes como Al-
ceu Valença, Raimundo Fag-
ner, Gal Costa e Lulu Santos, 
entre outros. Todos já eram 
para ter participado, mas fo-

“Ding Dong” de volta ram impedidos pela pande-
mia e porque os protocolos 
são bem rígidos. Situação 
idêntica à de Roberto Carlos, 
também compromissado 
com o “Domingão do Faus-
tão”, em seu último ano de 
exibição na TV Globo.

TV Tudo
Olha essa. Ontem, em nota 
em O Globo, Patrícia Kogut 
informou que a BBC Studios 
fechou com a TV Globo a 
primeira licença internacio-
nal de “First Love”, um rea-
lity show criado pela irlan-
desa Motive Television, que 
reúne ex-casais distantes 
há tempos. Formato para o 
“Fantástico”.

Aí lembrei. Que o SBT tam-
bém abriu recentemente 
inscrições para um reality 
show, informando que era 
um formato próprio, com 
ex-casais. “Se você desfez o 
seu casamento, entre dois 
e quatro anos, e quer parti-
cipar de um programa tipo 

Big Brother...”, esse é o texto, 
ainda lá no seu site oficial e 
aceitando inscrições. Meio 
parecidinho, né? Quem nas-
ceu antes, o ovo ou a 
galinha?

Escalada. Depois de “Apoca-
lipse” e “Topíssima”, Simo-
ne Soares fechou um novo 
contrato com a Record. E 
também entra em “Gêne-
sis” para viver a personagem 
Leora.    

Deu um tempo. Diante de 
tudo que está acontecendo, 
a Record fez uma pausa na 
produção de “Rei Davi”. Por 
enquanto todos os esforços 
estão centrados em 
“Gênesis”.

Pode ser. Nadine Bastos, 
agora contratada pelo SBT, 
conforme a coluna adiantou 
uma semana atrás, deve es-
trear na próxima terça-feira. 
Se tudo correr como se espe-
ra será em Palmeiras e Inde-
pendiente Del Valle.

DIVULGAÇÃO

HORÓSCOPO

MALHAÇÃO – SONHOS
17h45, na Rede Globo

Duca confessa para Dalva que não 
confi a mais em Bianca. Nat observa 
Duca. Edgard fi nge ser o fantasma 
de Norma e exige que Nando deixe 
a Ribalta. Duca pede um tempo 
para pensar em seu relaciona-
mento com Bianca. Dalva afi rma a 
Heideguer que Duca não irá mais 
procurar por Alan ou sua ex-na-
morada. Nat encontra Lobão em 
sua casa e decide seduzir o lutador. 
Dandara desconfi a da história 
sobre o fantasma de Norma Rocha. 
Bianca culpa João por ter brigado 
com Duca, e Pedro teme que Karina 
descubra seu segredo. Os alunos da 
Ribalta enfrentam Lincoln para aju-
dar Je� . Lucrécia avisa que precisa 
viajar para consultar um médico e 
pede para Edgard cuidar de Jade

A VIDA DA GENTE
18h20, na Rede Globo

Manuela conta para Ana que se 
apaixonou por Rodrigo. Manuela e 
Rodrigo compram uma casa juntos 
e começ am uma grande reforma. 
Cris e Jonas nã o dã o atenç ã o para 
o fi lho Tiago. Lourenç o manda um 
funcioná rio da editora entregar um 
convite do lanç amento de seu livro 
para Celina. Eva comenta com Lú cio 
sobre um tratamento que pode 
ajudar Ana. Laudelino reclama com 
Iná  por nã o querer se casar com ele. 

RESUMO DAS NOVELAS

Eva assiste ao jogo de tê nis de Sofi a 
e sorri, satisfeita com os erros da 
menina. 

SALVE-SE QUEM PUDER
19h30, na Rede Globo

Kyra/Cleyde tranquiliza os fi lhos de 
Alan. Petra insiste em convencer 
Graziela a internar Ignácio. Alan 
impede que Ignácio seja assaltado. 
Luna evita pensar em Téo. Bel e Ale-
xia tentam seduzir Zezinho. Tammy 
descobre que Bia e Tarantino fi ca-
ram juntos. Kyra/Cleyde constata 
que Ignácio não está tomando o 
remédio para a memória. Alexia/
Josimara e Bel brigam.

CHIQUITITAS
20h50, no SBT

As chiquititas e chiquititos treinam 
basquete com Oscar Schmidt. Chico 
aconselha Carol a tomar coragem 
e se abrir para Junior. Beto, Francis, 
Érica e Clarita cantam na frente do 
Café Boutique uma música criada 
por eles para chamar a clientela. Os 
quatro recebem esmolas, mas não 
conseguem atrair clientes. Carol vai 
ao Café Boutique contar para Junior 
que Marian voltou. Eduarda vai até 
a casa de Maria Cecília e se depara 
com Tobias sozinho, deitado no 
sofá, jogando videogame. Os dois 
discutem. Cris diz para Samuca que 
o plano está dando certo e que Vivi 
está enciumada com a aproxima-

ção dos dois. Junior vai atrás de Ca-
rol no orfanato para conversarem.

GÊNSIS
21h00, na RecordTV

O faraó se enfurece e ameaça Sarai 
e Abrão. Temendo o Deus de Abrão, 
o faraó decide libertá-los. Abrão e 
Sarai deixam o palácio com muitas 
riquezas. O general Bakari se desen-
tende com Massá. Adália questiona 
Lúcifer, mas recebe uma resposta 
inesperada. A caravana de Abrão 
deixa o Egito.

IMPÉRIO
21h20, na Rede Globo
José Alfredo discute com Cristina. 
Orville vai para o mesmo presídio 
que Elivaldo. Maria Marta se sur-
preende ao saber que a sala de José 
Alfredo está trancada. Maria Clara 
mostra para o pai a nova coleção 
de joias. Merival fi ca incomodado 
com a presença de Maria Marta na 
reunião da empresa. Marisa tenta 
descobrir com Valquíria o que ela 
sabe sobre Maria Marta e Merival. 
Cláudio vai à casa de Téo. José 
Alfredo decide marcar uma reunião 
com os pais de Enrico. Maria Isis 
se entristece quando José Alfredo 
desmarca o encontro. Cláudio chega 
em casa e é carinhoso com Beatriz. 
Cora reclama de Cristina ter deixado 
Victor na casa de Xana. Cristina vai 
até a empresa de José Alfredo e ele 
se enfurece ao vê-la novamente.

Por Flávio Ricco
Colaboração:  José Carlos Nery

ÁRIES. 
O dia pode começar 
com a sensação de 

frustrações com amigos, pessimis-
mo, baixo-astral e falta de energia. 
Caso esteja pensando em ganhar 
uns quilinhos a mais e fi car mais 
saudável, este é o momento ideal.

TOURO. 
Um sentimento de 
insegurança pode bater 
forte. Sua confi ança e 

seu otimismo podem fi car aba-
lados após a perda de algo que 
conquistou com muito esforço. 
Cuidado com o ciúme.

GÊMEOS. 
Chance de acontecer 
muita discussão e frus-
tações no dia de hoje. 

Por outro lado, seu signo deve 
fi car bem expansivo e animado 
pra expressar o que sente e pen-
sa. No amor, mais diálogo.

CÂNCER. 
Mudanças relaciona-
das a dinheiro podem 
surgir, mas você tende 

a resistir. Cuidado para não gastar 
seu dinheiro com coisas inúteis. 
No amor, vai querer estabilidade e 
deve fi cara mais seletivo. 

LEÃO. 
Os astros podem trazer 
seriedade, introspec-

ção e melancolia. A vaidade está 
em alta e pode dar mais atenção 
à aparência o que vai gerar 
muitas curtidas nas suas redes 
sociais. Pode surgir o crush ideal.

VIRGEM. 
As responsabilidades e 
os aborrecimentos acu-
mulados no trabalho 

podem diminuir sua energia e te 
causar mal-estar. Bom momento 
para refl etir sobre a vida e rever 
coisas que não estão dando certo.

LIBRA. 
Tendência a cair na 
sofrência hoje por 
causa de frustrações 

com as pessoas mais especiais 
da sua vida. Os astros indicam 
que agora é um bom momento 
para iniciar algum curso novo. 

ESCORPIÃO. 
Hoje você tende a se 
fechar no seu mundo 
e guardar as emoções. 

No trabalho, pode fi car mais 
popular e conhecer muita gente, 
porém há risco de receber críticas 
e enfrentar problemas. 

SAGITÁRIO. 
Os astros sinalizam um 
clima de abatimento e 

ansiedade. A mente corre o risco 
de fi car lotada de pensamentos 
não muito positivos e isso lhe 
trazer difi culdade de se comuni-
car.  Cuidado com a sinceridade.

CAPRICÓRNIO. 
No momento o melhor 
é reconhecer seus 
limites, reavaliar suas 

atitudes e valores para ter paz de 
espírito. Ao longo do dia você con-
ta com as vibes positivas  e isso vai 
te deixar mais otimista e sociável 

AQUÁRIO. 
Medos, egoísmo e 
esgotamento tendem 
a diminuir seu humor e 

vitalidade no dia de hoje. Vai bater 
aquela vontade de fi car na sua. No 
trabalho, talvez sinta a necessida-
de de mudar suas parcerias.

PEIXES. 
Um sentimento de 
insegurança, tristeza e 
medo de assumir res-

ponsabilidades pode surgir e te 
fazer ser seu próprio inimigo. Seu 
estado emocional deve afetar 
seu trabalho e saúde.

Anuncie: 
11. 3729-6600 
publicidade@gazetasp.com.br
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EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. Processo nº 1004500-65.2017.8.26.0271. A MMª Juíza de Direito da 2ª Vara Cível do Foro 
de Itapevi/SP, Dra. Márcia Blanes, na forma da Lei, etc. Faz Saber a Rodrigo Mendes Pezutto, RG. 43.976.609-6, e CPF. 339.327.698-05, 
que HOUSZKA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA, ajuizou ação de Execução de Título para cobrança de R$ 12.659,43 
(Julho/2017), referente o Contrato de Compra e Venda firmado entre as partes, onde o réu deixou de pagar as parcelas vencidas entre 21 de 
agosto de 2016 e 21 de junho de 2017 do Lote nº 02, da quadra “H”, do loteamento Reserva Roselândia, conforme documentos anexados 
nos autos. Estando o réu em lugar ignorado, expede-se edital, para que em 3 dias, pague a dívida, custas e despesas processuais, além de 
honorários advocatícios, fixados em 10% a contar da citação. (Em caso de pagamento integral no prazo declinado, os honorários 
advocatícios poderão ser reduzidos pela metade) ou querendo, ofereça Embargos à Execução, em 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, 
sendo nomeado curador especial em caso de revelia (Art. 257 inciso IV do NCPC), presumindo-se verdadeiras as alegações de fato 
formuladas pelo autor (Art. 344 do NCPC). Será o presente edital, afixado e publicado na forma da Lei. Nada Mais. Dado e passado nesta 
cidade de Itapevi, aos 31 de março de 2021. 
 
Edital de Citação com Prazo de 20 dias. Processo nº 1085376- 35.2017.8.26.0100. A Dra. Juliana Pitelli da Guia, MMª Juíza de Direito da 
39ª Vara Cível do Foro Central da Capital/SP, Faz Saber a CAROLINE MATOS PEREIRA, RG. 42.935.420-4 e CPF. 427.991.908- 98, que 
FEBASP - ASSOCIAÇÃO CIVIL, MANTENEDORA DO CENTRO UNIVERSITÁRIO BELAS ARTES DE SÃO PAULO - SP, ajuizou ação 
Monitória para cobrança no valor de R$ 27.825,90 (Agosto/2017), relativos ao Contrato de Prestação de Serviços Educacionais firmado entre 
as partes em meados de 2012, no curso de Design de Moda oferecido pela Autora,onde a executada deixou de pagar as mensalidades 
vencidas nos meses de: Agosto à Dezembro do ano de 2013. Estando a executada em lugar ignorado, expede-se o edital, para que em 15 
dias, a fluir dos 20 dias supra, pague o débito (ficando isenta de custas processuais), acrescido de honorários advocatícios equivalentes a 5% 
do valor do débito (artigo 700, 701 e 702 do NCPC), ou ofereça embargos, sob pena de converter-se o mandado inicial em mandado 
executivo. No caso de revelia, será nomeado curador especial. Será o presente edital, afixado e publicado na forma da Lei. 
 
Edital de Citação com prazo de 20 dias - Processo nº 1100288-32.2020.8.26.0100. O Dr. Regis de Castilho Barbosa Filho, Juíz de Direito 
da 41ª Vara Cível do Foro Central Comarca da Capital/SP. Faz saber a todos quantos o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem, 
em especial as condôminos do EDIFÍCIO AMICI DELLA VITA, sito à Rua Baguassu, nº151, Bairro Vila Regente Feijó, CEP 03.344-015, São 
Paulo/SP, 3ºs interessados que EDIFICIO AMICI DELLA VITA, ajuizou a presente ação tendo em vista a comprovação de que o mandato 
do atual síndico o Sr. MANOEL OLIVEIRA CAMPOS do condomínio autor irá se encerrar em 30 de outubro de 2020, com lastro no artigo 49 
do Código Civil, em razão da impossibilidade momentânea de convocação e eleição de novo síndico por decorrência da pandemia da Covid-
19, foi autorizado a prorrogação, até 31/01/2021, do mandato do síndico e corpo diretivo em exercício, conforme ata de eleição acostada aos 
autos. Estando em termos, expediu-se o presente edital de CITAÇÃO, para que no prazo de 15 dias úteis, após fluir o prazo de 20 dias 
supra, os interessados para porventura se manifestarem, nos termos do artigo 721 do CPC. Será o presente edital, afixado e publicado na 
forma da Lei. Nada Mais. 
 
Edital de Citação com Prazo de 20 dias. Processo nº 1043879-70.2019.8.26.0100. A Dra. Daniela Dejuste de Paula, MMª Juíza de Direito 
da 30ª Vara Cível do Foro Central da Capital/SP. Faz Saber a LATIN AMERICA LOGÍSTICA LTDA, CNPJ. 02.723.299/0001-38, que 
PLANETA CARGAS E ENCOMENDAS EIRELI, CNPJ. 05.131.944/0001-11, e PLANETA CARGAS E ENCOMENDAS LTDA, CNPJ. 
09.093.293/0001-73, ajuizaram ação de Execução de Título para cobrança de R$ 62.430,91 (Maio/2019), referente Contrato de Prestação 
de Serviços de Transporte firmado entre as partes, onde o executado deixou de efetuar o devido pagamento, conforme documentos 
anexados nos autos. Estando o executado em lugar ignorado, expede-se edital, para que em 3 dias, paguem a dívida, custas e despesas 
processuais, além de honorários advocatícios, fixados em 10% a contar da citação. (Em caso de pagamento integral no prazo declinado, os 
honorários advocatícios poderão ser reduzidos pela metade) ou querendo, ofereça Embargos à Execução, em 15 dias, a fluir após os 20 dias 
supra, sendo nomeado curador especial em caso de revelia (Art. 257 inciso IV do NCPC), presumindo-se verdadeiras as alegações de fato 
formuladas pelos autores (Art. 344 do NCPC). Será o presente edital, afixado e publicado na forma da Lei. Nada Mais. Dado e passado nesta 
cidade de São Paulo, 14 de abril de 2021. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. Processo nº 0003441-48.2021.8.26.0100. A MMª Juíza de Direito da 38ª Vara Cível do 
Foro Central/SP, Dra. Carolina de Figueiredo Dorlhiac Nogueira, na forma da Lei, etc. Faz Saber a ASSOCIAÇÃO FRUTOS DA TERRA 
BRASIL-AFTB, CNPJ. 08.911.478/0001-85, e CENTRO DE SOLIDARIEDADE HABITACIONAL - CENSOHAB, CNPJ. 09.260.541/0001-
23, nas pessoas de seus representantes legais, que HELEN LACERDA FARIAS, RG. 44.467.605 e CPF. 222.483.718-61, ajuizou ação de 
Rescisão Contratual em fase de Cumprimento de Sentença, ora julgada procedente e condenou os executados ao pagamento de R$ 
29.038,11, atualizado até (Fevereiro/2021), e demais cominações legais, nos termos do artigo 513 § 2º, inciso IV, do NCPC. Estando os 
executados em local ignorado, expede-se edital de intimação, para que no prazo de 15 dias úteis, a fluir os 20 dias supra, paguem o débito, 
sob pena de execução coativa (Cumprimento de Sentença) e pena de multa de 10% e também honorários em fase de Cumprimento de 
Sentença (CPC 523, § 1º), onde os executados poderão apresentar impugnação no prazo de 15 dias, a contar do decurso de prazo para o 
pagamento voluntário da obrigação, independentemente de penhora ou nova intimação (art. 525 do NCPC). Será o presente edital, afixado e 
publicado na forma da Lei. Nada Mais. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 12 de abril de 2021. 
 
 
 
 
 
 
 

EDITAL DE ASSEMBLEIA 
A Casa D’Italia Cultura Ítalo Brasileira, CNPJ 54.666.599/0001-26, com sede à Rua dos Bandeirantes, 
367, Campinas. SP, convoca todos os associados para se reunirem em AGE, a ser realizada no dia 6 
de maio, às 17h30 em primeira convocação com a presença mínima de 5% dos associados ou às 18h 
em segunda convocação com qualquer número de associados presentes em sua sede no endereço 
acima mencionado, para tratar e deliberar sobre a nomeação de Ítalo Borgia para a Diretoria 
Financeira da entidade. Luiz Carlos Rossini – Presidente. Campinas, 21 de abril de 2021. 

COMPANHIA METROPOLITANA DE 
HABITAÇÃO DE SÃO PAULO - COHAB-SP

CNPJ/MF Nº 60.850.575/0001-25 - NIRE Nº 3530005464-4

EXTRATO DA ATA DA 614ª
REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

REALIZADA EM  22 DE FEVEREIRO DE 2021
Aos vinte e dois dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte e um, às quinze horas, reuniu-se, por 
meio remoto, nos termos do Decreto Municipal n° 59.283, de 16 de março de 2020, o Conselho 
de Administração da Companhia Metropolitana de Habitação de São Paulo - COHAB-SP, por 
convocação de seu Presidente, o senhor Jorge Damião de Almeida, com a participação do senhor 
Presidente do Conselho, da senhora Vice-Presidente, Berenice Maria Giannella e dos Membros do 
Conselho, Edileusa de Aquino Vidal, Cláudia Regina Martins de Carvalho, Rogério Vieira Peixoto, 
Elisabete França, Renata Cunha Vianna, Edson Caram e Carlos Alberto da Silva. Participou também, 
o senhor Diretor Presidente da COHAB-SP, Alexsandro Peixe Campos. Secretária Designada: - Maria 
Amália Gonçalves Morais. PAUTA: - ALTERAÇÃO NA DIRETORIA DA COHAB-SP. Havendo 
número legal, o senhor Presidente do Conselho, Jorge Damião de Almeida iniciou os trabalhos, 
agradecendo a participação de todos e, em seguida, colocou em discussão a seguinte matéria da 
pauta: - Alteração na Diretoria da COHAB-SP. O senhor Presidente do Conselho, Jorge Damião 
de Almeida apresenta proposta para a eleição da senhora Jully Karylin de Carvalho Silva, para 
o cargo de Diretora Comercial da COHAB-SP, considerando que tal cargo está vago e responde 
atualmente pelo respectivo expediente, a senhora Diretora Administrativa da Companhia. Esclarece 
que os documentos da senhora Jully Karylin de Carvalho Silva foram analisados pelo Conselho 
Municipal de Administração Pública - COMAP, obtendo manifestação favorável. DELIBERAÇÃO:
- O Conselho de Administração delibera, à unanimidade, eleger para o cargo de Diretora Comercial
da COHAB-SP, a senhora Jully Karylin de Carvalho Silva, brasileira, divorciada, engenheira civil, 
portadora da Carteira de Identidade, RG n° 43.319.412-1 - SSP/SP, inscrita no CPF/MF sob o 
n° 361.926.318-32, residente e domiciliada nesta Capital, na Rua Frei Caneca, 333, apto. 74, no 
Bairro Consolação, CEP 01307-001. A senhora Diretora Comercial declara para os devidos fi ns, que 
não está incursa nas restrições que a impeça de exercer o cargo para qual foi eleita, inclusive no que 
diz respeito ao contido na Lei n° 13.303/16 e no Decreto Municipal n° 58.093/18 e tomará posse no 
dia 23 de fevereiro de 2021, em termo próprio, conforme as disposições estatutárias e legais, com 
mandato até 29 de dezembro de 2022, de forma a compatibilizar-se com o mandato dos demais 
diretores, com exceção do senhor Diretor de Participação, cujo mandato termina no dia 27 de janeiro 
de 2022. ENCERRAMENTO: - Nada mais havendo a tratar o senhor Presidente do Conselho de 
Administração determinou o encerramento da reunião, dela sendo lavrada a presente ata, que vai por 
todos assinada, e por mim, rubricada. São Paulo, 22 de fevereiro de 2021. Jorge Damião de Almeida 
Presidente do Conselho de Administração, Berenice Maria Giannella Vice-Presidente do Conselho 
de Administração, Cláudia Regina Martins de Carvalho Membro do Conselho de Administração, 
Edileusa de Aquino Vidal Membro do Conselho de Administração, Edson Caram Membro do 
Conselho de Administração, Rogério Vieira Peixoto Membro do Conselho de Administração, 
Carlos Alberto da Silva Membro do Conselho de Administração, Renata Cunha Vianna Membro 
do Conselho de Administração, Elisabete França Membro do Conselho de Administração, Maria 
Amália Gonçalves Morais Secretária Designada. Certifi co o registro sob o número 140.195/21-0 
Gisela Simiema Ceschin, Secretária Geral.

 
 
 
 
 

 

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO 20 (VINTE) DIAS. PROCESSO Nº 1008970-62.2019.8.26.0565. O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito da 3ª Vara Cível, do Foro de São Caetano do Sul, Estado de São Paulo, Dr(a). Sérgio Noboru Sakagawa, 
na forma da Lei, etc. FAZ SABER a DUOMO TECNOFORMA ESTAMPAGEM E CONFORMAÇÃO LTDA., CNPJ 
05.499.449/0001-60, com endereço à Rua Joao Ranieri, 222, Jardim Fatima, CEP 07177-120, Guarulhos - SP, 
que lhe foi proposta uma ação de Execução de Título Extrajudicial requerida por L´allegro Restaurante Ltda, 
alegando em síntese: que é credora do requerido na importância R$ 25.235,57, que a empresa Executada não 
cumpriu com suas obrigações e não efetuou o pagamento dos serviços prestados pela Exequente, gerando 
um débito que restou em aberto, conforme comprovam os títulos protestados . Encontrando-se o réu em 
lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta 
e para que, no prazo de 03 dias uteis, efetue o pagamento da quantia especificada na inicial, no valor de R$ 
(Quarenta e um mil trezentos e trinta e oito reais e cinquenta e quatro centavos), devidamente atualizada e 
efetue o pagamento de honorários advocatícios correspondentes a 10% do valor da causa, sendo que se 
efetivado o pagamento voluntário dentro do prazo de 03 dias úteis estes serão reduzidos pela metade, ou 
apresente embargos á execução no prazo de 15 dias, nos termos do artigo 914 e seguintes do CPC. Não sendo 
impugnada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. NADA MAIS. 
Dado e passado nesta cidade de São Caetano do Sul, aos 17 de fevereiro de 2021. 

Mesa Participações S.A. 
CNPJ/MF nº 16.653.213/0001-52 – Companhia Fechada

Edital de Convocação – Assembleia Geral Ordinária
O Conselho de Administração da Mesa Participações S.A. (“Companhia”), convoca os senhores acionistas a se reu-
nirem em Assembleia Geral Ordinária (“Assembleia”), a realizar-se de modo exclusivamente digital em 06/05/2021, 
às 10h00min., por meio de sistema eletrônico indicado no item 4 abaixo, que permitirá a participação e a votação à 
distância, mediante atuação remota, nos termos da Instrução Normativa nº 81/2020 do Departamento Nacional de 
Registro Empresarial e Integração (“IN DREI nº 81/2020”), 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 do Centro Empresarial Nações 
Unidas (CENU), Brooklin Paulista, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP: 04.578-910, para deliberar sobre 
as seguintes matérias constantes da ordem do dia: (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 independentes 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. 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 IN DREI nº 81/2020 e demais normas 
aplicáveis, estão à disposição dos acionistas na sede da Companhia. 2. Nos termos do artigo 126 da Lei das S.A. e da IN 
DREI nº 81/2020, 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 (um) ano, nos termos do artigo 126, § 1º da Lei das S.A. Em cumprimento ao disposto no artigo 654, § 1º e § 2º, 
da Lei nº 10.406/2002, a procuração deverá conter a indicação do lugar onde foi outorgada, a qualificação completa do 
outorgante e do outorgado, a data e o objetivo da outorga com a designação e a extensão dos poderes conferidos. 3. 
Solicitamos, nos termos da Seção VIII, do Anexo V, da IN DREI nº 81/2020, que os documentos necessários à participação na 
Assembleia, indicados no item 2 acima, sejam apresentados pelos acionistas em até 30 (trinta) minutos antes da abertura 
dos trabalhos da Assembleia, mediante protocolo digital por correio eletrônico, aos cuidados da Diretoria de Relações com 
Investidores, para o seguinte endereço: ri@mesapart.com.br. 4. Nos termos da IN DREI nº 81/2020, 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 09h30min. do dia 
06/05/2021, mediante envio de e-mail ao endereço ri@mesapart.com.br, para o qual também serão encaminhados os 
documentos de identificação e representação, conforme detalhado no item 2 deste Edital de Convocação. Sem prejuízo 
do disposto acima, constam do seguinte endereço eletrônico (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 IN DREI nº 81/2020, também assegurará: (i) a segurança, a confiabilidade 
e a transparência da Assembleia; (ii) o registro da presença dos acionistas e dos respectivos votos; (iii) a preservação do 
direito de participação a distância do acionista durante toda a Assembleia; (iv) o exercício do direito de voto a distância por 
parte do acionista, bem como o seu respectivo registro; (v) a possibilidade de visualização de documentos apresentados 
durante a Assembleia; (vi) a possibilidade de a mesa receber manifestações escritas dos acionistas; (vii) a gravação 
integral da assembleia; (viii) a participação de administradores, pessoas autorizadas a participar da Assembleia e pessoas 
cuja participação seja obrigatória; e (ix) a possibilidade de comunicação entre acionistas. São Paulo, 20 de abril de 2021. 
Edesio Alves Nunes Filho – Presidente do Conselho de Administração (20, 21 e 23/04/2021)

 

 

 

 
4ª vara Civel do Foro Regional de São Miguel Paulista/SP, Edital de INTIMAÇÃO do Executado 
quanto à PENHORA sobre valores BACEN-JUD Processo Digital nº 0010125.85.2018.8.26.0005 
Cumprimento de Sentença – Espécies de Titulos de Credito Exequente Kamal Nagib El Asi 
Executado Roberto Carneiro de Lima Edital de Intimação prazo de 20 dias O MM. Juiz de Direito da 
4ª Vara Cível do Foro Regional V - São Miguel Paulista Estado de São Paulo, Dra.Patricia Persicano 
Pires na forma da Lei,etc. Faz Saber aos que virem ou tomarem conhecimento do presente edital de 
INTIMAÇÃO do executado Roberto Carneiro de Lima, expedido com prazo de 20 dias, que por este 
Juizo e respectivo Cartório, processa-se o Cumprimento de Sentença que lhes move Kamal Nagib El 
Asi. Encontrando-se o executado em lugar incerto e não sabido, foi determinada sua Intimação por 
edital, da PENHORA realizada sobre as quantias bloqueadas pelo Sistema BACEN-JUD no valor de 
R$ 985,55, R$ 525,53, R$ 2.840,64 e R$ 109,71, por intermédio do qual fica intimado de seu inteiro 
teor para se o caso oferecer IMPUGNAÇÃO no prazo de 15 dias iniciando-se a contagem após o 
decurso do prazo de 20 dias deste edital. E para que chegue ao conhecimento de todos e para que 
no futuro ninguém possa alegar ignorância expediu-se o presente edital que será afixado e publicado 
na forma da lei.NADA MAIS e passado nesta cidade de São Paulo aos 15 de Abril de 2021. 

 Edital de Intimação. Prazo 20 dias. Processo nº 1005223-97.2017.8.26.0008. O Dr. Luis Fernando 
Nardelli, Juiz de Direito da 3ª Vara Cível do Foro Regional do Tatuapé/SP, Faz Saber a Ivana 
Rodrigues Siqueira Santos (CPF: 060.149.858-59), que nos autos da Ação de Execução, ajuizada 
por Banco Bradesco S/A, em face de Jurandyr da Cruz Siqueira Santos Junior ME, e Jurandyr da 
Cruz Siqueira Santos Junior, procedeu-se a penhora sobre: Um prédio à Rua Rolando Mário 
Ramacciotti, com área construída de 62,00m2 medindo 5,00m de frente por 25,00m da frente aos 
fundos encerrando área total de 12500m2, objeto da matricula nº 71.193 -16º CRI/SP. Estando 
Ivana Rodrigues Siqueira Santos, na qualidade de cônjuge do coexecutado e coproprietária e 
estando em local ignorado, foi deferida a intimação da penhora por edital, para que em 15 dias, a 
fluir após os 20 dias supra, ofereça impugnação à penhora, na ausência dos quais prosseguirá o 
feito em seus ulteriores termos. Será o presente, afixado e publicado. SP, 23/02/21 

Gazeta de São Paulo – 21 e 23/04/2021

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1014535-78.2018.8.26.0100 O(A) 
MM. Juiz(a) de Direito da 17ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). 
FABIANA MARINI, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a MARCOS RODRIGUEZ HERMANO (CPF: 
326.992.118-77), que BRADESCO CARTÕES S/A, lhe ajuizou ação de Cobrança, de Procedimento 
Comum, para declarar rescindidos os contratos de empréstimos pactuados: Cartão de crédito/ 
compra - contrato n.º 4066559930498595; da bandeira: VISA, pelo inadimplemento do demandado, 
bem como condená- lo ao pagamento da quantia de R$ 77.574,79 (10/02/2018), atualização da 
última fatura, reconhecendo a aplicação de multa de 2%, já aplicada nos extratos, juros de 1% ao 
mês e correção monetária segundo índices oficiais (INPC). Encontrando-se o requerido em lugar 
incerto e não sabido, foi deferida a citação por edital, para que em 15 dias, a fluir após o prazo de 
20 dias supra, ofereça resposta, sob pena de presumirem-se como verdadeiros os fatos alegados. 
Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador 
especial Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado 
e passado nesta cidade de São Paulo, aos 24 de março de 2021. 

GAZETA DE SÃO PAULO – 21/04/2021 EDITAL DE CITAÇÃO. Processo Digital nº: 1000552-76.2019.8.26.0229. Classe – Assunto: Usucapião - Usucapião 
Extraordinária. Requerente: Antonio Fernando Hakme e outro. 2ª Vara Cível. EDITAL DE CITAÇÃO – PRAZO DE 30 DIAS, 
expedido nos autos da Ação de Usucapião, PROCESSO Nº 1000552-76.2019.8.26.0229. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª 
Vara Cível, do Foro de Hortolândia, Estado de São Paulo, Dr(a). CINTHIA ELIAS DE ALMEIDA, na forma da Lei, etc. FAZ 
SABER a(o) interessados e confinantes, ausentes, incertos e desconhecidos, bem como seus cônjuges e/ou sucessores, 
que Antonio Fernando Hakme e outro, ajuizou(ram) ação de USUCAPIÃO, visando o imóvel de Matrícula 20.261, Lote de 
terreno nº 179 do loteamento denominado Chácara Nova Boa Vista, situado no distrito de Hortolândia/SP, comarca de 
Sumaré/SP, alegando posse mansa e pacífica no prazo legal. Estando em termos, expede-se o presente edital para citação 
dos supramencionados para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a fluir após o prazo de 30 dias. Não sendo contestada a 
ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado 
e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Hortolândia, aos 16 de abril de 2021. 

“AVISO DE LICITAÇÃO” - CHAMADA PÚBLICA Nº 0002/2021 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. E – 2.142/2021 

Objeto: Contratação de empresa para o atendimento de 130 (cento e trinta) 
adolescentes e jovens de 15 (quinze) a 17 (dezessete) anos, em atividades 
de grupos e oficinas ligadas ao esporte, cultura, educação, e ao mundo 
do trabalho, fundamentado no Serviço de Convivência e Fortalecimento de 
Vínculos, priorizando usuários em situação de vulnerabilidade social, resi-
dentes na cidade de Embu Guaçu. Abertura dos envelopes: 24/05/2021 
às 11h30.  
Informações: A cópia completa do Edital Retificado poderá ser adquirida, 
através do endereço eletrônico www.embuguacu.sp.gov.br/licitacoes/,con-
tendo os dados cadastrais do interessado. 

Embu-Guaçu, 20 de abril de 2021. Alesxandro Silva Santos

PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU
ESTADO DE SÃO PAULO

“AVISO DE LICITAÇÃO” - CHAMADA PÚBLICA Nº 0003/2021 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. E – 2.143/2021 

Objeto: Contratação de empresa para a execução do Serviço de Acolhi-
mento Institucional para Crianças e Adolescentes, nas modalidades: Abrigo 
institucional, conforme Cronograma de Atividades a ser apresentado no 
Plano de Trabalho. Abertura dos envelopes: 24/05/2021 às 14h30.  
Informações: A cópia completa do Edital Retificado poderá ser adquirida, 
através do endereço eletrônico www.embuguacu.sp.gov.br/licitacoes/,con-
tendo os dados cadastrais do interessado 

Embu-Guaçu, 20 de abril de 2021 Alesxandro Silva Santos.

PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU
ESTADO DE SÃO PAULO

“AVISO DE LICITAÇÃO” - CHAMADA PÚBLICA Nº 0004/2021 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. E – 2.144/2021 

Objeto: Contratação de empresa para a execução do Serviço de Acolhi-
mento Institucional para adultos, com ou sem deficiência e em situação de 
risco pessoal e social ou vulnerabilidade em decorrência do uso de drogas, 
a situação de rua e desabrigo pelos mais variados motivos, que não apre-
sentem condições de autossustento. Abertura dos envelopes: 24/05/2021 
às 09h00.  
Informações: A cópia completa do Edital Retificado poderá ser adquirida, 
através do endereço eletrônico www.embuguacu.sp.gov.br/licitacoes/,con-
tendo os dados cadastrais do interessado 

Embu-Guaçu, 20 de abril de 2021. Alesxandro Silva Santos. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU
ESTADO DE SÃO PAULO

“AVISO DE LICITAÇÃO” - CHAMADA PÚBLICA Nº 0005/2021 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. E – 2.145/2021 

Objeto: Contratação de empresa para a execução do Serviço de Acolhi-
mento Institucional de 40 (quarenta) idosos, com 60 anos ou mais, de am-
bos os sexos,  independentes e ou e, ou com diversos graus de depen-
dência, com ou sem deficiência e em situação de risco pessoal e social 
ou vulnerabilidade em decorrência dos mais variados motivos, dentre eles 
a situação de rua e desabrigo por abandono, situações de violência, ne-
gligência, ausência de moradia e sem condições de autossustento, com 
vínculos familiares rompidos ou fragilizados, a fim de garantir proteção in-
tegral. Abertura dos envelopes: 24/05/2021 às 14h30.  Informações: A 
cópia completa do Edital Retificado poderá ser adquirida, através do en-
dereço eletrônico www.embuguacu.sp.gov.br/licitacoes/,contendo os dados 
cadastrais do interessado 

Embu-Guaçu, 20 de abril de 2021 Alesxandro Silva Santos.

PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU
ESTADO DE SÃO PAULO

“AVISO DE LICITAÇÃO” - CHAMADA PÚBLICA Nº 0001/2021 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. E – 2.132/2021 

Objeto: Contratação de empresa para o atendimento de 140 (cento e qua-
renta) crianças e adolescentes de 6 (seis) a 14 (quatorze) anos, em ativida-
des de grupos e oficinas ligadas ao esporte, cultura e educação, fundamen-
tado no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, priorizando 
usuários em situação de vulnerabilidade social, residentes na cidade de 
Embu Guaçu. Abertura dos envelopes: 24/05/2021 às 09h00.  
Informações: A cópia completa do Edital Retificado poderá ser adquirida, 
através do endereço eletrônico www.embuguacu.sp.gov.br/licitacoes/,con-
tendo os dados cadastrais do interessado. 

Embu-Guaçu, 20 de abril de 2021. Alesxandro Silva Santos. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU
ESTADO DE SÃO PAULO

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

PIRACICABA
PREFEITURA DO MUNÍCIPIO

                CHAMADA PÚBLICA

A Prefeitura do Município de Piracicaba/SP vem realizar:

CHAMADA PÚBLICA  Nº 01/2021  para aquisição de gêneros alimentícios 
(leite em pó) até o dia 25/05/2021  até as 09:00 hs, na Divisão de Alimentação 
e Nutrição, situada na Av. Dona Lídia, nº 493, bairro Vila Rezende, Piracicaba/
SP.

O Edital encontra-se publicado no endereço eletrônico: www.piracicaba.sp.
gov.br e a disposição na Divisão de Compras, sito a Rua Antônio Corrêa Bar-
bosa, 2233, 1º andar, no horário das 08:30h. às 16:30h. Fone (19) 3403-1020.

 Piracicaba, 20 de abril de 2021
JOÃO MARCOS THOMAZIELLO

Secretário Municipal de Educação

RETIFICAÇÃO DO AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRONICO Nº 003/2021 - PRO-
CESSO LICITATÓRIO Nº 041/2021 (RESUMIDO). Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA 
FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE TESTE RÁPIDO ANTÍGENO E SOROLOGIA 

PARA DETECÇÃO DE COVID19, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MU-
NICÍPIO DE ORIENTE - SP. Retifica a data de abertura das propostas e disputa de lances para as: 
14h30min do dia 04/05/2021. TIPO DE LICITAÇÃO: Menor Preço por item. O edital, seus anexos 
e a retificação encontram-se disponíveis no Depto de Licitação, no Paço Municipal, localizado na 
Rua Thomaz Martins Parra n.º 80 – Oriente (SP), de segunda a sexta-feira, das 08h às 17h ou 
através do telefone (0XX14) 3456-2043, de segunda a sexta-feira, no site WWW.oriente.sp.gov.br e 
http://201.62.67.134.5656/comprasedital/ ORIENTE/SP, 19 de abril de 2021. - GERALDO MATHEUS 
MORIS - Prefeito Municipal

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ORIENTE

AVISOS DE LICITAÇÃO
Processo nº 8840/21 – Pregão Presencial nº 15/21 – Contratação de pessoa jurídica para 
ministrar curso de culinária básica. 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 
10 de maio de 2021, onde ocorrerá o processamento do Pregão. Edital no site: 
www.franca.sp.gov.br 
Processo nº 7533/21 - Pregão Eletrônico nº 65/21 – Contratação de empresa especializada 
para prestação de serviços de castração/esterilização de cães e gatos. Recebimento das 
propostas dos lotes: até às 8h30 do dia 10 de maio de 2021 - Abertura das propostas dos lotes: a 
partir das 9h00 do dia 10 de maio de 2021 - Início da disputa de preços: a partir das 9h30 do dia 
10/05/21. Disponibilidade do Edital: a partir de 23/04/2021, no portal eletrônico: 
www.licitacoes-e.com.br
Franca, 20 de abril de 2021.

Marcelo Henrique do Nascimento
Presidente da Comissão Permanente de Licitações / Pregoeiro

MUNICÍPIO DE FRANCA

HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO Nº 009/2021 - PROCESSO Nº 200.077/2021
OBJETO: Aquisição de tubo PEAD.
EMPRESA VENCEDORA: Lote 1: POLIERG INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. no 
valor global de R$ 66.259,60.  Lotes 2,3: Deserto.

Mogi das Cruzes, em 20 de abril de 2021
MARCELO VENDRAMINI DA SILVA - Diretor Geral

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

EXTRATO DE CONTRATO - QUINTO TERMO ADITIVO

Contrato: 029/2018 -Processo SAAE: 367/2018 - CP 01/18 - Con-
tratante: SAAE DE PORTO FELIZ Contratado: L.T.D. ENGENHA-
RIA LTDA - Objeto: Implantação de Sistema de Recuperação e 
Reuso de Águas de Lavagem, com Tratamento e Disposição Final 
do Lodo da ETA Central - Justificativa: Com fundamento no art. 
57, § 1º, Inc V c.c. Art 65, § 1º da Lei 8666/93 e cláusula décima 
sexta do Contrato 029/18, resolvem as partes alterar o valor ini-
cialmente acordado, acrescentando-se a esse a importância de 
R$ 101.782,08 para fins de atender a modificação de quantitati-
vos – Dotação Orçamentária: 4.4.90.51.00.00-17.512.0003.1.005 
- Mantem-se válidas e inalteradas as demais cláusulas e condi-
ções do Contrato que não venham a colidir com as do presente 
instrumento – DATA: 20/04/21.

Pça. Dr. José Sacramento e Silva, 50 - Centro - Porto Feliz/SP - Tel. (15) 3261-9600 
CNPJ: 45.479.391/0001-07 www.saaeportofeliz.sp.gov.br

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA  
E ESGOTO DE PORTO FELIZ

COMPANHIA METROPOLITANA DE 
HABITAÇÃO DE SÃO PAULO - COHAB-SP

CNPJ/MF Nº 60.850.575/0001-25 - NIRE Nº 3530005464-4

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
 São convocados os Acionistas da Companhia Metropolitana de Habitação de 
São Paulo - COHAB-SP, a reunirem-se em Assembleia Geral Ordinária, a realizar-se 
no dia 30 de abril de 2021, às quinze horas, no Gabinete da Presidência, na Rua São 
Bento nº 405 - 14º andar, nesta Capital, para deliberarem sobre a seguinte ordem 
do dia: - PAUTA: - 1 - Tomar as contas dos Administradores, examinar, discutir e 
votar as Demonstrações Financeiras relativas ao exercício fi ndo em 31/12/2020; 
2 - Alteração da composição do Conselho Fiscal da COHAB-SP; 3 - Alteração da 
composição do Conselho de Administração da COHAB-SP.

São Paulo, 19 de abril de 2021.
 Berenice Maria Giannella Alexsandro Peixe Campos
 Vice - Presidente do Conselho de Administração Diretor Presidente da COHAB-SP

AVISO DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA PÚBLICA 02/2021

OBJETO: Outorga de Concessão Onerosa de Direito Real de Uso de 
área comercial - Casa Centenária – café, cultura e convivência, loca-
lizada no loteamento Reserva Centenária, denominado Parque Muni-
cipal de Cultura, Esporte e Lazer “Carlos Enrique Dodson - Taene”, 
com base pela Lei Complementar nº 312, de 29 de janeiro de 2021 
- Nesta, conforme Termo de Referência e Croqui de Identificação 
anexo.
ENCERRAMENTO: 24/05/2021 às 14h00  DATA DE ABERTURA: 
24/05/2021 às 14h30Min.
O Edital completo e seus anexos poderão ser adquiridos pelos interes-
sados, no site da Prefeitura Municipal www.santabarbara.sp.gov.br.

Santa Bárbara d’Oeste, 20 de abril de 2021
RAFAEL PIOVEZAN - Prefeito Municipal

CESAR HENRIQUE BRUHN PIERRE - Secretário de Administração

MUNICÍPIO DE SANTA BÁRBARA D’OESTE
ESTADO DE SÃO PAULO

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

21/04
10 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte
arial
PROC: 1035757-50.2014.
valor total: R$ 50,00


          
            




                 


 


   
             
 





                 

  




                
 
                
                 
 


               



               

 
                     


               
               
           
  


                K-21/04

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1001629-41.2019.8.26.0126 O(A) MM. 
Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro de Caraguatatuba, Estado de São Paulo, Dr(a). MARTA 
ANDRÉA MATOS MARINHO, na forma da Lei, etc. FAZ SABER à GABRIELA RODRIGUES LOPES, 
RG nº 41.015.486-6 e do CPF/MF nº 349.912.728-82, que lhe foi proposta uma ação de Procedimento 
Comum por parte de SOCIEDADE EMPRESÁRIADE ENSINO SUPERIOR DO LITORAL NORTE 
LTDA, objetivando a quantia de R$ 4.678,48 (quatro mil, seiscentos e setenta e oito reais e quarenta e 
oito centavos), atualizado até o mês de Março de 2019, referente ao Contrato de Prestação de Serviços 
Educacionais, no Curso de ENFERMAGEM, onde recebeu o CA nº 141008-3, deixando de cumprir com 
os pagamentos dos meses de ABRIL, MAIO E JUNHO do ano letivo 2014. 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 contestação (art.335 CPC). Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel (art. 
344 CPC), caso em que será nomeado curador especial em caso de revelia (inc. IV do art.257 do CPC). 
Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado 
nesta cidade de Caraguatatuba, aos 28 de janeiro de 2021. 

Hidroservice Amazonia S/A - Agropecuária e Industrial
CNPJ/MF 05.054.358/0001-10

Edital de Convocação - Assembleia Geral Ordinária
Os acionistas da empresa HIDROSERVICE AMAZONIA S/A - AGROPECUÁRIA E INDUSTRIAL, ficam convocados a comparecerem na sede 
social da empresa, situada na Alameda Ribeirão Preto, nº 401, 1º andar, parte, Bela Vista, no dia 30 de abril de 2021, sala 104, às 09:00 horas, 
para reunirem-se em Assembleia Geral Ordinária, a fim de deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia: 1) Exame, discussão e votação das contas e 
demonstrações financeiras do exercício social findo em 31.12.2020. 2) Eleição do Conselho de Administração e Remuneração dos Administradores. 
3) Outros assuntos de interesse social. São Paulo, 14 abril de 2021.Henry Maksoud Neto - Presidente do Conselho de Administração.

4ª Vara Cível do Foro da Comarca de São Bernardo do Campo/SP
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 30 DIAS. PROCESSO Nº 1018946-04.2016.8.26.0564. O MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível,
do Foro de São Bernardo do Campo, Estado de São Paulo, Dra. Sergio Hideo Okabayashi, na forma da Lei, etc. Faz Saber a JOSÉ
PEDRO FERREIRA, CPF/MF 054.826.718-95, que BANCO BRADESCO S/A., lhe ajuizou ação de Execução de título extrajudicial
(Contratos Bancários), para a cobrança da quantia de R$54.172,22 (atualizado até setembro/2016), referente ao saldo devido
pelo instrumento particular de confissão de dívida e outras avenças sob o nº 2999.624, firmado em 04/07/2014, deixando de cumprir
com o pactuado, tornando-se inadimplente. Estando o mesmo em lugar ignorado, foi deferida a citação e intimação por edital, para
que em 03 dias, a fluir após os 30 dias supra, pague o valor mencionado, caso em que os honorários serão reduzidos pela metade;
sem pagamento, proceda-se a imediata penhora e avaliação de bens; com ou sem penhora, intime-se do prazo legal de 15 dias
para oposição de embargos; no mesmo prazo reconhecendo seu débito, o devedor poderá depositar 30% do montante do
principal e acessórios e, requerer pagamento do restante em 06 parcelas mensais com juros e correção monetária. Decorrido o prazo
para oferecimento de resposta (art. 231, inciso IV, NCPC), será nomeado curador especial ao executado (art. 257, IV e art. 72, inciso
II NCPC ), na ausência dos quais, prosseguirá o feito nos seus ulteriores termos. Será o presente edital, afixado e publicado na forma
da lei. São Bernardo do Campo, 27 de Março de 2018.

1ª Vara dos Registros Públicos do Foro Central Cível de São Paulo/SP
EDITAL DE CITAÇÃO. PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos autos da Ação de Usucapião, PROCESSO Nº 1099651-
28.2013.8.26.0100 (Usuc.1542). A Doutora Ana Claudia Dabus Guimarães e Souza, MM. Juíza de Direito da 1ª Vara de Registros
Públicos, do Foro Central Cível, da Comarca de SÃO PAULO, do Estado de São Paulo, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a Neli
Azar ou Neli Hazor, réus ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais interessados, bem como seus cônjuges, se casados forem,
herdeiros e/ou sucessores, que FLAVIO CASSINI SUANNES e NATASHA PEREIRA SUANNES ajuizaram ação de USUCAPIÃO,
visando a declaração de domínio do imóvel assim descrito, Box n.º 18, localizado no subsolo do Edifício Olímpia, situado à Rua Pimenta
Bueno n.º 65, no 10º Subdistrito Belenzinho, destinado à guarda de automóvel de passeio, com a área útil de 12,38 m2, a área
comum de 13,80 m2, área total de 26,18 m2, e a fração ideal no terreno de 0,285652%. - São Paulo - SP., contribuinte n.º
029.004.0176-3, alegando posse mansa e pacífica no prazo legal. Estando em termos, expede-se o presente edital para citação
dos supramencionados para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a fluir após o prazo de 20 dias úteis, contestem o feito.
Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital,
por extrato, afixado e publicado na forma da lei.

PRONTMED - TEcNOlOgia DE DaDOs EM saúDE s/a
CNPJ n° 01.595.059/0001-32 - NIRE n° 35.214.184.276

EDiTal DE cONVOcaÇÃO DE assEMBlEia gERal ORDiNÁRia
Prezados Acionistas, Ficam V. Sas. convocados a comparecerem à Assembleia Geral Ordinária que 
se realizará no dia 29 de abril de 2021, às 14:30 horas, de modo exclusivamente virtual, por meio 
de videoconferência, a fim de deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: (i) Tomar as contas dos 
administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras, relativas ao exercício social 
encerrado em 31.12.2020; e (ii) Deliberar sobre outros assuntos de interesse geral da Sociedade. 
Encontram-se anexas as demonstrações financeiras da Sociedade devidamente auditadas. Para 
recebimento do link para participação da AGO, necessário enviar e-mail, com, no mínimo, 48h de 
antecedência, para adm@prontmed.com. 

São Paulo, 15 de abril de 2021. lasse Koivisto - Diretor Presidente.

DocuSign Envelope ID: 4B30A64F-B24D-417B-B009-644AC25AA3DE
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EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 30 DIAS. PROCESSO Nº 0000246-88.2019.8.26.0435.O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara, 
do Foro de Pedreira, Estado de São Paulo, Dr(a). IOHANA FRIZZARINI EXPOSITO, na forma da Lei, etc. FAZ SABER que está em 
trâmite por este Juízo os autos da Incidente de Desconsideração de Personalidade Jurídica, processo nº 0000246-88.2019.8.26.0435, 
no qual figura como Exequente BANCO BRADESCO S/A e como Executada GABRIELA CASTELLO, tendo por objeto o 
recebimento da quantia de R$ 112.944,76 (cento e doze mil, novecentos e quarenta e quatro reais e setenta e seis centavos), referente 
a Cédula de Crédito Bancário – Empréstimo – Capital de Giro, de nº 351/ 134.327, firmada em 29 de Abril de 2016, por meio da qual o 
Exequente concedeu ao Executado um crédito no valor de R$ 110.000,00 (cento e dez mil reais), para ser resgatado em 36 (trinta e 
seis) parcelas, no valor de R$ 4.875,86(quatro mil, oitocentos e setenta e cinco reais e oitenta e seis centavos), vencendo-se a primeira 
no dia 12/07/2016, devendo os encargos contratuais pactuados serem debitados sempre no dia 05, mensalmente na Conta Limite da 
Executada. Ocorre que, nas datas de vencimento, conforme consta do incluso demonstrativo do débito, o Executada não 
disponibilizava na referida conta saldo suficiente para adimplir os encargos mensais pactuados. Sendo assim, a dívida venceu-se 
antecipadamente, tornando-a inadimplente, não obstante as várias cobranças efetuadas, restando assim o débito vencido; após 
esgotadas as formas amigáveis de ver recebido seu crédito, o Exequente ingressou a presente Ação, requerendo a citação da 
Executada para que o mesmo efetue o pagamento do débito no valor supra mencionado, devidamente corrigido, acrescido das 
cominações legais, sob pena de, não o fazendo, serem penhorados tantos bens quantos bastem para a garantia do débito. E por estar 
a Executada em lugar incerto e não sabido, determinou a MMª. Juíza sua citação por edital. E sendo assim, pelo presente, com o prazo 
de 30 (trinta) dias, fica GABRIELA CASTELLO para os atos e termos da Ação de Execução de Título Extrajudicial, devendo no prazo 
de 03 (três) dias, pagar a importância de 112.944,76 (cento e doze mil, novecentos e quarenta e quatro reais e setenta e seis centavos), 
acrescidos de juros e correção monetária que serão computados por ocasião do pagamento, e honorários advocatícios arbitrados em 
10% sobre o valor do débito corrigido, sob pena de penhora. CIENTIFICADA de que, ocorrendo o pagamento integral do débito dentro 
do prazo especificado, a verba honorária será reduzida pela metade. INTIMADA de que terá o prazo de 15 (quinze) dias, contados da 
juntada do mandado de citação aos autos para, querendo embargar a Execução, independentemente de penhora, depósito ou caução, 
CIENTIFICADA de que, no mesmo prazo, reconhecendo o crédito do Exequente e comprovando o depósito de 30% (trinta por cento) 
do valor em Execução, inclusive custas e honorários advocatícios, poderá a parte Executada requerer o pagamento do restante da 
dívida em até 06 (seis) parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e juros de 1% (um por cento) ao mês, não podendo, nesta 
hipótese, opor embargos à execução (art. 916 do CPC). Ficando ainda INTIMADA que em caso de revelia será nomeado curador 
especial (art. 257, IV, do CPC). E, para que chegue ao conhecimento de todos e de quem possa interessar e, no futuro não seja 
alegada ignorância. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade 
de Pedreira, aos 23 de março de 2021. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO – PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos autos da Ação de Usucapião, PROCESSO Nº 1001378-77.2014.8.26.0100 ( 
Usuc.49 ) A Doutora Ana Claudia Dabus Guimarães e Souza, MM. Juiza de Direito da 1ª Vara de Registros Públicos, do Foro Central Cível, 
da Comarca de SÃO PAULO, do Estado de São Paulo, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a, NILCE PIVA, NESTOR PAXI RAMOS, réus 
ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais interessados, bem como seus cônjuges, se casados forem, herdeiros e/ou sucessores, que 
CLEIDE ALVES BARBOSA e GILBERTO SOUZA ajuizou(ram) ação de USUCAPIÃO, visando a declaração de domínio do imóvel 
localizado na Rua Felisberto Freire , nº 213 – Vila Nova Cachoeirinha - Santana - São Paulo- SP., com área de 140,27m2., contribuinte 
municipal nº 305.041.0059-6- em área maior, alegando posse mansa e pacífica no prazo legal. Estando em termos, expede-se o presente 
edital para citação dos supramencionados para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a fluir após o prazo de 20 dias úteis, contestem 
o feito. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por 
extrato, afixado e publicado na forma da lei. São Paulo, 10 de março de 2021. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 30 DIAS. PROCESSO Nº 1005330-19.2020.8.26.0047. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 3ª Vara 
Cível, do Foro de Assis, Estado de São Paulo, Dr(a).ANDRE LUIZ DAMASCENO CASTRO LEITE, na forma da Lei, etc. FAZ SABER 
a(o) YINGXIANG HUANG - ME, CNPJ 24.148.800/0001-12, com endereço à Rua Glória de Goitá, 38, Guadalupe, CEP 53320-550, 
Olinda - PE, que lhe foi proposta uma ação de Monitória por parte de ENERGISA SUL SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 
S.A., alegando em síntese: A empresa requerente é concessionária de serviço público, de distribuição de energia elétrica, e prestou seus 
serviços em favor da requerida, fornecendo-lhe energia elétrica para a unidade consumidora 2005985, entretanto, apesar da requerente 
ter prestado seus serviços, a requerida deixou de efetuar o pagamento das respectivas faturas de consumo de energia elétrica, estando 
em débito perante a empresa requerente. Assim, é devido o valor atualizado de R$ 3.450,51 (três mil, quatrocentos e cinquenta reais e 
cinquenta e um centavos), sendo de rigor a sua condenação ao pagamento desses valores, vez que o direito da Requerente e a 
legitimidade do débito, estão devidamente comprovados, através do contrato pactuado entre as partes, acompanhadas das faturas de 
energia elétrica inadimplidas, e o demonstrativo de evolução do débito; constituindo, assim, documentos hábeis para o ajuizamento da 
AÇÃO MONITÓRIA, conforme dispõe o artigo 700 do Código de Processo Civil. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi 
determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o 
decurso do prazo do presente edital, apresente resposta. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será 
nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta 
cidade de Assis, aos 17 de março de 2021. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 30 DIAS. PROCESSO Nº 1011656-76.2017.8.26.0248. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 3ª Vara 
Cível, do Foro de Indaiatuba, Estado de São Paulo, Dr(a). THIAGO MENDES LEITE DO CANTO, na forma da Lei, etc. FAZ SABER 
a(o) ANDREA MARIA CARLOS RISSO, Brasileira, Micro-Empresária, RG 220876095, CPF 118.587.718-54, com endereço à Rua 
Lucimeire de Fatima Coleone, 44, Jardim Regina, CEP 13348-884, Indaiatuba - SP, que lhe foi proposta uma ação de Execução de 
Título Extrajudicial por parte de ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL, FUNDAMENTAL E MÉDIO CONQUISTA LTDA, alegando 
em síntese: o Exequente é credor dos executados a importância de R$11.511,20 (onze mil quinhentos e onze reais e vinte centavos), 
devidamente atualizado, acrescido de juros de mora e multa conforme planilha de cálculos anexa e Termo. Conquanto, 
insistentemente cobrado o executado não efetuou todo o pagamento da divida, não restando alternativa senão a execução forçada 
para cumprimento da obrigação. 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, o executado deverá ter ciência de que, nos termos do art.827, §1º, do Código de 
Processo Civil, em caso de pagamento integral no prazo declinado, os honorários advocatícios poderão ser reduzidos pela metade. 
Registre-se, também, a possibilidade de oferecimento de embargos à execução, distribuídos por dependência e instruídos com cópias 
das peças processuais relevantes, no prazo de 15 (quinze) dias, contados na forma do art.231, do Código de Processo Civil. 
Alternativamente, no lugar dos embargos, mediante o depósito de trinta por cento do valor total executado, poderá ser requerido o 
parcelamento do restante em até 6 (seis) parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e de juros de um por cento ao mês. 
Fica(m) o(s) executado(s) advertido(s) que a rejeição dos embargos, ou, ainda, inadimplemento das parcelas, poderá acarretar na 
elevação dos honorários advocatícios, multa em favor da parte, além de outras penalidades previstas em lei. Não sendo contestada a 
ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e 
publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Indaiatuba, aos 05 de abril de 2021. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0004496-31.2020.8.26.0565. 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 TRANSLABOR 
TRANSPORTES LTDA, CNPJ 09.504.437/0001-37, na pessoa de seu representante legal, que nos autos da ação supra ajuizada por 
PIRES DO RIO CIBRAÇO COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE FERRO E AÇO LTDA – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, CNPJ 
nº05.373.141/0004-16 na qual foi a ré condenado ao pagamento de R$174.839,11, (Outubro/2020), devidamente atualizado até a data do 
efetivo depósito e acrescido das demais cominações legais nos termos do artigo 513 §2º, inciso IV, do CPC. Estando a ré em local ignorado, 
expede-se edital de intimação, para que no prazo de 15 dias úteis, a fluir os 20 dias supra, pague o debito, ou apresente impugnação ao 
cumprimento da sentença, sob pena de execução coativa e pena de multa de 10% e honorários nesta fase, também de 10% (NCPC 523, § 
1º). penhora e avaliação de bens para satisfação do debito. 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 08 de abril de 2021. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1025853-58.2017.8.26.0564. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 6ª Vara Cível, 
do Foro de São Bernardo do Campo, Estado de São Paulo, Dr(a). Patricia Svartman Poyares Ribeiro, na forma da Lei, etc. FAZ SABER 
a(o) ADELSON MENDES DE SOUZA, Brasileiro, Casado, Gráfico, CPF 006.665.626-52, que lhe foi proposta uma ação de Execução de 
Título Extrajudicial por parte de JOSÉ LOPEZ Y LOPEZ e outro, alegando em síntese: cobrança de débitos relativos à locação do imóvel, 
apto.34 da rua Tietê, 1322, V.Vivaldi,SBCampo/SP. Encontrando-se o executado em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua 
CITAÇÃO, por EDITAL, para no prazo de 03 dias, pague o débito integral, caso em que os honorários serão reduzidos pela metade, ou 
efetuar o depósito equivalente a 30% e o restante em 6 parcelas mensais corrigidas, podendo no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso 
do prazo do presente edital, apresentar embargos. Não sendo embargada a ação, o executado será considerado revel, caso em que será 
nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta 
cidade de São Bernardo do Campo, aos 05 de março de 2021. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1005455-22.2019.8.26.0564. O Dr. RODRIGO GORGA CAMPOS, Juiz 
de Direito da 9ª Vara Cível do Foro da Comarca de São Bernardo do Campo/SP. Faz Saber a ADONIAS PEREIRA DE SOUSA, CPF nº 
838.322.463-04, que COMERCIAL CIBRADIS DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA. ajuizou-lhe ação de Execução de Título 
Extrajudicial para cobrança de R$3.842,35 (Fevereiro/19). referente débitos relativos as duplicatas 130349/001-1 e 130599/001-1. Estando o 
executado em lugar ignorado, expede-se edital, para que em 3 dias, pague a dívida, custas e despesas processuais, além de honorários 
advocatícios, fixados em 10% a contar da citação. (Em caso de pagamento integral no prazo declinado, os honorários advocatícios poderão 
ser reduzidos pela metade) ou querendo, oferecer Embargos à Execução, em 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, sendo nomeado curador 
especial em caso de revelia (art. 257, inciso IV, do CPC), presumindo-se verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor (Art. 344 do 
NCPC). Será o presente, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Bernardo do Campo, aos 
29 de março de 2021. 
 
 
 
 
 
 

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1000984-05.2018.8.26.0529. O(A) MM.
Juiz(a) de Direito da 1ª Vara Judicial, do Foro de Santana de Parnaíba, Estado de São Paulo, Dr(a).
Natália Assis Mascarenhas, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) DECIO ALFRED NETO, Brasileiro,
RG 9262286, CPF 039.573.548-38, que lhe foi proposta uma ação de Execução de Título Extrajudicial
por parte de Sociedade Educacional Bricor Ltda., alegando em síntese: que a exequente é credora da
importância líquida, certa e exigível de R$ 16.904,92 representadas pelos títulos executivos extrajudiciais
(notas promissórias 5831, 5832, 5833 e 5834, indicadas às fls. 2). Encontrando-se o réu em lugar
incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação
proposta e para que, no prazo de 3 dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital,
efetue o pagamento da dívida, custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios,
fixados em 10%. Em caso de pagamento integral no prazo declinado, os honorários advocatícios
poderão ser reduzidos pela metade. Registre-se, também, a possibilidade de oferecimento de embargos
à execução, distribuídos por dependência e instruídos com cópias das peças processuais relevantes,
no prazo de 15 (quinze) dias, contados na forma do art. 231, do Código de Processo Civil.
Alternativamente, no lugar dos embargos, mediante o depósito de trinta por cento do valor total
executado, poderá ser requerido o parcelamento do restante em até 6 (seis) parcelas mensais,
acrescidas de correção monetária e de juros de um por cento ao mês. Fica(m) o(s) executado(s)
advertido(s) que a rejeição dos embargos, ou, ainda, inadimplemento das parcelas, poderá acarretar
a elevação dos honorários advocatícios, multa em favor da parte, além de outras penalidades previstas
em lei. Não sendo contestada a ação, o(a) requerido(a) será considerado(a) 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 Santana de Parnaiba, aos 15 de abril de 2021.

3ª Vara Cível do Foro da Comarca de São Bernardo do Campo/SP
EDITAL DE CITAÇÃO. PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1009461-77.2016.8.26.0564. O MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível,
do Foro de São Bernardo do Campo, Estado de São Paulo, Dr. Rodrigo Faccio da Silveira, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a
INOVATTO CORRETORA DE SEGUROS LTDA. - ME, CNPJ 56.334.220/0001-06, através de seu representante legal e RICARDO
NUNES SILVA, CPF 180.339.748-93, que lhe foi proposta uma ação de Execução de Título Extrajudicial por parte de BANCO
BRADESCO S.A., alegando em síntese: a cobrança da quantia de R$ 64.474,64 (outubro/2018), que será atualizado até a data
do efetivo pagamento, correspondente ao saldo devido pela Cédula de Crédito Bancário - Conta Garantida Renovação Automática
- PJ sob o número 002.815.926, firmada em 31/07/2012. Encontrando-se o(s) réu(s) em lugar incerto e não sabido, foi determinada
a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 03 (três) dias, pagarem a dívida
no valor de R$ 64.474,64 (outubro/2018), que deverá ser atualizada até a data do efetivo pagamento, acrescida dos honorários
advocatícios da parte exequente arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado do débito, conforme pedido inicial.
Caso os executados efetuem o pagamento no prazo acima assinalado, os honorários advocatícios serão reduzidos pela metade
(art. 827, § 1º, do Código de Processo Civil). No prazo para embargos, reconhecendo o crédito do exequente e comprovando o
depósito de 30% (trinta por cento) do valor em execução, acrescido de custas e de honorários de advogado, os executados
poderão requerer autorização do Juízo para pagarem o restante do débito em até 6 (seis) parcelas mensais, corrigidas pela Tabela
Prática do Tribunal de Justiça e acrescidas de juros de 1% (um por cento) ao mês (art. 916 do Código de Processo Civil). Indeferida
a proposta, seguir-se-ão os atos executivos, mantido o depósito, que será convertido em penhora (art. 916, § 4º, do Código de
Processo Civil). O não pagamento de qualquer das parcelas acarretará a imposição de multa de 10% sobre o valor das prestações
não pagas, o vencimento das prestações subsequentes e o reinício dos atos executivos (art. 916, § 5º, do Código de Processo
Civil). A opção pelo parcelamento importa renúncia ao direito de opor embargos (art. 916, § 6º, do Código de Processo Civil). PRAZO
PARA EMBARGOS: 15 (quinze) dias, contados da juntada do mandado aos autos. Não sendo embargada a ação, o réu será
considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma
da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Bernardo do Campo, aos 04 de fevereiro de 2021.

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 30 DIAS. PROCESSO Nº 1003618-67.2020.8.26.0152 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 1ª 
Vara Civel do Foro de Cotia, Estado de São Paulo, Dr(a). Seung Chul Kim, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) Bruna 
Figueiredo de Almeida, Brasileira,CPF 573.906.448-18, solteira, maior, nascida em 05/12/2001, portanto com 19 anos de idade, 
demais dados de qualificação ignorados, filha do requerente e de Zilma Pires Figueiredo, tendo o seu último endereço conhecido, 
na Rua Frei Paulo, 24 - Jardim São Vicente, Cotia/SP, que lhe foi proposta uma ação de  Exoneração de Alimentos – Lei 
Especial Nº 5.478/68 por parte de   Joaquim Alves de Almeida, alegando em síntese: requer a exoneração de pensão 
alimentícia e condenação da mesma ao pagamento das custas e despesas processuais, assim como dos honorários 
advocatícios, sejam fixados sob o valor da causa R$ 14.817,84. 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.  

EDITAL DE CIENTIFICAÇÃO - PRAZO DE 20 (vinte) DIAS. PROCESSO Nº 1116517-72.2017.8.26.0100. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 
16ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Marco Antonio Barbosa de Freitas, na forma da Lei, etc. FAZ SABER 
VERA LUCIA MIKEVIS SOBREIRA, CPF 035.451.678-79, que nos autos da ação de Execução ajuizada por CONDOMÍNIO EDIFÍCIO 
PORTO PRINCIPE em face de DAYANNE MIKEVIS SOBREIRA objetivando a quantia de R$7.440,79 (Novembro/2017) conforme 
documento anexos aos autos, estando a coproprietária VERA LÚCIA MIKEVIS SOBREIRA em local ignorado, expede-se o presente edital 
para cientificação da PENHORA que recaiu sobre a parte que cabe ao executado do apartamento nº 14, localizado no 1º andar, do Edifício 
Porto Príncipe, Sito à Rua Vitorino Camilo, nº 620, Barra Funda, São PauloSP, registrado na matrícula nº 120.991, do 15º Cartório de 
Registro de Imóveis de São Paulo, a fim de que, querendo, se manifeste requerendo o que de direito em quinze dias. 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. 
 
Edital de citação com prazo de 30 dias Processo 1018872-82.2018.8.26.0562. O Dr. Dario Gayoso Júnior, Juiz de Direito da 8ª Vara 
Cível de Santos/SP.Faz Saber a LFC REIS LOGISTICS AGENCIAMENTO DE CARGAS EIRELI, CNPJ nº 20.447.122/0001-38 na 
pessoa de seu representante legal que NORASIA CONTAINER LINES LIMITED neste ato representada, por LIBRA SERVIÇOS DE 
NAVEGAÇÃO LTDA. ajuizou ação de cobrança pelo procedimento Ordinário objetivando a cobrança de R$121.184,89 (Agosto/18) 
referente débitos relativos ao contrato firmado pela partes para Transporte Marítimo container BMOU 404.104-1. Estando a ré em local 
ignorado, expediu-se o presente edital de CITAÇÃO, para que no prazo de 15 dias úteis, após fluir o prazo de 30 dias úteis supra, 
pague o debito devidamente atualizado e acrescido das demais cominações legais ou querendo ofereçam defesa, sob pena de 
presumirem-se como verdadeiros os fatos alegados na inicial. em caso de revelia, será nomeado curador especial (art. 257, IV.) Será o 
presente edital afixado e publicado na forma da lei. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1011600-37.2019.8.26.0292. O MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível, do 
Foro de Jacareí, Estado de São Paulo, Dr. Maurício Brisque Neiva, na forma da Lei, etc. Faz Saber a LEANDRO SILVA LARA (LSL 
TRANSP. E TERRAPL), CNPJ nº 20.950.591/0001-75, na pessoa de seu representante legal que por parte de RENOSUL 
RENOVADORA DE PNEUS S/A, foi ajuizada ação de Execução de Título Extrajudicial para cobrança de R$17.970,06 (Dezembro/19). 
referente débitos relativos as duplicatas anexas aos autos. Estando a executada em lugar ignorado, expede-se edital, para que em 3 dias, 
pague a dívida, custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios, fixados em 10% a contar da citação. (Em caso de 
pagamento integral no prazo declinado, os honorários advocatícios poderão ser reduzidos pela metade) ou querendo, oferecer Embargos à 
Execução, em 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, sendo nomeado curador especial em caso de revelia (art. 257, inciso IV, do CPC), 
presumindo-se verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor (Art. 344 do NCPC). Será o presente, afixado e publicado na forma 
da Lei. Jacareí, 07 de abril de 2.021. 
 

COMARCA DE SANTOS – ESTADO DE SÃO PAULO 
 

Edital de Citação com prazo de 20 dias úteis. Processo nº 1020190- 37.2017.8.26.0562. O Dr. Gustavo Antonio Pieroni Louzada, Juiz de 
Direito da 3ª Vara Cível de Santos/SP. Faz Saber a RAUL EDUARDO DA CUNHA BUENO, CELINA COIMBRA DA CUNHA BUENO, 
JORGE DA CUNHA BUENO, MARIA HELENA DE SOUZA QUEIROZ DA CUNHA BUENO, MARIA HELENA DA CUNHA BUENO, 
MARIA JOSÉ MARCOLINO DE SOUZA, WILSON MARCOLINO DE SOUZA E JOÃO MARCOLINO DE SOUZA que EDILSON LYRA 
MARTINEZ e KELLY ARIAS MARTINEZ ajuizaram-lhes ação de Adjudicação Compulsória tendo como objeto a outorga definitiva da 
escritura do apto. 62 do Edifício situado a Avenida Bartolomeu de Gusmão, nº 134, CEP 11030-500, Ponta da Praia, Santos/SP.. Estando os 
réus em local ignorado, expediu-se o presente edital de CITAÇÃO, para que no prazo de 15 dias úteis, após fluir o prazo de 20 dias úteis 
supra, querendo ofereçam defesa, nos artigos 344 e 355, II do NCPC, sob pena de presumirem-se como verdadeiros os fatos alegados na 
inicial. Em caso de revelia, será nomeado curador especial (artigo 257, IV). Será o edital afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. 
Dado e passado nesta cidade de Santos, aos 16 de abril de 2021. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 30 DIAS. PROCESSO Nº 0007680-32.2019.8.26.0564. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 7ª Vara Cível, 
do Foro de São Bernardo do Campo, Estado de São Paulo, Dr(a). FERNANDO DE OLIVEIRA DOMINGUES LADEIRA, na forma da Lei, 
etc. FAZ SABER a(o) APARECIDA LOPES COELHO, Brasileiro, CPF 990.890.768-91 e PAULO RAMOS DE OLIVEIRA, CPF 
495.633.788-49, sócios da empresa PRO SET COMÉRCIO E MONTAGEM DE PAINÉIS LTDA, que lhe foi proposta uma ação de 
Incidente de Desconsideração de Personalidade Jurídica por parte de CELOTE CENTRO LOGISTICO TEXTIL e outro, com o objetivo de 
incluir no pólo passivo da ação, como devedores solidários, os sócios da empresa executada. 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, nos termos do artigo 135 do Código de Processo Civil, os sócios supracitados se manifestem e 
requeiram as provas cabíveis. 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. São Bernardo do Campo, aos 09 de abril de 2021. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0159665-97.2010.8.26.0100. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 14ª Vara 
Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Clarissa Rodrigues Alves, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) MARCO 
AURÉLIO OLIVEIRA DA SILVA, RG 2061798811, CPF 390.833.900-63 que ALSA ORGANIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO S/C LTDA. 
ajuizou ação de Despejo por falta de pagamento referente débitos, relativos a locação do imóvel localizado Rua Augusta, 2690 –São Paulo 
/SP. valor da causa R$ 23.256,84 (Julho/2010). Estando o réu em local ignorado, expediu-se o presente edital de CITAÇÃO, para que no 
prazo de 15 dias úteis após fluir o prazo de 20 dias supra, pague o debito, devidamente atualizado e acrescido das demais cominações legais 
ou querendo ofereça defesa, nos termos dos artigos 344 e 355, II do NCPC, sendo que presumir-se-ão verdadeiros os fatos alegados na 
inicial. ficando advertido que será nomeado curador especial em caso de revelia nos termos do artigo 257, IV. Para conhecimento de todos é 
expedido o presente edital, que será afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 08 
de abril de 2021. 
 
D E C I S Ã O – E D I T A L - Processo nº: 1085449-36.2019.8.26.0100 - Classe – Assunto: Monitória - Locação de Móvel -Requerente: 
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.Requerido:BG INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA.e OUTROS.Vistos. Tendo em vista que já foram 
esgotados todos os meios hábeis para a localização da parte ré, defiro a citação editalícia requerida às fls. 279/280, servindo a presente 
decisão como edital. Este Juízo FAZ SABER a BG INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA., domiciliada em local incerto e não sabido, que lhe 
foi movida Ação MONITÓRIA por GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA, alegando em síntese ser credora da parte ré. Encontrando-se a parte 
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, para que pague o débito, ou embargue a ação, ficando isento de 
custas e honorários em caso de pagamento, sob pena de conversão de mandado inicial em título executivo. No silêncio, será nomeado 
curador especial. Será o presente edital, por extrato, publicado na forma da lei. O presente edital tem o prazo de 20 dias. São Paulo, 14 de 
abril de 2021. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1012327-98.2019.8.26.0161. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 4ª Vara Cível, 
do Foro de Diadema, Estado de São Paulo, Dr(a). Rafael Bragagnolo Takejima, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a todos quantos o 
presente edital virem ou dele conhecimento tiverem, 3ºs interessados, réus ausentes, incertos e/ou desconhecidos,seus herdeiros ou 
sucessores que ROSELI CESÁRIO DE MELO e SOLANGE ROSA DE MELLO ajuizaram ação de Usucapião em face de SUZANE 
NIEMEYER RODRIGUES, objetivando a declaração de domínio sobre o imóvel localizado na Rua Fernando Martinez Guebara, 107, 
Jardim Santa  Cândida, matrícula nº 64.661 do Oficial de Registro de Imóveis da Cidade de Diadema/SP. Imóvel esse cuja posse é mantida 
de forma mansa e pacifica há mais de 25 anos pelos autores. Estando em termos, expediu-se o presente edital de CITAÇÃO, para que no 
prazo de 15 dias úteis, após fluir o prazo de 20 dias supra, querendo ofereçam defesa, sob pena de presumirem-se como verdadeiros os 
fatos alegados na inicial nos termos dos artigos 344 e 355, II do NCPC.. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da 
lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Diadema, aos 29 de março de 2021. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 30 DIAS. PROCESSO Nº 1061894-16.2017.8.26.0114. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara Cível, 
do Foro de Campinas, Estado de São Paulo, Dr(a). Renato Siqueira De Pretto, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) HELIO MOREIRA 
FILHO, CPF 076.837.296-80, que lhe foi proposta uma ação de Monitória por parte de FEBASP ASSOCIAÇÃO CIVIL, alegando em 
síntese: que celebrou contrato de prestação de serviços educacionais, sendo a ré matriculada no curso de Artes visuais. No entanto, mesmo 
usufruindo das aulas, a ré não adimpliu os pagamentos, perfazendo um débito de R$15.274,57 . Encontrando-se os réus em lugar incerto e 
não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta, bem como intimados para, no prazo de 
15 dias, querendo, efetuar o pagamento da quantia devida ou opor embargos, acompanhando a ação em seus demais atos e termos, até 
final decisão, sob pena de converter-se o presente em mandado executivo, prosseguindo-se com a realização de penhora. Será o presente 
edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Campinas, aos 14 de abril de 2021. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0003677-69.2021.8.26.0562. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 7ª VARA CÍVEL, DO 
FORO DE SANTOS, ESTADO DE SÃO PAULO, Dr(a). SIMONE CURADO FERREIRA OLIVEIRA, na forma da Lei, etc. Edital de 
Intimação com Prazo de 20 dias úteis Processo 0003677- 69.2021.8.26.0562. Cumprimento de sentença (processo principal 1023067- 
47.2017.8.26.0562). A Dra. SIMONE CURADO FERREIRA OLIVEIRA, Juíza de Direito da 7ª Vara Cível do Foro da Comarca de 
Santos/SP. Faz Saber a VESSEL LINE DO BRASIL AGENCIAMENTO DE CARGA AEREA E MARITIMAINTERNACIONAL LTDA - 
EPP, CNPJ nº 20.682.020/0001-05, que nos autos da ação supra ajuizada por ZIM INTEGRATED SHIPPING SERVICES LTD 
representada por ZIM DO BRASIL LTDA . na qual foi a ré condenado ao pagamento de R$12.263,50 (Março/2021), devidamente atualizado 
até a data do efetivo depósito e acrescido das demais cominações legais nos termos do artigo 513 §2º, inciso IV, do CPC. Estando o réu em 
local ignorado, expede-se edital de intimação, para que no prazo de 15 dias úteis, a fluir os 20 dias supra, pague o debito, ou apresente 
impugnação ao cumprimento da sentença, sob pena de execução coativa e pena de multa de 10% e honorários nesta fase, também de 
10% (NCPC 523, § 1º). penhora e avaliação de bens para satisfação do debito. Será o presente edital afixado e publicado na forma da lei. 
 
 
 

America Net S.A.
CNPJ/ME nº 01.778.972/0001-74 - NIRE nº 3530056154-6

COMPANHIA FECHADA
Edital de Convocação para Assembleia Geral de Notistas da 1ª Emissão, 

para Distribuição Pública com Esforços Restritos de Distribuição de 
Notas Promissórias, em 33 (Trinta e Três) Séries, da America Net S.A.

AMERICA NET S.A. (“Emissora”) convoca os titulares das notas promissórias da 1ª (Primeira) Emissão, em 33 (Trinta e Três) Séries da Emissora 
(“Notistas” e “Notas Promissórias”, respectivamente) a reunirem-se em Assembleia dos Titulares das Notas Promissórias, nos termos da Cláusula 
Assembleia Geral de Titulares de Notas Promissórias da “Nota Promissória Comercial” celebrada em 23 de março de 2018 (“Cártula”) entre a 
Emissora e a Pentágono S.A. Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários (“Agente Fiduciário”), a ser realizada de forma exclusivamente digital, 
através do sistema eletrônico Zoom, com o link de acesso a ser encaminhado pela Emissora aos Notistas habilitados nos termos deste 
Edital, em primeira convocação, no dia 04 de maio de 2021, às 10:00 horas, conforme o §2º do Artigo 3º da Instrução da CVM 625, de 14 de 
maio de 2020 (“Instrução CVM 625”), sendo certo que será considerada como realizada na sede da Emissora, na cidade de Barueri, Estado de São 
Paulo, na Avenida Doutor Marcos Penteado de Ulhôa Rodrigues, nº 939, conjunto 502, Torre Jacarandá, Tamboré, CEP 06460-040 (“AGN”), a fim 
de deliberar sobre a seguinte Ordem do Dia: (i) aprovação da não configuração da hipótese de vencimento antecipado das Notas Promissórias, nos 
termos da Cláusula de “Vencimento Antecipado”, item “(vi)” da Cártula, e a concessão de prazo adicional ao previsto na Cláusula “Obrigações da 
Emissora e da Avalista”, item “(i)”, “(a)” da Cártula para apresentação, pela Emissora ao Agente Fiduciário, dos documentos e informações ali 
previstos, de modo que tais documentos possam ser apresentados até o dia 15 de maio de 2021; (ii) aprovação da não configuração da hipótese 
de vencimento antecipado das Notas Promissórias, nos termos da Cláusula de “Vencimento Antecipado”, item “(xix)” da Cártula, em razão de 
eventual desenquadramento do Índice Financeiro (conforme definido na Cártula) referente ao último período de verificação de 2020, quando vierem 
a ser apresentados os documentos mencionados no item (i) acima; (iii) anuência prévia para descumprimento do Índice Financeiro (conforme 
definido na Cártula) nas verificações a serem realizadas com relação aos períodos envolvendo o primeiro semestre de 2021 e o segundo semestre 
de 2021; (iv) concessão de prazo de 90 (noventa) dias contados da data de aprovação deste item para envio, pela Companhia ao Agente Fiduciário, 
das pendências documentais listadas no Anexo I deste Edital, disponível para consulta no site da Emissora (http://www.americanet.com.br/); e (v) a 
autorização para a Emissora, em conjunto com o Agente Fiduciário, pratique quaisquer atos e assine todos os documentos aplicáveis, de forma a 
refletir o teor das deliberações da AGN. Informações Gerais: A AGN será realizada de forma exclusivamente digital através do sistema eletrônico 
Zoom, com link de acesso a ser disponibilizado pela Emissora àqueles Notistas que enviarem para o endereço eletrônico juridico@americanet.com.br 
com cópia para o endereço eletrônico do Agente Fiduciário assembleias@pentagonotrustee.com.br, preferencialmente em até 2 (dois) dias antes 
da data de realização da AGN, na forma do disposto no artigo 4º, §1º, da Instrução CVM 625, os seguintes documentos: (i) Pessoa física: documento 
de identidade válido com foto do debenturista (Carteira de Identidade Registro Geral (RG), a Carteira Nacional de Habilitação (CNH), passaporte, 
carteiras de identidade expedidas pelos conselhos profissionais e carteiras funcionais expedidas pelos órgãos da Administração Pública, desde que 
contenham foto de seu titular; (ii) Pessoa jurídica: (a) último estatuto social ou contrato social consolidado, devidamente registrado na junta comercial 
competente; (b) documentos societários que comprovem a representação legal do Debenturista; e (c) documento de identidade válido com foto do 
representante legal; e (iii) Fundo de investimento: (a) último regulamento consolidado do fundo; (b) estatuto ou contrato social do seu administrador 
ou gestor, conforme o caso, observada a política de voto do fundo e documentos societários que comprovem os poderes de representação; e (c) 
documento de identidade válido com foto do representante legal. Caso qualquer um dos Notistas indicados nos itens (i) a (iii) acima venha a ser 
representado por procurador, além dos respectivos documentos indicados acima, deverá encaminhar procuração com poderes específicos para sua 
representação na AGN. Instrução de Voto a Distância: Os Notistas poderão exercer seu direito de voto de forma eletrônica por meio do 
preenchimento e envio, à Emissora e ao Agente Fiduciário nos correios eletrônicos juridico@americanet.com.br e assembleias@pentagonotrustee.
com.br, respectivamente, da instrução de voto a distância, conforme modelo de Instrução de Voto disponibilizado na mesma data da publicação 
deste Edital de Convocação pela Emissora em seu website https://americanet.com.br/ (“Instrução de Voto a Distância”). Para que a Instrução de 
Voto a Distância seja considerada válida, é imprescindível: (i) o preenchimento de todos os campos, incluindo a indicação do nome ou denominação 
social completa do Notista, se pessoa física, ou do gestor do fundo, se representante de fundo de investimentos, e o número do CPF ou CNPJ, bem 
como indicação de telefone e endereço de e-mail para eventuais contatos; (ii) a assinatura ao final da Instrução de Voto a Distância do Notista ou 
seu representante legal, conforme o caso, e nos termos da legislação vigente. As Instruções de Voto a Distância deverão ser assinadas, sendo 
aceitas as assinaturas através de plataforma digital, e deverão ser enviadas preferencialmente com até 2 (dois) dias de antecedência da data de 
realização da AGN, podendo ser encaminhada até o horário de início da assembleia, juntamente com os documentos listados no item 1 acima, aos 
cuidados da Emissora, para o e-mail juridico@americanet.com.br e ao Agente Fiduciário, para o e-mail assembleias@pentagonotrustee.com.br. 
Caso o Notista participe da AGN por meio da plataforma digital, de acordo com o item 1 acima, depois de ter enviado Instrução de Voto a Distância, 
poderá exercer seu voto diretamente na AGN e terá sua Instrução de Voto a Distância desconsiderada. A Emissora permanece à disposição para 
prestar esclarecimentos aos Notistas no que diz respeito a presente convocação e da AGN. Barueri, 16 de abril de 2021. America Net S.A.
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EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 30 DIAS. PROCESSO Nº 0000246-88.2019.8.26.0435.O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara, 
do Foro de Pedreira, Estado de São Paulo, Dr(a). IOHANA FRIZZARINI EXPOSITO, na forma da Lei, etc. FAZ SABER que está em 
trâmite por este Juízo os autos da Incidente de Desconsideração de Personalidade Jurídica, processo nº 0000246-88.2019.8.26.0435, 
no qual figura como Exequente BANCO BRADESCO S/A e como Executada GABRIELA CASTELLO, tendo por objeto o 
recebimento da quantia de R$ 112.944,76 (cento e doze mil, novecentos e quarenta e quatro reais e setenta e seis centavos), referente 
a Cédula de Crédito Bancário – Empréstimo – Capital de Giro, de nº 351/ 134.327, firmada em 29 de Abril de 2016, por meio da qual o 
Exequente concedeu ao Executado um crédito no valor de R$ 110.000,00 (cento e dez mil reais), para ser resgatado em 36 (trinta e 
seis) parcelas, no valor de R$ 4.875,86(quatro mil, oitocentos e setenta e cinco reais e oitenta e seis centavos), vencendo-se a primeira 
no dia 12/07/2016, devendo os encargos contratuais pactuados serem debitados sempre no dia 05, mensalmente na Conta Limite da 
Executada. Ocorre que, nas datas de vencimento, conforme consta do incluso demonstrativo do débito, o Executada não 
disponibilizava na referida conta saldo suficiente para adimplir os encargos mensais pactuados. Sendo assim, a dívida venceu-se 
antecipadamente, tornando-a inadimplente, não obstante as várias cobranças efetuadas, restando assim o débito vencido; após 
esgotadas as formas amigáveis de ver recebido seu crédito, o Exequente ingressou a presente Ação, requerendo a citação da 
Executada para que o mesmo efetue o pagamento do débito no valor supra mencionado, devidamente corrigido, acrescido das 
cominações legais, sob pena de, não o fazendo, serem penhorados tantos bens quantos bastem para a garantia do débito. E por estar 
a Executada em lugar incerto e não sabido, determinou a MMª. Juíza sua citação por edital. E sendo assim, pelo presente, com o prazo 
de 30 (trinta) dias, fica GABRIELA CASTELLO para os atos e termos da Ação de Execução de Título Extrajudicial, devendo no prazo 
de 03 (três) dias, pagar a importância de 112.944,76 (cento e doze mil, novecentos e quarenta e quatro reais e setenta e seis centavos), 
acrescidos de juros e correção monetária que serão computados por ocasião do pagamento, e honorários advocatícios arbitrados em 
10% sobre o valor do débito corrigido, sob pena de penhora. CIENTIFICADA de que, ocorrendo o pagamento integral do débito dentro 
do prazo especificado, a verba honorária será reduzida pela metade. INTIMADA de que terá o prazo de 15 (quinze) dias, contados da 
juntada do mandado de citação aos autos para, querendo embargar a Execução, independentemente de penhora, depósito ou caução, 
CIENTIFICADA de que, no mesmo prazo, reconhecendo o crédito do Exequente e comprovando o depósito de 30% (trinta por cento) 
do valor em Execução, inclusive custas e honorários advocatícios, poderá a parte Executada requerer o pagamento do restante da 
dívida em até 06 (seis) parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e juros de 1% (um por cento) ao mês, não podendo, nesta 
hipótese, opor embargos à execução (art. 916 do CPC). Ficando ainda INTIMADA que em caso de revelia será nomeado curador 
especial (art. 257, IV, do CPC). E, para que chegue ao conhecimento de todos e de quem possa interessar e, no futuro não seja 
alegada ignorância. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade 
de Pedreira, aos 23 de março de 2021. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO – PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos autos da Ação de Usucapião, PROCESSO Nº 1001378-77.2014.8.26.0100 ( 
Usuc.49 ) A Doutora Ana Claudia Dabus Guimarães e Souza, MM. Juiza de Direito da 1ª Vara de Registros Públicos, do Foro Central Cível, 
da Comarca de SÃO PAULO, do Estado de São Paulo, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a, NILCE PIVA, NESTOR PAXI RAMOS, réus 
ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais interessados, bem como seus cônjuges, se casados forem, herdeiros e/ou sucessores, que 
CLEIDE ALVES BARBOSA e GILBERTO SOUZA ajuizou(ram) ação de USUCAPIÃO, visando a declaração de domínio do imóvel 
localizado na Rua Felisberto Freire , nº 213 – Vila Nova Cachoeirinha - Santana - São Paulo- SP., com área de 140,27m2., contribuinte 
municipal nº 305.041.0059-6- em área maior, alegando posse mansa e pacífica no prazo legal. Estando em termos, expede-se o presente 
edital para citação dos supramencionados para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a fluir após o prazo de 20 dias úteis, contestem 
o feito. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por 
extrato, afixado e publicado na forma da lei. São Paulo, 10 de março de 2021. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 30 DIAS. PROCESSO Nº 1005330-19.2020.8.26.0047. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 3ª Vara 
Cível, do Foro de Assis, Estado de São Paulo, Dr(a).ANDRE LUIZ DAMASCENO CASTRO LEITE, na forma da Lei, etc. FAZ SABER 
a(o) YINGXIANG HUANG - ME, CNPJ 24.148.800/0001-12, com endereço à Rua Glória de Goitá, 38, Guadalupe, CEP 53320-550, 
Olinda - PE, que lhe foi proposta uma ação de Monitória por parte de ENERGISA SUL SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 
S.A., alegando em síntese: A empresa requerente é concessionária de serviço público, de distribuição de energia elétrica, e prestou seus 
serviços em favor da requerida, fornecendo-lhe energia elétrica para a unidade consumidora 2005985, entretanto, apesar da requerente 
ter prestado seus serviços, a requerida deixou de efetuar o pagamento das respectivas faturas de consumo de energia elétrica, estando 
em débito perante a empresa requerente. Assim, é devido o valor atualizado de R$ 3.450,51 (três mil, quatrocentos e cinquenta reais e 
cinquenta e um centavos), sendo de rigor a sua condenação ao pagamento desses valores, vez que o direito da Requerente e a 
legitimidade do débito, estão devidamente comprovados, através do contrato pactuado entre as partes, acompanhadas das faturas de 
energia elétrica inadimplidas, e o demonstrativo de evolução do débito; constituindo, assim, documentos hábeis para o ajuizamento da 
AÇÃO MONITÓRIA, conforme dispõe o artigo 700 do Código de Processo Civil. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi 
determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o 
decurso do prazo do presente edital, apresente resposta. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será 
nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta 
cidade de Assis, aos 17 de março de 2021. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 30 DIAS. PROCESSO Nº 1011656-76.2017.8.26.0248. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 3ª Vara 
Cível, do Foro de Indaiatuba, Estado de São Paulo, Dr(a). THIAGO MENDES LEITE DO CANTO, na forma da Lei, etc. FAZ SABER 
a(o) ANDREA MARIA CARLOS RISSO, Brasileira, Micro-Empresária, RG 220876095, CPF 118.587.718-54, com endereço à Rua 
Lucimeire de Fatima Coleone, 44, Jardim Regina, CEP 13348-884, Indaiatuba - SP, que lhe foi proposta uma ação de Execução de 
Título Extrajudicial por parte de ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL, FUNDAMENTAL E MÉDIO CONQUISTA LTDA, alegando 
em síntese: o Exequente é credor dos executados a importância de R$11.511,20 (onze mil quinhentos e onze reais e vinte centavos), 
devidamente atualizado, acrescido de juros de mora e multa conforme planilha de cálculos anexa e Termo. Conquanto, 
insistentemente cobrado o executado não efetuou todo o pagamento da divida, não restando alternativa senão a execução forçada 
para cumprimento da obrigação. 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, o executado deverá ter ciência de que, nos termos do art.827, §1º, do Código de 
Processo Civil, em caso de pagamento integral no prazo declinado, os honorários advocatícios poderão ser reduzidos pela metade. 
Registre-se, também, a possibilidade de oferecimento de embargos à execução, distribuídos por dependência e instruídos com cópias 
das peças processuais relevantes, no prazo de 15 (quinze) dias, contados na forma do art.231, do Código de Processo Civil. 
Alternativamente, no lugar dos embargos, mediante o depósito de trinta por cento do valor total executado, poderá ser requerido o 
parcelamento do restante em até 6 (seis) parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e de juros de um por cento ao mês. 
Fica(m) o(s) executado(s) advertido(s) que a rejeição dos embargos, ou, ainda, inadimplemento das parcelas, poderá acarretar na 
elevação dos honorários advocatícios, multa em favor da parte, além de outras penalidades previstas em lei. Não sendo contestada a 
ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e 
publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Indaiatuba, aos 05 de abril de 2021. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0004496-31.2020.8.26.0565. 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 TRANSLABOR 
TRANSPORTES LTDA, CNPJ 09.504.437/0001-37, na pessoa de seu representante legal, que nos autos da ação supra ajuizada por 
PIRES DO RIO CIBRAÇO COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE FERRO E AÇO LTDA – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, CNPJ 
nº05.373.141/0004-16 na qual foi a ré condenado ao pagamento de R$174.839,11, (Outubro/2020), devidamente atualizado até a data do 
efetivo depósito e acrescido das demais cominações legais nos termos do artigo 513 §2º, inciso IV, do CPC. Estando a ré em local ignorado, 
expede-se edital de intimação, para que no prazo de 15 dias úteis, a fluir os 20 dias supra, pague o debito, ou apresente impugnação ao 
cumprimento da sentença, sob pena de execução coativa e pena de multa de 10% e honorários nesta fase, também de 10% (NCPC 523, § 
1º). penhora e avaliação de bens para satisfação do debito. 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 08 de abril de 2021. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1025853-58.2017.8.26.0564. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 6ª Vara Cível, 
do Foro de São Bernardo do Campo, Estado de São Paulo, Dr(a). Patricia Svartman Poyares Ribeiro, na forma da Lei, etc. FAZ SABER 
a(o) ADELSON MENDES DE SOUZA, Brasileiro, Casado, Gráfico, CPF 006.665.626-52, que lhe foi proposta uma ação de Execução de 
Título Extrajudicial por parte de JOSÉ LOPEZ Y LOPEZ e outro, alegando em síntese: cobrança de débitos relativos à locação do imóvel, 
apto.34 da rua Tietê, 1322, V.Vivaldi,SBCampo/SP. Encontrando-se o executado em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua 
CITAÇÃO, por EDITAL, para no prazo de 03 dias, pague o débito integral, caso em que os honorários serão reduzidos pela metade, ou 
efetuar o depósito equivalente a 30% e o restante em 6 parcelas mensais corrigidas, podendo no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso 
do prazo do presente edital, apresentar embargos. Não sendo embargada a ação, o executado será considerado revel, caso em que será 
nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta 
cidade de São Bernardo do Campo, aos 05 de março de 2021. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1005455-22.2019.8.26.0564. O Dr. RODRIGO GORGA CAMPOS, Juiz 
de Direito da 9ª Vara Cível do Foro da Comarca de São Bernardo do Campo/SP. Faz Saber a ADONIAS PEREIRA DE SOUSA, CPF nº 
838.322.463-04, que COMERCIAL CIBRADIS DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA. ajuizou-lhe ação de Execução de Título 
Extrajudicial para cobrança de R$3.842,35 (Fevereiro/19). referente débitos relativos as duplicatas 130349/001-1 e 130599/001-1. Estando o 
executado em lugar ignorado, expede-se edital, para que em 3 dias, pague a dívida, custas e despesas processuais, além de honorários 
advocatícios, fixados em 10% a contar da citação. (Em caso de pagamento integral no prazo declinado, os honorários advocatícios poderão 
ser reduzidos pela metade) ou querendo, oferecer Embargos à Execução, em 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, sendo nomeado curador 
especial em caso de revelia (art. 257, inciso IV, do CPC), presumindo-se verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor (Art. 344 do 
NCPC). Será o presente, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Bernardo do Campo, aos 
29 de março de 2021. 
 
 
 
 
 
 

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1000984-05.2018.8.26.0529. O(A) MM.
Juiz(a) de Direito da 1ª Vara Judicial, do Foro de Santana de Parnaíba, Estado de São Paulo, Dr(a).
Natália Assis Mascarenhas, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) DECIO ALFRED NETO, Brasileiro,
RG 9262286, CPF 039.573.548-38, que lhe foi proposta uma ação de Execução de Título Extrajudicial
por parte de Sociedade Educacional Bricor Ltda., alegando em síntese: que a exequente é credora da
importância líquida, certa e exigível de R$ 16.904,92 representadas pelos títulos executivos extrajudiciais
(notas promissórias 5831, 5832, 5833 e 5834, indicadas às fls. 2). Encontrando-se o réu em lugar
incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação
proposta e para que, no prazo de 3 dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital,
efetue o pagamento da dívida, custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios,
fixados em 10%. Em caso de pagamento integral no prazo declinado, os honorários advocatícios
poderão ser reduzidos pela metade. Registre-se, também, a possibilidade de oferecimento de embargos
à execução, distribuídos por dependência e instruídos com cópias das peças processuais relevantes,
no prazo de 15 (quinze) dias, contados na forma do art. 231, do Código de Processo Civil.
Alternativamente, no lugar dos embargos, mediante o depósito de trinta por cento do valor total
executado, poderá ser requerido o parcelamento do restante em até 6 (seis) parcelas mensais,
acrescidas de correção monetária e de juros de um por cento ao mês. Fica(m) o(s) executado(s)
advertido(s) que a rejeição dos embargos, ou, ainda, inadimplemento das parcelas, poderá acarretar
a elevação dos honorários advocatícios, multa em favor da parte, além de outras penalidades previstas
em lei. Não sendo contestada a ação, o(a) requerido(a) será considerado(a) 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 Santana de Parnaiba, aos 15 de abril de 2021.

3ª Vara Cível do Foro da Comarca de São Bernardo do Campo/SP
EDITAL DE CITAÇÃO. PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1009461-77.2016.8.26.0564. O MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível,
do Foro de São Bernardo do Campo, Estado de São Paulo, Dr. Rodrigo Faccio da Silveira, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a
INOVATTO CORRETORA DE SEGUROS LTDA. - ME, CNPJ 56.334.220/0001-06, através de seu representante legal e RICARDO
NUNES SILVA, CPF 180.339.748-93, que lhe foi proposta uma ação de Execução de Título Extrajudicial por parte de BANCO
BRADESCO S.A., alegando em síntese: a cobrança da quantia de R$ 64.474,64 (outubro/2018), que será atualizado até a data
do efetivo pagamento, correspondente ao saldo devido pela Cédula de Crédito Bancário - Conta Garantida Renovação Automática
- PJ sob o número 002.815.926, firmada em 31/07/2012. Encontrando-se o(s) réu(s) em lugar incerto e não sabido, foi determinada
a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 03 (três) dias, pagarem a dívida
no valor de R$ 64.474,64 (outubro/2018), que deverá ser atualizada até a data do efetivo pagamento, acrescida dos honorários
advocatícios da parte exequente arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado do débito, conforme pedido inicial.
Caso os executados efetuem o pagamento no prazo acima assinalado, os honorários advocatícios serão reduzidos pela metade
(art. 827, § 1º, do Código de Processo Civil). No prazo para embargos, reconhecendo o crédito do exequente e comprovando o
depósito de 30% (trinta por cento) do valor em execução, acrescido de custas e de honorários de advogado, os executados
poderão requerer autorização do Juízo para pagarem o restante do débito em até 6 (seis) parcelas mensais, corrigidas pela Tabela
Prática do Tribunal de Justiça e acrescidas de juros de 1% (um por cento) ao mês (art. 916 do Código de Processo Civil). Indeferida
a proposta, seguir-se-ão os atos executivos, mantido o depósito, que será convertido em penhora (art. 916, § 4º, do Código de
Processo Civil). O não pagamento de qualquer das parcelas acarretará a imposição de multa de 10% sobre o valor das prestações
não pagas, o vencimento das prestações subsequentes e o reinício dos atos executivos (art. 916, § 5º, do Código de Processo
Civil). A opção pelo parcelamento importa renúncia ao direito de opor embargos (art. 916, § 6º, do Código de Processo Civil). PRAZO
PARA EMBARGOS: 15 (quinze) dias, contados da juntada do mandado aos autos. Não sendo embargada a ação, o réu será
considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma
da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Bernardo do Campo, aos 04 de fevereiro de 2021.

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 30 DIAS. PROCESSO Nº 1003618-67.2020.8.26.0152 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 1ª 
Vara Civel do Foro de Cotia, Estado de São Paulo, Dr(a). Seung Chul Kim, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) Bruna 
Figueiredo de Almeida, Brasileira,CPF 573.906.448-18, solteira, maior, nascida em 05/12/2001, portanto com 19 anos de idade, 
demais dados de qualificação ignorados, filha do requerente e de Zilma Pires Figueiredo, tendo o seu último endereço conhecido, 
na Rua Frei Paulo, 24 - Jardim São Vicente, Cotia/SP, que lhe foi proposta uma ação de  Exoneração de Alimentos – Lei 
Especial Nº 5.478/68 por parte de   Joaquim Alves de Almeida, alegando em síntese: requer a exoneração de pensão 
alimentícia e condenação da mesma ao pagamento das custas e despesas processuais, assim como dos honorários 
advocatícios, sejam fixados sob o valor da causa R$ 14.817,84. 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.  

EDITAL DE CIENTIFICAÇÃO - PRAZO DE 20 (vinte) DIAS. PROCESSO Nº 1116517-72.2017.8.26.0100. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 
16ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Marco Antonio Barbosa de Freitas, na forma da Lei, etc. FAZ SABER 
VERA LUCIA MIKEVIS SOBREIRA, CPF 035.451.678-79, que nos autos da ação de Execução ajuizada por CONDOMÍNIO EDIFÍCIO 
PORTO PRINCIPE em face de DAYANNE MIKEVIS SOBREIRA objetivando a quantia de R$7.440,79 (Novembro/2017) conforme 
documento anexos aos autos, estando a coproprietária VERA LÚCIA MIKEVIS SOBREIRA em local ignorado, expede-se o presente edital 
para cientificação da PENHORA que recaiu sobre a parte que cabe ao executado do apartamento nº 14, localizado no 1º andar, do Edifício 
Porto Príncipe, Sito à Rua Vitorino Camilo, nº 620, Barra Funda, São PauloSP, registrado na matrícula nº 120.991, do 15º Cartório de 
Registro de Imóveis de São Paulo, a fim de que, querendo, se manifeste requerendo o que de direito em quinze dias. 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. 
 
Edital de citação com prazo de 30 dias Processo 1018872-82.2018.8.26.0562. O Dr. Dario Gayoso Júnior, Juiz de Direito da 8ª Vara 
Cível de Santos/SP.Faz Saber a LFC REIS LOGISTICS AGENCIAMENTO DE CARGAS EIRELI, CNPJ nº 20.447.122/0001-38 na 
pessoa de seu representante legal que NORASIA CONTAINER LINES LIMITED neste ato representada, por LIBRA SERVIÇOS DE 
NAVEGAÇÃO LTDA. ajuizou ação de cobrança pelo procedimento Ordinário objetivando a cobrança de R$121.184,89 (Agosto/18) 
referente débitos relativos ao contrato firmado pela partes para Transporte Marítimo container BMOU 404.104-1. Estando a ré em local 
ignorado, expediu-se o presente edital de CITAÇÃO, para que no prazo de 15 dias úteis, após fluir o prazo de 30 dias úteis supra, 
pague o debito devidamente atualizado e acrescido das demais cominações legais ou querendo ofereçam defesa, sob pena de 
presumirem-se como verdadeiros os fatos alegados na inicial. em caso de revelia, será nomeado curador especial (art. 257, IV.) Será o 
presente edital afixado e publicado na forma da lei. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1011600-37.2019.8.26.0292. O MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível, do 
Foro de Jacareí, Estado de São Paulo, Dr. Maurício Brisque Neiva, na forma da Lei, etc. Faz Saber a LEANDRO SILVA LARA (LSL 
TRANSP. E TERRAPL), CNPJ nº 20.950.591/0001-75, na pessoa de seu representante legal que por parte de RENOSUL 
RENOVADORA DE PNEUS S/A, foi ajuizada ação de Execução de Título Extrajudicial para cobrança de R$17.970,06 (Dezembro/19). 
referente débitos relativos as duplicatas anexas aos autos. Estando a executada em lugar ignorado, expede-se edital, para que em 3 dias, 
pague a dívida, custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios, fixados em 10% a contar da citação. (Em caso de 
pagamento integral no prazo declinado, os honorários advocatícios poderão ser reduzidos pela metade) ou querendo, oferecer Embargos à 
Execução, em 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, sendo nomeado curador especial em caso de revelia (art. 257, inciso IV, do CPC), 
presumindo-se verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor (Art. 344 do NCPC). Será o presente, afixado e publicado na forma 
da Lei. Jacareí, 07 de abril de 2.021. 
 

COMARCA DE SANTOS – ESTADO DE SÃO PAULO 
 

Edital de Citação com prazo de 20 dias úteis. Processo nº 1020190- 37.2017.8.26.0562. O Dr. Gustavo Antonio Pieroni Louzada, Juiz de 
Direito da 3ª Vara Cível de Santos/SP. Faz Saber a RAUL EDUARDO DA CUNHA BUENO, CELINA COIMBRA DA CUNHA BUENO, 
JORGE DA CUNHA BUENO, MARIA HELENA DE SOUZA QUEIROZ DA CUNHA BUENO, MARIA HELENA DA CUNHA BUENO, 
MARIA JOSÉ MARCOLINO DE SOUZA, WILSON MARCOLINO DE SOUZA E JOÃO MARCOLINO DE SOUZA que EDILSON LYRA 
MARTINEZ e KELLY ARIAS MARTINEZ ajuizaram-lhes ação de Adjudicação Compulsória tendo como objeto a outorga definitiva da 
escritura do apto. 62 do Edifício situado a Avenida Bartolomeu de Gusmão, nº 134, CEP 11030-500, Ponta da Praia, Santos/SP.. Estando os 
réus em local ignorado, expediu-se o presente edital de CITAÇÃO, para que no prazo de 15 dias úteis, após fluir o prazo de 20 dias úteis 
supra, querendo ofereçam defesa, nos artigos 344 e 355, II do NCPC, sob pena de presumirem-se como verdadeiros os fatos alegados na 
inicial. Em caso de revelia, será nomeado curador especial (artigo 257, IV). Será o edital afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. 
Dado e passado nesta cidade de Santos, aos 16 de abril de 2021. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 30 DIAS. PROCESSO Nº 0007680-32.2019.8.26.0564. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 7ª Vara Cível, 
do Foro de São Bernardo do Campo, Estado de São Paulo, Dr(a). FERNANDO DE OLIVEIRA DOMINGUES LADEIRA, na forma da Lei, 
etc. FAZ SABER a(o) APARECIDA LOPES COELHO, Brasileiro, CPF 990.890.768-91 e PAULO RAMOS DE OLIVEIRA, CPF 
495.633.788-49, sócios da empresa PRO SET COMÉRCIO E MONTAGEM DE PAINÉIS LTDA, que lhe foi proposta uma ação de 
Incidente de Desconsideração de Personalidade Jurídica por parte de CELOTE CENTRO LOGISTICO TEXTIL e outro, com o objetivo de 
incluir no pólo passivo da ação, como devedores solidários, os sócios da empresa executada. 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, nos termos do artigo 135 do Código de Processo Civil, os sócios supracitados se manifestem e 
requeiram as provas cabíveis. 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. São Bernardo do Campo, aos 09 de abril de 2021. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0159665-97.2010.8.26.0100. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 14ª Vara 
Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Clarissa Rodrigues Alves, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) MARCO 
AURÉLIO OLIVEIRA DA SILVA, RG 2061798811, CPF 390.833.900-63 que ALSA ORGANIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO S/C LTDA. 
ajuizou ação de Despejo por falta de pagamento referente débitos, relativos a locação do imóvel localizado Rua Augusta, 2690 –São Paulo 
/SP. valor da causa R$ 23.256,84 (Julho/2010). Estando o réu em local ignorado, expediu-se o presente edital de CITAÇÃO, para que no 
prazo de 15 dias úteis após fluir o prazo de 20 dias supra, pague o debito, devidamente atualizado e acrescido das demais cominações legais 
ou querendo ofereça defesa, nos termos dos artigos 344 e 355, II do NCPC, sendo que presumir-se-ão verdadeiros os fatos alegados na 
inicial. ficando advertido que será nomeado curador especial em caso de revelia nos termos do artigo 257, IV. Para conhecimento de todos é 
expedido o presente edital, que será afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 08 
de abril de 2021. 
 
D E C I S Ã O – E D I T A L - Processo nº: 1085449-36.2019.8.26.0100 - Classe – Assunto: Monitória - Locação de Móvel -Requerente: 
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.Requerido:BG INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA.e OUTROS.Vistos. Tendo em vista que já foram 
esgotados todos os meios hábeis para a localização da parte ré, defiro a citação editalícia requerida às fls. 279/280, servindo a presente 
decisão como edital. Este Juízo FAZ SABER a BG INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA., domiciliada em local incerto e não sabido, que lhe 
foi movida Ação MONITÓRIA por GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA, alegando em síntese ser credora da parte ré. Encontrando-se a parte 
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, para que pague o débito, ou embargue a ação, ficando isento de 
custas e honorários em caso de pagamento, sob pena de conversão de mandado inicial em título executivo. No silêncio, será nomeado 
curador especial. Será o presente edital, por extrato, publicado na forma da lei. O presente edital tem o prazo de 20 dias. São Paulo, 14 de 
abril de 2021. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1012327-98.2019.8.26.0161. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 4ª Vara Cível, 
do Foro de Diadema, Estado de São Paulo, Dr(a). Rafael Bragagnolo Takejima, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a todos quantos o 
presente edital virem ou dele conhecimento tiverem, 3ºs interessados, réus ausentes, incertos e/ou desconhecidos,seus herdeiros ou 
sucessores que ROSELI CESÁRIO DE MELO e SOLANGE ROSA DE MELLO ajuizaram ação de Usucapião em face de SUZANE 
NIEMEYER RODRIGUES, objetivando a declaração de domínio sobre o imóvel localizado na Rua Fernando Martinez Guebara, 107, 
Jardim Santa  Cândida, matrícula nº 64.661 do Oficial de Registro de Imóveis da Cidade de Diadema/SP. Imóvel esse cuja posse é mantida 
de forma mansa e pacifica há mais de 25 anos pelos autores. Estando em termos, expediu-se o presente edital de CITAÇÃO, para que no 
prazo de 15 dias úteis, após fluir o prazo de 20 dias supra, querendo ofereçam defesa, sob pena de presumirem-se como verdadeiros os 
fatos alegados na inicial nos termos dos artigos 344 e 355, II do NCPC.. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da 
lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Diadema, aos 29 de março de 2021. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 30 DIAS. PROCESSO Nº 1061894-16.2017.8.26.0114. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara Cível, 
do Foro de Campinas, Estado de São Paulo, Dr(a). Renato Siqueira De Pretto, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) HELIO MOREIRA 
FILHO, CPF 076.837.296-80, que lhe foi proposta uma ação de Monitória por parte de FEBASP ASSOCIAÇÃO CIVIL, alegando em 
síntese: que celebrou contrato de prestação de serviços educacionais, sendo a ré matriculada no curso de Artes visuais. No entanto, mesmo 
usufruindo das aulas, a ré não adimpliu os pagamentos, perfazendo um débito de R$15.274,57 . Encontrando-se os réus em lugar incerto e 
não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta, bem como intimados para, no prazo de 
15 dias, querendo, efetuar o pagamento da quantia devida ou opor embargos, acompanhando a ação em seus demais atos e termos, até 
final decisão, sob pena de converter-se o presente em mandado executivo, prosseguindo-se com a realização de penhora. Será o presente 
edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Campinas, aos 14 de abril de 2021. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0003677-69.2021.8.26.0562. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 7ª VARA CÍVEL, DO 
FORO DE SANTOS, ESTADO DE SÃO PAULO, Dr(a). SIMONE CURADO FERREIRA OLIVEIRA, na forma da Lei, etc. Edital de 
Intimação com Prazo de 20 dias úteis Processo 0003677- 69.2021.8.26.0562. Cumprimento de sentença (processo principal 1023067- 
47.2017.8.26.0562). A Dra. SIMONE CURADO FERREIRA OLIVEIRA, Juíza de Direito da 7ª Vara Cível do Foro da Comarca de 
Santos/SP. Faz Saber a VESSEL LINE DO BRASIL AGENCIAMENTO DE CARGA AEREA E MARITIMAINTERNACIONAL LTDA - 
EPP, CNPJ nº 20.682.020/0001-05, que nos autos da ação supra ajuizada por ZIM INTEGRATED SHIPPING SERVICES LTD 
representada por ZIM DO BRASIL LTDA . na qual foi a ré condenado ao pagamento de R$12.263,50 (Março/2021), devidamente atualizado 
até a data do efetivo depósito e acrescido das demais cominações legais nos termos do artigo 513 §2º, inciso IV, do CPC. Estando o réu em 
local ignorado, expede-se edital de intimação, para que no prazo de 15 dias úteis, a fluir os 20 dias supra, pague o debito, ou apresente 
impugnação ao cumprimento da sentença, sob pena de execução coativa e pena de multa de 10% e honorários nesta fase, também de 
10% (NCPC 523, § 1º). penhora e avaliação de bens para satisfação do debito. Será o presente edital afixado e publicado na forma da lei. 
 
 
 

America Net S.A.
CNPJ/ME nº 01.778.972/0001-74 - NIRE nº 3530056154-6

COMPANHIA FECHADA
Edital de Convocação para Assembleia Geral de Notistas da 1ª Emissão, 

para Distribuição Pública com Esforços Restritos de Distribuição de 
Notas Promissórias, em 33 (Trinta e Três) Séries, da America Net S.A.

AMERICA NET S.A. (“Emissora”) convoca os titulares das notas promissórias da 1ª (Primeira) Emissão, em 33 (Trinta e Três) Séries da Emissora 
(“Notistas” e “Notas Promissórias”, respectivamente) a reunirem-se em Assembleia dos Titulares das Notas Promissórias, nos termos da Cláusula 
Assembleia Geral de Titulares de Notas Promissórias da “Nota Promissória Comercial” celebrada em 23 de março de 2018 (“Cártula”) entre a 
Emissora e a Pentágono S.A. Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários (“Agente Fiduciário”), a ser realizada de forma exclusivamente digital, 
através do sistema eletrônico Zoom, com o link de acesso a ser encaminhado pela Emissora aos Notistas habilitados nos termos deste 
Edital, em primeira convocação, no dia 04 de maio de 2021, às 10:00 horas, conforme o §2º do Artigo 3º da Instrução da CVM 625, de 14 de 
maio de 2020 (“Instrução CVM 625”), sendo certo que será considerada como realizada na sede da Emissora, na cidade de Barueri, Estado de São 
Paulo, na Avenida Doutor Marcos Penteado de Ulhôa Rodrigues, nº 939, conjunto 502, Torre Jacarandá, Tamboré, CEP 06460-040 (“AGN”), a fim 
de deliberar sobre a seguinte Ordem do Dia: (i) aprovação da não configuração da hipótese de vencimento antecipado das Notas Promissórias, nos 
termos da Cláusula de “Vencimento Antecipado”, item “(vi)” da Cártula, e a concessão de prazo adicional ao previsto na Cláusula “Obrigações da 
Emissora e da Avalista”, item “(i)”, “(a)” da Cártula para apresentação, pela Emissora ao Agente Fiduciário, dos documentos e informações ali 
previstos, de modo que tais documentos possam ser apresentados até o dia 15 de maio de 2021; (ii) aprovação da não configuração da hipótese 
de vencimento antecipado das Notas Promissórias, nos termos da Cláusula de “Vencimento Antecipado”, item “(xix)” da Cártula, em razão de 
eventual desenquadramento do Índice Financeiro (conforme definido na Cártula) referente ao último período de verificação de 2020, quando vierem 
a ser apresentados os documentos mencionados no item (i) acima; (iii) anuência prévia para descumprimento do Índice Financeiro (conforme 
definido na Cártula) nas verificações a serem realizadas com relação aos períodos envolvendo o primeiro semestre de 2021 e o segundo semestre 
de 2021; (iv) concessão de prazo de 90 (noventa) dias contados da data de aprovação deste item para envio, pela Companhia ao Agente Fiduciário, 
das pendências documentais listadas no Anexo I deste Edital, disponível para consulta no site da Emissora (http://www.americanet.com.br/); e (v) a 
autorização para a Emissora, em conjunto com o Agente Fiduciário, pratique quaisquer atos e assine todos os documentos aplicáveis, de forma a 
refletir o teor das deliberações da AGN. Informações Gerais: A AGN será realizada de forma exclusivamente digital através do sistema eletrônico 
Zoom, com link de acesso a ser disponibilizado pela Emissora àqueles Notistas que enviarem para o endereço eletrônico juridico@americanet.com.br 
com cópia para o endereço eletrônico do Agente Fiduciário assembleias@pentagonotrustee.com.br, preferencialmente em até 2 (dois) dias antes 
da data de realização da AGN, na forma do disposto no artigo 4º, §1º, da Instrução CVM 625, os seguintes documentos: (i) Pessoa física: documento 
de identidade válido com foto do debenturista (Carteira de Identidade Registro Geral (RG), a Carteira Nacional de Habilitação (CNH), passaporte, 
carteiras de identidade expedidas pelos conselhos profissionais e carteiras funcionais expedidas pelos órgãos da Administração Pública, desde que 
contenham foto de seu titular; (ii) Pessoa jurídica: (a) último estatuto social ou contrato social consolidado, devidamente registrado na junta comercial 
competente; (b) documentos societários que comprovem a representação legal do Debenturista; e (c) documento de identidade válido com foto do 
representante legal; e (iii) Fundo de investimento: (a) último regulamento consolidado do fundo; (b) estatuto ou contrato social do seu administrador 
ou gestor, conforme o caso, observada a política de voto do fundo e documentos societários que comprovem os poderes de representação; e (c) 
documento de identidade válido com foto do representante legal. Caso qualquer um dos Notistas indicados nos itens (i) a (iii) acima venha a ser 
representado por procurador, além dos respectivos documentos indicados acima, deverá encaminhar procuração com poderes específicos para sua 
representação na AGN. Instrução de Voto a Distância: Os Notistas poderão exercer seu direito de voto de forma eletrônica por meio do 
preenchimento e envio, à Emissora e ao Agente Fiduciário nos correios eletrônicos juridico@americanet.com.br e assembleias@pentagonotrustee.
com.br, respectivamente, da instrução de voto a distância, conforme modelo de Instrução de Voto disponibilizado na mesma data da publicação 
deste Edital de Convocação pela Emissora em seu website https://americanet.com.br/ (“Instrução de Voto a Distância”). Para que a Instrução de 
Voto a Distância seja considerada válida, é imprescindível: (i) o preenchimento de todos os campos, incluindo a indicação do nome ou denominação 
social completa do Notista, se pessoa física, ou do gestor do fundo, se representante de fundo de investimentos, e o número do CPF ou CNPJ, bem 
como indicação de telefone e endereço de e-mail para eventuais contatos; (ii) a assinatura ao final da Instrução de Voto a Distância do Notista ou 
seu representante legal, conforme o caso, e nos termos da legislação vigente. As Instruções de Voto a Distância deverão ser assinadas, sendo 
aceitas as assinaturas através de plataforma digital, e deverão ser enviadas preferencialmente com até 2 (dois) dias de antecedência da data de 
realização da AGN, podendo ser encaminhada até o horário de início da assembleia, juntamente com os documentos listados no item 1 acima, aos 
cuidados da Emissora, para o e-mail juridico@americanet.com.br e ao Agente Fiduciário, para o e-mail assembleias@pentagonotrustee.com.br. 
Caso o Notista participe da AGN por meio da plataforma digital, de acordo com o item 1 acima, depois de ter enviado Instrução de Voto a Distância, 
poderá exercer seu voto diretamente na AGN e terá sua Instrução de Voto a Distância desconsiderada. A Emissora permanece à disposição para 
prestar esclarecimentos aos Notistas no que diz respeito a presente convocação e da AGN. Barueri, 16 de abril de 2021. America Net S.A.
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 A Com o início da chamada 
fase de transição, que liberou 
o funcionamento do comér-
cio em São Paulo no final de 
semana, a Abrasel (associa-
ção de restaurantes) enviou 
uma carta ao governador João 
Doria pedindo que seus esta-
belecimentos também pos-
sam reabrir imediatamente. 
Pela regra atual, a retomada 
do setor começa a partir de 
sábado (24).

A entidade também critica 
o horário determinado para 
o funcionamento, das 11h às 
19h. Diz que prejudica a ope-
ração de pizzarias que traba-
lham à noite.

Para o presidente da Abra-
sel-SP, Percival Maricato, o 

ideal seria abrir das 12h às 15h 
e das 19h às 22h.

A carta também pede li-
beração para atender até 40% 
da capacidade total dos es-
tabelecimentos, e não 25%, 
conforme determinado pelo 
governo. “A maioria dos res-
taurantes não vai abrir, por-
que tem mais prejuízo do que 
lucro com 25%”, diz Maricato.

Maricato diz que o setor 
estuda ir à Justiça se as soli-
citações não forem acatadas.

Procurado pela reporta-
gem, o governo de SP diz que 
mantém diálogo com a Abra-
sel. Também afirma que a car-
ta enviada pela entidade será 
avaliada pelo Centro de Con-
tingência do Coronavírus. (FP)

Donos de restaurantes 
pressionam Doria

 A O governo pretende des-
tinar até R$ 15 bilhões para 
ajudar micro e pequenas em-
presas afetadas pela retoma-
da da pandemia da Covid-19, 
anunciou o Ministério da 
Economia. A Pasta aguarda 
a aprovação de projeto que 
flexibiliza a Lei de Diretri-
zes Orçamentárias (LDO) de 
2021, que deveria ser vota-
da na terça-feira (20). Dos 
R$ 15 bilhões, R$ 10 bilhões 
iriam para o Benefício Emer-
gencial de Manutenção do 
Emprego e da Renda (BEm), 
que complementa a renda 
de empregados de empre-
sas que reduzem jornadas ou 
suspendem contratos de tra-
balho em função da pande-
mia. Os R$ 5 bilhões restantes 
iriam para o Programa Nacio-
nal de Apoio às Microempre-
sas e Empresas de Pequeno 

Porte (Pronampe), que finan-
cia pequenos negócios com 
juros baixos e regras simpli-
ficadas.

O projeto que altera a LDO 
de 2021 retira um dispositi-
vo que obrigaria o governo 
a compensar os dois progra-
mas temporários com corte 
de despesas em outras áreas 
ou com aumento de tributos 
e de outras fontes de receita.

As medidas de ajuda aos 
negócios de menor porte 
têm sido uma das reivindi-
cações dos setores mais atin-
gidos pela segunda onda da 
pandemia da Covid-19. 

Segundo pesquisa da As-
sociação Brasileira de Bares e 
Restaurantes (Abrasel), 91% 
das empresas do segmento 
não conseguiram pagar inte-
gralmente as folhas salariais 
em abril. (AB)

BEm e Pronampe 
receberão verba

NOTAS

 A Trabalhadores informais 
nascidos em julho começa-
ram a receber nesta terça 
(20) a nova rodada do auxílio 
emergencial. O benefício tem 
parcelas de R$ 150 a R$ 375, de-
pendendo da família.

O pagamento também 
será feito a inscritos no Cadas-
tro Único de Programas So-
ciais do Governo Federal (Ca-
dÚnico) nascidos no mesmo 
mês. O dinheiro será depo-
sitado nas contas poupança 
digitais e poderá ser movi-
mentado pelo aplicativo Cai-
xa Tem. Somente de duas a 
quatro semanas após o depó-
sito, o dinheiro poderá ser sa-
cado em espécie ou transferi-
do para uma conta corrente.

O saque da primeira par-
cela foi antecipado em 15 dias. 
O calendário de retiradas, que 

iria de 4 de maio a 4 de junho, 
passou para o período de 30 
de abril a 17 de maio.

Ao todo 45,6 milhões de 
brasileiros serão beneficiados 
pela nova rodada do auxílio 
emergencial. O calendário 
de pagamentos foi divulga-
do pelo governo no início do 
mês.

O auxílio será pago apenas 
a quem recebia o benefício 
em dezembro de 2020. Tam-
bém é necessário cumprir ou-
tros requisitos para ter direito 
à nova rodada.

Para os beneficiários do 
Bolsa Família, o pagamento 
ocorre de forma distinta. Os 
inscritos podem sacar o di-
nheiro nos dez últimos dias 
úteis de cada mês, com base 
no dígito final do Número de 
Inscrição Social (NIS). (AB)

Caixa paga auxílio a 
nascidos em julho

 D Ao todo 45,6 milhões de brasileiros serão beneficiados pela 
nova rodada do auxílio emergencial liberada pela Caixa

AGÊNCIA BRASIL

 D Em termos monetários, 
estima-se que o PIB do 

primeiro bimestre de 2021, 
em valores correntes, foi de 

R$ 1,367 trilhão
AGÊNCIA BRASIL

O Monitor do Produto Interno Bruto 
(PIB), medido pela Fundação Getulio 
Vargas (FGV), indica crescimento de 
1,4% na atividade econômica em feve-
reiro, em comparação a janeiro e de 

2,9% no trimestre móvel terminado em fevereiro, 
em comparação ao findo em novembro.

Na comparação interanual, a economia cresceu 
1,6% em fevereiro e 0,7% no trimestre móvel termi-
nado em fevereiro.

Segundo o coordenador do Monitor do PIB-FGV, 
Claudio Considera, o crescimento de 1,4% da econo-
mia em fevereiro em relação a janeiro mostra conti-
nuidade na recuperação da economia.

“Embora expressiva, essa taxa não é moti-
vo de euforia já que são taxas 
comparadas a meses sob forte 
impacto da recessão da pande-
mia. Por sua vez, a taxa intera-
nual de 1,6% em fevereiro foi 
obtida sobre um fevereiro de 
2020 já bastante desacelerado 

(crescimento zero frente a 2019 e de 0,3% em janei-
ro de 2020 com relação a 2019)”, disse, em nota.

De acordo com o pesquisador, dentre as três 
grandes atividades econômicas (agropecuária, in-
dústria e serviços), apenas a indústria apresentou 
pequena retração de 0,4% em fevereiro, enquanto 
os serviços cresceram 1,4% influenciado pelo de-
sempenho dos serviços de informação (5,3%) e in-
termediação financeira (7%).

Em termos monetários, estima-se que o PIB 
(soma dos bens e serviços produzidos no país) do 
primeiro bimestre de 2021, em valores correntes, foi 
de R$ 1,367 trilhão.

CONSUMO DAS FAMÍLIAS.
O consumo das famílias retraiu 3% no trimestre mó-
vel findo em fevereiro em comparação ao mesmo 
período do ano passado. “Apenas o consumo de pro-
dutos duráveis cresceu no trimestre e o consumo de 
serviços segue sendo o grande responsável pelo de-
sempenho ainda negativo do consumo das famílias”, 
informou a FGV. (AB)

FGV: aumento no PIB 
mostra que economia 
continua a crescer

Produto Interno 
Bruto (soma dos 
bens e serviços 
produzidos no 
país) do primeiro 
bimestre de 2021 
foi de R$ 1,367 
trilhão

Fique 
ligado  

 D Para a Justiça, o caso foi enquadrado como acidente de trabalho 
porque o profissional se contaminou durante o expediente

AGÊNCIA BRASIL

Morte por 
Covid-19 
rende 
indenização
JUSTIÇA. O TRT-3 reconheceu como 
acidente de trabalho a morte por 
Covid-19 de um motorista de caminhão

O TRT-3 (Tribunal Regio-
nal do Trabalho da 3ª 
Região), que atende Mi-
nas Gerais, reconheceu 
como acidente de tra-

balho a morte por Covid-19 de um 
motorista de caminhão. Com isso, 
a família da vítima terá direito à in-
denização por dano moral no valor 
de R$ 200 mil, além de pagamento 
de pensão à filha até que ela faça 24 
anos.

Na decisão, o juiz Luciano José de 
Oliveira, da Vara do Trabalho de Três 
Corações (MG), entendeu que o caso 
é enquadrado como acidente de tra-
balho porque a morte ocorreu após 
o profissional se contaminar durante 
as atividades da profissão.

Segundo os fatos descritos na 
ação, o trabalhador teve a confirma-
ção da contaminação por Covid-19 
no dia 15 de maio de 2020, enquanto 
estava em viagem a trabalho por or-
dem da empresa.

O motorista de caminhão saiu de 
Extrema (MG), no dia 6 de maio, com 
carga para Maceió (AL), onde este-
ve em 11 de maio, e, depois, seguiu 

com destino a Recife (PE). No dia 15 
de maio, ainda em Recife, começou 
a apresentar sintomas da doença. Lá, 
ele foi atendido e diagnosticada com 
coronavírus. Após complicações, fi-
cou internado. O motorista foi intu-
bado, extubado e faleceu depois.

Para o juiz, a empresa não con-
seguiu comprovar que a doença foi 
contraída em outro local, que não o 
de trabalho. 

Além disso, a viagem durante a 
pandemia já coloca o trabalhador 
em risco, tendo em conta que o ví-
rus está por todos os locais. Segun-
do o magistrado, ficou comprovado 
também que o caminhão era utili-
zado por terceiros, que o manobra-
vam nos pontos onde o motorista 
era obrigado a carregar e descarregar, 
sem que houvesse a descontamina-
ção da cabine.

Em sua defesa, a empresa infor-
mou que orientou todos os seus 
funcionários quanto à gravidade do 
coronavírus, alertando-os sobre os 
cuidados necessários e fornecendo 
os equipamentos de proteção indi-
vidual, por isso, o caso não se enqua-

draria em acidente de trabalho.
No entanto, o juiz deu razão à fa-

mília do motorista. Em sua decisão, 
Oliveira utilizou posicionamento do 
STF (Supremo Tribunal Federal) ao 
julgar a medida provisória 927/2020. 
Em julgamento sobre a MP, no dia 29 
de abril de 2020, a corte decidiu der-
rubar o artigo 29 da medida. Nele, 
afirma-se que os casos de contami-
nação por coronavírus não seriam 
considerados ocupacionais, ou seja, 
de acidente de trabalho, “exceto me-
diante comprovação de nexo causal”.

Para o juiz, a situação do trabalha-
dor se enquadra no Tema 932 do STF, 
ou seja, é possível sim afirmar que 
ele contraiu Covid por causa da pro-
fissão e, com isso, o caso seria ligado 
à ocupação, tratando-se de um aci-
dente de trabalho.

Além disso, o magistrado utili-
zou a teoria da responsabilização ob-
jetiva, que é quando o responsável 
assume o risco por eventuais com-
plicações que o trabalhador venha 
a sofrer, já que, neste caso, colocou 
o funcionário em viagem em plena 
pandemia. (FP)

Economia
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• 22/04/2021 a partir das 13h30 - Imóveis. • 22/04/2021 a partir das 15h - Imóveis. • 26/04/2021 
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Av. Engenheiro Luís Carlos Berrini, 105 - 4º andar - São Paulo/SP, 04571-010 | Tel.: (11) 3296-7555 
WWW.SOLD.COM.BR | Os bens serão vendidos no estado em que se encontram. 

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

11ª VARA CÍVEL DA CAPITAL – SP 
EDITAL DE PRAÇA JUDICIAL - VERSÃO RESUMIDA PARA PUBLICAÇÃO Art. 887, § 3º/CPC EDITAL DE PRAÇA JUDI-
CIAL ONLINE. Dora Plat - Leiloeira Oficial - JUCESP 744. 11ª VARA CÍVEL DO FORO CENTRAL DA COMARCA DA 
CAPITAL. Processo: nº 1057066-87.2015.8.26.0100. Executados: requerido(s) BARBARA FERON MORGADO ADRIANO, 
nos autos representada pelos seus genitores e coexecutados MARLENE MORGADO ADRIANO e LUIZ CARLOS ADRI-
ANO, a credora: CONDOMÍNIO EDIFÍCIO LUZIA PIVA, coproprietária: ESPÓLIO DE MARIA JOSÉ RODRIGUES DOS 
SANTOS, terceiro interessado: JAMIL RACHID - Apto c/ 63,98m² no Jardim América. Rua Alves Guimarães, nº 1.225, São 
Paulo/SP - Contribuinte nº 011.072.0122-5. Descrição completa na Matrícula nº 19.172 do 13º CRI de Capital/SP. Lance 
mínimo na 1ª praça: R$ 460.589,25 - Lance mínimo na 2ª praça: R$ 230.294,62 (50% do valor de avaliação nos termos do 
Agravo de Instrumento n° 2092976-31.2019.8.26.0000) (sujeitos à atualização). DATAS DAS PRAÇAS - 1ª Praça começa 
em 14/05/2021 às 11h30min, e termina em 19/05/2021 às 11h30min; 2ª Praça começa em 19/05/2021 às 11h31min, e 
termina em 08/06/2021 às 11h30min. Ficam os requerido(s) BARBARA FERON MORGADO ADRIANO, nos autos repre-
sentada pelos seus genitores e coexecutados MARLENE MORGADO ADRIANO e LUIZ CARLOS ADRIANO, a credora: 
CONDOMÍNIO EDIFÍCIO LUZIA PIVA, coproprietária: ESPÓLIO DE MARIA JOSÉ RODRIGUES DOS SANTOS, terceiro 
interessado: JAMIL RACHID, 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 
20/03/2018. 
 

PARA MAIS INFORMAÇÕES: 

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

Informações:
Tel: 11 3845-5599  ou www.milanleiloes.com.br 

Ronaldo Milan - Leiloeiro O�cial - Jucesp 266
@ milanleiloes
facebook.com/milanleiloes

twitter.com/milanleiloes

e outros comitentes

APROX. 60 VEÍCULOS RECUPERADOS DE FINANCIAMENTO E DE FROTA
D I A  2 2  D E  A B R I L  2 0 2 1  ( Q U I N T A - F E I R A )  À S  9 : 3 0 H .  L E I L Ã O  O N  L I N E  -  W W W . M I L A N L E I L O E S . C O M . B R

9BGJB7520KB201509 - 9BRBD3HE0J0378313 - 9BGRP69X0CG346885 - 93XFRKB9TBCA27420 - 9BWAB05Z6B4000091 - 93HGH8860KZ108104 - 
93YH5R2L6CJ156442 - 8A1LZBW2TEL716599 - 9BWAB45ZXB4067400 - KNAKU813DD5314545 - 935SUN6AYCB508009 - 93HGH8860KZ108093 - 
9BD341A5XKY601226 - 935FCKFVYBB512282 - 9BFZK03A89B025306 - 93HGH8860KZ108096 - 9BWAB45Z9B4074693 - 8A1LZBW2TEL789787 - 
SALLAAA14BA563356 - 93HGH8860KZ100002 - 9BFZF55A4E8032839 - 988226175HKB15821 - 9BWZZZ261TP01371 - 9BFZF54P5E8005915 - 
9BWAL45Z3H4003964 - SALNE22244A421262 - 9BD17103232184812 - 9BWMF07X0EP001270 - 9BFZK53A8DB446111 - 93YBSR7UHCJ956991 - 
9BWCA05Y75T120544 - 9BD17140A85005782 - 9BGRG48F0CG195813 - 9BD17170MB5668246 - JTEBY25J290070669 - 9bfzf55a3b8192982 - 
9BD135019F2272351 - 9BWAA05U9DT025924 - 8AP17202LB21804418 - 1C4GCB1L5YU502758 - 9BWAA05WX9T078043 - 9BWCA05Y43T170251 - 
9BD17141312105746 - 9BM388054WB162790 - 9A9B80030A2DF5565 - 9A9B1023BCCEM5043 - 9A9B8003092DF5153 - 9A9B1023BCCEM5045 - 
9A9B1023BCCEM5044 - 9A9K0RG1C5KAU9417 - 9C2JC30708R676519 - 9C2KC08107R081864 - 9BD17206G93452062
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• DATA RETROATIVA: • 26/02/2021 a partir das 14h - Imóveis.

Av. Engenheiro Luís Carlos Berrini, 105 - 4º andar - São Paulo/SP, 04571-010 | Tel.: (11) 3296-7555 
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Edital de Leilão nº 237/21
O DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE SÃO PAULO, 
nos termos do inciso I, artigo 22 e artigo 328 da Lei  Federal nº 9.503, de 23 de se-
tembro de 1997 e demais alterações, com  fulcro na Lei Estadual nº 15.276/2014 e 
seu Decreto regulamentador, e Resolução do CONTRAN n° 623, de 06 de setembro 
de 2016, faz saber, que realizará nos dias 06 e 07 de maio de 2021, a partir das 10:00 

horas, por intermédio de sistema eletrônico no site www.liderleiloes.com.br, por meio do Servidor 
Público Designado, o leilão de aproximadamente 845 lotes entre veículos e motocicletas, destinados 
a sucata, reciclagem e recuperável c/ direito a documento, que acham - se recolhidos e depositados 
no pátio municipalizado de Caieiras/SP, localizado R Felix Gomes dos Santos, 50 (antiga rua onze), 
Jd DallOrto – Sumaré/SP Tel.: (19) 2220-0027, que foram relacionados no Edital de notificação n.º 
237/21, publicado no DOE de 25 de março de 2021, Caderno I, às fls. 90 a 94. Os veículos não 
arrematados serão novamente praceados. A visitação ocorrerá nos dias 03 e 04 e 05 de maio 2021, 
das 9:00h as 16:30h. Demais informações sobre o leilão no site www.der.sp.gov.br/website/Servicos/
leilao.aspx ou fone (11) 3311-1644/1561/1562.

Associação Brasileira de Ensaios Não Destrutivos e Inspeção - ABENDE
CNPJ nº 51.733.129/0001-40

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DEZEMBRO DE 2020 E 2019
(Em Reais)

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA NO SEMESTRE 
FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E 2019  (Em Reais)

ATIVO 2020 2019

CIRCULANTE
Caixa e Equivalentes de Caixa 224.252 52.856
Contas a Receber 946.318 843.430
Adiantamento a Funcionários - 14.032
Impostos a Recuperar 1.163 1.163
Outros Créditos 395.184 149.902

Total Circulante 1.566.917 1.061.383

NÃO CIRCULANTE
Imobilizado 4.232.124 3.885.282
Intangível 277.214 292.800
Outros 30.566 30.566

Total Não Circulante 4.539.904 4.208.648

TOTAL DO ATIVO 6.106.821 5.270.031

PASSIVO 2020 2019
CIRCULANTE
Contas a Pagar (CEQ´s) 369.854 347.033
Fornecedores 713.517 438.143
Obrigações Sociais 399.376 470.216
Empréstimos 337.787 329.658
Obrigações Fiscais 266.551 262.845
Provisões de Férias 515.068 557.481
Outras Contas a Pagar 291.670 19.736
Total Circulante 2.893.823 2.425.112
NÃO CIRCULANTE
Empréstimos 488.256 -
Provisão Contingências
 (SNQC/RAC/Trabalhista) 50.000 50.000
Total Não Circulante 538.256 50.000
PATRIMÔNIO SOCIAL
Patrimônio Social 2.794.919 2.638.756
Dé� cit/Superávit do Exercício (120.177) 156.163
Total Patrimônio Social 2.674.742 2.794.919
TOTAL DO PASSIVO E
 PATRIMÔNIO SOCIAL 6.106.821 5.270.031

 2020 2019
Fluxos de caixa das
 atividades operacionais
Dé� cit/Superávit do exercício (120.177) 156.163
Ajustes por:
Constituição (reversão) de perdas
 estimativa de créditos - 43.202
Depreciação e Amortização 222.030 273.797
Superávit Ajustado 101.853 473.162
Variações nos Ativos e Passivos
Contas a Receber (102.888) (702.786)
Adiantamentos a Funcionários 14.032 (9.030)
Demais Ativos Circulantes (245.282) (56.223)
Contas a Pagar 22.821 2.086
Obrigações Sociais (70.840) (2.200)
Obrigações Fiscais 3.706 121.036
Fornecedores 275.374 98.584
Provisões Sociais (42.413) (25.240)
Outras Contas a Pagar 271.934 (12.542)
Caixa Líquido ou Proveniente
 das Atividades Operacionais 228.297 (113.153)
Fluxos de caixa das atividades
 de investimentos
Aquisição de ativo imobilizado
 e do Intangível (553.286) (2.899)
Caixa Consumido nas Atividades
 de Financiamentos (553.286) (2.899)
Fluxos de Caixa das Atividades
 de Financiamentos
Empréstimos 496.385 735
Caixa Consumido nas Atividades
 de Financiamentos 496.385 735
Aumento (Redução) do Caixa
 e Equivalentes de Caixa 171.396 (115.317)
Demonstrado como segue:
No início do Exercício 52.856 168.173
No � m do Exercício 224.252 52.856
Aumento/Redução do Caixa
 e Equivalentes de Caixa 171.396 (115.317)

As Demonstrações Financeiras completas, incluindo Notas explicativas, o Relatório dos Auditores Independentes 
e Parecer do Conselho Fiscal estão a disposição na sede da Abendi

DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOS PARA OS ANOS 
FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO 2020 E 2019 (Em Reais)

Receitas 2020 2019
Receitas das Atividades 13.888.130 16.082.992
Receitas com Voluntários 263.135 195.123
Total das Receitas 14.151.265 16.278.115
Custo dos Serviços Prestados (3.649.802) (3.883.545)
Total dos Custos (3.649.802) (3.883.545)
Superávit Bruto 10.501.463 12.394.570
Receitas e Despesas Operacionais
Salários e Ordenados (4.947.522) (6.517.913)
Despesas Administrativas (4.794.839) (4.858.167)
Receitas Operacionais 31.210 29.193
Despesas com Voluntários (263.135) (195.123)
 (9.974.286) (11.542.010)
Superávit Antes do
 Resultado Financeiro 527.177 852.560
Despesas Financeiras (653.371) (697.306)
Receitas Financeiras 6.017 909
 (647.354) (696.397)
Dé� cit / Superávit do Exercício (120.177) 156.163

A DIRETORIA

Carlos Eduardo Azedo
CRC - SP sob o nº 1SP183119/O-7

DEMONSTRAÇÃO DA MUTAÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
(Em Reais)

  Dé� cit/
 Patrimônio Superávit
 Social Acumulado Total
Saldo em 31/12/2018 3.874.572 (1.235.816) 2.638.756
Transferência para
  Patrimônio Social (1.235.816) 1.235.816 -
Superávit do Exercício - 156.163 156.163
Saldo em 31/12/2019 2.638.756 156.163 2.794.919
Transferência para
  Patrimônio Social 156.163 (156.163) -
Dé� cit do Exercício - (120.177) (120.177)
Saldo em 31/12/2020 2.794.919 (120.177) 2.674.742

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 14:00. GSK-14h. Loc.: RJ. Renault Sandero, Honda City, Jeep 
Renegade, Hyundai. 22/04/2021 A PARTIR DAS 13:00. Compartilhado 1075 A-13h. Loc.: ES, PE, PR, 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 16:30. PME Eduvini-16:30h. Loc.: SP. Compressores, Chilers, Prensas, Racks, Cadeiras, Fornos. 
22/04/2021 A PARTIR DAS 15:30. Prossegur-15:30h. Loc.: AL, AM, BA, DF, ES, GO, MA, MG, PA, RJ, RO. VW novo Gol, Fiat Uno, Honda CG, 
Honda NXR e mais,VW. 22/04/2021 A PARTIR DAS 16:00. Bayer-16h. Loc.: SP. Tratores de Pneus, Semeadoras, Reboques, Subsoladores. 
22/04/2021 A PARTIR DAS 17:00. Louis Dreyfus-17h. Loc.: SP. Cadeiras e Poltronas de Escritório,Cadeiras e Poltronas. 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 12:30. Schulz-12:30h. Loc.: SC. Motoesmeril, 
Lixadeiras, Rebitadores, Politriz, Pinadores. 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. 23/04/2021 A PARTIR DAS 17:00. Schulz-17h. Loc.: SC. Motobombas, Roçadeiras, 
Cortadores de Grama. 23/04/2021 A PARTIR DAS 17:30. Schulz-17:30h. Loc.: SC. MRO, Peças e Componentes Industriais, Geradores,MRO. 
26/04/2021 A PARTIR DAS 11:00. Fazenda Brasileiro-11h. Loc.: BA. MRO, Peças e Componentes Industriais,MRO, Peças. 26/04/2021 A 
PARTIR DAS 11:30. Novelis-11:30h. Loc.: SP. Torres de Resfriamento, Torres de Empilhadeiras, Sucatas. 27/04/2021 A PARTIR DAS 15:00. MA 
Imóveis - Nexa Três 27/04/2021. Loc.: MG. Terrenos em Três Maria/MG. 27/04/2021 A PARTIR DAS 11:30. Agroterenas-11:30h. Loc.: MS, SP. 
Veículos de Passeio e Utilitários, Caminhões e Ônibus. 27/04/2021 A PARTIR DAS 11:00. Porto do Açu-11h. Loc.: RJ. Veículos, Transformadores, 
Disjuntores, Peças. 27/04/2021 A PARTIR DAS 14:00. Tabocas-14h. Loc.: MG, RR. Veículos, Caminhões, Cavalos Mecânicos, SemiReboques. 
27/04/2021 A PARTIR DAS 15:00. Grande Empresa de Alimentos-15h. Loc.: PR. Laminadoras, Cortadeiras, Empilhadeiras, Cavaletes. 
27/04/2021 A PARTIR DAS 16:00. Manserv-16h. Loc.: BA, GO, MG, SP. Sprinter, Ford Transit, Utilitários, Caminhões, Reboques. 28/04/2021 A 
PARTIR DAS 11:00. GHT-11h. Loc.: SP. Peças e Componentes de Maquinas Agrícolas. 28/04/2021 A PARTIR DAS 11:30. Kinross-11:30h. Loc.: 
MG. Peças de Manutenção, Peças de Maquinas Agrícolas. 28/04/2021 A PARTIR DAS 13:00. PME RentalMaq-13h. Loc.: SP. Picador De 
Madeira Elétrico Vantec Pt600, Ano: 2013, Cap:. 28/04/2021 A PARTIR DAS 15:30. Norsk Hydro-15:30h. Loc.: PA. Mercedes Benz Sprinter, 
Caminhões Chassi, Basculantes. 28/04/2021 A PARTIR DAS 15:00. Grupo Monte Sinai-15h. Loc.: P. Escavadeiras, trator, rolo compactador e 
rompedores.

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.

22/04/2021 A PARTIR DAS 10:00. JEC de Santo Amaro/SP. Loc.: SP. Material de Informática.
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: Luiz Tociaki Hirano - JUCESP sob o nº 922.

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.

28/04/2021 A PARTIR DAS 10:00. PM Novo Horizonte-10h. Loc.: SC. Trator de Esteira, Pá carregadeira, ônibus urbano, Nissan.
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, em conformidade com o que dispõe o artigo 53, da Lei 8.666/1993.

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.

26/04/2021 A PARTIR DAS 10:00. PM Abelardo Luz-10h. Loc.: SC. Distribuidores de adubo, retroescavadeiras, Veículos VW.
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. JOARES VITÓRIO ROTAVA, matrícula nº 4851.

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.

22/04/2021 A PARTIR DAS 14:30. Squad Tech-14:30h. Loc.: SP. 33 Ton Bobinas de Papéis, Compressores Atlas Copco. 23/04/2021 A PARTIR 
DAS 12:00. Log Business-12h. Loc.: SP. 576 Posições Porta Pallets C/ 3,20 Mts, Prateleiras, Cestos. 23/04/2021 A PARTIR DAS 14:30. DHL-
14:30h. Loc.: MS, RS. Empilhadeiras Frontal Crown,Empilhadeiras Frontal Crown. 27/04/2021 A PARTIR DAS 13:00. Mareli-13h. Loc.: MG. 
Grupos motores geradores, empilhadeiras, carregadeira. 27/04/2021 A PARTIR DAS 14:30. Tagh Tech- 14:30h. Loc.: SP. Empilhadeira, 
Compressor, Solda, Paleteira, Chiler, Soldas. 28/04/2021 A PARTIR DAS 12:00. Log Systems-12h. Loc.: SP. Caixas, Cestos, Longarinas, 
Montantes, Estruturas em Aço. 28/04/2021 A PARTIR DAS 14:00. PME Thanfer-14h. Loc.: SC, SP. Empilhadeiras, Tornos, Bombas, Bordadeiras, 
Peças para.

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.

23/04/2021 A PARTIR DAS 14:00. Leilão Extrajudicial - Veículos Diversos. Loc.: SP. Amarok | RAV4 | Fusion | Santa Fé | Pajero e outros.
Tel.: (11) 4950-9400 E-mail: cac@superbid.net - Auditório: Av. Eng. Luís Carlos Berrini, 105, Edifício Berrini One, 4º andar, São Paulo/SP, CEP: 04571-010. Leiloeiro Oficial: Danilo Aparecido de Oliveira JUCESP nº 1067.

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

22/04/2021 A PARTIR DAS 08:45. MA Imóveis - Inter AF - 1ª Praça -. Loc.: SP. Apto 71m², 1 Vaga em Belenzinho, São Paulo/SP -. 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 11:30. 1ª Vara Cível de Santa Fé do Sul/SP. Loc.: SP. 
Computadores e mobiliários,Computadores e mobiliários. 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 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. 26/04/2021 A PARTIR DAS 09:00. Sold Compartilhado Embu-09h. Loc.: SP. Sofás, Poltronas, Cadeiras, Utensílios, etc (Embu/
SP). 26/04/2021 A PARTIR DAS 14:00. MA IMÓVEIS - Banco Inter - 3° Leilão -. Loc.:. Apto em São Bernardo do Campo e Casa em São Paulo/
SP. 27/04/2021 A PARTIR DAS 09:30. MA Imóveis - Creditas AF - 1ª Praça -. Loc.:. Apto 50m², 1 Vaga em Canasvieiras em Florianópolis/SC -. 
27/04/2021 A PARTIR DAS 08:55. MA Imóveis - Inter AF - 1ª Praça -. Loc.:. Casa 120m² em Novo Cerquilho, Cerquilho/SP - Alienação. 
27/04/2021 A PARTIR DAS 08:50. MA Imóveis - Inter AF - 1ª Praça -. Loc.:. Casa 5.690m² em Indaiatuba/SP - Alienação Fiduciária - 1ª. 
28/04/2021 A PARTIR DAS 10:30. 11ª Vara Cível de Santo Amaro SP/SP. Loc.: SP. Apartamento com 59m² e 01 Vaga em Santo Amaro/SP. 
28/04/2021 A PARTIR DAS 11:00. 3ª Vara Cível de Sorocaba/SP 11h 1ª. Loc.: SP. Veículo Toyota Corolla XEI 2.0 Flex em Sorocaba/SP. 
28/04/2021 A PARTIR DAS 10:30. 19ª Vara Cível de São Paulo/SP 10:. Loc.: SP. Veículos Iveco Daily. 28/04/2021 A PARTIR DAS 13:00. Sold 
Setin-13h. Loc.: SP. Móveis, Utensílios e Eletros. 28/04/2021 A PARTIR DAS 14:00. MA IMÓVEIS - BANCO INTER - 3°. Loc.: SP. Prédio comercial 
e residencial, Casa em SP - Pagto 24 a. 28/04/2021 A PARTIR DAS 08:55. MA IMÓVEIS - Banco Inter - AF 1ª. Loc.:. Apto 102m², 1 Vaga no 
Parque da Vila Prudente em São. 

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.

23/abr/2021 A PARTIR DAS 15:00. MA Imóveis - Inter AF - 2ª Praça. Loc.: SP. Apto 71m², 1 Vaga em Belenzinho, São Paulo/SP. Alexandre 
Travassos. 23/abr/2021 A PARTIR DAS 09:00. Sold Compartilhado RJ-09h. Loc.: RJ. Canecas Tiffany & Co., CPUs, Nobreaks, Arquivos. 23/
abr/2021 A PARTIR DAS 13:00. Sold Amc Informática- 13h. Loc.: SP. Impressoras e Multifuncionais (Barueri/SP), Impressoras e. 23/abr/2021 
A PARTIR DAS 14:30. MA Imóveis - FIDC Home Equity. Loc.: SP. Apartamento 101m² em Itaquera - São Paulo/SP - Alienação. 23/abr/2021 A 
PARTIR DAS 14:00. MA Imóveis - Creditas AF - 2ª Praça. Loc.: SP. Apto 87m², 1 Vaga na Vila Eldizia em Santo André/SP -. 26/abr/2021 A PARTIR 
DAS 09:00. Sold Compartilhado Embu-09h. Loc.: SP. Sofás, Poltronas, Cadeiras, Utensílios, etc (Embu/SP). 26/abr/2021 A PARTIR DAS 14:00. 
MA IMÓVEIS - Banco Inter - 3° Leilão. Loc.: SP. Apto em São Bernardo do Campo e Casa em São Paulo/SP. 27/abr/2021 A PARTIR DAS 09:30. 
MA Imóveis - Creditas AF - 1ª Praça. Loc.: SC. Apto 50m², 1 Vaga em Canasvieiras em Florianópolis/SC. 27/abr/2021 A PARTIR DAS 08:55. MA 
Imóveis - Inter AF - 1ª Praça. Loc.: SP. Casa 120m² em Novo Cerquilho, Cerquilho/SP - Alienação. 27/abr/2021 A PARTIR DAS 08:50. MA 
Imóveis - Inter AF - 1ª Praça. Loc.: SP. Casa 5.690m² em Indaiatuba/SP - Alienação Fiduciária - 1ª. 27/abr/2021 A PARTIR DAS 10:00. Sold MRV-
10h. Loc.: SP. Bens de Aptos Decorados. 28/abr/2021 A PARTIR DAS 13:00. MA Imóveis - Creditas AF - 2ª Praça. Loc.: SC. Apto 50m², 1 Vaga 
em Canasvieiras em Florianópolis/SC. 28/abr/2021 A PARTIR DAS 10:30. 11ª Vara Cível de Santo Amaro SP/SP. Loc.: SP. Apartamento com 
59m² e 01 Vaga em Santo Amaro/SP. 28/abr/2021 A PARTIR DAS 11:00. 3ª Vara Cível de Sorocaba/SP 11h 1ª. Loc.: SP. Veículo Toyota Corolla 
XEI 2.0 Flex em Sorocaba/SP. 28/abr/2021 A PARTIR DAS 10:30. 19ª Vara Cível de São Paulo/SP. Loc.: SP. Veículos Iveco Daily. 28/abr/2021 A 
PARTIR DAS 13:00. Sold Setin-13h. Loc.: SP. Móveis, Utensílios e Eletros. 28/abr/2021 A PARTIR DAS 14:00. MA IMÓVEIS - BANCO INTER - 3°. 
Loc.: SP. Prédio comercial e residencial, Casa em SP - Pagto 24 a. 28/abr/2021 A PARTIR DAS 08:55. MA IMÓVEIS - Banco Inter - AF 1ª. Loc.: 
SP. Apto 102m², 1 Vaga no Parque da Vila Prudente em São Paulo. 28/abr/2021 A PARTIR DAS 15:30. SOLD- Direcional- Jardim Amaralina. 
Loc.: SP. Bens de Apto Decorado. 29/abr/2021 A PARTIR DAS 08:55. MA Imóveis - Inter AF - 1ª Praça. Loc.: SP. Casa 78m² no Jd. Marcelo 
Augusto Sorocaba/SP - Alienação. 29/abr/2021 A PARTIR DAS 11:30. MA IMÓVEIS - EMPÍRICA - AF 1ª. Loc.: SP. Sala Comercial 45m² no Centro 
em São Vicente/SP. 29/abr/2021 A PARTIR DAS 11:00. 7ª Vara Cível de Santo Amaro 11h 2ª. Loc.: SP. DIREITOS SOBRE APARTAMENTO DUPLEX. 
29/abr/2021 A PARTIR DAS 12:00. Sold faculdade Sumaré-12h. Loc.: SP. Refrigeradores, Mesa, Luminárias, Cadeiras, Etc (São. 29/abr/2021 A 
PARTIR DAS 11:45. 3ª Vara Cível de Santa Fé do Sul/SP. Loc.: SP. VW/Gol 1.0 G IV ano/mod.: 2011/2012. 29/abr/2021 A PARTIR DAS 13:30. 
MA Imóveis - Inter AF - 2ª Praça. Loc.: SP. Casa 120m² em Novo Cerquilho, Cerquilho/SP - Alienação. 29/abr/2021 A PARTIR DAS 14:30. MA 
Imóveis - Banco Inter - 3º Leilão. Loc.: SP. Casas e Apto. em Sumaré/SP, Santo André/SP e. 29/abr/2021 A PARTIR DAS 15:00. MA Imóveis - 
Inter AF - 2ª Praça. Loc.: SP. Casa 5.690m² em Indaiatuba/SP - Alienação Fiduciária.

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.

23/abr/2021 A PARTIR DAS 14:00. Leilão Extrajudicial - Veículos Diversos. Loc.: SP. Amarok | RAV4 | Fusion | Santa Fé | Pajero e outros.
Tel.: (11) 4950-9400 E-mail: cac@superbid.net - Auditório: Av. Eng. Luís Carlos Berrini, 105, Edifício Berrini One, 4º andar, São Paulo/SP, CEP: 04571-010. Leiloeiro Oficial: Danilo Aparecido de Oliveira JUCESP nº 1067.

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

23/abr/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.

23/abr/2021 A PARTIR DAS 12:00. Log Business-12h. Loc.: SP. 576 Posições Porta Pallets C/ 3,20 Mts, Prateleiras, Cestos. Eduardo Sylvio 
Schanzer. 27/abr/2021 A PARTIR DAS 13:00. Mareli-13h. Loc.: MG. Grupos motores geradores, empilhadeiras, carregadeira. 27/abr/2021 A 
PARTIR DAS 14:30. Tagh Tech- 14:30h. Loc.: SP. Empilhadeira, Compressor, Solda, Paleteira, Chiler, Soldas. 28/abr/2021 A PARTIR DAS 12:00. 
Log Systems-12h. Loc.: SP. Caixas, Cestos, Longarinas, Montantes, Estruturas em Aço. 28/abr/2021 A PARTIR DAS 14:00. PME Thanfer-14h. 
Loc.: SC, SP. Linha de Pintura Móveis, Calandra, Torno, Empilhadeiras. 29/abr/2021 A PARTIR DAS 14:45. Tagh Tech- 14:45h. Loc.: SP. Gerador, 
Compressores, Autoclave, Estruturas P/ Galpão. 29/abr/2021 A PARTIR DAS 15:30. PME Montreal-15:30h. Loc.: SP. Prensas Excêntricas, 
tornos, puncionadeira, máquinas de. 

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.

28/abr/2021 A PARTIR DAS 10:00. PM Novo Horizonte-10h. Loc.: SC. Trator de Esteira, Pá carregadeira, ônibus urbano, Nissan.
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) Idinara Cristina Massucco - Em conformidade com o que dispõe o 

artigo 53, da Lei 8.666/1993. 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.

26/abr/2021 A PARTIR DAS 20:00. Dedalo-20h. Loc.: SP. Leilão De Joias - Pagamento Em 6x Sem Juros No Cartão. 27/abr/2021 A PARTIR DAS 
20:00. Dedalo-20h. Loc.: SP. Leilão De Joias - Pagamento Em 6x Sem Juros No Cartão. 28/abr/2021 A PARTIR DAS 20:00. Dedalo-20h. Loc.: SP. 
Leilão De Joias - Pagamento Em 6x Sem Juros No Cartão.

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: José Roberto Bortoletto Junior - JUCESP nº 403.
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.

29/abr/2021 A PARTIR DAS 10:30. 28ª Vara Cível do Rio de Janeiro RJ. Loc.: RJ. Hotel Tulip Inn.
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: Julia Silva Alves da Fonseca - JUCERJA nº 205.

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/abr/2021 A PARTIR DAS 11:00. Mapfre-11h. Loc.: SP. Veículos Sinistrados e Sucatas: BMW X3, Fiat Palio.
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. 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.

23/abr/2021 A PARTIR DAS 11:00. Schulz-11h. Loc.: SC. Secadores de Ar, Tornos, Impressoras, Secadores de Ar. 23/abr/2021 A PARTIR DAS 
11:30. Schulz-11:30h. Loc.: SC. Motores, Filtros, Rebolos, Parafusadeiras, Peças Industriais. 23/abr/2021 A PARTIR DAS 12:30. Schulz-12:30h. 
Loc.: SC. Motoesmeril, Lixadeiras, Rebitadores, Politriz, Pinadores. 23/abr/2021 A PARTIR DAS 13:30. PME JR Terraplenagem-13:30h. Loc.: SP. 
Vibroacabadora, Rolo Liso, Kits Chaves Seccionadoras. 23/abr/2021 A PARTIR DAS 13:45. PME Pontual Pulverização-13:45h. Loc.: GO. Aprox. 
94 Chicotes De Comunicação, 04 Kits P300 Xp/Hp. 23/abr/2021 A PARTIR DAS 14:01. PME - M.O Segurança do Trabalho. Loc.: SP. Maquinas 
de Solda, Seladoras, Mascarás Descartáveis. 23/abr/2021 A PARTIR DAS 14:30. DHL-14:30h. Loc.: MS, RS. Empilhadeiras Frontal Crown, 
Empilhadeiras Frontal Crown. 23/abr/2021 A PARTIR DAS 15:00. PME IRIGARAY-15h. Loc.: RS. Guindaste Autopropelido Grove Rt60, Ano: 
2005, Cap: 18. 23/abr/2021 A PARTIR DAS 15:30. Midea Carrier- 15:30h. Loc.: AM. Sucatas de Unidades Condensadoras. 23/abr/2021 A 
PARTIR DAS 16:00. Aggreko-16h. Loc.: RJ. Grupos Geradores, Bacias de Contenção. 23/abr/2021 A PARTIR DAS 17:00. Schulz-17h. Loc.: SC. 
Motobombas, Roçadeiras, Cortadores de Grama. 23/abr/2021 A PARTIR DAS 17:30. Schulz-17:30h. Loc.: SC. MRO, Peças e Componentes 
Industriais, Geradores, MRO. 26/abr/2021 A PARTIR DAS 11:00. Fazenda Brasileiro-11h. Loc.: BA. MRO, Peças e Componentes Industriais, 
MRO, Peças e. 26/abr/2021 A PARTIR DAS 11:30. Novelis-11:30h. Loc.: SP. Torres de Resfriamento, Torres de Empilhadeiras, Sucatas. 27/
abr/2021 A PARTIR DAS 15:00. MA Imóveis - Nexa Três 27/04/2021. Loc.: MG. Terrenos em Três Maria/MG. 27/abr/2021 A PARTIR DAS 
11:00. Porto do Açu-11h. Loc.: RJ. Veículos, Transformadores, Disjuntores, Peças e. 27/abr/2021 A PARTIR DAS 11:30. Agroterenas-11:30h. 
Loc.: MS, SP. Veículos de Passeio e Utilitários, Caminhões e Ônibus. 27/abr/2021 A PARTIR DAS 12:00. Audi-12h. Loc.: PR. Equipamento para 
bombeamento e aplicação de cola. 27/abr/2021 A PARTIR DAS 13:30. Ciser-13:30h. Loc.: SC. Rosqueadeiras, Politriz, MRO, Peças Industriais, 
Maquinas. 27/abr/2021 A PARTIR DAS 14:00. Tabocas-14h. Loc.: MG, RR. Veículos, Caminhões, Cavalos Mecânicos, Semirreboques. 27/
abr/2021 A PARTIR DAS 15:00. Grande Empresa de Alimentos-15h. Loc.: PR. Laminadoras, Cortadeiras, Empilhadeiras, Cavaletes. 27/
abr/2021 A PARTIR DAS 16:00. Manserv-16h. Loc.: BA, GO, MG, SP. Sprinter, Ford Transit, Utilitários, Caminhões, Reboques e. 27/abr/2021 A 
PARTIR DAS 20:00. Cia Paulista-20h. Loc.: SP. Obras de Arte. 28/abr/2021 A PARTIR DAS 11:00. GHT-11h. Loc.: SP. Peças e Componentes de 
Maquinas Agrícolas. 28/abr/2021 A PARTIR DAS 11:30. Kinross-11:30h. Loc.: MG. Peças de Manutenção, Peças de Maquinas Agrícolas. 28/
abr/2021 A PARTIR DAS 13:00. PME RentalMaq-13h. Loc.: SP. Picador De Madeira Elétrico Vantec Pt600, Ano: 2013. 28/abr/2021 A PARTIR 
DAS 15:30. Norsk Hydro-15:30h. Loc.: PA. Mercedes Benz Sprinter, Caminhões Chassi, Basculantes. 28/abr/2021 A PARTIR DAS 15:00. Grupo 
Monte Sinai-15h. Loc.: PE. Escavadeiras, trator, rolo compactador e rompedores. 28/abr/2021 A PARTIR DAS 16:00. PME ST Concreto-16h. 
Loc.: MG. Caminhão Betoneira Ford Carg 2629, 2013/2013, Central. 29/abr/2021 A PARTIR DAS 11:00. Sulcatarinense-11h. Loc.: SC. Britador 
de Impacto, Rolos compactadores, Tubos On-line. 29/abr/2021 A PARTIR DAS 13:00. Compartilhado 1076 A-13h. Loc.: BA, MG, MT, PE, PR, 
RJ, RN, RS, SP. Aprox. 4.000 calçados de Borracha e outros, Aprox. 4.000. 29/abr/2021 A PARTIR DAS 14:00. Compartilhado 1076 B - 14h. Loc.: 
RS, SP. Ford Fiesta HA, Chevrolet Montana e outros. 29/abr/2021 A PARTIR DAS 14:30. PME Oz Industria-14:30h. Loc.: MG. MRO, Peças e 
Componentes Industriais, Ferramentas. 29/abr/2021 A PARTIR DAS 15:00. MA Imóveis - Uberaba/MG -15h. Loc.: MG. Apartamento 53,96m² 
em Uberaba/MG - DESOCUPADO. 29/abr/2021 A PARTIR DAS 16:00. Bauko-16h. Loc.: SP. Paleteiras e Empilhadeiras Diversas, Paleteiras e. 
29/abr/2021 A PARTIR DAS 16:30. Formula Zero-16:30h. Loc.: PA. VW Nova Saveiro, Toyota Hilux, MB 415 e 515 Sprinter, VW. 29/abr/2021 A 
PARTIR DAS 17:00. GRUAirport-17h. 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. 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.

Ligue já: 
11. 3729-6600

Publique em 
jornal de grande 
circulação.

DocuSign Envelope ID: 4B30A64F-B24D-417B-B009-644AC25AA3DE
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ALEXANDRE TRAVASSOS - LEILOEIRO OFICIAL - JUCESP 951

• 22/04/2021 a partir das 13h30 - Imóveis. • 22/04/2021 a partir das 15h - Imóveis. • 26/04/2021 
a partir das 14h - Imóveis. • 27/04/2021 a partir das 15h - Imóveis.

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

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

11ª VARA CÍVEL DA CAPITAL – SP 
EDITAL DE PRAÇA JUDICIAL - VERSÃO RESUMIDA PARA PUBLICAÇÃO Art. 887, § 3º/CPC EDITAL DE PRAÇA JUDI-
CIAL ONLINE. Dora Plat - Leiloeira Oficial - JUCESP 744. 11ª VARA CÍVEL DO FORO CENTRAL DA COMARCA DA 
CAPITAL. Processo: nº 1057066-87.2015.8.26.0100. Executados: requerido(s) BARBARA FERON MORGADO ADRIANO, 
nos autos representada pelos seus genitores e coexecutados MARLENE MORGADO ADRIANO e LUIZ CARLOS ADRI-
ANO, a credora: CONDOMÍNIO EDIFÍCIO LUZIA PIVA, coproprietária: ESPÓLIO DE MARIA JOSÉ RODRIGUES DOS 
SANTOS, terceiro interessado: JAMIL RACHID - Apto c/ 63,98m² no Jardim América. Rua Alves Guimarães, nº 1.225, São 
Paulo/SP - Contribuinte nº 011.072.0122-5. Descrição completa na Matrícula nº 19.172 do 13º CRI de Capital/SP. Lance 
mínimo na 1ª praça: R$ 460.589,25 - Lance mínimo na 2ª praça: R$ 230.294,62 (50% do valor de avaliação nos termos do 
Agravo de Instrumento n° 2092976-31.2019.8.26.0000) (sujeitos à atualização). DATAS DAS PRAÇAS - 1ª Praça começa 
em 14/05/2021 às 11h30min, e termina em 19/05/2021 às 11h30min; 2ª Praça começa em 19/05/2021 às 11h31min, e 
termina em 08/06/2021 às 11h30min. Ficam os requerido(s) BARBARA FERON MORGADO ADRIANO, nos autos repre-
sentada pelos seus genitores e coexecutados MARLENE MORGADO ADRIANO e LUIZ CARLOS ADRIANO, a credora: 
CONDOMÍNIO EDIFÍCIO LUZIA PIVA, coproprietária: ESPÓLIO DE MARIA JOSÉ RODRIGUES DOS SANTOS, terceiro 
interessado: JAMIL RACHID, 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 
20/03/2018. 
 

PARA MAIS INFORMAÇÕES: 

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

Informações:
Tel: 11 3845-5599  ou www.milanleiloes.com.br 

Ronaldo Milan - Leiloeiro O�cial - Jucesp 266
@ milanleiloes
facebook.com/milanleiloes

twitter.com/milanleiloes

e outros comitentes

APROX. 60 VEÍCULOS RECUPERADOS DE FINANCIAMENTO E DE FROTA
D I A  2 2  D E  A B R I L  2 0 2 1  ( Q U I N T A - F E I R A )  À S  9 : 3 0 H .  L E I L Ã O  O N  L I N E  -  W W W . M I L A N L E I L O E S . C O M . B R

9BGJB7520KB201509 - 9BRBD3HE0J0378313 - 9BGRP69X0CG346885 - 93XFRKB9TBCA27420 - 9BWAB05Z6B4000091 - 93HGH8860KZ108104 - 
93YH5R2L6CJ156442 - 8A1LZBW2TEL716599 - 9BWAB45ZXB4067400 - KNAKU813DD5314545 - 935SUN6AYCB508009 - 93HGH8860KZ108093 - 
9BD341A5XKY601226 - 935FCKFVYBB512282 - 9BFZK03A89B025306 - 93HGH8860KZ108096 - 9BWAB45Z9B4074693 - 8A1LZBW2TEL789787 - 
SALLAAA14BA563356 - 93HGH8860KZ100002 - 9BFZF55A4E8032839 - 988226175HKB15821 - 9BWZZZ261TP01371 - 9BFZF54P5E8005915 - 
9BWAL45Z3H4003964 - SALNE22244A421262 - 9BD17103232184812 - 9BWMF07X0EP001270 - 9BFZK53A8DB446111 - 93YBSR7UHCJ956991 - 
9BWCA05Y75T120544 - 9BD17140A85005782 - 9BGRG48F0CG195813 - 9BD17170MB5668246 - JTEBY25J290070669 - 9bfzf55a3b8192982 - 
9BD135019F2272351 - 9BWAA05U9DT025924 - 8AP17202LB21804418 - 1C4GCB1L5YU502758 - 9BWAA05WX9T078043 - 9BWCA05Y43T170251 - 
9BD17141312105746 - 9BM388054WB162790 - 9A9B80030A2DF5565 - 9A9B1023BCCEM5043 - 9A9B8003092DF5153 - 9A9B1023BCCEM5045 - 
9A9B1023BCCEM5044 - 9A9K0RG1C5KAU9417 - 9C2JC30708R676519 - 9C2KC08107R081864 - 9BD17206G93452062

MILAN LEILÕES
L E I L O E I R O S  O F I C I A I S

ALEXANDRE TRAVASSOS - LEILOEIRO OFICIAL - JUCESP 951

• DATA RETROATIVA: • 26/02/2021 a partir das 14h - Imóveis.

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

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

Edital de Leilão nº 237/21
O DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE SÃO PAULO, 
nos termos do inciso I, artigo 22 e artigo 328 da Lei  Federal nº 9.503, de 23 de se-
tembro de 1997 e demais alterações, com  fulcro na Lei Estadual nº 15.276/2014 e 
seu Decreto regulamentador, e Resolução do CONTRAN n° 623, de 06 de setembro 
de 2016, faz saber, que realizará nos dias 06 e 07 de maio de 2021, a partir das 10:00 

horas, por intermédio de sistema eletrônico no site www.liderleiloes.com.br, por meio do Servidor 
Público Designado, o leilão de aproximadamente 845 lotes entre veículos e motocicletas, destinados 
a sucata, reciclagem e recuperável c/ direito a documento, que acham - se recolhidos e depositados 
no pátio municipalizado de Caieiras/SP, localizado R Felix Gomes dos Santos, 50 (antiga rua onze), 
Jd DallOrto – Sumaré/SP Tel.: (19) 2220-0027, que foram relacionados no Edital de notificação n.º 
237/21, publicado no DOE de 25 de março de 2021, Caderno I, às fls. 90 a 94. Os veículos não 
arrematados serão novamente praceados. A visitação ocorrerá nos dias 03 e 04 e 05 de maio 2021, 
das 9:00h as 16:30h. Demais informações sobre o leilão no site www.der.sp.gov.br/website/Servicos/
leilao.aspx ou fone (11) 3311-1644/1561/1562.

Associação Brasileira de Ensaios Não Destrutivos e Inspeção - ABENDE
CNPJ nº 51.733.129/0001-40

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DEZEMBRO DE 2020 E 2019
(Em Reais)

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA NO SEMESTRE 
FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E 2019  (Em Reais)

ATIVO 2020 2019

CIRCULANTE
Caixa e Equivalentes de Caixa 224.252 52.856
Contas a Receber 946.318 843.430
Adiantamento a Funcionários - 14.032
Impostos a Recuperar 1.163 1.163
Outros Créditos 395.184 149.902

Total Circulante 1.566.917 1.061.383

NÃO CIRCULANTE
Imobilizado 4.232.124 3.885.282
Intangível 277.214 292.800
Outros 30.566 30.566

Total Não Circulante 4.539.904 4.208.648

TOTAL DO ATIVO 6.106.821 5.270.031

PASSIVO 2020 2019
CIRCULANTE
Contas a Pagar (CEQ´s) 369.854 347.033
Fornecedores 713.517 438.143
Obrigações Sociais 399.376 470.216
Empréstimos 337.787 329.658
Obrigações Fiscais 266.551 262.845
Provisões de Férias 515.068 557.481
Outras Contas a Pagar 291.670 19.736
Total Circulante 2.893.823 2.425.112
NÃO CIRCULANTE
Empréstimos 488.256 -
Provisão Contingências
 (SNQC/RAC/Trabalhista) 50.000 50.000
Total Não Circulante 538.256 50.000
PATRIMÔNIO SOCIAL
Patrimônio Social 2.794.919 2.638.756
Dé� cit/Superávit do Exercício (120.177) 156.163
Total Patrimônio Social 2.674.742 2.794.919
TOTAL DO PASSIVO E
 PATRIMÔNIO SOCIAL 6.106.821 5.270.031

 2020 2019
Fluxos de caixa das
 atividades operacionais
Dé� cit/Superávit do exercício (120.177) 156.163
Ajustes por:
Constituição (reversão) de perdas
 estimativa de créditos - 43.202
Depreciação e Amortização 222.030 273.797
Superávit Ajustado 101.853 473.162
Variações nos Ativos e Passivos
Contas a Receber (102.888) (702.786)
Adiantamentos a Funcionários 14.032 (9.030)
Demais Ativos Circulantes (245.282) (56.223)
Contas a Pagar 22.821 2.086
Obrigações Sociais (70.840) (2.200)
Obrigações Fiscais 3.706 121.036
Fornecedores 275.374 98.584
Provisões Sociais (42.413) (25.240)
Outras Contas a Pagar 271.934 (12.542)
Caixa Líquido ou Proveniente
 das Atividades Operacionais 228.297 (113.153)
Fluxos de caixa das atividades
 de investimentos
Aquisição de ativo imobilizado
 e do Intangível (553.286) (2.899)
Caixa Consumido nas Atividades
 de Financiamentos (553.286) (2.899)
Fluxos de Caixa das Atividades
 de Financiamentos
Empréstimos 496.385 735
Caixa Consumido nas Atividades
 de Financiamentos 496.385 735
Aumento (Redução) do Caixa
 e Equivalentes de Caixa 171.396 (115.317)
Demonstrado como segue:
No início do Exercício 52.856 168.173
No � m do Exercício 224.252 52.856
Aumento/Redução do Caixa
 e Equivalentes de Caixa 171.396 (115.317)

As Demonstrações Financeiras completas, incluindo Notas explicativas, o Relatório dos Auditores Independentes 
e Parecer do Conselho Fiscal estão a disposição na sede da Abendi

DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOS PARA OS ANOS 
FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO 2020 E 2019 (Em Reais)

Receitas 2020 2019
Receitas das Atividades 13.888.130 16.082.992
Receitas com Voluntários 263.135 195.123
Total das Receitas 14.151.265 16.278.115
Custo dos Serviços Prestados (3.649.802) (3.883.545)
Total dos Custos (3.649.802) (3.883.545)
Superávit Bruto 10.501.463 12.394.570
Receitas e Despesas Operacionais
Salários e Ordenados (4.947.522) (6.517.913)
Despesas Administrativas (4.794.839) (4.858.167)
Receitas Operacionais 31.210 29.193
Despesas com Voluntários (263.135) (195.123)
 (9.974.286) (11.542.010)
Superávit Antes do
 Resultado Financeiro 527.177 852.560
Despesas Financeiras (653.371) (697.306)
Receitas Financeiras 6.017 909
 (647.354) (696.397)
Dé� cit / Superávit do Exercício (120.177) 156.163

A DIRETORIA

Carlos Eduardo Azedo
CRC - SP sob o nº 1SP183119/O-7

DEMONSTRAÇÃO DA MUTAÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
(Em Reais)

  Dé� cit/
 Patrimônio Superávit
 Social Acumulado Total
Saldo em 31/12/2018 3.874.572 (1.235.816) 2.638.756
Transferência para
  Patrimônio Social (1.235.816) 1.235.816 -
Superávit do Exercício - 156.163 156.163
Saldo em 31/12/2019 2.638.756 156.163 2.794.919
Transferência para
  Patrimônio Social 156.163 (156.163) -
Dé� cit do Exercício - (120.177) (120.177)
Saldo em 31/12/2020 2.794.919 (120.177) 2.674.742

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 14:00. GSK-14h. Loc.: RJ. Renault Sandero, Honda City, Jeep 
Renegade, Hyundai. 22/04/2021 A PARTIR DAS 13:00. Compartilhado 1075 A-13h. Loc.: ES, PE, PR, 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 16:30. PME Eduvini-16:30h. Loc.: SP. Compressores, Chilers, Prensas, Racks, Cadeiras, Fornos. 
22/04/2021 A PARTIR DAS 15:30. Prossegur-15:30h. Loc.: AL, AM, BA, DF, ES, GO, MA, MG, PA, RJ, RO. VW novo Gol, Fiat Uno, Honda CG, 
Honda NXR e mais,VW. 22/04/2021 A PARTIR DAS 16:00. Bayer-16h. Loc.: SP. Tratores de Pneus, Semeadoras, Reboques, Subsoladores. 
22/04/2021 A PARTIR DAS 17:00. Louis Dreyfus-17h. Loc.: SP. Cadeiras e Poltronas de Escritório,Cadeiras e Poltronas. 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 12:30. Schulz-12:30h. Loc.: SC. Motoesmeril, 
Lixadeiras, Rebitadores, Politriz, Pinadores. 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. 23/04/2021 A PARTIR DAS 17:00. Schulz-17h. Loc.: SC. Motobombas, Roçadeiras, 
Cortadores de Grama. 23/04/2021 A PARTIR DAS 17:30. Schulz-17:30h. Loc.: SC. MRO, Peças e Componentes Industriais, Geradores,MRO. 
26/04/2021 A PARTIR DAS 11:00. Fazenda Brasileiro-11h. Loc.: BA. MRO, Peças e Componentes Industriais,MRO, Peças. 26/04/2021 A 
PARTIR DAS 11:30. Novelis-11:30h. Loc.: SP. Torres de Resfriamento, Torres de Empilhadeiras, Sucatas. 27/04/2021 A PARTIR DAS 15:00. MA 
Imóveis - Nexa Três 27/04/2021. Loc.: MG. Terrenos em Três Maria/MG. 27/04/2021 A PARTIR DAS 11:30. Agroterenas-11:30h. Loc.: MS, SP. 
Veículos de Passeio e Utilitários, Caminhões e Ônibus. 27/04/2021 A PARTIR DAS 11:00. Porto do Açu-11h. Loc.: RJ. Veículos, Transformadores, 
Disjuntores, Peças. 27/04/2021 A PARTIR DAS 14:00. Tabocas-14h. Loc.: MG, RR. Veículos, Caminhões, Cavalos Mecânicos, SemiReboques. 
27/04/2021 A PARTIR DAS 15:00. Grande Empresa de Alimentos-15h. Loc.: PR. Laminadoras, Cortadeiras, Empilhadeiras, Cavaletes. 
27/04/2021 A PARTIR DAS 16:00. Manserv-16h. Loc.: BA, GO, MG, SP. Sprinter, Ford Transit, Utilitários, Caminhões, Reboques. 28/04/2021 A 
PARTIR DAS 11:00. GHT-11h. Loc.: SP. Peças e Componentes de Maquinas Agrícolas. 28/04/2021 A PARTIR DAS 11:30. Kinross-11:30h. Loc.: 
MG. Peças de Manutenção, Peças de Maquinas Agrícolas. 28/04/2021 A PARTIR DAS 13:00. PME RentalMaq-13h. Loc.: SP. Picador De 
Madeira Elétrico Vantec Pt600, Ano: 2013, Cap:. 28/04/2021 A PARTIR DAS 15:30. Norsk Hydro-15:30h. Loc.: PA. Mercedes Benz Sprinter, 
Caminhões Chassi, Basculantes. 28/04/2021 A PARTIR DAS 15:00. Grupo Monte Sinai-15h. Loc.: P. Escavadeiras, trator, rolo compactador e 
rompedores.

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.

22/04/2021 A PARTIR DAS 10:00. JEC de Santo Amaro/SP. Loc.: SP. Material de Informática.
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: Luiz Tociaki Hirano - JUCESP sob o nº 922.

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.

28/04/2021 A PARTIR DAS 10:00. PM Novo Horizonte-10h. Loc.: SC. Trator de Esteira, Pá carregadeira, ônibus urbano, Nissan.
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, em conformidade com o que dispõe o artigo 53, da Lei 8.666/1993.

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.

26/04/2021 A PARTIR DAS 10:00. PM Abelardo Luz-10h. Loc.: SC. Distribuidores de adubo, retroescavadeiras, Veículos VW.
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. JOARES VITÓRIO ROTAVA, matrícula nº 4851.

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.

22/04/2021 A PARTIR DAS 14:30. Squad Tech-14:30h. Loc.: SP. 33 Ton Bobinas de Papéis, Compressores Atlas Copco. 23/04/2021 A PARTIR 
DAS 12:00. Log Business-12h. Loc.: SP. 576 Posições Porta Pallets C/ 3,20 Mts, Prateleiras, Cestos. 23/04/2021 A PARTIR DAS 14:30. DHL-
14:30h. Loc.: MS, RS. Empilhadeiras Frontal Crown,Empilhadeiras Frontal Crown. 27/04/2021 A PARTIR DAS 13:00. Mareli-13h. Loc.: MG. 
Grupos motores geradores, empilhadeiras, carregadeira. 27/04/2021 A PARTIR DAS 14:30. Tagh Tech- 14:30h. Loc.: SP. Empilhadeira, 
Compressor, Solda, Paleteira, Chiler, Soldas. 28/04/2021 A PARTIR DAS 12:00. Log Systems-12h. Loc.: SP. Caixas, Cestos, Longarinas, 
Montantes, Estruturas em Aço. 28/04/2021 A PARTIR DAS 14:00. PME Thanfer-14h. Loc.: SC, SP. Empilhadeiras, Tornos, Bombas, Bordadeiras, 
Peças para.

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.

23/04/2021 A PARTIR DAS 14:00. Leilão Extrajudicial - Veículos Diversos. Loc.: SP. Amarok | RAV4 | Fusion | Santa Fé | Pajero e outros.
Tel.: (11) 4950-9400 E-mail: cac@superbid.net - Auditório: Av. Eng. Luís Carlos Berrini, 105, Edifício Berrini One, 4º andar, São Paulo/SP, CEP: 04571-010. Leiloeiro Oficial: Danilo Aparecido de Oliveira JUCESP nº 1067.

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

22/04/2021 A PARTIR DAS 08:45. MA Imóveis - Inter AF - 1ª Praça -. Loc.: SP. Apto 71m², 1 Vaga em Belenzinho, São Paulo/SP -. 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 11:30. 1ª Vara Cível de Santa Fé do Sul/SP. Loc.: SP. 
Computadores e mobiliários,Computadores e mobiliários. 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 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. 26/04/2021 A PARTIR DAS 09:00. Sold Compartilhado Embu-09h. Loc.: SP. Sofás, Poltronas, Cadeiras, Utensílios, etc (Embu/
SP). 26/04/2021 A PARTIR DAS 14:00. MA IMÓVEIS - Banco Inter - 3° Leilão -. Loc.:. Apto em São Bernardo do Campo e Casa em São Paulo/
SP. 27/04/2021 A PARTIR DAS 09:30. MA Imóveis - Creditas AF - 1ª Praça -. Loc.:. Apto 50m², 1 Vaga em Canasvieiras em Florianópolis/SC -. 
27/04/2021 A PARTIR DAS 08:55. MA Imóveis - Inter AF - 1ª Praça -. Loc.:. Casa 120m² em Novo Cerquilho, Cerquilho/SP - Alienação. 
27/04/2021 A PARTIR DAS 08:50. MA Imóveis - Inter AF - 1ª Praça -. Loc.:. Casa 5.690m² em Indaiatuba/SP - Alienação Fiduciária - 1ª. 
28/04/2021 A PARTIR DAS 10:30. 11ª Vara Cível de Santo Amaro SP/SP. Loc.: SP. Apartamento com 59m² e 01 Vaga em Santo Amaro/SP. 
28/04/2021 A PARTIR DAS 11:00. 3ª Vara Cível de Sorocaba/SP 11h 1ª. Loc.: SP. Veículo Toyota Corolla XEI 2.0 Flex em Sorocaba/SP. 
28/04/2021 A PARTIR DAS 10:30. 19ª Vara Cível de São Paulo/SP 10:. Loc.: SP. Veículos Iveco Daily. 28/04/2021 A PARTIR DAS 13:00. Sold 
Setin-13h. Loc.: SP. Móveis, Utensílios e Eletros. 28/04/2021 A PARTIR DAS 14:00. MA IMÓVEIS - BANCO INTER - 3°. Loc.: SP. Prédio comercial 
e residencial, Casa em SP - Pagto 24 a. 28/04/2021 A PARTIR DAS 08:55. MA IMÓVEIS - Banco Inter - AF 1ª. Loc.:. Apto 102m², 1 Vaga no 
Parque da Vila Prudente em São. 

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.

23/abr/2021 A PARTIR DAS 15:00. MA Imóveis - Inter AF - 2ª Praça. Loc.: SP. Apto 71m², 1 Vaga em Belenzinho, São Paulo/SP. Alexandre 
Travassos. 23/abr/2021 A PARTIR DAS 09:00. Sold Compartilhado RJ-09h. Loc.: RJ. Canecas Tiffany & Co., CPUs, Nobreaks, Arquivos. 23/
abr/2021 A PARTIR DAS 13:00. Sold Amc Informática- 13h. Loc.: SP. Impressoras e Multifuncionais (Barueri/SP), Impressoras e. 23/abr/2021 
A PARTIR DAS 14:30. MA Imóveis - FIDC Home Equity. Loc.: SP. Apartamento 101m² em Itaquera - São Paulo/SP - Alienação. 23/abr/2021 A 
PARTIR DAS 14:00. MA Imóveis - Creditas AF - 2ª Praça. Loc.: SP. Apto 87m², 1 Vaga na Vila Eldizia em Santo André/SP -. 26/abr/2021 A PARTIR 
DAS 09:00. Sold Compartilhado Embu-09h. Loc.: SP. Sofás, Poltronas, Cadeiras, Utensílios, etc (Embu/SP). 26/abr/2021 A PARTIR DAS 14:00. 
MA IMÓVEIS - Banco Inter - 3° Leilão. Loc.: SP. Apto em São Bernardo do Campo e Casa em São Paulo/SP. 27/abr/2021 A PARTIR DAS 09:30. 
MA Imóveis - Creditas AF - 1ª Praça. Loc.: SC. Apto 50m², 1 Vaga em Canasvieiras em Florianópolis/SC. 27/abr/2021 A PARTIR DAS 08:55. MA 
Imóveis - Inter AF - 1ª Praça. Loc.: SP. Casa 120m² em Novo Cerquilho, Cerquilho/SP - Alienação. 27/abr/2021 A PARTIR DAS 08:50. MA 
Imóveis - Inter AF - 1ª Praça. Loc.: SP. Casa 5.690m² em Indaiatuba/SP - Alienação Fiduciária - 1ª. 27/abr/2021 A PARTIR DAS 10:00. Sold MRV-
10h. Loc.: SP. Bens de Aptos Decorados. 28/abr/2021 A PARTIR DAS 13:00. MA Imóveis - Creditas AF - 2ª Praça. Loc.: SC. Apto 50m², 1 Vaga 
em Canasvieiras em Florianópolis/SC. 28/abr/2021 A PARTIR DAS 10:30. 11ª Vara Cível de Santo Amaro SP/SP. Loc.: SP. Apartamento com 
59m² e 01 Vaga em Santo Amaro/SP. 28/abr/2021 A PARTIR DAS 11:00. 3ª Vara Cível de Sorocaba/SP 11h 1ª. Loc.: SP. Veículo Toyota Corolla 
XEI 2.0 Flex em Sorocaba/SP. 28/abr/2021 A PARTIR DAS 10:30. 19ª Vara Cível de São Paulo/SP. Loc.: SP. Veículos Iveco Daily. 28/abr/2021 A 
PARTIR DAS 13:00. Sold Setin-13h. Loc.: SP. Móveis, Utensílios e Eletros. 28/abr/2021 A PARTIR DAS 14:00. MA IMÓVEIS - BANCO INTER - 3°. 
Loc.: SP. Prédio comercial e residencial, Casa em SP - Pagto 24 a. 28/abr/2021 A PARTIR DAS 08:55. MA IMÓVEIS - Banco Inter - AF 1ª. Loc.: 
SP. Apto 102m², 1 Vaga no Parque da Vila Prudente em São Paulo. 28/abr/2021 A PARTIR DAS 15:30. SOLD- Direcional- Jardim Amaralina. 
Loc.: SP. Bens de Apto Decorado. 29/abr/2021 A PARTIR DAS 08:55. MA Imóveis - Inter AF - 1ª Praça. Loc.: SP. Casa 78m² no Jd. Marcelo 
Augusto Sorocaba/SP - Alienação. 29/abr/2021 A PARTIR DAS 11:30. MA IMÓVEIS - EMPÍRICA - AF 1ª. Loc.: SP. Sala Comercial 45m² no Centro 
em São Vicente/SP. 29/abr/2021 A PARTIR DAS 11:00. 7ª Vara Cível de Santo Amaro 11h 2ª. Loc.: SP. DIREITOS SOBRE APARTAMENTO DUPLEX. 
29/abr/2021 A PARTIR DAS 12:00. Sold faculdade Sumaré-12h. Loc.: SP. Refrigeradores, Mesa, Luminárias, Cadeiras, Etc (São. 29/abr/2021 A 
PARTIR DAS 11:45. 3ª Vara Cível de Santa Fé do Sul/SP. Loc.: SP. VW/Gol 1.0 G IV ano/mod.: 2011/2012. 29/abr/2021 A PARTIR DAS 13:30. 
MA Imóveis - Inter AF - 2ª Praça. Loc.: SP. Casa 120m² em Novo Cerquilho, Cerquilho/SP - Alienação. 29/abr/2021 A PARTIR DAS 14:30. MA 
Imóveis - Banco Inter - 3º Leilão. Loc.: SP. Casas e Apto. em Sumaré/SP, Santo André/SP e. 29/abr/2021 A PARTIR DAS 15:00. MA Imóveis - 
Inter AF - 2ª Praça. Loc.: SP. Casa 5.690m² em Indaiatuba/SP - Alienação Fiduciária.

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.

23/abr/2021 A PARTIR DAS 14:00. Leilão Extrajudicial - Veículos Diversos. Loc.: SP. Amarok | RAV4 | Fusion | Santa Fé | Pajero e outros.
Tel.: (11) 4950-9400 E-mail: cac@superbid.net - Auditório: Av. Eng. Luís Carlos Berrini, 105, Edifício Berrini One, 4º andar, São Paulo/SP, CEP: 04571-010. Leiloeiro Oficial: Danilo Aparecido de Oliveira JUCESP nº 1067.

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

23/abr/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.

23/abr/2021 A PARTIR DAS 12:00. Log Business-12h. Loc.: SP. 576 Posições Porta Pallets C/ 3,20 Mts, Prateleiras, Cestos. Eduardo Sylvio 
Schanzer. 27/abr/2021 A PARTIR DAS 13:00. Mareli-13h. Loc.: MG. Grupos motores geradores, empilhadeiras, carregadeira. 27/abr/2021 A 
PARTIR DAS 14:30. Tagh Tech- 14:30h. Loc.: SP. Empilhadeira, Compressor, Solda, Paleteira, Chiler, Soldas. 28/abr/2021 A PARTIR DAS 12:00. 
Log Systems-12h. Loc.: SP. Caixas, Cestos, Longarinas, Montantes, Estruturas em Aço. 28/abr/2021 A PARTIR DAS 14:00. PME Thanfer-14h. 
Loc.: SC, SP. Linha de Pintura Móveis, Calandra, Torno, Empilhadeiras. 29/abr/2021 A PARTIR DAS 14:45. Tagh Tech- 14:45h. Loc.: SP. Gerador, 
Compressores, Autoclave, Estruturas P/ Galpão. 29/abr/2021 A PARTIR DAS 15:30. PME Montreal-15:30h. Loc.: SP. Prensas Excêntricas, 
tornos, puncionadeira, máquinas de. 

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.

28/abr/2021 A PARTIR DAS 10:00. PM Novo Horizonte-10h. Loc.: SC. Trator de Esteira, Pá carregadeira, ônibus urbano, Nissan.
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) Idinara Cristina Massucco - Em conformidade com o que dispõe o 

artigo 53, da Lei 8.666/1993. 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.

26/abr/2021 A PARTIR DAS 20:00. Dedalo-20h. Loc.: SP. Leilão De Joias - Pagamento Em 6x Sem Juros No Cartão. 27/abr/2021 A PARTIR DAS 
20:00. Dedalo-20h. Loc.: SP. Leilão De Joias - Pagamento Em 6x Sem Juros No Cartão. 28/abr/2021 A PARTIR DAS 20:00. Dedalo-20h. Loc.: SP. 
Leilão De Joias - Pagamento Em 6x Sem Juros No Cartão.

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: José Roberto Bortoletto Junior - JUCESP nº 403.
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.

29/abr/2021 A PARTIR DAS 10:30. 28ª Vara Cível do Rio de Janeiro RJ. Loc.: RJ. Hotel Tulip Inn.
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: Julia Silva Alves da Fonseca - JUCERJA nº 205.

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/abr/2021 A PARTIR DAS 11:00. Mapfre-11h. Loc.: SP. Veículos Sinistrados e Sucatas: BMW X3, Fiat Palio.
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. 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.

23/abr/2021 A PARTIR DAS 11:00. Schulz-11h. Loc.: SC. Secadores de Ar, Tornos, Impressoras, Secadores de Ar. 23/abr/2021 A PARTIR DAS 
11:30. Schulz-11:30h. Loc.: SC. Motores, Filtros, Rebolos, Parafusadeiras, Peças Industriais. 23/abr/2021 A PARTIR DAS 12:30. Schulz-12:30h. 
Loc.: SC. Motoesmeril, Lixadeiras, Rebitadores, Politriz, Pinadores. 23/abr/2021 A PARTIR DAS 13:30. PME JR Terraplenagem-13:30h. Loc.: SP. 
Vibroacabadora, Rolo Liso, Kits Chaves Seccionadoras. 23/abr/2021 A PARTIR DAS 13:45. PME Pontual Pulverização-13:45h. Loc.: GO. Aprox. 
94 Chicotes De Comunicação, 04 Kits P300 Xp/Hp. 23/abr/2021 A PARTIR DAS 14:01. PME - M.O Segurança do Trabalho. Loc.: SP. Maquinas 
de Solda, Seladoras, Mascarás Descartáveis. 23/abr/2021 A PARTIR DAS 14:30. DHL-14:30h. Loc.: MS, RS. Empilhadeiras Frontal Crown, 
Empilhadeiras Frontal Crown. 23/abr/2021 A PARTIR DAS 15:00. PME IRIGARAY-15h. Loc.: RS. Guindaste Autopropelido Grove Rt60, Ano: 
2005, Cap: 18. 23/abr/2021 A PARTIR DAS 15:30. Midea Carrier- 15:30h. Loc.: AM. Sucatas de Unidades Condensadoras. 23/abr/2021 A 
PARTIR DAS 16:00. Aggreko-16h. Loc.: RJ. Grupos Geradores, Bacias de Contenção. 23/abr/2021 A PARTIR DAS 17:00. Schulz-17h. Loc.: SC. 
Motobombas, Roçadeiras, Cortadores de Grama. 23/abr/2021 A PARTIR DAS 17:30. Schulz-17:30h. Loc.: SC. MRO, Peças e Componentes 
Industriais, Geradores, MRO. 26/abr/2021 A PARTIR DAS 11:00. Fazenda Brasileiro-11h. Loc.: BA. MRO, Peças e Componentes Industriais, 
MRO, Peças e. 26/abr/2021 A PARTIR DAS 11:30. Novelis-11:30h. Loc.: SP. Torres de Resfriamento, Torres de Empilhadeiras, Sucatas. 27/
abr/2021 A PARTIR DAS 15:00. MA Imóveis - Nexa Três 27/04/2021. Loc.: MG. Terrenos em Três Maria/MG. 27/abr/2021 A PARTIR DAS 
11:00. Porto do Açu-11h. Loc.: RJ. Veículos, Transformadores, Disjuntores, Peças e. 27/abr/2021 A PARTIR DAS 11:30. Agroterenas-11:30h. 
Loc.: MS, SP. Veículos de Passeio e Utilitários, Caminhões e Ônibus. 27/abr/2021 A PARTIR DAS 12:00. Audi-12h. Loc.: PR. Equipamento para 
bombeamento e aplicação de cola. 27/abr/2021 A PARTIR DAS 13:30. Ciser-13:30h. Loc.: SC. Rosqueadeiras, Politriz, MRO, Peças Industriais, 
Maquinas. 27/abr/2021 A PARTIR DAS 14:00. Tabocas-14h. Loc.: MG, RR. Veículos, Caminhões, Cavalos Mecânicos, Semirreboques. 27/
abr/2021 A PARTIR DAS 15:00. Grande Empresa de Alimentos-15h. Loc.: PR. Laminadoras, Cortadeiras, Empilhadeiras, Cavaletes. 27/
abr/2021 A PARTIR DAS 16:00. Manserv-16h. Loc.: BA, GO, MG, SP. Sprinter, Ford Transit, Utilitários, Caminhões, Reboques e. 27/abr/2021 A 
PARTIR DAS 20:00. Cia Paulista-20h. Loc.: SP. Obras de Arte. 28/abr/2021 A PARTIR DAS 11:00. GHT-11h. Loc.: SP. Peças e Componentes de 
Maquinas Agrícolas. 28/abr/2021 A PARTIR DAS 11:30. Kinross-11:30h. Loc.: MG. Peças de Manutenção, Peças de Maquinas Agrícolas. 28/
abr/2021 A PARTIR DAS 13:00. PME RentalMaq-13h. Loc.: SP. Picador De Madeira Elétrico Vantec Pt600, Ano: 2013. 28/abr/2021 A PARTIR 
DAS 15:30. Norsk Hydro-15:30h. Loc.: PA. Mercedes Benz Sprinter, Caminhões Chassi, Basculantes. 28/abr/2021 A PARTIR DAS 15:00. Grupo 
Monte Sinai-15h. Loc.: PE. Escavadeiras, trator, rolo compactador e rompedores. 28/abr/2021 A PARTIR DAS 16:00. PME ST Concreto-16h. 
Loc.: MG. Caminhão Betoneira Ford Carg 2629, 2013/2013, Central. 29/abr/2021 A PARTIR DAS 11:00. Sulcatarinense-11h. Loc.: SC. Britador 
de Impacto, Rolos compactadores, Tubos On-line. 29/abr/2021 A PARTIR DAS 13:00. Compartilhado 1076 A-13h. Loc.: BA, MG, MT, PE, PR, 
RJ, RN, RS, SP. Aprox. 4.000 calçados de Borracha e outros, Aprox. 4.000. 29/abr/2021 A PARTIR DAS 14:00. Compartilhado 1076 B - 14h. Loc.: 
RS, SP. Ford Fiesta HA, Chevrolet Montana e outros. 29/abr/2021 A PARTIR DAS 14:30. PME Oz Industria-14:30h. Loc.: MG. MRO, Peças e 
Componentes Industriais, Ferramentas. 29/abr/2021 A PARTIR DAS 15:00. MA Imóveis - Uberaba/MG -15h. Loc.: MG. Apartamento 53,96m² 
em Uberaba/MG - DESOCUPADO. 29/abr/2021 A PARTIR DAS 16:00. Bauko-16h. Loc.: SP. Paleteiras e Empilhadeiras Diversas, Paleteiras e. 
29/abr/2021 A PARTIR DAS 16:30. Formula Zero-16:30h. Loc.: PA. VW Nova Saveiro, Toyota Hilux, MB 415 e 515 Sprinter, VW. 29/abr/2021 A 
PARTIR DAS 17:00. GRUAirport-17h. 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. 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.

Ligue já: 
11. 3729-6600

Publique em 
jornal de grande 
circulação.

B1gazetasp.com.br
QUARTA-FEIRA, 21 E QUINTA-FEIRA, 22 DE ABRIL DE 2021 

Curtas

ANSIEDADE . Lumena 
revelou em entrevista a 
jornalista Patrícia Kogut, 
do jornal “O Globo”, que 
teve problemas de  me-
mória e graves crises de 
ansiedade após ser eli-
minada da casa do “BBB 
21”. “Fui direto para o 
meu terreiro e me reor-
ganizei”, contou a ex-sis-
ter. Lumena foi a quinta 
eliminada do reality e 
recebeu vários ataques 
nas redes sociais por 
seu comportamento no 
programa. 

FOTO SUSPEITA. O 
cantor sertanejo Bruno, 
da dupla com Marrone, 
publicou uma foto ao 
lado de Danilo Santana, 
considerado um foragi-
do pela Justiça brasilei-
ra, em seu Instagram. “A 
palavra tem poder, dá 
uma olhada na minha 
última postagem! Obri-
gado por tudo”, escre-
veu no registro divulga-
do no último domingo 
(18). Danilo Santana é 
também conhecido 
como “Dubaiano.

NA UTI . A atriz Eva Wil-
ma, 87, não parou de 
trabalhar nem na UTI 
(Unidade de Terapia 
Intensiva) do hospi-
tal Albert Einstein, em 
São Paulo, onde está in-
ternada desde quinta 
(15) para tratamento de 
problemas renais e car-
díacos. O estado de saú-
de dela é estável e res-
pira espontaneamente, 
segundo boletim médi-
co desta terça-feira. 

“Gente, 
pegadinha. Lógico 
que vai ter! “
Boninho ao ser questio-
nado por internautas 
sobre um possível fim 
do BBB.

O
s responsáveis 
pela adminis-
tração das redes 
sociais de Pocah 
resolveram ex-

por no Instagram as mensa-
gens racistas que a filha da 
cantora, Vitória, de 5 anos, 
vem recebendo após a sister 
votar em Juliette no último 
domingo (18). No perfil ofi-
cial de Pocah no Instagram é 
possível conferir alguns dos 
insultos e ofensas racistas à 
menina. Ronan Souza, mari-
do de Pocah, disse que já con-
seguiu identificar alguns dos 
responsáveis pelos ataques 
e ressaltou que vai acionar a 
justiça. “Vocês que foram no 
perfil da vitória falar mer** 
para uma criança, joga o chip 
fora, já achei 4 de vocês”, es-
creveu ele em seu Twitter.

Filha de Pocah sofre ataques 
Filha da cantora, 
Vitória, de 5 anos, 
vem sendo alvo de 
mensagens racistas; 
haters já foram 
identifi cados 

Covid-19
Internado e com ventilação 
mecânica por causa da Co-
vid-19, o técnico da seleção 
brasileira masculina de vô-
lei, Renan Dal Zotto, 60, foi 
submetido a um procedi-
mento cirúrgico em decor-
rência de uma trombose, 
nesta segunda-feira (19).
A informação foi confirma-
da pelo Hospital Samaritano 
Botafogo nesta terça.

Luto
A dubladora Ana Lucia Mene-
zes, conhecida por seus traba-
lhos de dublagem em “Peppa 
Pig”, “iCarly” e “Mamma Mia” 
morreu nesta terça-feira aos 
45 anos. Ela estava internada 
desde o último dia 13 após so-
frer um AVC (acidente vascu-
lar cerebral). A informação foi 
divulgada por Bia Menezes, 
filha da atriz, que fez uma ho-
menagem a ela no Instagram.

Vida a dois
A influenciadora Lizi Benites usou as redes sociais nesta terça-feira para refletir sobre o ca-
samento. “O casamento.. tem dias difíceis, aqueles que a gente tem vontade sair correndo e 
gritando porque as coisas não saíram do nosso jeito, como queríamos, como aprendemos.. 
Mas sempre existe o outro, que tbm tem o mesmo sentimento quando isso acontece... 
Quando casamos escolhemos algumas coisas e uma delas é compartilhar a nossa vida, no 
tempo bom e no tempo ruim. [...] . Te amo pra sempre @galego.mbt”, escreveu. 

REPRODUÇÃO/INSTAGRAM

Reprodução/Instagram Reprodução/Instagram 

REPRODUÇÃO/INSTAGRAM

Reprodução Instagram

Reprodução Facebook

Frase

Reprodução/Instagram 

Por Aline Fonseca 
redacao@gazetasp.com.br
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Oferecemos 25 tipos de carnes nobres, saladas 

variadas,  Sushi, Sashimi e Camarão

(11) 4178-9024 l 4173-1634
Rua São José, 50 - Paulicéia l Em frente a Mercedes Benz
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Leilão de Apartamento no "Condomínio Edifício Helianto" 
na Alameda Barão de Piracicaba - Campo Eliseos / SP

3ª Vara Cível do Foro Central Cível

Inf: Tel - WhatsApp (11) 3242-8373                 
E-mail: contato@arenaleilao.com.br 

Edital na íntegra: www.arenaleilao.com.br           
Leiloeiro Danilo Cardoso da Silva - JUCESP 906

Processo nº: 0033683-92.2018.8.26.0100

1° Praça: 20/04/21 às 14h00 a 22/04/21 às 14h00 
2° Praça: 22/04/21 às 14h00 a 25/05/21 às 14h00

Do bem imóvel: O Apartamento nº 03 localizado no 1º pavimento ou andar térreo do Condomínio 
Edifício Helianto localizado á Alameda Barão de Piracicaba 810 – Campo Eliseos, com área 
construída ou de condomínio de 95,76 m², assim entendida a área privativa de 80,18m², a área de 
uso comum de 7,82m² e a correspondente quota-parte ideal no terreno do edifício de 8,305%, 
competindo a este apartamento uma pequena área de uso exclusivo com 7,76 m², a qual constitui a 
base de um dos poços de iluminação do edifício. Matriculado sob o nº 32.217 do 2º CRI-SP e com 
cadastro municipal nº 008.009.0059-6. Constam débitos junto a Prefeitura Municipal de São Paulo 
para IPTU no valor de R$ 207,93 e de Dívida Ativa no valor de R$ 1.227,24 (março de 2021). Avaliado 
em outubro de 2020 por R$ 308.638,00, atualizado pela Tabela Pratica do Tribunal de Justiça de São 
Paulo para o mês de fevereiro de 2021, perfaz o montante de R$ 319.793,56. Valores serão 
devidamente atualizados à data de alienação. Do bem imóvel: O Apartamento nº 03 localizado no 1º 
pavimento ou andar térreo do Condomínio Edifício Helianto localizado á Alameda Barão de 
Piracicaba 810 – Campo Eliseos, com área construída ou de condomínio de 95,76 m², assim 
entendida a área privativa de 80,18m², a área de uso comum de 7,82m² e a correspondente 
quota-parte ideal no terreno do edifício de 8,305%, competindo a este apartamento uma pequena 
área de uso exclusivo com 7,76 m², a qual constitui a base de um dos poços de iluminação do edifício. 
Matriculado sob o nº 32.217 do 2º CRI-SP e com cadastro municipal nº 008.009.0059-6. Constam 
débitos junto a Prefeitura Municipal de São Paulo para IPTU no valor de R$ 207,93 e de Dívida Ativa 
no valor de R$ 1.227,24 (março de 2021). Avaliado em outubro de 2020 por R$ 308.638,00, 
atualizado pela Tabela Pratica do Tribunal de Justiça de São Paulo para o mês de fevereiro de 2021, 
perfaz o montante de R$ 319.793,56. Valores serão devidamente atualizados à data de alienação.
Exequente:CONDOMINIO EDIFICIO HELIANTO                          
Executado: CARLOS MIGUEL FAUNDEZ

Processo nº: 0011973-51.2020.8.26.0001

1° Praça: 12/04/21 às 14h00 a 14/04/21 às 14h00 
2° Praça: 14/04/21 às 14h00 a 04/05/21 às 14h00

Do bem imóvel: Um terreno situado à avenida Albertina Vieira da Silva 
Gordo, lote nº 190, da quadra “P”, da Vila Aurora, no 8º Subdistrito – 
Santana, medindo 10,00 metros de frente por 78,00 metros de frente 
aos fundos, de ambos aos lados, tendo nos fundo a mesma largura de 
frente, encerrando a área de 780,00 m², confrontando, de um lado, 
com o lote nº 189, de outro lado, com o lote nº 191 e nos fundos com 
o lote nº 170. De acordo com o laudo, trata-se de um imóvel industrial 
localizado da Rua Albertina Vieira da Silva Gordo nº 443 e 449 – Vila 
Aurora. Matriculado sob o nº 96.891 do 3º Registro de Imóveis de SP, 
com cadastro municipal nº 070.094.0007-5. Avaliado em R$ 
2.215.000,00 em novembro de 2019, atualizado pela Tabela Prática 
do TJSP para novembro de 2020, perfaz o montante de R$ 
2.320.669,50. Constam débitos de IPTU 2020 no valor de R$ 
21.437,15 (nov/2020) e Dívida Ativa no valor de R$ 85.781,34 
(nov/2020). Valores serão devidamente atualizados na data de 
alienação.
Exequente:Camila Bianchi Melão
Executado: Paulo Alexandre da Rosa Fonseca

Exequente:Maria Catarina Siqueira Benedito Sousa
Executado: Eder Bittencourt e outros

Processo nº: 0001889-83.2017.8.26.0554

Praça Única de 06/04/21 às 14h00 a  18/05/21 às 14h00

Do bem imóvel: Dos direitos cabentes aos Executados Sr. Daniel 
Henrique de Souza Geraldo e Sra. Alessandra do Carmo de Andrade 
Geraldo, do imóvel objeto da matricula nº 082.155 do Primeiro 
Cartório de Registro de Imóveis de Santo André descrito a seguir: 
"Apartamento nº 54, localizado no 5º andar do Bloco 1 (1-3-1) do 
"Conjunto Residencial Adriático" situado na Rua Adriático, nº 151, 
contendo sala de estar/jantar com sacada; 03 (três) dormitórios; 01 
(um) banheiro completo; cozinha e área de serviço. Possui área 
privativa real de 68,85625m²; área comum de divisão proporcional 
real de 36,41062m² (nesta incluída a área correspondente a uma 
vaga de garagem descoberta); perfazendo uma área total real 
construída de 105,26687m²; correspondendo-lhe uma fração ideal 
no todo do terreno e nas demais coisas de uso comum no todo do 
condomínio igual 0,0007663 ou ainda 0,07663% ou ainda 
48,89515m², e, uma participação nas partes e coisas comuns do 
Edifício em que se localiza igual a 0,0138889 ou 1,38889%. Avaliado 
em julho de 2020 pelo valor de R$ 198.344,51, atualizado pela 
Tabela Pratica do Tribunal de Justiça para o mês de fevereiro de 
2021, perfaz o montante de R$ 208.963,23. Valores serão 
devidamente atualizados na data de alienação.

Exequente:Condomínio Residencial Adriático                          
Executado Daniel Henrique Souza Geraldo e Alessandra do 
Carmo de Andrade Geraldo  

Processo nº: 1104749-52.2017.8.26.0100
1° Praça: 12/04/21 às 14h00 a 14/04/21 às 14h00 

2° Praça: 14/04/21   às 14h00 a 12/05/21 às 14h00

Lote 01 - IMÓVEL SOB MATRÍCULA Nº 98.551 registrado no 4º 
Cartório de Registro de Imóveis de São Paulo/SP, descrito como: 
"IMÓVEL: - LUGAR INDIVIDUAL Nº 68, localizado no 2º sub-solo, 
do "EDIFÍCIO NUMA DE OLIVEIRA", situado na Avenida Paulista, 
nº 1.009 (entrada principal), no 17º subdistrito Bela Vista, correspon-
dendo-lhe a fração ideal de 1/149 avos do total da garagem, a qual 
em seu todo, tem a área construída de 5.587,61ms2., e a fração 
ideal de 12,416036%." Avaliado em R$ 34.000,00 (trinta e quatro mil 
reais) – Janeiro/2019, valor esse atualizado pela Tabela Pratica de 
Cálculo do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que perfaz 
o montante de R$ 37.559,96 – Fevereiro de 2021. Valor de 
avaliação será devidamente atualizado pela Tabela Pratica de 
Cálculo do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo na data da 
alienação judicial pelo leiloeiro. Lote 02 – IMÓVEL SOB 
MATRÍCULA Nº 98.552 registrado no 4º Cartório de Registro de 
Imóveis de São Paulo/SP, descrito como: "IMÓVEL: - LUGAR 
INDIVIDUAL Nº 69, localizado no 2º sub-solo, do "EDIFÍCIO NUMA 
DE OLIVEIRA", situado na Avenida Paulista, nº 1.009 (entrada 
principal),no 17º subdistrito Bela Vista, correspondendo-lhe a fração 
ideal de 1/149 avos do total da garagem, a qual em seu todo, tem a 
área construída de 5.587,61ms2., e a fração ideal de 12,416036%.". 
Avaliado em R$ 34.000,00 (trinta e quatro mil reais) – Janeiro/2019, 
valor esse atualizado pela Tabela Pratica de Cálculo do Tribunal de 
Justiça do Estado de São Paulo, que perfaz o montante de R$ 
37.559,96 – Fevereiro de 2021. Valor de avaliação será 
devidamente atualizado pela Tabela Pratica de Cálculo do Tribunal 
de Justiça do Estado de São Paulo na data da alienação judicial 
pelo leiloeiro.

Exequente:Condominio Edificio Numa de Oliveira
Executado: Logic Way Technologies Ltda

Leilão de Imóvel Industrial - Vila Aurora/SP
5ª Vara Cível - Foro Regional I - Santana

Leilão de Direitos sob Apartamento no "Conjunto 
Resid. Adriático"  R. Adriático - Sto Andre - SP

2ª Vara Cível - Foro de Santo André

Leilão de Vagas de Garagem "ED. NUMA DE 
OLIVEIRA", situado na Av. Paulista, nº 1.009 

41ª Vara Cível - Foro Central Cível

Inf.: Tel ou WhatsApp (11) 11 3242-8373    E-mail: contato@arenaleilao.com.br  Edital na íntegra: www.arenaleilao.com.br  
 Leiloeiro Danilo Cardoso da Silva - JUCESP 906

16ª VARA CÍVEL DA CAPITAL – SP 
EDITAL DE PRAÇA JUDICIAL - VERSÃO RESUMIDA PARA PUBLICAÇÃO Art. 887, § 3º/CPC EDITAL DE PRAÇA JUDI-
CIAL ONLINE. Dora Plat - Leiloeira Oficial - JUCESP 744. 16ª VARA CÍVEL DO FORO CENTRAL DA COMARCA DA 
CAPITAL. Processo: nº 0060361-57.2012.8.26.0100. Executados: executado(s) CAMPELO INDÚSTRIA E COMÉRCIO 
LTDA, GLADSTON JOSÉ DANTAS CAMPELO, RONALDO DANTAS CAMPELO – LOTE 001 - Lote Urbano com área total 
de 312,50m² em Juazeiro - BA. Rua Flor de Juá, S/N, Juazeiro /BA. Descrição completa na Matrícula nº 10.706 do 01ª CRI 
de Juazeiro/BA. Lance mínimo na 1ª praça: R$ 69.894,93 - Lance mínimo na 2ª praça: R$ 41.936,95 (60% do valor de 
avaliação) (sujeitos à atualização). LOTE 002 - Roça com área total de 184.746m² em Juazeiro - BA. Avenida Paulo Rios 
Campelo, S/N, Juazeiro/BA. Descrição completa na Matrícula nº 18.449 do 01ª CRI de Juazeiro/BA. Lance mínimo na 1ª 
praça: R$ 5.432.096,50 - Lance mínimo na 2ª praça: R$ 3.259.257,90 (60% do valor de avaliação) (sujeitos à atualização).  
LOTE 003 - Roça com área total de 24.338m² - 2 ha aproximadamente em Juazeiro - BA. Avenida Paulo Rios Campelo, 
S/N, Juazeiro/BA. Descrição completa na Matrícula nº 8.784 do 01ª CRI de Juazeiro/BA. Lance mínimo na 1ª praça: R$ 
1.600.172,13 - Lance mínimo na 2ª praça: R$ 960.103,27 (60% do valor de avaliação) (sujeitos à atualização). DATAS DAS 
PRAÇAS - 1ª Praça começa em 21/05/2021 às 14h00min, e termina em 25/05/2021 às 14h00min; 2ª Praça começa em 
25/05/2021 às 14h01min, e termina em 14/06/2021 às 14h00min. Ficam os executado(s) CAMPELO INDÚSTRIA E CO-
MÉRCIO LTDA, GLADSTON JOSÉ DANTAS CAMPELO, RONALDO DANTAS CAMPELO, bem como seu cônjuge, se 
casado(a)(s) for(em),  bem como os credores BANCO VOTORANTIM S/A, FAZENDA NACIONAL, UNIÃO - FAZENDA 
NACIONAL (INSS), MARINALVA ALENCAR DOS SANTOS, SELMA OLIVEIRA SANTOS, ERIVALDO OLIVEIRA LIMA 
JUNIOR, UNIÃO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL, UNIÃO - FAZENDA NACIONAL, credor(a) hipotecário GLOBAL CEN-
TRAL DE DISTRIBUIÇÃO LTDA, JBS S.A e demais interessados, INTIMADOS das designações supra, caso não seja(m) 
localizado(a)(s) para a intimação pessoal, bem como das Penhoras realizadas em 24/06/2014. 
 

PARA MAIS INFORMAÇÕES: 

(011) 3003-0677 l 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 JABAQUARA. Processo: 
nº 0003948-77.2019.8.26.0003. Executados: requerido(s) ABMAEL RIBEIRO DA SILVA, STHEFFANY MACHADO RIBEIRO. DIREITOS DO 
FIDUCIANTE - Direitos do Fiduciante sob o Apto nº 45, no 4º pavimento do Edifício Firenze, à R. São Venceslau, n°301, Vila Guarani, no 42º Subdistrito-
Jabaquara, com área privativa de 54,03m², área comum de 56,30m² e área total de 110,33m², com 01 vaga de garagem. Rua São Wenceslau, nº301, 
São Paulo/SP - Contribuinte nº 31004503366. Descrição completa na Matrícula nº 186.131 do 8º CRI de São Paulo/SP. Lance mínimo na 1ª praça: R$ 
423.830,78 - Lance mínimo na 2ª praça: R$ 211.915,39 (50% do valor de avaliação) (sujeitos à atualização).DATAS DAS PRAÇAS - 1ª Praça começa 
em 31/05/2021 às 11h00min, e termina em 03/06/2021 às 11h00min; 2ª Praça começa em 03/06/2021 às 11h01min, e termina em 21/06/2021 às 
11h00min.  Ficam os requerido(s) ABMAEL RIBEIRO DA SILVA, STHEFFANY MACHADO RIBEIRO, bem como seu cônjuge, se casado(a)(s) for(em), 
credor(a) fiduciário 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 28/06/2019. 

GAZETA DE SÃO PAULO – 21/04/2021 

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. 3ª VARA CÍVEL DO FORO CENTRAL DA COMARCA DA CAPITAL. 
Processo: nº 0034694-25.2019.8.26.0100. Executados: requerido(s) SÃO GABRIEL SERVIÇOS E EVENTOS LTDA, NOME FANTASIA CONFEITARIA
SÃO GABRIEL, NORMANDO CATALDI.  Apto nº 51, no 5º andar do Edifício Rio das Pedras, à R. Jesuino Arruda, nº 254, 28º Sub-disrito - Jardim 
Paulista/SP; área útil: 81,67m2, área comum: 7,51m2, área construída: 89,18m2.  Edifício Rio das Pedras - Rua Jesuíno Arruda, nº254, São Paulo/SP - 
Contribuinte nº 016.080.03310. Descrição completa na Matrícula nº 44.248 do 04º CRI de São Paulo/SP. (SEM VAGA DE GARAGEM). Lance mínimo na 
1ª praça: R$ 677.520,00 - Lance mínimo na 2ª praça: R$ 338.760,00 (50% do valor de avaliação) (sujeitos à atualização). DATAS DAS PRAÇAS - 1ª 
Praça começa em 28/05/2021 às 13h20min, e termina em 02/06/2021 às 13h20min; 2ª Praça começa em 02/06/2021 às 13h21min, e termina em 
22/06/2021 às 13h20min. Ficam os requeridos SÃO GABRIEL SERVIÇOS E EVENTOS LTDA, NOME FANTASIA CONFEITARIA SÃO GABRIEL, 
NORMANDO CATALDI, 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 11/09/2019. 

Gazeta de São Paulo – 21/04/2021 

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. 3ª VARA CÍVEL DO FORO CENTRAL DA COMARCA DA CAPITAL. 
Processo: nº 1034111-23.2019.8.26.0100. Executados: executado(s) ESPÓLIO DE ANA MARIA ARISTIDES -  Apto nº 124, no 12º andar do Edifício 
Gravataí, à R. José Antônio Coelho, 220, 9º subdistrito-Vila Mariana/SP; área priv.: 50,260m2, área com.: 20,880m2 (01 vaga de garagem) + área com.: 
33,240m2, área total: 104,380m2. Rua José Antônio Coelho, nº220, São Paulo/SP -  Contribuinte nº 037.014.16079. Descrição completa na Matrícula nº 
91.839 do 1ª CRI de São Paulo/SP. Lance mínimo na 1ª praça: R$ 628.503,30  - Lance mínimo na 2ª praça: R$ 314.251,65 (50%  do valor de avaliação) 
(sujeitos à atualização). DATAS DAS PRAÇAS - 1ª Praça começa em 28/05/2021 às 15h20min, e termina em 01/06/2021 às 15h20min; 2ª Praça 
começa em 01/06/2021 às 15h21min, e termina em 21/06/2021 às 15h20min. Fica o executado ESPÓLIO DE ANA MARIA ARISTIDES,, bem como seu 
cônjuge, se casado(a)(s) for(em), bem como o credore 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 31/07/2020. 

GAZETA DE SÃO PAULO – 21/04/2021 

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

@ milanleiloesfacebook.com/milanleiloes

twitter.com/milanleiloes (11) 3845-5599
MILAN LEILÕES
L E I L O E I R O S  O F I C I A I S

www.milanleiloes.com.br LEILÃO ONLINE

APROX. 50 VEÍCULOS
VEÍCULOS DE FROTA E RECUPERADOS DE FINANCIAMENTO

28 / Abril 2021 - Quarta 9:30h. 
www.milanleiloes.com.br LEILÃO ONLINE

LEILÃO EX AGENCIA 
IMÓVEL NO CENTRO DE LIMEIRA - SP

29 / Abril 2021 - Quinta 11h. 

www.milanleiloes.com.br LEILÃO ONLINE

BRADESCO 02 IMÓVEIS
APARTAMENTOS EM SÃO PAULO-SP  E CASA EM ANÁPOLIS-GO

1º Praça: 29/04 - 2ª Praça: 04/05 - 2021 15h. 

www.milanleiloes.com.br LEILÃO ONLINE

BRADESCO 22 IMÓVEIS
APARTAMENTOS•CASAS•IMÓVEIS COML.TERRENOS•ÁREAS RURAIS

30 / Abril 2021 - Sexta 11h. 

www.milanleiloes.com.br LEILÃO ONLINE

LEILÃO DE MÁQUINAS E EQUIP.
IMPORTANTE LEILÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

29 / Abril 2021 - Quinta 10h. 

WWW.MILANLEILOES.COM.BR
INFORMAÇÕES E CADASTRO:

RONALDO MILAN
LEILOEIRO OFICIAL - JUCESP 266

1ª VARA CÍVEL - FORO DE CAMPINAS
EDITAL DE HASTA PÚBLICA (1ª e 2ª praça) do bem imóvel abaixo descrito, para conhecimento de eventuais interessados e para intimação da executada: NOVA CACHOEIRA ADMINISTRADORA DE BENS LTDA
(CNPJ Nº 09.369.915/0001-43), representada por seus sócios DAVI IBANEZ SAMU (CPF Nº 401.418.258-47), MELINA IBANEZ SAMU (CPF Nº 401.418.808-64) e administradora SARITA IBANEZ SAMU
(CPF Nº 268.914.128-03), e os serventuários ROSEMEIRE DE FÁTIMA PEREIRA (CPF 068.407.588-18) e BRAZ MENEGHEL JUNIOR (CPF Nº 062.937.618-20), bem como o seguinte credor: BONVECHIO
MATOS FILHO ADVOGADOS ASSOCIADOS (CNPJ/MF Nº 06.158.156.0001/81), e os interessados MUNICÍPIO DE CAMPINAS (CNPJ/MF Nº 51.885.242/0001-40) e MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO (CNPJ/MF Nº 01.468.760/0001-90).
O MM. Juiz de Direito Dr. Ricardo Siqueira de Pretto, da 1ª Vara Cível - Foro de Campinas, na forma da lei, FAZ SABER, aos que o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem e interessar possa, que, por este Juízo,
processam -se os autos da Ação Declaratória de Rescisão Contratual, com Pedido de Tutela de Urgência para Sequestro de Bem Móvel, em fase de Cumprimento de Sentença, ajuizada por DANIELE DE SYLLOS DUTRA
(CPF Nº 274.470.978-61) em face de NOVA CACHOEIRA ADMINISTRADORA DE BENS LTDA (CNPJ Nº 09.369.915/0001-43) nos autos do Processo nº 0031743-84.2017.8.26.0114, e tendo como
processo principal o nº 1044753-18.2016.8.26.0114, e foi designada a venda do bem descrito abaixo, nos termos do Prov. CSM n° 1625/2009 que disciplina o Leilão Eletrônico, assim como os artigos 879, II, 886 e 887 do
CPC, e de acordo com as regras expostas a seguir:
01- IMÓVEL- Localização do Imóvel: Gleba A, com 8 (oito) casas e 1 (um) salão de festas e suas benfeitorias, oriunda da subdivisão da gleba desmembrada do sítio denominado Cachoeirinha, na zona rural situada em
Joaquim Egídio, no Distrito de Paz de Sousas, na Comarca de Campinas e a 4ª Circunscrição Imobiliária - Descrição da Matrícula: inicia-se esta descrição no marco denominado 55B, cravado na margem direita da estada
municipal que vai do distrito de Joaquim Egídio, município de Campinas, à Usina Hidrelétrica Jaguari, na divisa com as terras do Dr. Albino Favaro Neto; deste ponto segue por cerca, margeando a referida estrada, no sentido
NE, na distância 119,00m, até o marco 55C, cravado junto a uma porteira; deste ponto segue acompanhando a estrada interna ao Sítio Cachoeirinha, confrontando com a Gleba 1, remanescente do Sítio Cachoeirinha, nos
seguintes rumos e distâncias: do marco 55C ao marco 55D, 46°32’ SE – 19,31m; do marco 55D ao marco 55E, 71°55’ SE – 37,49m; do marco 55E ao marco 55F, 65°’SE – 25,01m; do marco 55F ao marco 55G, 83°59’ SE
– 14,77m; do marco 55G ao marco 55H, 81°21’ SE – 31,50m; do marco 55J ao marco 55K, 77°53’ SE – 18,87m; do marco 55I ao marco 55J, 51°21’ SE 51,37m; do marco 55H ao marco 55I, 63°48’ SE – 35,98m; do marco
55I ao marco 55J, 51°24’SE – 51,37m; do marco 55J ao marco 55K, 77°53’ SE – 18,87m; do marco 55K ao marco 55L, 82°33’NE – 16,05m; do marco 55L ao marco 55M, 70°09’ N – 31,84m; do marco 55M ao marco 55N,
84°36’ NE – 22,86m; do marco 55N ao marco 55º, 76°04’ NE – 26,76m; do marco 55º ao marco 55P, 89°02’ NE – 16,42m; do marco 55P ao marco 55Q, 31°0’8 SE – 20,68m; do marco 55Q ao marco 55R, 15°28’ SW –
14,38m; do marco 55R ao marco 55S, 15°28’ SW – 11,17m; do marco 55S ao marco 55T, 15°28’ SW – 56,29; do marco 55T ao marco SSU, 18°03’ SE – 22,45m; do marco 55U ao marco 101M, 43°51 SE – 53,39m; do marco
101M ao marco 101L, 62°12’ SE – 28,81, localizando-se este marco na cerca de divisa da Gleba B (matrícula n° 16.516, deste Ofício), destacada, confrontando do marco 55C até aqui com a Gleba B (matrícula n° 16.516,
deste Ofício), destacada, confrontando do marco 55C até aqui com a Gleba 1; deste marco segue pela cerca, confrontando com a Gleba B, destacada no rumo 41° 01’19" SW e distância de 75,16m, até o marco 94B; deste
marco segue pela cerca, confrontando com a Gleba B, destacada no rumo 17°03’SW e distância de 63,27m, até o marco 94ª; deste marco segue pela cerca, confrontando com a Gleba B, destacada no rumo 3°25’22" SE
e distância de 91,20m, até o marco 94, localiza na cerca divisa do Sítio Três Pinheiros; deste marco segue pela cerca , confrontando com o Sítio Três Pinheiros, nos seguintes rumos e distâncias: do marco 94 ai marco 93, 51°31
SW – 7,40m; do marco 93 ao marco 92, 40°32’ SW – 46,00m; do marco 92 ao marco 91, 36°02’ SW – 29,10; do marco 91 ao marco 90, 55°01’ SW – 27,80m; do marco 90 ao marco 89ª, 48°26’ SW – 27,42m; localizando-
se este marco na cerca de divisa da propriedade de Albino Favaro Neto, confrontando do marco 94 até aqui com Sítio Três Pinheiros; deste marco segue pela cerca, confrontando com a propriedade de Albino Favaro no rumo
33°12’NW e distância de 551,62m, até encontrar o marco 55B, onde deu-se o início desta descrição, encerrando a área de 129.740,50m².

Dados do Imóvel
Cadastro INCRA n° 642.047.025.704-3
Matrícula Imobiliária n° 16.515 04º Oficial de Registro de Imóveis de Campinas

Ônus
Registro Data Ato Processo/Origem Beneficiário / Observações
R. 01 09/10/2008 Servidão de Passagem - Rosemeire de Fátima Pereira e Braz Meneghel Junior
Av. 02 22/08/2017 Bloqueio Proc. nº 1030030-57.2017.8.26.0114 4° Oficial de Registro de Imóveis de Campinas
Av. 03 16/01/2018 Penhora Proc. nº 0031744-69.2017.8.26.0114 Bonvechio Matos Filho Advogados Associados
Av. 04 27/03/2018 Penhora Exequenda Proc. nº 0031743-84.2017.8.26.0114 Daniele de Syllos Dutra
OBS 01: De acordo com o laudo de avaliação (fls. 160/164), a gleba de terras possui uma casa sede com 600,00m² (03 suítes, sala, cozinha, etc.); um salão de festas com banheiro, cozinha e salão com 800,00m², uma
pequena casa com piscina de 150,00m²; três casas com 80,00 m² cada uma (total 240,00 m²); uma pequena casa com 60,00m²; duas casas de caseiros com 60,00 m² cada uma = 120,00 m².
OBS 02: Na Ação Civil Pública (Processo nº 1015464-35.2019.8.26.0114), ajuizada pela Municipalidade de Campinas, julgada procedente pela 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Campinas, foram impostas as seguintes
obrigações: 1) abster-se de exercer o parcelamento do solo na área objeto dos autos, o que inclui abster-se de edificar, de abrir vias internas de circulação, de vender terrenos outras condutas similares; 2) promover a recuperação ambiental
da área, conforme projeto a ser oportunamente apresentado pelo órgão competente a partir do trânsito em julgado, ou indenizar o que não puder ser recuperado. Referida ação tramita em sede recursal (Recurso de Apelação).
Valor de Avaliação do imóvel: R$ 5.241.296,00 (Abr/2019 – às fls. 160/164).
Valor de avaliação atualizado: R$ 5.741.176,00 (Mar/2021). O valor de avaliação será atualizado à época das praças.
Débitos Tributários: Eventuais débitos tributários são sub-rogados no valor da arrematação (artigo 130, Código Tributário Nacional).
Débito Exequendo: R$ 38.770,35 (fl. 277 – Mar/2021).
02 - A 1ª praça terá início em 18 de maio de 2021, às 14 horas, e se encerrará no dia 21 de 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 21 de maio de 2021, às 14 horas, e se encerrará em 10 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, artigo 895, §§ 1º ao 8º do CPC).
03 - O leilão será realizado pela plataforma Alfa Leilões - Especialista em Imóveis (www.alfaleiloes.com), conduzido pelo Leiloeiro Público Oficial, Davi Borges de Aquino, matriculado na Junta Comercial de São Paulo sob n°
1.070. Todas as regras e condições aplicáveis estão disponíveis no Portal http://www.alfaleiloes.com (artigos 12 e 13 da Resolução n° 236/2016, CNJ).
04 – Havendo mais de um pretendente e em igualdade de oferta, o devedor ou respectivo cônjuge, companheiro, dependentes, descendente ou ascendente do executado e coproprietários, terão preferência na aquisição dos
bens, nessa ordem (artigo 892, § 2º, CPC).
05 - Se o exequente arrematar os bens e for o único credor, não estará obrigado a exibir o preço, mas, se o valor dos bens exceder ao seu crédito, depositará, dentro de 3 (três) dias, a diferença, sob pena de tornar-se sem efeito
a arrematação, e, nesse caso, realizar-se-á novo leilão, à custa do exequente (artigo 892, §1º, CPC).
06 - Tratando-se de penhora de bem indivisível, o equivalente à quota-parte do coproprietário ou do cônjuge alheio à execução recairá sobre o produto da alienação do bem (artigo 843, CPC).
07 - O preço do bem arrematado deverá ser depositado através de guia de depósito judicial do Banco do Brasil gerada no https://portaldecustas.tjsp.jus.br/portaltjsp/login.jsp, respectivamente, no prazo de até 24 horas da
realização do leilão. Em até 3 horas após o encerramento do Leilão, cada arrematante receberá um e-mail com instruções para depósito (artigos 884, IV e artigo 892 do CPC).
08 – O arrematante deverá pagar a título de comissão, o valor correspondente a 5% (cinco por cento) sobre o preço de arrematação do bem. Tal valor será devido pelo arrematante ainda que haja a desistência da arrematação,
assim como será devido pelo exequente nos casos de adjudicação do bem e pelo executado nos casos de acordo e remição, conforme Condições de Venda e Pagamento do leilão, e deverá ser paga mediante DOC, TED ou
depósito em dinheiro, no prazo de até 01 (um) dia útil a contar do encerramento do leilão, na conta bancária do Leiloeiro Oficial: Davi Borges de Aquino Leiloeiro, CNPJ n° 30.753.419/0001-85, a ser indicada ao interessado
após a Arrematação (artigo 884, parágrafo único do CPC e artigo 24, parágrafo único do Decreto nº 21.981/32).
09 - Em hipótese alguma será permitida a desistência da arrematação. No caso de não pagamento do valor do bem arrematado, e da comissão devida à do leiloeiro no prazo estipulado, pode configurar fraude em leilão
(Artigo 358 do Código Penal). Neste caso, o participante responderá civil e criminalmente, ficando ainda obrigado a pagar a comissão de 5% (cinco por cento) do lance ofertado em favor do leiloeiro oficial, a título de multa.
Fica nesta hipótese autorizado o leiloeiro a receber e aprovar os lanços imediatamente anteriores, desde que obedecidos os limites e regras estabelecidas no presente edital.
10 - O bem será vendido no estado de conservação em que se encontra, sem garantia, constituindo ônus do interessado verificar suas condições, antes das datas designadas para as alienações judiciais eletrônicas (artigo 18 da
Resolução n° 236/2016, CNJ). Eventuais despesas relativas à desmontagem, remoção, transporte e transferência patrimonial dos bens arrematados correrão por conta exclusiva do arrematante (artigo 24, Provimento nº 1625/09).
11 - O arrematante arcará com eventuais débitos pendentes que recaiam sobre o bem, exceto os decorrentes de débitos fiscais e tributários conforme o artigo 130, parágrafo único, do Código Tributário Nacional, os quais
ficam sub-rogados no preço da arrematação.
12 - Havendo pluralidade de credores ou exequentes, os créditos que recaem sobre o bem, inclusive os de natureza propter rem, sub-rogam-se sobre o respectivo preço (artigo 908, §1°, do CPC).
13 - A alienação será formalizada por termo nos autos, com a assinatura do juiz, do exequente, do adquirente e, se estiver presente, do executado, ocasião em que a será expedida a carta de alienação e o mandado de imissão
na posse, quando se tratar de bem imóvel e a ordem de entrega ao adquirente, quando se tratar de bem móvel (artigo 880, CPC). Os referidos documentos serão expedidos depois de efetuado o depósito ou prestadas as
garantias pelo arrematante, bem como realizado o pagamento da comissão do leiloeiro e das demais despesas da execução (artigo 901, § 1º, CPC).
14 - Por uma questão de a celeridade, a economia e a efetividade processual, restando negativo o leilão, já fica o mesmo Leiloeiro autorizado a prosseguir com a venda por intermédio de Alienação Particular (Provimento CSM
n° 1496/2008), estabelecendo-se um prazo de 90 dias. Nesta ocasião, havendo propostas de compras à vista, ou parceladas do correspondente ativo, estas serão levadas à apreciação e aprovação deste MM Juízo.
15 - DÚVIDAS E ESCLARECIMENTOS: Pessoalmente perante o Oficio onde estiver tramitando a ação, ou no escritório do leiloeiro, localizado na Avenida Paulista, n° 2421, 1° Andar - Bela Vista - CEP 01.311-300 - São Paulo – SP,
endereço eletrônico contato@alfaleiloes.com , telefone (11) 3230-1126 e Celular/WhatsApp (11) 93207-1308. A participação neste Leilão Eletrônico deve ser feita pelo sítio eletrônico da Alfa Leilões, no seguinte endereço: www.alfaleiloes.com.
16 - A publicação deste edital supre eventual insucesso nas notificações pessoais e dos respectivos patronos (artigo 889, Parágrafo Único, CPC). Dos autos não consta recursos ou causa pendente de julgamento. Será o
presente edital, afixado e publicado na forma da lei. São Paulo, 06 de abril de 2021. Eu, escrevente, digitei. Eu, Escrivão(ã) – Diretor(a), subscrevi.

DR. RENATO SIQUEIRA DE PRETTO - JUIZ DE DIREITO

5ª VARA CÍVEL - FORO DE PIRACICABA
EDITAL DE HASTA PÚBLICA (1ª e 2ª praça) do bem imóvel abaixo descrito, para conhecimento de eventuais interessados e para intimação dos executados: SAINT LOUIS EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO SPE
LTDA (CNPJ Nº 13.379.312/0001-08) e SUPRICEL CONSTRUTORA E INCORPORADORALTDA (CNPJ Nº 05.554.348/0001-44), bem como os credores: BANCO BRADESCO S.A (CNPJ Nº 60.746.948/0001-
12); CONDOMÍNIO RESIDENCIAL SAINT LOUIS (CNPJ Nº 27.066.063/0001-05); ELIZABETH MIE MATSUBARA (CPF Nº 044.115.898-69) e SEBASTIÃO ANTONIO DA SILVA (CPF Nº 324.094.781-15).
A MM. Juíza de Direito Dra. Miriana Maria Melhado Lima Maciel, da 5ª Vara Cível – Foro de Piracicaba, 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 Rescisão Contratual C/C pedido de Danos Materiais e Morais, em fase de Cumprimento de Sentença, ajuizada por RICARDO REGALLA ARTALE (CPF/MF Nº 040.730.128-
35) e LUZIA LIANA DA SILVA POVOA ARTALE (CPF/MF Nº 078.923.388-61), em face de SAINT LOUIS EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO SPE LTDA (CNPJ Nº 13.379.312/0001-08) e SUPRICEL
CONSTRUTORA E INCORPORADORALTDA (CNPJ Nº 05.554.348/0001-44), nos autos do Processo nº 0008113-50.2020.8.26.0451, tendo como Processo Principal o nº 1022606-54.2016.8.26.0451, e foi
designada a venda do bem descrito abaixo, nos termos do Prov. CSM n° 1625/2009 que disciplina o Leilão Eletrônico, assim como os artigos 879, II, 886 e 887 do CPC, e de acordo com as regras expostas a seguir:
01- IMÓVEL- Localização do Imóvel: Apartamento nº 62, localizado no pavimento 9º do 6º andar do “Condomínio Residencial Saint Louis”, situado na Avenida Mário Dedini, nº 843, Bairro Nhô Quim - Piracicaba/SP
- CEP: 13405-386 - Descrição da Matrícula: Apartamento localizado no CONDOMÍNIO RESIDENCIAL SAINT LOUIS, situado no bairro Vila Rezende, município, comarca e 1ª Circunscrição Imobiliária de Piracicaba/SP, com
frente para a Avenida Mário Dedini, nº 843, com direito a 02 (duas) vagas de garagem indeterminadas, a serem definidas por sorteio, cujo empreendimento foi levado a efeito em terreno com área total de 1.619,77 m².
Apartamento 62, área privativa total 96,32 m², 9º pavimento com área comum total de 64,42 m², 6º andar com área total de 160,74 m², quota parte do terreno 27,0110 m², fração ideal 1,6676%.

Dados do Imóvel
Contribuinte Municipal n° 01.35.0018.0067.0022 (número reduzido 1603257)
Matrícula Imobiliária n° 114.472 1º Registros de Imóveis e anexos Comarca de Piracicaba - SP

Ônus
Registro Data Ato Processo/Origem Beneficiário / Observações
AV. 01 31/07/2017 Transporte de Hipoteca - Banco Bradesco S.A
AV. 02 07/03/2018 Aditamento – Rerratificação de Hipoteca - Banco Bradesco S.A
AV. 03 23/05/2018 Aditamento – Rerratificação de Hipoteca - Banco Bradesco S.A
AV. 04 26/11/2018 Penhora Proc. nº 1001822-85.2018.8.26.0451 Condomínio Residencial Saint Louis
AV. 05 15/05/2019 Aditamento – Rerratificação de Hipoteca - Banco Bradesco S.A
Av. 08 28/10/2020 Indisponibilidade Proc. nº 0011032-71.2017.5.18.0004 Sebastião Antonio da Silva
AV. 09 02/12/2020 Penhora Proc. nº 0019568-80.2018.8.26.0451 Elizabeth Mie Matsubara
AV. 10 07/01/2021 Penhora Exequenda Proc. nº 0008113-50.2020.8.26.0451 Ricardo Regalla Artale e Luzia Liana da Silva Povoa Artale
Valor de Avaliação do imóvel: R$ 526.948,66 (Jan/2021 – Avaliação às fls. 91/93).
Valor de avaliação atualizado: R$ 532.704,06 (Mar/2021). O valor de avaliação será atualizado à época das praças.
Débitos Tributários: R$ 25.462,78 (Abr/2021), sendo R$ 2.034,20 referente a Dívida Ativa não ajuizada, R$ 23.342,49 referente a Dívida Ajuizada e R$ 86,09 referente aos débitos não inscritos na dívida Ativa. Os débitos
tributários são sub-rogados no valor da arrematação (artigo 130, Código Tributário Nacional).
Débitos Condominiais: 18.352,42 (Abr/2021). Os débitos condominiais não adimplidos pelo valor da arrematação serão de responsabilidade do Arrematante.
Débito Exequendo: R$ 541.648,15 (Fev/2021).
02 - A 1ª praça terá início em 11 de maio de 2021, às 15 horas, e se encerrará no dia 14 de maio de 2021, às 15 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 15 horas, e se encerrará em 08 de junho de 2021, às 15 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, artigo 895, §§ 1º ao 8º do CPC).
03 - O leilão será realizado pela plataforma Alfa Leilões - Especialista em Imóveis (www.alfaleiloes.com), conduzido pelo Leiloeiro Público Oficial, Davi Borges de Aquino, matriculado na Junta Comercial de São Paulo sob n°
1.070. Todas as regras e condições aplicáveis estão disponíveis no Portal http://www.alfaleiloes.com (artigos 12 e 13 da Resolução n° 236/2016, CNJ).
04 – Havendo mais de um pretendente e em igualdade de oferta, o devedor ou respectivo cônjuge, companheiro, dependentes, descendente ou ascendente do executado e coproprietários, terão preferência na aquisição dos
bens, nessa ordem (artigo 892, § 2º, CPC).
05 - Se o exequente arrematar os bens e for o único credor, não estará obrigado a exibir o preço, mas, se o valor dos bens exceder ao seu crédito, depositará, dentro de 3 (três) dias, a diferença, sob pena de tornar-se sem efeito
a arrematação, e, nesse caso, realizar-se-á novo leilão, à custa do exequente (artigo 892, §1º, CPC).
06 - Tratando-se de penhora de bem indivisível, o equivalente à quota-parte do coproprietário ou do cônjuge alheio à execução recairá sobre o produto da alienação do bem (artigo 843, CPC).
07 - O preço do bem arrematado deverá ser depositado através de guia de depósito judicial do Banco do Brasil gerada no https://portaldecustas.tjsp.jus.br/portaltjsp/login.jsp, respectivamente, no prazo de até 24 horas da
realização do leilão. Em até 3 horas após o encerramento do Leilão, cada arrematante receberá um e-mail com instruções para depósito (artigos 884, IV e artigo 892 do CPC).
08 – O arrematante deverá pagar a título de comissão, o valor correspondente a 5% (cinco por cento) sobre o preço de arrematação do bem. Tal valor será devido pelo arrematante ainda que haja a desistência da arrematação,
assim como será devido pelo exequente nos casos de adjudicação do bem e pelo executado nos casos de acordo e remição, conforme Condições de Venda e Pagamento do leilão, e deverá ser paga mediante DOC, TED ou
depósito em dinheiro, no prazo de até 01 (um) dia útil a contar do encerramento do leilão, na conta bancária do Leiloeiro Oficial: Davi Borges de Aquino Leiloeiro, CNPJ n° 30.753.419/0001-85, a ser indicada ao interessado
após a Arrematação (artigo 884, parágrafo único do CPC e artigo 24, parágrafo único do Decreto nº 21.981/32).
09 - Em hipótese alguma será permitida a desistência da arrematação. No caso de não pagamento do valor do bem arrematado, e da comissão devida à do leiloeiro no prazo estipulado, pode configurar fraude em leilão
(Artigo 358 do Código Penal). Neste caso, o participante responderá civil e criminalmente, ficando ainda obrigado a pagar a comissão de 5% (cinco por cento) do lance ofertado em favor do leiloeiro oficial, a título de multa.
Fica nesta hipótese autorizado o leiloeiro a receber e aprovar os lanços imediatamente anteriores, desde que obedecidos os limites e regras estabelecidas no presente edital.
10 - O bem será vendido no estado de conservação em que se encontra, sem garantia, constituindo ônus do interessado verificar suas condições, antes das datas designadas para as alienações judiciais eletrônicas (artigo 18 da
Resolução n° 236/2016, CNJ). Eventuais despesas relativas à desmontagem, remoção, transporte e transferência patrimonial dos bens arrematados correrão por conta exclusiva do arrematante (artigo 24, Provimento nº 1625/09).
11 - O arrematante arcará com eventuais débitos pendentes que recaiam sobre o bem, exceto os decorrentes de débitos fiscais e tributários conforme o artigo 130, parágrafo único, do Código Tributário Nacional, os quais
ficam sub-rogados no preço da arrematação.
12 - Havendo pluralidade de credores ou exequentes, os créditos que recaem sobre o bem, inclusive os de natureza propter rem, sub-rogam-se sobre o respectivo preço (artigo 908, §1°, do CPC).
13 - A alienação será formalizada por termo nos autos, com a assinatura do juiz, do exequente, do adquirente e, se estiver presente, do executado, ocasião em que a será expedida a carta de alienação e o mandado de imissão
na posse, quando se tratar de bem imóvel e a ordem de entrega ao adquirente, quando se tratar de bem móvel (artigo 880, CPC). Os referidos documentos serão expedidos depois de efetuado o depósito ou prestadas as
garantias pelo arrematante, bem como realizado o pagamento da comissão do leiloeiro e das demais despesas da execução (artigo 901, § 1º, CPC).
14 - Por uma questão de a celeridade, a economia e a efetividade processual, restando negativo o leilão, já fica o mesmo Leiloeiro autorizado a prosseguir com a venda por intermédio de Alienação Particular (Provimento CSM
n° 1496/2008), estabelecendo-se um prazo de 90 dias. Nesta ocasião, havendo propostas de compras à vista, ou parceladas do correspondente ativo, estas serão levadas à apreciação e aprovação deste MM Juízo.
15 - DÚVIDAS E ESCLARECIMENTOS: Pessoalmente perante o Oficio onde estiver tramitando a ação, ou no escritório do leiloeiro, localizado na Avenida Paulista, n° 2421, 1° Andar - Bela Vista - CEP 01.311-300 - São Paulo – SP,
endereço eletrônico contato@alfaleiloes.com , telefone (11) 3230-1126 e Celular/WhatsApp (11) 93207-1308. A participação neste Leilão Eletrônico deve ser feita pelo sítio eletrônico da Alfa Leilões, no seguinte endereço: www.alfaleiloes.com.
16 - A publicação deste edital supre eventual insucesso nas notificações pessoais e dos respectivos patronos (artigo 889, Parágrafo Único, CPC). Dos autos não consta recursos ou causa pendente de julgamento. Será o
presente edital, afixado e publicado na forma da lei. São Paulo, 05 de abril de 2021. Eu, escrevente, digitei. Eu, Escrivão(ã) – Diretor(a), subscrevi.

DRA. MIRIANA MARIA MELHADO LIMA MACIEL - JUÍZA DE DIREITO

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 30 DIAS. PROCESSO Nº 1002414-83.2016.8.26.0004 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara Cível, do Foro Regional IV - 
Lapa, Estado de São Paulo, Dr(a). Julio Cesar Silva de Mendonça Franco, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) NELSON ISSAO IOKOI ? ME, CNPJ 
13.822.376/0001-23, que lhe foi proposta uma ação de Monitória por parte de Mad Mais Comercial de Madeiras Ltda, alegando em síntese ser credora 
do valor de R$ 17.359,25 (Fev./2016) decorrente do não pagamento do cheque UA-000200, o qual fora dado para adimplir débito que o requerido havia 
contraído junto à autora. 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, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, pague(m) a importância indicada 
na pe�ção inicial acrescida dos honorários advoca�cios de 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa, ou ofereça(m) embargos nos próprios autos, sob 
pena de ser cons�tuído, de pleno direito o �tulo execu�vo judicial, convertendo-se o mandado acima mencionado em mandado execu�vo (ar�go 701, 
caput e § 2º, CPC). 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 26 de março de 2021.    P-22e23/04

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1002959-05.2020.8.26.0008 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 3ª Vara 
Cível, do Foro Regional VIII - Tatuapé, Estado de São Paulo, Dr(a). Luciano Gonçalves Paes Leme, na forma da Lei, etc. FAZ SABER 
a ALI MOHAMAD KHATIB e AHAMAD MOHAMAD KHATIB, CPFs nº 228.682.318-96 e 232.505.578-70, que Nelton Carlos 
Cristofani e Iole Di Giorno Cristofani ajuizaram Ação de Execução para recebimento de R$ 71.297,96 referente aos aluguéis 
inerentes (Jul./19 a Mar./20) do imóvel sito à Rua Emília Marengo, nº 624, Tatuapé CEP: 03336-000. Estando os executados em 
lugar incerto e não sabido, expede-se edital para que em 20 dias, paguem o débito devidamente atualizado, acrescido dos 
honorários advoca�cios arbitrados em 10% conforme art. 827 do CPC. Ao fluir após os 20 supra, prazo em que poderá 
apresentar embargos em até 15 dias, o não pagamento ensejará pena de imediata penhora de bens, avaliação, in�mação e 
seguimento da execução, nos termos dos arts. 829 e ss do CPC. Não sendo contestada a ação, os réus serão considerados revéis, 
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 05 de abril de 2021.     P-22e23/04

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1004632-98.2018.8.26.0009 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 4ª Vara Cível, do Foro Regional IX 

- Vila Prudente, Estado de São Paulo, Dr(a). Claudia Ribeiro, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a ISABEL CRISTINA FELIPE, RG 19.981.615-3, CPF 

101.429.368-55, que lhe foi proposta uma ação de Monitória por parte de Industria e Comercio Maia Maia Ltda, alegando em síntese a cobrança do 

débito de R$83.647,31 (atualizado em maio/2018), referente à devolução de doze cheques do Banco Ci�bank S/A, Agência 0022, emi�dos pela 

requerida. Encontrando-se a requerida em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação 

proposta e para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, efetue o pagamento do débito, devidamente 

atualizado e efetue o pagamento dos honorários advoca�cios correspondentes à 5% do valor da causa, ou apresente embargos ao mandado 

monitório, nos termos do ar�go 701 do CPC. Não sendo contestada a ação, será considerada a revelia da requerida, caso em que será nomeado 

curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS.   P-22e23/04

4ª Vara EDITAL DE CITAÇÃO – PRAZO DE 30 DIAS, expedido nos autos da Ação de Usucapião, PROCESSO Nº 1005133-
17.2019.8.26.0268 O MM. Juiz de Direito da 4ª Vara, do Foro de Itapecerica da Serra, Estado de São Paulo, Dr. DJALMA 
MOREIRA GOMES JUNIOR, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a todos quanto dele conhecimento �verem, aos réus 
ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais interessados, bem como seus cônjuges e/ou sucessores, que Jaime Vieira 
Pinto e Dalva Rodrigues Pinto ajuizaram ação de USUCAPIÃO, visando a declaração da propriedade do imóvel localizado 
na Rodovia Regis Bi�encourt, km 311,8, s/nº, em zona urbana, no Bairro do Paiol do Meio, no Município de São 
Lourenço da Serra, com área total de 5.145,50m�. O imóvel usucapiendo está cadastrado, em área menor, perante o 
Município de São Lourenço da Serra, sob o nº 22311611003600000. Os requerentes alegam posse mansa e pacífica no 
prazo legal. Estando em termos, expede-se o presente edital para citação dos supramencionados para, no prazo de 15 
(quinze) dias úteis, a fluir após o prazo de 30 (trinta)dias, apresentem contestação, sob pena de revelia. Será o presente 
edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Itapecerica da 
Serra, aos 29 de março de 2021.      P-22e23/04

EDITAL PARA CITAÇÃO DE ADRIANA GERV�SIO DA SILVA, EXPEDIDO NOS AUTOS DA AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULS�RIA, 
REQUERIDA POR RUBENS LEZANA MARTIN, PROCESSO Nº 1007212-38.2017.8.26.0009, PRAZO: 20 DIAS A Dra. Fabiana 
Pereira Ragazzi, MM. Juíza de Direito da 1º Vara Cível do Foro Regional de Vila Prudente - SP, na forma da lei. FAZ SABER a 
Adriana Gervásio da Silva, RG nº 34.139.771-4e CPF/MF sob nº 336.009.738-60, na situação de herdeira, que Rubens Lezana 
Mar�n, ajuizou a presente ação de Adjudicação Compulsória, distribuída em 17/07/2017, registrada sob o nº 1007212-
38.2017.8.26.0009, contra todos os cessionários de direito hereditários de Isaura Francisco da Silva e herdeiros do vendedor 
Arlindo Soares da Silva obje�vando a transferência defini�va do imóvel situado na Rua Susana, 377, Jardim Independência, 
São Paulo, Capital, IPTU nº 118.362.0005-5. Certo que o Autor adquiriu o imóvel de forma onerosa quitou e possui a posse 
mansa, pacífica e ininterrupta, há aproximadamente 15 anos, propôs a presente ação, dando o valor da causa de R$ 
80.000,00. Estando os requeridos em lugar ignorado, expede-se edital para que contestem e requeiram provas cabíveis em 15 
dias, a fluir após os 20 dias supra sem manifestação implicará revelia e presunção de veracidade da matéria fá�ca 
apresentada na pe�ção inicial conforme preceitua o ar�go 344 do CPC. Será o edital, afixado e publicado na forma da lei. 
NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 04 de março de 2021.    P-22e23/04

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1014592-61.2016.8.26.0005 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)EDSON DOS SANTOS BARROS, Brasileiro, CPF 104.682.108-30, com endereço à Rua Antonio Pereira Simoes, 503, Vila 
Paranagua, CEP 03808-050, São Paulo - SP, que lhe foi proposta uma ação de Execução de Título Extrajudicial por parte de 
Automec Comercial de Veículos Ltda, alegando em síntese: recebimento de R$ 3.995,21 (atualizado até fevereiro/2017), 
referente aos cheques nº 900058 no valor de R$ 1.553,00 e nº 900059 no valor de R$ 1.553,00, datados de março/2016 do 
Banco 104, Caixa Econômica Federal, agência 2870-7,conta corrente 01024844-9 não pagos. 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 termos da ação 
proposta e para o pagamento integral do débito no prazo de 03 dias ou no prazo de 15 dias oferecer embargos à execução 
podendo no mesmo prazo firmar pedido de parcelamento do débito mediante reconhecimento da dívida e depósito judicial de 
30% do valor da execução, incidente também sobre custas e honorários e pagamento do saldo de 70% em seis parcelas 
mensais, corrigidas monetariamente e acrescida de juros de mora de 1% ao mês ( art. 916,CPC). Não 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 12 de março de 2021.  P-22e23/04

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1016465-50.2018.8.26.0224 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível, do 
Foro de Guarulhos, Estado de São Paulo, Dr(a). VIVIAN NOVARETTI HUMES, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) JOSÉ SILVA 
SACRAMENTO, Brasileiro, RG 372879299, CPF nº 602.200.806-15, que Natalia de Moura Gonçalves representada por seu filho 
Oduvaldo Gonçales Junior ajuizou ação de Execução de Título Extrajudicial para recebimento de R$ 19.672,57decorrente do 
inadimplemento dos aluguéis (Jul/17 a Fev/18), bem como demais despesas (agua e esgoto, contas de energia e reparos do imóvel). 
Estando o executado em lugar ignorado e não sabido, expede-se edital para que em 20 dias pague o débito atualizado, acrescido de 
10% de honorários advoca�cios conforme art. 827 do CPC. Ao fluir após os 20 supra, prazo em que poderá apresentar embargos em 
até 15 dias, o não pagamento ensejará pena de imediata penhora de bens, avaliação, in�mação e seguimento da execução, nos 
termos dos arts. 829 e ss do CPC. Ficando adver�do de que no caso de revelia será nomeado curador especial. Será o edital, afixado 
e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Guarulhos, aos 04 de março de 2021.Eu (Hélio N. Santos – 
Matrícula 817443), Escrevente. Eu (Rita Maria Marcondes Silva – Matrícula 311855), Escrivã Judicial I.       P-22e23/04

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1054859-39.2016.8.26.0114 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 8ª Vara Cível, do Foro de Campinas, 
Estado de São Paulo, Dr(a). Herivelto Araujo Godoy, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) RESOLVE SERVIÇOS E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE 
SEGURANÇA LTDA, CNPJ 00.268.500/0001-09, que lhe foi proposta uma ação de Procedimento Comum Cível por parte de Katoen Na�e do Brasil Ltda, 
alegando em síntese: que a autora foi in�mada pelo 1º Tabelião de protestos de Letras e Títulos de Campinas para pagar o �tulo abaixo especificado até o 
dia 28/02/2007 sob pena dos protestos serem lavrados e se nome inscrito no cadastro de proteção ao crédito; que o �tulo apresentado não pode ser 
protestado, impondo-se a sustação do protesto, uma vez que encontra-se prescrito; que a autora ajuizou em 2007 Ação Cautelar de Sustação de Protesto, 
sendo que após inúmeras tenta�vas infru�feras de encontrar a ré efetuou pedido de desistência da ação, diante da prescrição da cobrança do �tulo, 
entendendo ser indevido o protesto; que a autora foi informada que diante da desistência do processo, foi feita a revogação da liminar, tendo o cartório de 
protestos levado o �tulo novamente à protesto; que a ré quedou-se inerte durante todos esses anos, pois não cobrou judicialmente o �tulo levado a 
protesto; que a autora ajuizou Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica com Pedido de Tutela de Urgência obje�vando a declaração de prescrição 
do �tulo nº 1263 data emissão 02/01/2007, valor bruto R$5.920,11, valor líquido R$4.638,41, bem como, a declaração de inexigibilidade, estabelecendo à Ré 
sua obrigação de ressarcir todos os prejuízos sen�dos pela Autora; que a ré Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua 
CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, 
apresente resposta. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por 
extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Campinas, aos 23 de fevereiro de 2021.                       P-22e23/04

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1070936-05.2015.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 31ª Vara 
Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). CESAR AUGUSTO VIEIRA MACEDO, na forma da Lei, etc.FAZ SABER a(o) 
aos herdeiros de Arnaldo Vidigal Xavier da Silveira sendo eles, Valdir, Maria Angelica, Maria de Lasale�e, Arnaldo e Joaquim, 
qualificações não iden�ficadas, que Condomínio Nuova Ci�á ajuizou Ação de Cobrança de Despesas de Condomínio obje�vando 
a condenação ao pagamento de R$ 8.747,69 referente as cotas condominiais inerentes (Jun/2014, Ago/2014 a Abr/2015) da 
unidade 3151 do condomínio autor, sito à Rua Marina Crespi, nº 195, Mooca, São Paulo/SP. Estando os requeridos em lugar 
ignorado, expede-se edital para que contestem e requeiram provas cabíveis em 20 dias, a fluir após o prazo, se permanecer o réu 
sem manifestação em até 15 dias, 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 presente edital, 
por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS.        P-22e23/04

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1083290-23.2019.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 37ª Vara Cível, do Foro 
Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Lívia Mar�ns Trindade, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) RUBEM CUNHA ARAUJO, Brasileiro, 
Casado, Empresário, que lhe foi proposta uma ação de Execução de Título Extrajudicial por parte de Girolin Assessoria Empresarial Ltda, 
alegando em síntese: ser credor do executado por quan�a líquida, certa e exigível no montante histórico de R$ 650.000,00 (seiscentos e 
cinquenta mil), representados pelo CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE FUNDO DE COMÉRCIO COM RESERVA DE DOMÍNIO, referente a venda 
do fundo de comércio estabelecido na Rua Itapiraçaba, nº 215 Brás São Paulo, cujo vencimento das obrigações oriundas desse Contrato se 
deram em 11.03.2017 e 11.04.2017, respec�vamente. Requer a citação do Executado, de acordo com o ar�go 829 do CPC, para que, no prazo 
de 3 (três) dias, efetue o pagamento da dívida, que até 15/07/2019 monta R$ 987.478,54 (novecentos e oitenta e sete mil, quatrocentos e 
setenta e oito reais e cinquenta e quatro centavos), devendo o referido valor atualizado estar acrescido das custas processuais e honorários 
advoca�cios, a serem fixados nos termos do art. 85 do CPC, até o seu efe�vo adimplemento, ou querendo, se u�lize dos bene�cios do ar�go 
916 do mesmo diploma legal, ou nomeie bens à penhora, embargando o débito, se quiser, no prazo legal. 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     P-22e23/04

29ª Vara Civel - Citação. Prazo 20 dias. Proc. 1097579-92.2018.8.26.0100. � Dra. Laura de Ma�os Almeida, Juíza de direito da 29º 
Vara Cível do Foro Central Cível, na forma do art. 513 §2º do NCPC. Faz saber a Eliana Almeida da Silva, CPF nº 561.238.172-72, 
que Grupo Paulista de Inves�mentos e Par�cipações Ltda. ajuizou ação de Execução para recebimento de R$ 20.443,16 
(Set./2018) decorrente do inadimplemento dos aluguéis e demais encargos inerentes (Jan./18, Mar./18 a Jul./16). Estando a 
executada em lugar ignorado e não sabido, expede-se edital para que em 3 dias pague o débito atualizado, acrescido de 10% de 
honorários advoca�cios conforme art. 827 do CPC. Ao fluir após os 20 supra, prazo em que poderá apresentar embargos em até 
15 dias, o não pagamento ensejará pena de imediata penhora de bens, avaliação, in�mação e seguimento da execução, nos 
termos dos arts. 829 e ss do CPC. Ficando adver�do de que no caso de revelia será nomeado curador especial. Será o edital, 
afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS.      P-22e23/04

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1137663-09.2016.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 21ª 
Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Márcio Teixeira Laranjo, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) 
Atlân�ca Comércio e Transporte de Resíduos Eireli - Me, CNPJ nº 12.388.337/0001-05, representada por Jarbas de 
Moura Barros, que Fr. Meyer's Sohn Logís�ca Brasil Ltda. ajuizou ação de Execução de Título Extrajudicial para 
recebimento de R$ 107.579,06 (Dez./2016) ante o inadimplemento da dívida confessada por meio de instrumento 
par�cular. Estando o executado em lugar ignorado e não sabido, expede-se edital para que em 15 dias pague o débito 
atualizado, acrescido de 10% de honorários advoca�cios conforme art. 827 do CPC. Ao fluir após os 20 supra, prazo em 
que poderá apresentar embargos em até 15 dias, o não pagamento ensejará pena de imediata penhora de bens, 
avaliação, in�mação e seguimento da execução, nos termos dos arts. 829 e ss do CPC. Ficando adver�do de que no caso 
de revelia será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA 
MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 08 de março de 2021.                                  P-22e23/04
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Leilão de Apartamento no "Condomínio Edifício Helianto" 
na Alameda Barão de Piracicaba - Campo Eliseos / SP

3ª Vara Cível do Foro Central Cível

Inf: Tel - WhatsApp (11) 3242-8373                 
E-mail: contato@arenaleilao.com.br 

Edital na íntegra: www.arenaleilao.com.br           
Leiloeiro Danilo Cardoso da Silva - JUCESP 906

Processo nº: 0033683-92.2018.8.26.0100

1° Praça: 20/04/21 às 14h00 a 22/04/21 às 14h00 
2° Praça: 22/04/21 às 14h00 a 25/05/21 às 14h00

Do bem imóvel: O Apartamento nº 03 localizado no 1º pavimento ou andar térreo do Condomínio 
Edifício Helianto localizado á Alameda Barão de Piracicaba 810 – Campo Eliseos, com área 
construída ou de condomínio de 95,76 m², assim entendida a área privativa de 80,18m², a área de 
uso comum de 7,82m² e a correspondente quota-parte ideal no terreno do edifício de 8,305%, 
competindo a este apartamento uma pequena área de uso exclusivo com 7,76 m², a qual constitui a 
base de um dos poços de iluminação do edifício. Matriculado sob o nº 32.217 do 2º CRI-SP e com 
cadastro municipal nº 008.009.0059-6. Constam débitos junto a Prefeitura Municipal de São Paulo 
para IPTU no valor de R$ 207,93 e de Dívida Ativa no valor de R$ 1.227,24 (março de 2021). Avaliado 
em outubro de 2020 por R$ 308.638,00, atualizado pela Tabela Pratica do Tribunal de Justiça de São 
Paulo para o mês de fevereiro de 2021, perfaz o montante de R$ 319.793,56. Valores serão 
devidamente atualizados à data de alienação. Do bem imóvel: O Apartamento nº 03 localizado no 1º 
pavimento ou andar térreo do Condomínio Edifício Helianto localizado á Alameda Barão de 
Piracicaba 810 – Campo Eliseos, com área construída ou de condomínio de 95,76 m², assim 
entendida a área privativa de 80,18m², a área de uso comum de 7,82m² e a correspondente 
quota-parte ideal no terreno do edifício de 8,305%, competindo a este apartamento uma pequena 
área de uso exclusivo com 7,76 m², a qual constitui a base de um dos poços de iluminação do edifício. 
Matriculado sob o nº 32.217 do 2º CRI-SP e com cadastro municipal nº 008.009.0059-6. Constam 
débitos junto a Prefeitura Municipal de São Paulo para IPTU no valor de R$ 207,93 e de Dívida Ativa 
no valor de R$ 1.227,24 (março de 2021). Avaliado em outubro de 2020 por R$ 308.638,00, 
atualizado pela Tabela Pratica do Tribunal de Justiça de São Paulo para o mês de fevereiro de 2021, 
perfaz o montante de R$ 319.793,56. Valores serão devidamente atualizados à data de alienação.
Exequente:CONDOMINIO EDIFICIO HELIANTO                          
Executado: CARLOS MIGUEL FAUNDEZ

Processo nº: 0011973-51.2020.8.26.0001

1° Praça: 12/04/21 às 14h00 a 14/04/21 às 14h00 
2° Praça: 14/04/21 às 14h00 a 04/05/21 às 14h00

Do bem imóvel: Um terreno situado à avenida Albertina Vieira da Silva 
Gordo, lote nº 190, da quadra “P”, da Vila Aurora, no 8º Subdistrito – 
Santana, medindo 10,00 metros de frente por 78,00 metros de frente 
aos fundos, de ambos aos lados, tendo nos fundo a mesma largura de 
frente, encerrando a área de 780,00 m², confrontando, de um lado, 
com o lote nº 189, de outro lado, com o lote nº 191 e nos fundos com 
o lote nº 170. De acordo com o laudo, trata-se de um imóvel industrial 
localizado da Rua Albertina Vieira da Silva Gordo nº 443 e 449 – Vila 
Aurora. Matriculado sob o nº 96.891 do 3º Registro de Imóveis de SP, 
com cadastro municipal nº 070.094.0007-5. Avaliado em R$ 
2.215.000,00 em novembro de 2019, atualizado pela Tabela Prática 
do TJSP para novembro de 2020, perfaz o montante de R$ 
2.320.669,50. Constam débitos de IPTU 2020 no valor de R$ 
21.437,15 (nov/2020) e Dívida Ativa no valor de R$ 85.781,34 
(nov/2020). Valores serão devidamente atualizados na data de 
alienação.
Exequente:Camila Bianchi Melão
Executado: Paulo Alexandre da Rosa Fonseca

Exequente:Maria Catarina Siqueira Benedito Sousa
Executado: Eder Bittencourt e outros

Processo nº: 0001889-83.2017.8.26.0554

Praça Única de 06/04/21 às 14h00 a  18/05/21 às 14h00

Do bem imóvel: Dos direitos cabentes aos Executados Sr. Daniel 
Henrique de Souza Geraldo e Sra. Alessandra do Carmo de Andrade 
Geraldo, do imóvel objeto da matricula nº 082.155 do Primeiro 
Cartório de Registro de Imóveis de Santo André descrito a seguir: 
"Apartamento nº 54, localizado no 5º andar do Bloco 1 (1-3-1) do 
"Conjunto Residencial Adriático" situado na Rua Adriático, nº 151, 
contendo sala de estar/jantar com sacada; 03 (três) dormitórios; 01 
(um) banheiro completo; cozinha e área de serviço. Possui área 
privativa real de 68,85625m²; área comum de divisão proporcional 
real de 36,41062m² (nesta incluída a área correspondente a uma 
vaga de garagem descoberta); perfazendo uma área total real 
construída de 105,26687m²; correspondendo-lhe uma fração ideal 
no todo do terreno e nas demais coisas de uso comum no todo do 
condomínio igual 0,0007663 ou ainda 0,07663% ou ainda 
48,89515m², e, uma participação nas partes e coisas comuns do 
Edifício em que se localiza igual a 0,0138889 ou 1,38889%. Avaliado 
em julho de 2020 pelo valor de R$ 198.344,51, atualizado pela 
Tabela Pratica do Tribunal de Justiça para o mês de fevereiro de 
2021, perfaz o montante de R$ 208.963,23. Valores serão 
devidamente atualizados na data de alienação.

Exequente:Condomínio Residencial Adriático                          
Executado Daniel Henrique Souza Geraldo e Alessandra do 
Carmo de Andrade Geraldo  

Processo nº: 1104749-52.2017.8.26.0100
1° Praça: 12/04/21 às 14h00 a 14/04/21 às 14h00 

2° Praça: 14/04/21   às 14h00 a 12/05/21 às 14h00

Lote 01 - IMÓVEL SOB MATRÍCULA Nº 98.551 registrado no 4º 
Cartório de Registro de Imóveis de São Paulo/SP, descrito como: 
"IMÓVEL: - LUGAR INDIVIDUAL Nº 68, localizado no 2º sub-solo, 
do "EDIFÍCIO NUMA DE OLIVEIRA", situado na Avenida Paulista, 
nº 1.009 (entrada principal), no 17º subdistrito Bela Vista, correspon-
dendo-lhe a fração ideal de 1/149 avos do total da garagem, a qual 
em seu todo, tem a área construída de 5.587,61ms2., e a fração 
ideal de 12,416036%." Avaliado em R$ 34.000,00 (trinta e quatro mil 
reais) – Janeiro/2019, valor esse atualizado pela Tabela Pratica de 
Cálculo do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que perfaz 
o montante de R$ 37.559,96 – Fevereiro de 2021. Valor de 
avaliação será devidamente atualizado pela Tabela Pratica de 
Cálculo do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo na data da 
alienação judicial pelo leiloeiro. Lote 02 – IMÓVEL SOB 
MATRÍCULA Nº 98.552 registrado no 4º Cartório de Registro de 
Imóveis de São Paulo/SP, descrito como: "IMÓVEL: - LUGAR 
INDIVIDUAL Nº 69, localizado no 2º sub-solo, do "EDIFÍCIO NUMA 
DE OLIVEIRA", situado na Avenida Paulista, nº 1.009 (entrada 
principal),no 17º subdistrito Bela Vista, correspondendo-lhe a fração 
ideal de 1/149 avos do total da garagem, a qual em seu todo, tem a 
área construída de 5.587,61ms2., e a fração ideal de 12,416036%.". 
Avaliado em R$ 34.000,00 (trinta e quatro mil reais) – Janeiro/2019, 
valor esse atualizado pela Tabela Pratica de Cálculo do Tribunal de 
Justiça do Estado de São Paulo, que perfaz o montante de R$ 
37.559,96 – Fevereiro de 2021. Valor de avaliação será 
devidamente atualizado pela Tabela Pratica de Cálculo do Tribunal 
de Justiça do Estado de São Paulo na data da alienação judicial 
pelo leiloeiro.

Exequente:Condominio Edificio Numa de Oliveira
Executado: Logic Way Technologies Ltda

Leilão de Imóvel Industrial - Vila Aurora/SP
5ª Vara Cível - Foro Regional I - Santana

Leilão de Direitos sob Apartamento no "Conjunto 
Resid. Adriático"  R. Adriático - Sto Andre - SP

2ª Vara Cível - Foro de Santo André

Leilão de Vagas de Garagem "ED. NUMA DE 
OLIVEIRA", situado na Av. Paulista, nº 1.009 

41ª Vara Cível - Foro Central Cível

Inf.: Tel ou WhatsApp (11) 11 3242-8373    E-mail: contato@arenaleilao.com.br  Edital na íntegra: www.arenaleilao.com.br  
 Leiloeiro Danilo Cardoso da Silva - JUCESP 906

16ª VARA CÍVEL DA CAPITAL – SP 
EDITAL DE PRAÇA JUDICIAL - VERSÃO RESUMIDA PARA PUBLICAÇÃO Art. 887, § 3º/CPC EDITAL DE PRAÇA JUDI-
CIAL ONLINE. Dora Plat - Leiloeira Oficial - JUCESP 744. 16ª VARA CÍVEL DO FORO CENTRAL DA COMARCA DA 
CAPITAL. Processo: nº 0060361-57.2012.8.26.0100. Executados: executado(s) CAMPELO INDÚSTRIA E COMÉRCIO 
LTDA, GLADSTON JOSÉ DANTAS CAMPELO, RONALDO DANTAS CAMPELO – LOTE 001 - Lote Urbano com área total 
de 312,50m² em Juazeiro - BA. Rua Flor de Juá, S/N, Juazeiro /BA. Descrição completa na Matrícula nº 10.706 do 01ª CRI 
de Juazeiro/BA. Lance mínimo na 1ª praça: R$ 69.894,93 - Lance mínimo na 2ª praça: R$ 41.936,95 (60% do valor de 
avaliação) (sujeitos à atualização). LOTE 002 - Roça com área total de 184.746m² em Juazeiro - BA. Avenida Paulo Rios 
Campelo, S/N, Juazeiro/BA. Descrição completa na Matrícula nº 18.449 do 01ª CRI de Juazeiro/BA. Lance mínimo na 1ª 
praça: R$ 5.432.096,50 - Lance mínimo na 2ª praça: R$ 3.259.257,90 (60% do valor de avaliação) (sujeitos à atualização).  
LOTE 003 - Roça com área total de 24.338m² - 2 ha aproximadamente em Juazeiro - BA. Avenida Paulo Rios Campelo, 
S/N, Juazeiro/BA. Descrição completa na Matrícula nº 8.784 do 01ª CRI de Juazeiro/BA. Lance mínimo na 1ª praça: R$ 
1.600.172,13 - Lance mínimo na 2ª praça: R$ 960.103,27 (60% do valor de avaliação) (sujeitos à atualização). DATAS DAS 
PRAÇAS - 1ª Praça começa em 21/05/2021 às 14h00min, e termina em 25/05/2021 às 14h00min; 2ª Praça começa em 
25/05/2021 às 14h01min, e termina em 14/06/2021 às 14h00min. Ficam os executado(s) CAMPELO INDÚSTRIA E CO-
MÉRCIO LTDA, GLADSTON JOSÉ DANTAS CAMPELO, RONALDO DANTAS CAMPELO, bem como seu cônjuge, se 
casado(a)(s) for(em),  bem como os credores BANCO VOTORANTIM S/A, FAZENDA NACIONAL, UNIÃO - FAZENDA 
NACIONAL (INSS), MARINALVA ALENCAR DOS SANTOS, SELMA OLIVEIRA SANTOS, ERIVALDO OLIVEIRA LIMA 
JUNIOR, UNIÃO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL, UNIÃO - FAZENDA NACIONAL, credor(a) hipotecário GLOBAL CEN-
TRAL DE DISTRIBUIÇÃO LTDA, JBS S.A e demais interessados, INTIMADOS das designações supra, caso não seja(m) 
localizado(a)(s) para a intimação pessoal, bem como das Penhoras realizadas em 24/06/2014. 
 

PARA MAIS INFORMAÇÕES: 

(011) 3003-0677 l 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 JABAQUARA. Processo: 
nº 0003948-77.2019.8.26.0003. Executados: requerido(s) ABMAEL RIBEIRO DA SILVA, STHEFFANY MACHADO RIBEIRO. DIREITOS DO 
FIDUCIANTE - Direitos do Fiduciante sob o Apto nº 45, no 4º pavimento do Edifício Firenze, à R. São Venceslau, n°301, Vila Guarani, no 42º Subdistrito-
Jabaquara, com área privativa de 54,03m², área comum de 56,30m² e área total de 110,33m², com 01 vaga de garagem. Rua São Wenceslau, nº301, 
São Paulo/SP - Contribuinte nº 31004503366. Descrição completa na Matrícula nº 186.131 do 8º CRI de São Paulo/SP. Lance mínimo na 1ª praça: R$ 
423.830,78 - Lance mínimo na 2ª praça: R$ 211.915,39 (50% do valor de avaliação) (sujeitos à atualização).DATAS DAS PRAÇAS - 1ª Praça começa 
em 31/05/2021 às 11h00min, e termina em 03/06/2021 às 11h00min; 2ª Praça começa em 03/06/2021 às 11h01min, e termina em 21/06/2021 às 
11h00min.  Ficam os requerido(s) ABMAEL RIBEIRO DA SILVA, STHEFFANY MACHADO RIBEIRO, bem como seu cônjuge, se casado(a)(s) for(em), 
credor(a) fiduciário 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 28/06/2019. 

GAZETA DE SÃO PAULO – 21/04/2021 

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. 3ª VARA CÍVEL DO FORO CENTRAL DA COMARCA DA CAPITAL. 
Processo: nº 0034694-25.2019.8.26.0100. Executados: requerido(s) SÃO GABRIEL SERVIÇOS E EVENTOS LTDA, NOME FANTASIA CONFEITARIA
SÃO GABRIEL, NORMANDO CATALDI.  Apto nº 51, no 5º andar do Edifício Rio das Pedras, à R. Jesuino Arruda, nº 254, 28º Sub-disrito - Jardim 
Paulista/SP; área útil: 81,67m2, área comum: 7,51m2, área construída: 89,18m2.  Edifício Rio das Pedras - Rua Jesuíno Arruda, nº254, São Paulo/SP - 
Contribuinte nº 016.080.03310. Descrição completa na Matrícula nº 44.248 do 04º CRI de São Paulo/SP. (SEM VAGA DE GARAGEM). Lance mínimo na 
1ª praça: R$ 677.520,00 - Lance mínimo na 2ª praça: R$ 338.760,00 (50% do valor de avaliação) (sujeitos à atualização). DATAS DAS PRAÇAS - 1ª 
Praça começa em 28/05/2021 às 13h20min, e termina em 02/06/2021 às 13h20min; 2ª Praça começa em 02/06/2021 às 13h21min, e termina em 
22/06/2021 às 13h20min. Ficam os requeridos SÃO GABRIEL SERVIÇOS E EVENTOS LTDA, NOME FANTASIA CONFEITARIA SÃO GABRIEL, 
NORMANDO CATALDI, 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 11/09/2019. 

Gazeta de São Paulo – 21/04/2021 

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. 3ª VARA CÍVEL DO FORO CENTRAL DA COMARCA DA CAPITAL. 
Processo: nº 1034111-23.2019.8.26.0100. Executados: executado(s) ESPÓLIO DE ANA MARIA ARISTIDES -  Apto nº 124, no 12º andar do Edifício 
Gravataí, à R. José Antônio Coelho, 220, 9º subdistrito-Vila Mariana/SP; área priv.: 50,260m2, área com.: 20,880m2 (01 vaga de garagem) + área com.: 
33,240m2, área total: 104,380m2. Rua José Antônio Coelho, nº220, São Paulo/SP -  Contribuinte nº 037.014.16079. Descrição completa na Matrícula nº 
91.839 do 1ª CRI de São Paulo/SP. Lance mínimo na 1ª praça: R$ 628.503,30  - Lance mínimo na 2ª praça: R$ 314.251,65 (50%  do valor de avaliação) 
(sujeitos à atualização). DATAS DAS PRAÇAS - 1ª Praça começa em 28/05/2021 às 15h20min, e termina em 01/06/2021 às 15h20min; 2ª Praça 
começa em 01/06/2021 às 15h21min, e termina em 21/06/2021 às 15h20min. Fica o executado ESPÓLIO DE ANA MARIA ARISTIDES,, bem como seu 
cônjuge, se casado(a)(s) for(em), bem como o credore 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 31/07/2020. 

GAZETA DE SÃO PAULO – 21/04/2021 

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

@ milanleiloesfacebook.com/milanleiloes

twitter.com/milanleiloes (11) 3845-5599
MILAN LEILÕES
L E I L O E I R O S  O F I C I A I S

www.milanleiloes.com.br LEILÃO ONLINE

APROX. 50 VEÍCULOS
VEÍCULOS DE FROTA E RECUPERADOS DE FINANCIAMENTO

28 / Abril 2021 - Quarta 9:30h. 
www.milanleiloes.com.br LEILÃO ONLINE

LEILÃO EX AGENCIA 
IMÓVEL NO CENTRO DE LIMEIRA - SP

29 / Abril 2021 - Quinta 11h. 

www.milanleiloes.com.br LEILÃO ONLINE

BRADESCO 02 IMÓVEIS
APARTAMENTOS EM SÃO PAULO-SP  E CASA EM ANÁPOLIS-GO

1º Praça: 29/04 - 2ª Praça: 04/05 - 2021 15h. 

www.milanleiloes.com.br LEILÃO ONLINE

BRADESCO 22 IMÓVEIS
APARTAMENTOS•CASAS•IMÓVEIS COML.TERRENOS•ÁREAS RURAIS

30 / Abril 2021 - Sexta 11h. 

www.milanleiloes.com.br LEILÃO ONLINE

LEILÃO DE MÁQUINAS E EQUIP.
IMPORTANTE LEILÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

29 / Abril 2021 - Quinta 10h. 

WWW.MILANLEILOES.COM.BR
INFORMAÇÕES E CADASTRO:

RONALDO MILAN
LEILOEIRO OFICIAL - JUCESP 266

1ª VARA CÍVEL - FORO DE CAMPINAS
EDITAL DE HASTA PÚBLICA (1ª e 2ª praça) do bem imóvel abaixo descrito, para conhecimento de eventuais interessados e para intimação da executada: NOVA CACHOEIRA ADMINISTRADORA DE BENS LTDA
(CNPJ Nº 09.369.915/0001-43), representada por seus sócios DAVI IBANEZ SAMU (CPF Nº 401.418.258-47), MELINA IBANEZ SAMU (CPF Nº 401.418.808-64) e administradora SARITA IBANEZ SAMU
(CPF Nº 268.914.128-03), e os serventuários ROSEMEIRE DE FÁTIMA PEREIRA (CPF 068.407.588-18) e BRAZ MENEGHEL JUNIOR (CPF Nº 062.937.618-20), bem como o seguinte credor: BONVECHIO
MATOS FILHO ADVOGADOS ASSOCIADOS (CNPJ/MF Nº 06.158.156.0001/81), e os interessados MUNICÍPIO DE CAMPINAS (CNPJ/MF Nº 51.885.242/0001-40) e MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO (CNPJ/MF Nº 01.468.760/0001-90).
O MM. Juiz de Direito Dr. Ricardo Siqueira de Pretto, da 1ª Vara Cível - Foro de Campinas, na forma da lei, FAZ SABER, aos que o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem e interessar possa, que, por este Juízo,
processam -se os autos da Ação Declaratória de Rescisão Contratual, com Pedido de Tutela de Urgência para Sequestro de Bem Móvel, em fase de Cumprimento de Sentença, ajuizada por DANIELE DE SYLLOS DUTRA
(CPF Nº 274.470.978-61) em face de NOVA CACHOEIRA ADMINISTRADORA DE BENS LTDA (CNPJ Nº 09.369.915/0001-43) nos autos do Processo nº 0031743-84.2017.8.26.0114, e tendo como
processo principal o nº 1044753-18.2016.8.26.0114, e foi designada a venda do bem descrito abaixo, nos termos do Prov. CSM n° 1625/2009 que disciplina o Leilão Eletrônico, assim como os artigos 879, II, 886 e 887 do
CPC, e de acordo com as regras expostas a seguir:
01- IMÓVEL- Localização do Imóvel: Gleba A, com 8 (oito) casas e 1 (um) salão de festas e suas benfeitorias, oriunda da subdivisão da gleba desmembrada do sítio denominado Cachoeirinha, na zona rural situada em
Joaquim Egídio, no Distrito de Paz de Sousas, na Comarca de Campinas e a 4ª Circunscrição Imobiliária - Descrição da Matrícula: inicia-se esta descrição no marco denominado 55B, cravado na margem direita da estada
municipal que vai do distrito de Joaquim Egídio, município de Campinas, à Usina Hidrelétrica Jaguari, na divisa com as terras do Dr. Albino Favaro Neto; deste ponto segue por cerca, margeando a referida estrada, no sentido
NE, na distância 119,00m, até o marco 55C, cravado junto a uma porteira; deste ponto segue acompanhando a estrada interna ao Sítio Cachoeirinha, confrontando com a Gleba 1, remanescente do Sítio Cachoeirinha, nos
seguintes rumos e distâncias: do marco 55C ao marco 55D, 46°32’ SE – 19,31m; do marco 55D ao marco 55E, 71°55’ SE – 37,49m; do marco 55E ao marco 55F, 65°’SE – 25,01m; do marco 55F ao marco 55G, 83°59’ SE
– 14,77m; do marco 55G ao marco 55H, 81°21’ SE – 31,50m; do marco 55J ao marco 55K, 77°53’ SE – 18,87m; do marco 55I ao marco 55J, 51°21’ SE 51,37m; do marco 55H ao marco 55I, 63°48’ SE – 35,98m; do marco
55I ao marco 55J, 51°24’SE – 51,37m; do marco 55J ao marco 55K, 77°53’ SE – 18,87m; do marco 55K ao marco 55L, 82°33’NE – 16,05m; do marco 55L ao marco 55M, 70°09’ N – 31,84m; do marco 55M ao marco 55N,
84°36’ NE – 22,86m; do marco 55N ao marco 55º, 76°04’ NE – 26,76m; do marco 55º ao marco 55P, 89°02’ NE – 16,42m; do marco 55P ao marco 55Q, 31°0’8 SE – 20,68m; do marco 55Q ao marco 55R, 15°28’ SW –
14,38m; do marco 55R ao marco 55S, 15°28’ SW – 11,17m; do marco 55S ao marco 55T, 15°28’ SW – 56,29; do marco 55T ao marco SSU, 18°03’ SE – 22,45m; do marco 55U ao marco 101M, 43°51 SE – 53,39m; do marco
101M ao marco 101L, 62°12’ SE – 28,81, localizando-se este marco na cerca de divisa da Gleba B (matrícula n° 16.516, deste Ofício), destacada, confrontando do marco 55C até aqui com a Gleba B (matrícula n° 16.516,
deste Ofício), destacada, confrontando do marco 55C até aqui com a Gleba 1; deste marco segue pela cerca, confrontando com a Gleba B, destacada no rumo 41° 01’19" SW e distância de 75,16m, até o marco 94B; deste
marco segue pela cerca, confrontando com a Gleba B, destacada no rumo 17°03’SW e distância de 63,27m, até o marco 94ª; deste marco segue pela cerca, confrontando com a Gleba B, destacada no rumo 3°25’22" SE
e distância de 91,20m, até o marco 94, localiza na cerca divisa do Sítio Três Pinheiros; deste marco segue pela cerca , confrontando com o Sítio Três Pinheiros, nos seguintes rumos e distâncias: do marco 94 ai marco 93, 51°31
SW – 7,40m; do marco 93 ao marco 92, 40°32’ SW – 46,00m; do marco 92 ao marco 91, 36°02’ SW – 29,10; do marco 91 ao marco 90, 55°01’ SW – 27,80m; do marco 90 ao marco 89ª, 48°26’ SW – 27,42m; localizando-
se este marco na cerca de divisa da propriedade de Albino Favaro Neto, confrontando do marco 94 até aqui com Sítio Três Pinheiros; deste marco segue pela cerca, confrontando com a propriedade de Albino Favaro no rumo
33°12’NW e distância de 551,62m, até encontrar o marco 55B, onde deu-se o início desta descrição, encerrando a área de 129.740,50m².

Dados do Imóvel
Cadastro INCRA n° 642.047.025.704-3
Matrícula Imobiliária n° 16.515 04º Oficial de Registro de Imóveis de Campinas

Ônus
Registro Data Ato Processo/Origem Beneficiário / Observações
R. 01 09/10/2008 Servidão de Passagem - Rosemeire de Fátima Pereira e Braz Meneghel Junior
Av. 02 22/08/2017 Bloqueio Proc. nº 1030030-57.2017.8.26.0114 4° Oficial de Registro de Imóveis de Campinas
Av. 03 16/01/2018 Penhora Proc. nº 0031744-69.2017.8.26.0114 Bonvechio Matos Filho Advogados Associados
Av. 04 27/03/2018 Penhora Exequenda Proc. nº 0031743-84.2017.8.26.0114 Daniele de Syllos Dutra
OBS 01: De acordo com o laudo de avaliação (fls. 160/164), a gleba de terras possui uma casa sede com 600,00m² (03 suítes, sala, cozinha, etc.); um salão de festas com banheiro, cozinha e salão com 800,00m², uma
pequena casa com piscina de 150,00m²; três casas com 80,00 m² cada uma (total 240,00 m²); uma pequena casa com 60,00m²; duas casas de caseiros com 60,00 m² cada uma = 120,00 m².
OBS 02: Na Ação Civil Pública (Processo nº 1015464-35.2019.8.26.0114), ajuizada pela Municipalidade de Campinas, julgada procedente pela 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Campinas, foram impostas as seguintes
obrigações: 1) abster-se de exercer o parcelamento do solo na área objeto dos autos, o que inclui abster-se de edificar, de abrir vias internas de circulação, de vender terrenos outras condutas similares; 2) promover a recuperação ambiental
da área, conforme projeto a ser oportunamente apresentado pelo órgão competente a partir do trânsito em julgado, ou indenizar o que não puder ser recuperado. Referida ação tramita em sede recursal (Recurso de Apelação).
Valor de Avaliação do imóvel: R$ 5.241.296,00 (Abr/2019 – às fls. 160/164).
Valor de avaliação atualizado: R$ 5.741.176,00 (Mar/2021). O valor de avaliação será atualizado à época das praças.
Débitos Tributários: Eventuais débitos tributários são sub-rogados no valor da arrematação (artigo 130, Código Tributário Nacional).
Débito Exequendo: R$ 38.770,35 (fl. 277 – Mar/2021).
02 - A 1ª praça terá início em 18 de maio de 2021, às 14 horas, e se encerrará no dia 21 de 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 21 de maio de 2021, às 14 horas, e se encerrará em 10 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, artigo 895, §§ 1º ao 8º do CPC).
03 - O leilão será realizado pela plataforma Alfa Leilões - Especialista em Imóveis (www.alfaleiloes.com), conduzido pelo Leiloeiro Público Oficial, Davi Borges de Aquino, matriculado na Junta Comercial de São Paulo sob n°
1.070. Todas as regras e condições aplicáveis estão disponíveis no Portal http://www.alfaleiloes.com (artigos 12 e 13 da Resolução n° 236/2016, CNJ).
04 – Havendo mais de um pretendente e em igualdade de oferta, o devedor ou respectivo cônjuge, companheiro, dependentes, descendente ou ascendente do executado e coproprietários, terão preferência na aquisição dos
bens, nessa ordem (artigo 892, § 2º, CPC).
05 - Se o exequente arrematar os bens e for o único credor, não estará obrigado a exibir o preço, mas, se o valor dos bens exceder ao seu crédito, depositará, dentro de 3 (três) dias, a diferença, sob pena de tornar-se sem efeito
a arrematação, e, nesse caso, realizar-se-á novo leilão, à custa do exequente (artigo 892, §1º, CPC).
06 - Tratando-se de penhora de bem indivisível, o equivalente à quota-parte do coproprietário ou do cônjuge alheio à execução recairá sobre o produto da alienação do bem (artigo 843, CPC).
07 - O preço do bem arrematado deverá ser depositado através de guia de depósito judicial do Banco do Brasil gerada no https://portaldecustas.tjsp.jus.br/portaltjsp/login.jsp, respectivamente, no prazo de até 24 horas da
realização do leilão. Em até 3 horas após o encerramento do Leilão, cada arrematante receberá um e-mail com instruções para depósito (artigos 884, IV e artigo 892 do CPC).
08 – O arrematante deverá pagar a título de comissão, o valor correspondente a 5% (cinco por cento) sobre o preço de arrematação do bem. Tal valor será devido pelo arrematante ainda que haja a desistência da arrematação,
assim como será devido pelo exequente nos casos de adjudicação do bem e pelo executado nos casos de acordo e remição, conforme Condições de Venda e Pagamento do leilão, e deverá ser paga mediante DOC, TED ou
depósito em dinheiro, no prazo de até 01 (um) dia útil a contar do encerramento do leilão, na conta bancária do Leiloeiro Oficial: Davi Borges de Aquino Leiloeiro, CNPJ n° 30.753.419/0001-85, a ser indicada ao interessado
após a Arrematação (artigo 884, parágrafo único do CPC e artigo 24, parágrafo único do Decreto nº 21.981/32).
09 - Em hipótese alguma será permitida a desistência da arrematação. No caso de não pagamento do valor do bem arrematado, e da comissão devida à do leiloeiro no prazo estipulado, pode configurar fraude em leilão
(Artigo 358 do Código Penal). Neste caso, o participante responderá civil e criminalmente, ficando ainda obrigado a pagar a comissão de 5% (cinco por cento) do lance ofertado em favor do leiloeiro oficial, a título de multa.
Fica nesta hipótese autorizado o leiloeiro a receber e aprovar os lanços imediatamente anteriores, desde que obedecidos os limites e regras estabelecidas no presente edital.
10 - O bem será vendido no estado de conservação em que se encontra, sem garantia, constituindo ônus do interessado verificar suas condições, antes das datas designadas para as alienações judiciais eletrônicas (artigo 18 da
Resolução n° 236/2016, CNJ). Eventuais despesas relativas à desmontagem, remoção, transporte e transferência patrimonial dos bens arrematados correrão por conta exclusiva do arrematante (artigo 24, Provimento nº 1625/09).
11 - O arrematante arcará com eventuais débitos pendentes que recaiam sobre o bem, exceto os decorrentes de débitos fiscais e tributários conforme o artigo 130, parágrafo único, do Código Tributário Nacional, os quais
ficam sub-rogados no preço da arrematação.
12 - Havendo pluralidade de credores ou exequentes, os créditos que recaem sobre o bem, inclusive os de natureza propter rem, sub-rogam-se sobre o respectivo preço (artigo 908, §1°, do CPC).
13 - A alienação será formalizada por termo nos autos, com a assinatura do juiz, do exequente, do adquirente e, se estiver presente, do executado, ocasião em que a será expedida a carta de alienação e o mandado de imissão
na posse, quando se tratar de bem imóvel e a ordem de entrega ao adquirente, quando se tratar de bem móvel (artigo 880, CPC). Os referidos documentos serão expedidos depois de efetuado o depósito ou prestadas as
garantias pelo arrematante, bem como realizado o pagamento da comissão do leiloeiro e das demais despesas da execução (artigo 901, § 1º, CPC).
14 - Por uma questão de a celeridade, a economia e a efetividade processual, restando negativo o leilão, já fica o mesmo Leiloeiro autorizado a prosseguir com a venda por intermédio de Alienação Particular (Provimento CSM
n° 1496/2008), estabelecendo-se um prazo de 90 dias. Nesta ocasião, havendo propostas de compras à vista, ou parceladas do correspondente ativo, estas serão levadas à apreciação e aprovação deste MM Juízo.
15 - DÚVIDAS E ESCLARECIMENTOS: Pessoalmente perante o Oficio onde estiver tramitando a ação, ou no escritório do leiloeiro, localizado na Avenida Paulista, n° 2421, 1° Andar - Bela Vista - CEP 01.311-300 - São Paulo – SP,
endereço eletrônico contato@alfaleiloes.com , telefone (11) 3230-1126 e Celular/WhatsApp (11) 93207-1308. A participação neste Leilão Eletrônico deve ser feita pelo sítio eletrônico da Alfa Leilões, no seguinte endereço: www.alfaleiloes.com.
16 - A publicação deste edital supre eventual insucesso nas notificações pessoais e dos respectivos patronos (artigo 889, Parágrafo Único, CPC). Dos autos não consta recursos ou causa pendente de julgamento. Será o
presente edital, afixado e publicado na forma da lei. São Paulo, 06 de abril de 2021. Eu, escrevente, digitei. Eu, Escrivão(ã) – Diretor(a), subscrevi.

DR. RENATO SIQUEIRA DE PRETTO - JUIZ DE DIREITO

5ª VARA CÍVEL - FORO DE PIRACICABA
EDITAL DE HASTA PÚBLICA (1ª e 2ª praça) do bem imóvel abaixo descrito, para conhecimento de eventuais interessados e para intimação dos executados: SAINT LOUIS EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO SPE
LTDA (CNPJ Nº 13.379.312/0001-08) e SUPRICEL CONSTRUTORA E INCORPORADORALTDA (CNPJ Nº 05.554.348/0001-44), bem como os credores: BANCO BRADESCO S.A (CNPJ Nº 60.746.948/0001-
12); CONDOMÍNIO RESIDENCIAL SAINT LOUIS (CNPJ Nº 27.066.063/0001-05); ELIZABETH MIE MATSUBARA (CPF Nº 044.115.898-69) e SEBASTIÃO ANTONIO DA SILVA (CPF Nº 324.094.781-15).
A MM. Juíza de Direito Dra. Miriana Maria Melhado Lima Maciel, da 5ª Vara Cível – Foro de Piracicaba, 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 Rescisão Contratual C/C pedido de Danos Materiais e Morais, em fase de Cumprimento de Sentença, ajuizada por RICARDO REGALLA ARTALE (CPF/MF Nº 040.730.128-
35) e LUZIA LIANA DA SILVA POVOA ARTALE (CPF/MF Nº 078.923.388-61), em face de SAINT LOUIS EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO SPE LTDA (CNPJ Nº 13.379.312/0001-08) e SUPRICEL
CONSTRUTORA E INCORPORADORALTDA (CNPJ Nº 05.554.348/0001-44), nos autos do Processo nº 0008113-50.2020.8.26.0451, tendo como Processo Principal o nº 1022606-54.2016.8.26.0451, e foi
designada a venda do bem descrito abaixo, nos termos do Prov. CSM n° 1625/2009 que disciplina o Leilão Eletrônico, assim como os artigos 879, II, 886 e 887 do CPC, e de acordo com as regras expostas a seguir:
01- IMÓVEL- Localização do Imóvel: Apartamento nº 62, localizado no pavimento 9º do 6º andar do “Condomínio Residencial Saint Louis”, situado na Avenida Mário Dedini, nº 843, Bairro Nhô Quim - Piracicaba/SP
- CEP: 13405-386 - Descrição da Matrícula: Apartamento localizado no CONDOMÍNIO RESIDENCIAL SAINT LOUIS, situado no bairro Vila Rezende, município, comarca e 1ª Circunscrição Imobiliária de Piracicaba/SP, com
frente para a Avenida Mário Dedini, nº 843, com direito a 02 (duas) vagas de garagem indeterminadas, a serem definidas por sorteio, cujo empreendimento foi levado a efeito em terreno com área total de 1.619,77 m².
Apartamento 62, área privativa total 96,32 m², 9º pavimento com área comum total de 64,42 m², 6º andar com área total de 160,74 m², quota parte do terreno 27,0110 m², fração ideal 1,6676%.

Dados do Imóvel
Contribuinte Municipal n° 01.35.0018.0067.0022 (número reduzido 1603257)
Matrícula Imobiliária n° 114.472 1º Registros de Imóveis e anexos Comarca de Piracicaba - SP

Ônus
Registro Data Ato Processo/Origem Beneficiário / Observações
AV. 01 31/07/2017 Transporte de Hipoteca - Banco Bradesco S.A
AV. 02 07/03/2018 Aditamento – Rerratificação de Hipoteca - Banco Bradesco S.A
AV. 03 23/05/2018 Aditamento – Rerratificação de Hipoteca - Banco Bradesco S.A
AV. 04 26/11/2018 Penhora Proc. nº 1001822-85.2018.8.26.0451 Condomínio Residencial Saint Louis
AV. 05 15/05/2019 Aditamento – Rerratificação de Hipoteca - Banco Bradesco S.A
Av. 08 28/10/2020 Indisponibilidade Proc. nº 0011032-71.2017.5.18.0004 Sebastião Antonio da Silva
AV. 09 02/12/2020 Penhora Proc. nº 0019568-80.2018.8.26.0451 Elizabeth Mie Matsubara
AV. 10 07/01/2021 Penhora Exequenda Proc. nº 0008113-50.2020.8.26.0451 Ricardo Regalla Artale e Luzia Liana da Silva Povoa Artale
Valor de Avaliação do imóvel: R$ 526.948,66 (Jan/2021 – Avaliação às fls. 91/93).
Valor de avaliação atualizado: R$ 532.704,06 (Mar/2021). O valor de avaliação será atualizado à época das praças.
Débitos Tributários: R$ 25.462,78 (Abr/2021), sendo R$ 2.034,20 referente a Dívida Ativa não ajuizada, R$ 23.342,49 referente a Dívida Ajuizada e R$ 86,09 referente aos débitos não inscritos na dívida Ativa. Os débitos
tributários são sub-rogados no valor da arrematação (artigo 130, Código Tributário Nacional).
Débitos Condominiais: 18.352,42 (Abr/2021). Os débitos condominiais não adimplidos pelo valor da arrematação serão de responsabilidade do Arrematante.
Débito Exequendo: R$ 541.648,15 (Fev/2021).
02 - A 1ª praça terá início em 11 de maio de 2021, às 15 horas, e se encerrará no dia 14 de maio de 2021, às 15 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 15 horas, e se encerrará em 08 de junho de 2021, às 15 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, artigo 895, §§ 1º ao 8º do CPC).
03 - O leilão será realizado pela plataforma Alfa Leilões - Especialista em Imóveis (www.alfaleiloes.com), conduzido pelo Leiloeiro Público Oficial, Davi Borges de Aquino, matriculado na Junta Comercial de São Paulo sob n°
1.070. Todas as regras e condições aplicáveis estão disponíveis no Portal http://www.alfaleiloes.com (artigos 12 e 13 da Resolução n° 236/2016, CNJ).
04 – Havendo mais de um pretendente e em igualdade de oferta, o devedor ou respectivo cônjuge, companheiro, dependentes, descendente ou ascendente do executado e coproprietários, terão preferência na aquisição dos
bens, nessa ordem (artigo 892, § 2º, CPC).
05 - Se o exequente arrematar os bens e for o único credor, não estará obrigado a exibir o preço, mas, se o valor dos bens exceder ao seu crédito, depositará, dentro de 3 (três) dias, a diferença, sob pena de tornar-se sem efeito
a arrematação, e, nesse caso, realizar-se-á novo leilão, à custa do exequente (artigo 892, §1º, CPC).
06 - Tratando-se de penhora de bem indivisível, o equivalente à quota-parte do coproprietário ou do cônjuge alheio à execução recairá sobre o produto da alienação do bem (artigo 843, CPC).
07 - O preço do bem arrematado deverá ser depositado através de guia de depósito judicial do Banco do Brasil gerada no https://portaldecustas.tjsp.jus.br/portaltjsp/login.jsp, respectivamente, no prazo de até 24 horas da
realização do leilão. Em até 3 horas após o encerramento do Leilão, cada arrematante receberá um e-mail com instruções para depósito (artigos 884, IV e artigo 892 do CPC).
08 – O arrematante deverá pagar a título de comissão, o valor correspondente a 5% (cinco por cento) sobre o preço de arrematação do bem. Tal valor será devido pelo arrematante ainda que haja a desistência da arrematação,
assim como será devido pelo exequente nos casos de adjudicação do bem e pelo executado nos casos de acordo e remição, conforme Condições de Venda e Pagamento do leilão, e deverá ser paga mediante DOC, TED ou
depósito em dinheiro, no prazo de até 01 (um) dia útil a contar do encerramento do leilão, na conta bancária do Leiloeiro Oficial: Davi Borges de Aquino Leiloeiro, CNPJ n° 30.753.419/0001-85, a ser indicada ao interessado
após a Arrematação (artigo 884, parágrafo único do CPC e artigo 24, parágrafo único do Decreto nº 21.981/32).
09 - Em hipótese alguma será permitida a desistência da arrematação. No caso de não pagamento do valor do bem arrematado, e da comissão devida à do leiloeiro no prazo estipulado, pode configurar fraude em leilão
(Artigo 358 do Código Penal). Neste caso, o participante responderá civil e criminalmente, ficando ainda obrigado a pagar a comissão de 5% (cinco por cento) do lance ofertado em favor do leiloeiro oficial, a título de multa.
Fica nesta hipótese autorizado o leiloeiro a receber e aprovar os lanços imediatamente anteriores, desde que obedecidos os limites e regras estabelecidas no presente edital.
10 - O bem será vendido no estado de conservação em que se encontra, sem garantia, constituindo ônus do interessado verificar suas condições, antes das datas designadas para as alienações judiciais eletrônicas (artigo 18 da
Resolução n° 236/2016, CNJ). Eventuais despesas relativas à desmontagem, remoção, transporte e transferência patrimonial dos bens arrematados correrão por conta exclusiva do arrematante (artigo 24, Provimento nº 1625/09).
11 - O arrematante arcará com eventuais débitos pendentes que recaiam sobre o bem, exceto os decorrentes de débitos fiscais e tributários conforme o artigo 130, parágrafo único, do Código Tributário Nacional, os quais
ficam sub-rogados no preço da arrematação.
12 - Havendo pluralidade de credores ou exequentes, os créditos que recaem sobre o bem, inclusive os de natureza propter rem, sub-rogam-se sobre o respectivo preço (artigo 908, §1°, do CPC).
13 - A alienação será formalizada por termo nos autos, com a assinatura do juiz, do exequente, do adquirente e, se estiver presente, do executado, ocasião em que a será expedida a carta de alienação e o mandado de imissão
na posse, quando se tratar de bem imóvel e a ordem de entrega ao adquirente, quando se tratar de bem móvel (artigo 880, CPC). Os referidos documentos serão expedidos depois de efetuado o depósito ou prestadas as
garantias pelo arrematante, bem como realizado o pagamento da comissão do leiloeiro e das demais despesas da execução (artigo 901, § 1º, CPC).
14 - Por uma questão de a celeridade, a economia e a efetividade processual, restando negativo o leilão, já fica o mesmo Leiloeiro autorizado a prosseguir com a venda por intermédio de Alienação Particular (Provimento CSM
n° 1496/2008), estabelecendo-se um prazo de 90 dias. Nesta ocasião, havendo propostas de compras à vista, ou parceladas do correspondente ativo, estas serão levadas à apreciação e aprovação deste MM Juízo.
15 - DÚVIDAS E ESCLARECIMENTOS: Pessoalmente perante o Oficio onde estiver tramitando a ação, ou no escritório do leiloeiro, localizado na Avenida Paulista, n° 2421, 1° Andar - Bela Vista - CEP 01.311-300 - São Paulo – SP,
endereço eletrônico contato@alfaleiloes.com , telefone (11) 3230-1126 e Celular/WhatsApp (11) 93207-1308. A participação neste Leilão Eletrônico deve ser feita pelo sítio eletrônico da Alfa Leilões, no seguinte endereço: www.alfaleiloes.com.
16 - A publicação deste edital supre eventual insucesso nas notificações pessoais e dos respectivos patronos (artigo 889, Parágrafo Único, CPC). Dos autos não consta recursos ou causa pendente de julgamento. Será o
presente edital, afixado e publicado na forma da lei. São Paulo, 05 de abril de 2021. Eu, escrevente, digitei. Eu, Escrivão(ã) – Diretor(a), subscrevi.

DRA. MIRIANA MARIA MELHADO LIMA MACIEL - JUÍZA DE DIREITO

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 30 DIAS. PROCESSO Nº 1002414-83.2016.8.26.0004 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara Cível, do Foro Regional IV - 
Lapa, Estado de São Paulo, Dr(a). Julio Cesar Silva de Mendonça Franco, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) NELSON ISSAO IOKOI ? ME, CNPJ 
13.822.376/0001-23, que lhe foi proposta uma ação de Monitória por parte de Mad Mais Comercial de Madeiras Ltda, alegando em síntese ser credora 
do valor de R$ 17.359,25 (Fev./2016) decorrente do não pagamento do cheque UA-000200, o qual fora dado para adimplir débito que o requerido havia 
contraído junto à autora. 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, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, pague(m) a importância indicada 
na pe�ção inicial acrescida dos honorários advoca�cios de 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa, ou ofereça(m) embargos nos próprios autos, sob 
pena de ser cons�tuído, de pleno direito o �tulo execu�vo judicial, convertendo-se o mandado acima mencionado em mandado execu�vo (ar�go 701, 
caput e § 2º, CPC). 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 26 de março de 2021.    P-22e23/04

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1002959-05.2020.8.26.0008 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 3ª Vara 
Cível, do Foro Regional VIII - Tatuapé, Estado de São Paulo, Dr(a). Luciano Gonçalves Paes Leme, na forma da Lei, etc. FAZ SABER 
a ALI MOHAMAD KHATIB e AHAMAD MOHAMAD KHATIB, CPFs nº 228.682.318-96 e 232.505.578-70, que Nelton Carlos 
Cristofani e Iole Di Giorno Cristofani ajuizaram Ação de Execução para recebimento de R$ 71.297,96 referente aos aluguéis 
inerentes (Jul./19 a Mar./20) do imóvel sito à Rua Emília Marengo, nº 624, Tatuapé CEP: 03336-000. Estando os executados em 
lugar incerto e não sabido, expede-se edital para que em 20 dias, paguem o débito devidamente atualizado, acrescido dos 
honorários advoca�cios arbitrados em 10% conforme art. 827 do CPC. Ao fluir após os 20 supra, prazo em que poderá 
apresentar embargos em até 15 dias, o não pagamento ensejará pena de imediata penhora de bens, avaliação, in�mação e 
seguimento da execução, nos termos dos arts. 829 e ss do CPC. Não sendo contestada a ação, os réus serão considerados revéis, 
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 05 de abril de 2021.     P-22e23/04

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1004632-98.2018.8.26.0009 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 4ª Vara Cível, do Foro Regional IX 

- Vila Prudente, Estado de São Paulo, Dr(a). Claudia Ribeiro, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a ISABEL CRISTINA FELIPE, RG 19.981.615-3, CPF 

101.429.368-55, que lhe foi proposta uma ação de Monitória por parte de Industria e Comercio Maia Maia Ltda, alegando em síntese a cobrança do 

débito de R$83.647,31 (atualizado em maio/2018), referente à devolução de doze cheques do Banco Ci�bank S/A, Agência 0022, emi�dos pela 

requerida. Encontrando-se a requerida em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação 

proposta e para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, efetue o pagamento do débito, devidamente 

atualizado e efetue o pagamento dos honorários advoca�cios correspondentes à 5% do valor da causa, ou apresente embargos ao mandado 

monitório, nos termos do ar�go 701 do CPC. Não sendo contestada a ação, será considerada a revelia da requerida, caso em que será nomeado 

curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS.   P-22e23/04

4ª Vara EDITAL DE CITAÇÃO – PRAZO DE 30 DIAS, expedido nos autos da Ação de Usucapião, PROCESSO Nº 1005133-
17.2019.8.26.0268 O MM. Juiz de Direito da 4ª Vara, do Foro de Itapecerica da Serra, Estado de São Paulo, Dr. DJALMA 
MOREIRA GOMES JUNIOR, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a todos quanto dele conhecimento �verem, aos réus 
ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais interessados, bem como seus cônjuges e/ou sucessores, que Jaime Vieira 
Pinto e Dalva Rodrigues Pinto ajuizaram ação de USUCAPIÃO, visando a declaração da propriedade do imóvel localizado 
na Rodovia Regis Bi�encourt, km 311,8, s/nº, em zona urbana, no Bairro do Paiol do Meio, no Município de São 
Lourenço da Serra, com área total de 5.145,50m�. O imóvel usucapiendo está cadastrado, em área menor, perante o 
Município de São Lourenço da Serra, sob o nº 22311611003600000. Os requerentes alegam posse mansa e pacífica no 
prazo legal. Estando em termos, expede-se o presente edital para citação dos supramencionados para, no prazo de 15 
(quinze) dias úteis, a fluir após o prazo de 30 (trinta)dias, apresentem contestação, sob pena de revelia. Será o presente 
edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Itapecerica da 
Serra, aos 29 de março de 2021.      P-22e23/04

EDITAL PARA CITAÇÃO DE ADRIANA GERV�SIO DA SILVA, EXPEDIDO NOS AUTOS DA AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULS�RIA, 
REQUERIDA POR RUBENS LEZANA MARTIN, PROCESSO Nº 1007212-38.2017.8.26.0009, PRAZO: 20 DIAS A Dra. Fabiana 
Pereira Ragazzi, MM. Juíza de Direito da 1º Vara Cível do Foro Regional de Vila Prudente - SP, na forma da lei. FAZ SABER a 
Adriana Gervásio da Silva, RG nº 34.139.771-4e CPF/MF sob nº 336.009.738-60, na situação de herdeira, que Rubens Lezana 
Mar�n, ajuizou a presente ação de Adjudicação Compulsória, distribuída em 17/07/2017, registrada sob o nº 1007212-
38.2017.8.26.0009, contra todos os cessionários de direito hereditários de Isaura Francisco da Silva e herdeiros do vendedor 
Arlindo Soares da Silva obje�vando a transferência defini�va do imóvel situado na Rua Susana, 377, Jardim Independência, 
São Paulo, Capital, IPTU nº 118.362.0005-5. Certo que o Autor adquiriu o imóvel de forma onerosa quitou e possui a posse 
mansa, pacífica e ininterrupta, há aproximadamente 15 anos, propôs a presente ação, dando o valor da causa de R$ 
80.000,00. Estando os requeridos em lugar ignorado, expede-se edital para que contestem e requeiram provas cabíveis em 15 
dias, a fluir após os 20 dias supra sem manifestação implicará revelia e presunção de veracidade da matéria fá�ca 
apresentada na pe�ção inicial conforme preceitua o ar�go 344 do CPC. Será o edital, afixado e publicado na forma da lei. 
NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 04 de março de 2021.    P-22e23/04

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1014592-61.2016.8.26.0005 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)EDSON DOS SANTOS BARROS, Brasileiro, CPF 104.682.108-30, com endereço à Rua Antonio Pereira Simoes, 503, Vila 
Paranagua, CEP 03808-050, São Paulo - SP, que lhe foi proposta uma ação de Execução de Título Extrajudicial por parte de 
Automec Comercial de Veículos Ltda, alegando em síntese: recebimento de R$ 3.995,21 (atualizado até fevereiro/2017), 
referente aos cheques nº 900058 no valor de R$ 1.553,00 e nº 900059 no valor de R$ 1.553,00, datados de março/2016 do 
Banco 104, Caixa Econômica Federal, agência 2870-7,conta corrente 01024844-9 não pagos. 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 termos da ação 
proposta e para o pagamento integral do débito no prazo de 03 dias ou no prazo de 15 dias oferecer embargos à execução 
podendo no mesmo prazo firmar pedido de parcelamento do débito mediante reconhecimento da dívida e depósito judicial de 
30% do valor da execução, incidente também sobre custas e honorários e pagamento do saldo de 70% em seis parcelas 
mensais, corrigidas monetariamente e acrescida de juros de mora de 1% ao mês ( art. 916,CPC). Não 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 12 de março de 2021.  P-22e23/04

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1016465-50.2018.8.26.0224 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível, do 
Foro de Guarulhos, Estado de São Paulo, Dr(a). VIVIAN NOVARETTI HUMES, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) JOSÉ SILVA 
SACRAMENTO, Brasileiro, RG 372879299, CPF nº 602.200.806-15, que Natalia de Moura Gonçalves representada por seu filho 
Oduvaldo Gonçales Junior ajuizou ação de Execução de Título Extrajudicial para recebimento de R$ 19.672,57decorrente do 
inadimplemento dos aluguéis (Jul/17 a Fev/18), bem como demais despesas (agua e esgoto, contas de energia e reparos do imóvel). 
Estando o executado em lugar ignorado e não sabido, expede-se edital para que em 20 dias pague o débito atualizado, acrescido de 
10% de honorários advoca�cios conforme art. 827 do CPC. Ao fluir após os 20 supra, prazo em que poderá apresentar embargos em 
até 15 dias, o não pagamento ensejará pena de imediata penhora de bens, avaliação, in�mação e seguimento da execução, nos 
termos dos arts. 829 e ss do CPC. Ficando adver�do de que no caso de revelia será nomeado curador especial. Será o edital, afixado 
e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Guarulhos, aos 04 de março de 2021.Eu (Hélio N. Santos – 
Matrícula 817443), Escrevente. Eu (Rita Maria Marcondes Silva – Matrícula 311855), Escrivã Judicial I.       P-22e23/04

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1054859-39.2016.8.26.0114 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 8ª Vara Cível, do Foro de Campinas, 
Estado de São Paulo, Dr(a). Herivelto Araujo Godoy, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) RESOLVE SERVIÇOS E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE 
SEGURANÇA LTDA, CNPJ 00.268.500/0001-09, que lhe foi proposta uma ação de Procedimento Comum Cível por parte de Katoen Na�e do Brasil Ltda, 
alegando em síntese: que a autora foi in�mada pelo 1º Tabelião de protestos de Letras e Títulos de Campinas para pagar o �tulo abaixo especificado até o 
dia 28/02/2007 sob pena dos protestos serem lavrados e se nome inscrito no cadastro de proteção ao crédito; que o �tulo apresentado não pode ser 
protestado, impondo-se a sustação do protesto, uma vez que encontra-se prescrito; que a autora ajuizou em 2007 Ação Cautelar de Sustação de Protesto, 
sendo que após inúmeras tenta�vas infru�feras de encontrar a ré efetuou pedido de desistência da ação, diante da prescrição da cobrança do �tulo, 
entendendo ser indevido o protesto; que a autora foi informada que diante da desistência do processo, foi feita a revogação da liminar, tendo o cartório de 
protestos levado o �tulo novamente à protesto; que a ré quedou-se inerte durante todos esses anos, pois não cobrou judicialmente o �tulo levado a 
protesto; que a autora ajuizou Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica com Pedido de Tutela de Urgência obje�vando a declaração de prescrição 
do �tulo nº 1263 data emissão 02/01/2007, valor bruto R$5.920,11, valor líquido R$4.638,41, bem como, a declaração de inexigibilidade, estabelecendo à Ré 
sua obrigação de ressarcir todos os prejuízos sen�dos pela Autora; que a ré Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua 
CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, 
apresente resposta. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por 
extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Campinas, aos 23 de fevereiro de 2021.                       P-22e23/04

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1070936-05.2015.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 31ª Vara 
Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). CESAR AUGUSTO VIEIRA MACEDO, na forma da Lei, etc.FAZ SABER a(o) 
aos herdeiros de Arnaldo Vidigal Xavier da Silveira sendo eles, Valdir, Maria Angelica, Maria de Lasale�e, Arnaldo e Joaquim, 
qualificações não iden�ficadas, que Condomínio Nuova Ci�á ajuizou Ação de Cobrança de Despesas de Condomínio obje�vando 
a condenação ao pagamento de R$ 8.747,69 referente as cotas condominiais inerentes (Jun/2014, Ago/2014 a Abr/2015) da 
unidade 3151 do condomínio autor, sito à Rua Marina Crespi, nº 195, Mooca, São Paulo/SP. Estando os requeridos em lugar 
ignorado, expede-se edital para que contestem e requeiram provas cabíveis em 20 dias, a fluir após o prazo, se permanecer o réu 
sem manifestação em até 15 dias, 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 presente edital, 
por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS.        P-22e23/04

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1083290-23.2019.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 37ª Vara Cível, do Foro 
Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Lívia Mar�ns Trindade, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) RUBEM CUNHA ARAUJO, Brasileiro, 
Casado, Empresário, que lhe foi proposta uma ação de Execução de Título Extrajudicial por parte de Girolin Assessoria Empresarial Ltda, 
alegando em síntese: ser credor do executado por quan�a líquida, certa e exigível no montante histórico de R$ 650.000,00 (seiscentos e 
cinquenta mil), representados pelo CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE FUNDO DE COMÉRCIO COM RESERVA DE DOMÍNIO, referente a venda 
do fundo de comércio estabelecido na Rua Itapiraçaba, nº 215 Brás São Paulo, cujo vencimento das obrigações oriundas desse Contrato se 
deram em 11.03.2017 e 11.04.2017, respec�vamente. Requer a citação do Executado, de acordo com o ar�go 829 do CPC, para que, no prazo 
de 3 (três) dias, efetue o pagamento da dívida, que até 15/07/2019 monta R$ 987.478,54 (novecentos e oitenta e sete mil, quatrocentos e 
setenta e oito reais e cinquenta e quatro centavos), devendo o referido valor atualizado estar acrescido das custas processuais e honorários 
advoca�cios, a serem fixados nos termos do art. 85 do CPC, até o seu efe�vo adimplemento, ou querendo, se u�lize dos bene�cios do ar�go 
916 do mesmo diploma legal, ou nomeie bens à penhora, embargando o débito, se quiser, no prazo legal. 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     P-22e23/04

29ª Vara Civel - Citação. Prazo 20 dias. Proc. 1097579-92.2018.8.26.0100. � Dra. Laura de Ma�os Almeida, Juíza de direito da 29º 
Vara Cível do Foro Central Cível, na forma do art. 513 §2º do NCPC. Faz saber a Eliana Almeida da Silva, CPF nº 561.238.172-72, 
que Grupo Paulista de Inves�mentos e Par�cipações Ltda. ajuizou ação de Execução para recebimento de R$ 20.443,16 
(Set./2018) decorrente do inadimplemento dos aluguéis e demais encargos inerentes (Jan./18, Mar./18 a Jul./16). Estando a 
executada em lugar ignorado e não sabido, expede-se edital para que em 3 dias pague o débito atualizado, acrescido de 10% de 
honorários advoca�cios conforme art. 827 do CPC. Ao fluir após os 20 supra, prazo em que poderá apresentar embargos em até 
15 dias, o não pagamento ensejará pena de imediata penhora de bens, avaliação, in�mação e seguimento da execução, nos 
termos dos arts. 829 e ss do CPC. Ficando adver�do de que no caso de revelia será nomeado curador especial. Será o edital, 
afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS.      P-22e23/04

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1137663-09.2016.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 21ª 
Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Márcio Teixeira Laranjo, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) 
Atlân�ca Comércio e Transporte de Resíduos Eireli - Me, CNPJ nº 12.388.337/0001-05, representada por Jarbas de 
Moura Barros, que Fr. Meyer's Sohn Logís�ca Brasil Ltda. ajuizou ação de Execução de Título Extrajudicial para 
recebimento de R$ 107.579,06 (Dez./2016) ante o inadimplemento da dívida confessada por meio de instrumento 
par�cular. Estando o executado em lugar ignorado e não sabido, expede-se edital para que em 15 dias pague o débito 
atualizado, acrescido de 10% de honorários advoca�cios conforme art. 827 do CPC. Ao fluir após os 20 supra, prazo em 
que poderá apresentar embargos em até 15 dias, o não pagamento ensejará pena de imediata penhora de bens, 
avaliação, in�mação e seguimento da execução, nos termos dos arts. 829 e ss do CPC. Ficando adver�do de que no caso 
de revelia será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA 
MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 08 de março de 2021.                                  P-22e23/04
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DECLARAÇÃO DE PROPÓSITO
ADEMILAR ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S.A.

As pessoas físicas e jurídicas abaixo identificadas, por intermédio do presente instrumento, I - 
DECLARAM sua intenção de assumir o controle societário da Ademilar Administradora de Consórcios 
S.A. (cuja denominação será alterada para Ademicon Administradora de Consórcios S.A.), inscrita no 
CNPJ/ME sob o nº 84.911.098/0001-29 (“Ademilar Consórcios”), que passará a funcionar com as 
características abaixo especificadas, negócio cuja concretização depende da aprovação do Banco 
Central do Brasil, conforme previsto no Acordo de Investimento e Outras Avenças, datado de 02 de 
julho de 2020, conforme alterado pelo Primeiro Aditamento ao Acordo de Investimento e Outras 
Avenças, datado de 22 de janeiro de 2021. Denominação social atual: Ademilar Administradora de 
Consórcios S.A. Local da sede: Curitiba - Paraná - Composição Societária: - Controlador direto da 
Ademicon Consórcios:  - (i) Conseg Participações S.A. (cuja denominação será alterada para 
Ademicon Participações S.A.) CNPJ/ME: 21.110.469/0001-53; Percentual de participação na 
Ademicon Consórcios: 100,00%; - Controladores indiretos da Ademicon Consórcios: Nível 2 - 
(ii) William Jefferson Maciel Fernandes CPF/ME: 500.399.389-72; Percentual de participação direta 
na Conseg Participações: 6,76% das ações; Percentual de participação indireta na Ademilar 
Consórcios: 6,76% das ações; (iii) Jussara Pianowski Schuchovsky CPF/ME: 859.846.129-68; 
Percentual de participação direta na Conseg Participações: 34,27% das ações; Percentual de 
participação indireta na Ademilar Consórcios: 34,27% das ações; (iv) Raul Schuchovsky Neto 
CPF/ME: 035.964.479-17; Percentual de participação direta na Conseg Participações: 17,13% das 
ações; Percentual de participação indireta na Ademilar Consórcios: 17,13% das ações; (v) Tatiana 
Schuchovsky Reichmann CPF/ME: 019.171.929-32; Percentual de participação direta na Conseg 
Participações: 17,13% das ações; Percentual de participação indireta na Ademilar Consórcios: 
17,13% das ações; (vi) Trator Participações S.A. (“Trator Participações”) CNPJ/ME: 
23.643.755/0001-00; Percentual de participação direta na Conseg Participações: 5,84% das ações; 
Percentual de participação indireta na Ademilar Consórcios: 5,84% das ações; Nível 3 - (vii) Treecorp 
Participações em Consórcios S.A. (“Treecorp Participações”) CNPJ/ME: 23.643.762/0001-01; 
Percentual de participação direta na Trator Participações: 53,11% das ações; Percentual de 
participação indireta na Conseg Participações: 3,10% das ações; Percentual de participação indireta 
na Ademilar Consórcios: 3,10% das ações; Nível 4 - (viii) Daniel Joseph Mcquoid CPF/ME: 
010.372.528-88; Percentual de participação direta na Treecorp Participações: 22,97% das ações; 
Percentual de participação indireta na Trator Participações: 12,20% das ações; Percentual de 
participação indireta na Conseg Participações: 0,71% das ações; Percentual de participação indireta 
na Ademilar Consórcios: 0,71% das ações; (ix) Luis Filipe Frozoni Lomonaco CPF/ME: 
286.814.928-61; Percentual de participação direta na Treecorp Participações: 22,97% das ações; 
Percentual de participação indireta na Trator Participações: 12,20% das ações; Percentual de 
participação indireta na Conseg Participações: 0,71% das ações; Percentual de participação indireta 
na Ademilar Consórcios: 0,71% das ações; (x) Bruno Levi D’Ancona CPF/ME: 225.808.318-43; 
Percentual de participação direta na Treecorp Participações: 15,56% das ações; Percentual de 
participação indireta na Trator Participações: 8,26% das ações; Percentual de participação indireta 
na Conseg Participações: 0,48% das ações; Percentual de participação indireta na Ademilar 
Consórcios: 0,48% das ações; (xi) Danilo Rafael Just Soares CPF/ME: 036.281.209-85; Percentual 
de participação direta na Treecorp Participações: 3,17% das ações; Percentual de participação 
indireta na Trator Participações: 1,68% das ações; Percentual de participação indireta na Conseg 
Consórcios: 0,10% das ações; Percentual de participação indireta na Ademilar Consórcios: 0,10% 
das ações; Outros acionistas detentores de participação qualificada: (i) Treecorp Trator Fundo de 
Investimento em Participações Multiestratégia CNPJ/ME: 23.456.347/0001-49; Percentual de 
participação direta na Conseg Participações: 15,59% das ações; Percentual de participação indireta 
na Ademilar Consórcios: 15,59% das ações; II - As pessoas físicas abaixo identificadas, por 
intermédio do presente instrumento, DECLARAM, nos termos do art. 21, inciso II, da Circular nº 
3.433, de 3 de fevereiro de 2009, sua intenção de exercer cargos de administração na Ademicon 
Consórcios: - Guilherme Mei Carrasco - CPF/ME: 324.782.618-12 - Diretor Financeiro; - Elvira 
Mannes - CPF/ME: 574.380.139-87 - Diretora. III - As pessoas físicas e jurídicas desta declaração de 
propósito, ESCLARECEM que eventuais objeções à presente declaração devem ser acompanhadas 
da documentação comprobatória, devem ser apresentadas diretamente ao Banco Central do Brasil, 
por meio do Protocolo Digital, na forma especificada abaixo, no prazo de trinta dias contados da data 
da divulgação, por aquela Autarquia, de comunicado público acerca desta, observado que os 
declarantes podem, na forma da legislação em vigor, ter direito a vistas do processo respectivo. 
Protocolo Digital (disponível na página do Banco Central do Brasil na internet). Preencher o campo 
“Número do Processo Administrativo Eletrônico - PE” com o número do processo mencionado 
abaixo. Selecionar, no campo “Assunto”: Autorizações e Licenciamentos para Instituições 
Supervisionadas e para Integrantes do SPB. Selecionar, no campo “Destino”: o componente do 
Departamento de Organização do Sistema Financeiro - Deorf mencionado abaixo. BANCO 
CENTRAL DO BRASIL - Departamento de Organização do Sistema Financeiro (Deorf) - Gerência-
Técnica em Curitiba (GTCUR) - Processo nº 186129. Curitiba, 22 de abril de 2021.

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

(Companhia Fechada)
Edital de Convocação de Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária

Convidamos os Senhores Acionistas do Haitong Banco de Investimento do Brasil S.A. (“Sociedade”) na forma prevista no 
Artigo124 da Lei nº 6.404/76, para se reunirem em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária (“AGO/E”), a ser realizada 
no dia 30 de abril de 2021, às 11h00, na sede social da Sociedade, situada na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3729, 
8º andar, Itaim Bibi, na cidade e Estado de São Paulo, a fim de deliberarem sobre as seguintes matérias: Em Assembleia 
Geral Ordinária: (i) exame, discussão e aprovação das contas dos Administradores, do relatório da Administração, das 
demonstrações financeiras acompanhadas das notas explicativas e do relatório dos auditores independentes, relativos ao 
exercício encerrado em 31 de dezembro de 2020; (ii) deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício encerrado 
em 31 de dezembro de 2020; (iii) deliberar sobre o pagamento de juros sobre o capital próprio; e, em Assembleia Geral 
Extraordinária: (i) deliberar sobre a reforma do estatuto social da Sociedade, para: (a) inclusão das atribuições do CRO, 
nos termos estabelecidos no § 3º, artigo 44, da Resolução 4.557/17; (b) alteração das cláusulas referentes ao componente 
organizacional de ouvidoria, com a finalidade de incluir os critérios previstos no artigo 3º, incisos I e III, da Resolução nº 
4.433, de 2015, bem como especificar os parâmetros a serem observados para a designação e a destituição do ouvidor, 
conforme estabelecido no artigo 9º, inciso II, da mesma Resolução; (c) inclusão da possibilidade de reuniões e 
assembleias por meio eletrônico; (ii) fixação da remuneração global anual da Diretoria para o exercício de 2021;  
e (iii) outros assuntos de interesse da Sociedade. Nos termos do artigo 126, inciso I e § 1º da Lei nº 6.404/76 os acionistas 
deverão comparecer à Assembleia munidos de documento hábil de identidade e poderão se fazer representar, por 
procurador constituído há menos de 1 (um) ano ou por representantes legais. A participação dos acionistas na assembleia 
poderá ser pessoal ou via meio eletrônico. Os acionistas que optarem por participar via meio eletrônico deverão obter 
mais informações sobre prazos e modo de realização do acesso remoto mediante contato com a Sociedade, até as 16h00 
do dia 29.04.2021, através do e-mail (juridico@haitongib.com.br). Independentemente de seu envio aos  
acionistas, as cópias do relatório da Administração, das demonstrações financeiras e do relatório dos auditores 
independentes encontram-se à disposição dos acionistas na sede da Sociedade e também no site oficial da Sociedade 
(www.haitongib.com.br). São Paulo, 20, 22 e 23 de abril de 2021. Yong Lin - Presidente do Conselho de Administração.

COMARCA DE SÃO CAETANO DO SUL - 3ª VARA CÍVEL - Praça Doutor Joviano
Pacheco de Aguirre, s/n - Jardim São Caetano - CEP 09581-540 - Fone: (11)
4238-8100 - São Caetano do Sul/SP - E-mail:saocaetano3cv@tjsp.jus.br - EDITAL
de CITAÇÃO - Prazo de 30 dias - Processo nº 0003426-13.2019.8.26.0565. O
MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível, do Foro de São Caetano do Sul, Estado de
São Paulo, Dr. SÉRGIO NOBORU SAKAGAWA, na forma da Lei, etc. FAZ SABER
a ROGER DA SILVA BERTOLINI, brasileiro, RG 23.251.278-4, CPF 135.957.278-
35, BRUNA CRISTINA DE HELD, RG nº 60.463.003-7, CPF nº 790.574.892-87 e
LUIZ ARMANDO NEVES FERREIRA, RG nº 18.105.130-8, CPF nº 172.505.568-60
que lhe foi proposta uma ação de INCIDENTE de DESCONSIDERAÇÃO de PER-
SONALIDADE JURÍDICA por parte de 13A INFORMÁTICA E MATERIAL DE ES-
CRITÓRIO LTDA., alegando em síntese: inclusão dos sócios na ação parao
pagamento do débito. Encontrando-se os réus 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, os réus serão
considerados reveis, caso em que será nomeado CURADOR ESPECIAL. Será o
presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. Nada mais.
Dado e passado nesta cidade de São Caetano do Sul, aos 15 de abril de 2021.

EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0013032-05.2019.8.26.0003. O(A) MM. Juiz(a) de
Direito da 5ª Vara Cível, do Foro Regional III - Jabaquara, Estado de São Paulo, Dr(a). Gustavo Santini Teodoro,
na forma da Lei, etc. FAZ SABER a EMERSON EUGENIO DE LIMA, Advogado, RG 9.158.078-X, CPF 135.547.588-
09, Nascido 12/05/1971, com endereço à RUA PEDRO GOMES CARDIMAP 24B, 128, VILA PROGREDIOR, CEP
05617-000, São Paulo – SP e a CARMEN LUCIA RIBEIRO DA COSTA LIMA, Advogada, RG 13.865.695-2, CPF
148.581.318-23, Nascida 07/03/1970, Rua do Arraial, 80, Ap 77, Vila Mariana, CEP 04122-030, São Paulo - SP,
que por este Juízo, tramita de uma ação de Cumprimento de Sentença, movida por ASSOCIAÇÃO NOBREGA DE
EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - ANEAS. 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, paguem a quantia de 51.620,51, 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). Ficam cientes, 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 os executados, independentemente de penhora ou nova intimação, apresentem,
nos próprios autos, suas impugnações. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei.
NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 29 de outubro de 2019.
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EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 30 DIAS. PROCESSO Nº 1009154-30.2018.8.26.0152. O(A) MM. Juiz(a) de
Direito da 1ª Vara Cível, do Foro de Cotia, Estado de São Paulo, Dr(a). Seung Chul Kim, na forma da Lei, etc.
FAZ SABER a(o) EDNA COLMAN LOPES, Brasileiro, CPF 707.414.767-20, com endereço à Rua Getúlio, 219,
Apto 902, Todos os Santos, CEP 20775-000, Rio de Janeiro - RJ, que lhe foi proposta uma ação de Procedimento
Comum Cível por parte de Fundação de Rotarianos de São Paulo, alegando em síntese: ajuizou Ação de
Cobrança, Procedimento Comum, objetivando o recebimento de R$ 42.619,86 (Agosto/2018), representada
pelo inadimplemento do Contrato de Prestação de Serviços Educacionais firmado entre as partes em 10/04/
2008, renovado automaticamente até 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 * 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 Cotia, aos 30 de março de 2021.
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EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 30 DIAS. PROCESSO Nº 1006102-81.2017.8.26.0048. Vara Única da Comarca
de Nazaré Paulista/SP Edital de Citação - Prazo de 30 dias. Processo 1006102-81.2017.8.26.0048. O Dr. Leonardo
Manso Vicentin, MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Nazaré Paulista/SP, na forma da Lei, etc... Faz Saber
a Alexandre Candido Nascimento CPF: 291.764.078-29, que De Nigris Distribuidora de Veículos Ltda (De Nigris
Sorocaba) CNPJ: 61.591.459/0004-44 ajuizou Ação de Cobrança, Procedimento Comum, objetivando o recebimento
de R$ 7.956,19 (Julho/2017), representada pelas duplicatas mercantis oriundas das Notas Fiscais nº 86106 (R$
3.905,67 em 03/11/2016) e nº 21821 (R$ 701,34 em 09/09/2016; R$ 690,00 em 03/11/2016 e R$ 1.850,00 em 05/
01/2017). Estando o requerido em lugar ignorado, expede-se edital, para que em 15 dias, a fluir após os 30 dias supra,
conteste o feito, sob pena de presumirem-se verdadeiros os fatos articulados. Não sendo contestada a ação, o
requerido será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, afixado e
publicado na forma da Lei.. Dado e passado nesta cidade de Nazaré Paulista, aos 16 de março de 2021.
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Edital de Intimação - Prazo de 30 dias. Processo 0006457-53.2018.8.26.0152. O Dr. Seung Chul Kim, MM. Juiz de
Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Cotia/SP, na forma Lei, etc... Faz Saber a Luiz Gustavo Barreto Hilario CPF:
249.582.468-43, que Fundação de Rotarianos de São Paulo - Colégio Rio Branco CNPJ: 61.370.094/0001-85
ajuizou Ação Monitória, sendo julgada procedente e condenando-o ao pagamento da quantia de R$ 68.722,49
(Julho/2018), ora em fase de Cumprimento de Sentença. Estando o executado em lugar ignorado, foi deferida a
intimação por edital, para que em 15 dias, a fluir após os 30 dias supra, pague o débito atualizado ou apresente bens
a penhora, sob pena de ser acrescido de multa de 10% e honorários sucumbenciais de 10% (Art. 523 § 1º e 3º do
NCPC), quando serão penhorados bens para garantia da execução, podendo no prazo de 15 dias, oferecer
impugnação. Será o presente edital, afixado e publicado na forma da Lei, Cotia, aos 11 de março de 2021.
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C.C.S Tecnologia e Serviços S/A
CNPJ nº 00.964.350/0001-78 - NIRE 35.300.537.319

Edital de Convocação de Assembleia Geral Ordinária
São convidados os senhores acionistas da C.C.S Tecnologia e Serviços S/A a se reunirem em assembleia geral ordinária, na sede social, à 
Rodovia SP-330 - Via Anhanguera km 145, Bairro dos Pires, na cidade de Limeira, Estado de São Paulo, às 14:00 horas do dia 30 de Abril de 2021, 
a fim de tratarem da seguinte Ordem do Dia: a) Leitura, discussão e votação do relatório da Diretoria, Demonstrações Financeiras e respectivo 
Relatório da Auditoria Independente, relativos ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2020; b) Aprovação e destinação dos lucros apurados 
no exercício de 2020; c) Outros assuntos de interesse social. Acham-se à disposição dos senhores acionistas, na sede social, os documentos 
exigidos pelo artigo 133 da Lei nº 6.404/76. Limeira, 15 de Abril de 2021.Greice Ciarrocchi Perez - Diretora Presidente.

EDITAL DE CITAÇÃO. Processo Digital nº:1075911-65.2018.8.26.0100. Classe: Assunto: Execução de Título Extrajudicial - 
Espécies de Contratos. Exequente: Vamos Locação de Caminhões, Máquinas e Equipamentos S/A (Jsl Locação de 
Máquinas e Veículos Pesados Ltda.). Executado: Transgold Empreendimentos Ltda. - Me e outro. EDITAL DE CITAÇÃO - 
PRAZO DE 20 DIAS.PROCESSO Nº 1075911-65.2018.8.26.0100. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 24ª Vara Cível, do Foro 
Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Tamara Hochgreb Matos, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) a Transgold 
Empreendimentos Ltda - ME, CNPJ nº 17.343.564/0001-20 na pessoa de seu repr. legal que Vamos Locação de Caminhões, 
Máquinas e Equipamentos S/A., ajuizou Ação de Execução de Título Extrajudicial para recebimento de R$5.317.064,37 
(Julho/2016), referente a locação de máquinas e veículos Pesados. Estando o executado em lugar ignorado, expede-se o 
edital para que em 03 dias pague o débito atualizado, podendo no prazo de 15 dias opor embargos ou reconhecer o crédito 
e comprovar o depósito de 30%, incluindo custas e honorários e requerer o parcelamento em até 06 parcelas mensais 
corrigidas, sob pena de penhora, prazos estes a fluir os 20 dias supra, ficando advertido de que no caso de revelia será 
nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e 
passado nesta cidade de São Paulo, aos 15 de abril de 2021. 

S.A. Paulista de Construções e Comércio - CNPJ 60.332.319/0001-46 - NIRE 35.300.021088
Edital de Convocação - Assembleia Geral Ordinária

Ficam os srs acionistas da S.A. Paulista de Construções e Comércio convocados para se reunirem em Assembleia Geral 
Ordinária, a realizar-se em 30/04/2021 às 10 horas, na sede social da Companhia, localizada na Rua Joaquim Floriano, 
n° 466, 7° andar, Edifício Corporate, São Paulo - SP, para tratar da Ordem do Dia: a) Leitura, discussão e votação do 
Relatório da Diretoria, Balanço Patrimonial e Demonstrações Financeiras, respectivas do Exercício encerrado em 
31/12/2020; b) Destinação do Lucro Líquido do Exercício fi ndo por meio de Dividendos e de Reserva Legal. São Paulo, 
20/04/2021. Silvia Regina Amorim Pereira - Copresidente do Conselho de Administração.

HM Hotéis e Turismo S/A
Em Recuperação Judicial - CNPJ/MF nº 47.396.635/0001-13

Edital de Convocação - Assembleia Geral Ordinária
Os acionistas da empresa HM HOTÉIS E TURISMO S/A, em recuperação judicial, ficam convocados para reunirem-se em Assembleia Geral 
Ordinária, na sede social da empresa, situada na Rua São Carlos do Pinhal, nº 424, 1º andar, no dia 28.04.2021, sala 104, às 10:00 horas, a fim de 
deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia: 1) Exame, discussão e votação das contas, demonstrações financeiras, bem como o parecer dos 
Auditores Independentes, referente ao exercício social findo em 31.12.2020. 2) Remuneração dos Administradores 3) Outros assuntos de interesse 
social. Henry Maksoud Neto - Diretor Presidente.

HMKY Empreendimentos Participações Administração S/A
CNPJ/MF 01.095.204/0001-16

Aviso aos Acionistas
Estão à disposição dos senhores acionistas, na sede social da empresa, situada na Alameda Ribeirão 
Preto nº 401, sala 3, Bela Vista, São Paulo, cópia das demonstrações financeiras referentes ao exercício 
social findo em 31/12/2020, conforme artigo 133, da Lei nº 6.404/76. São Paulo, 13 de abril de 2021. 
Henry Maksoud Neto - Diretor Presidente.

HSBX Bauru Empreendimentos S/A - Em Recuperação Judicial
CNPJ/MF nº 67.760.702/0001-44

Edital de Convocação - Assembleia Geral Ordinária
Os acionistas da empresa HSBX BAURU EMPREENDIMENTOS S/A, em recuperação judicial, ficam convocados a comparecerem na 
sede social da empresa, situada na Rua Araújo Leite s/n, quadra 18, no dia 29 de abril de 2021, às 11:00 horas, para reunirem-se em 
Assembleia Geral Ordinária, a fim de deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia: 1) Exame, discussão e votação das contas e 
demonstrações financeiras do exercício social findo em 31.12.2020. 2) Remuneração dos membros da Diretoria Executiva. 3) Outros 
assuntos de interesse da sociedade. Bauru, 14 de abril de 2020. Henry Maksoud Neto - Diretor Presidente.

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1048979-11.2016.8.26.0100. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 3ª 
Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Ana Laura Correa Rodrigues, na forma da Lei, etc.. FAZ 
SABER a(o) SUNNY INDÚSTRIA E COMÉRCIO TÊXTIL LTDA, CNPJ/MF nº 46.020.178/0001-03; SEUNG KOOK CHOI, 
CPF/MF nº 046.870.188-58 e KANG SOOK KIM, CPF/MF nº 041.438.208-03, que lhes foi proposta uma ação de Execução 
de Título Extrajudicial por parte de KAHACHE EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA, tendo por objeto a 
cobrança da importância de R$226.545,84 (maio/2016). Encontrando-se os réus em lugar incerto e não sabido, foi 
determinada a suas CITAÇÕES, por EDITAL, para, no prazo de 03 (três) dias úteis, a fluir após o prazo do presente edital, 
pagarem a dívida no valor de R$261.144,02 (set/2018), que deverá ser atualizada até a data do efetivo pagamento, 
acrescida dos honorários advocatícios da parte exequente arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado do 
débito, conforme pedido inicial. Caso os executados efetuem o pagamento no prazo acima assinalado, os honorários 
advocatícios serão reduzidos pela metade (art. 827, § 1º, do CPC). No prazo para embargos, de 15 dias após o prazo do 
presente edital, reconhecendo o crédito do(a) exequente e comprovando o depósito de 30% (trinta por cento) do valor em 
execução, acrescido de custas e de honorários de advogado, poderão os executados valerem-se do disposto no art. 916 e 
§§, do CPC. O não pagamento de qualquer das parcelas acarretará o disposto no art. 916, § 5º, do CPC.. A opção pelo 
parcelamento importa na renúncia ao direito de opor embargos (art. 916, § 6º, do CPC). Indeferida a proposta, seguir-se-ão 
os atos executivos, nos termos do art. 916, § 4º, do CPC.. Pelo presente EDITAL, ficam, também, os executados intimados do 
BLOQUEIO dos valores de R$114,82 (fl.515), R$2.286,63 (fl.516) e R$387,45 ( fl.517), realizado pelo Sistema SISBAJUD, 
conforme extrato/certidão disponibilizado na internet, bem como do prazo de 05 (cinco) dias úteis para impugnação, nos 
termos do art. 854, § 3º, do CPC. Em caso de revelia será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, 
afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 22 de março de 2021.

Citação. Prazo 20 dias. Proc.nº 1007767-07.2015.8.26.0565. A Dra. Ana Lucia Fusaro, Juíza de Direito 
da 2ª Vara Cível da Comarca de São Caetano do Sul-SP, na forma da lei. Faz saber a Nacional Co-
mércio de Colchões e Enxovais Ltda ME, CNPJ 10.369.578/0001-73, na pessoa de seu representante 
legal e a Johnson Lima de Almeida, CPF 054.039.818-70 que, Banco do Brasil S/A, lhes ajuizou ação 
de Execução de Título Extrajudicial, para cobrança de R$ 264.109,05 (30.10.2015), referente Cédula 
de Crédito Bancário nº 120.306.998 de 12/11/2014. Estando os executados em local ignorado, foi defe-
rida a citação por edital, para efetuar o pagamento da dívida no prazo de 03 dias, caso em que os ho-
norários serão reduzidos pela metade; sem pagamento proceda-se imediata penhora e avaliação de 
bens; com ou sem penhora, intimem-se do prazo legal de 15 dias para oposição de embargos; no 
mesmo prazo, reconhecendo seu débito, os devedores poderão depositar 30% do montante do princi-
pal e acessórios e requerer pagamento do restante em 6 parcelas mensais com juros e correção mone-
tária. Será o edital, afixado e publicado na forma da lei. São Caetano do Sul, 20 de abril de 2021. 

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1007840-64.2017.8.26.0126. O(A) MM. 
Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro de Caraguatatuba, Estado de São Paulo, Dr(a). MARTA 
ANDRÉA MATOS MARINHO, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a Requerida BIANCA ROCIO JERO-
NIMO,RG 47.046.139-1, CPF 215.446.478-59, que lhe foi proposta uma ação de Procedimento Comum 
Cível por parte de SOCIEDADE EMPRESÁRIA DE ENSINO SUPERIOR DO LITORAL NORTE LTDA, 
alegando em síntese, que há um contrato de prestação de serviços educacionais em curso de gradua-
ção juntamente com a Requerida, microfilmado sob nº 58.933 – cartório de Registro de Títulos e docu-
mentos em Caraguatatuba, ocorrendo que deixou de cumpri-lo no ano de 2013, as mensalidades de 
fevereiro, março, abril, maio e junho/2013, no valor de R$ 6.023,06, atualizado com despesas – R$ 
6.182,15, conforme narrado na petição inicial dos autos. Encontrando-se a Requerida 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 res-
posta. 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 Caraguatatuba, aos 16 de julho de 2020. 

Sorovale Administradora de Benefícios e Convênios S/A 
CNPJ/MF nº 08.744.723/0001-07 - NIRE nº 35.300.439.465

Ata de Assembleia Geral Extraordinária em 28.12.2020 
Data, hora, local: 28.12.2020, 16hs, na sede social, Alameda Rio Negro, 500, sala 205, Barueri/SP. Presença: 
Totalidade do capital social. Mesa: Presidente: Sr. Nilton Ferreira da Silva e Secretário: Sr. Luiz Maciel de Lima Fi-
lho. Deliberações aprovadas: a) A venda e/ou cessão da capacidade da Sociedade de prestadora de serviços 
de benefícios aos seus clientes, juntamente com todos os direitos e obrigações decorrentes da referida capacida-
de por meio de um Contrato de Compra e Venda de Carteira de Clientes e Outras Avenças (APA – Asset Purchese 
Agreement) entre a Sociedade e Sodexo Pass Do Brasil Serviços e Comércio S.A. b) A Administração da Sociedade 
tome todas as medidas necessárias à implantação das deliberações ora tomadas pelos acionistas. Encerramen-
to: Nada mais. Barueri, 28.12.2020. Acionistas: Holding Fasil Participações S/A por Nilton Ferreira da Silva, 
Holding Mac Fam Participações S/A por Luiz Maciel de Lima Filho. Advogado: Marcelo Moreira de Souza - 
OAB/SP 140.137. JUCESP nº 131.783/21-0 em 11.03.2021. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0002284-53.2020.8.26.0010 
O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara Cível, do Foro Regional X - Ipiranga, Estado de São 
Paulo, Dr(a). Luis Fernando Cirillo, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) EDELPA GRÁFICA E 
EDITORA LTDA, CNPJ 52.670.882/0001-04, que por este Juízo, tramita de uma ação de 
Cumprimento de sentença, movida por Banco Bradesco S/A. Encontrando-se o réu em lugar 
incerto e não sabido, nos termos do artigo 513, §2º, IV do CPC, foi determinada a sua 
INTIMAÇÃO por EDITAL, para que, para que em 15 dias úteis, a fluir após os 20 dias supra, 
pague a quantia de R$ 188.982,81, sob pena de multa de 10% e honorários advocatícios de 
10%, nos termos do art. 513, § 2º, inciso IV do Código de Processo Civil, ficando advertida de 
que transcorrido o prazo mencionado, sem pagamento, inicia-se o prazo de 15 dias para que, 
independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, impugnação 
(art. 523/CPC). Encontrando-se a requerida em lugar incerto e não sabido, foi determinada a 
intimação por edital, em virtude do que expediu-se o presente, que será publicado na forma da 
lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 09 de abril de 2021.

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO nº 1004865-14.2017.8.26.0597. 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 a(o) ANDERSON DA SILVA
SIQUEIRA ME, CNPJ 11.715.732/0001-84, que lhe foi proposta uma ação de Execução de Título Extrajudicial por parte de Banco Bradesco S/
A, alegando em síntese: O Banco Exequentes firmou com a Executada, TITULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL - Contrato de Cédula de Crédito
sob nº 010112825, firmado em 19/04/2016, e em decorrência do pacto firmado, oportunidade em que foi concedido crédito no valor de R$
60.000,00 (sessenta mil reais), os quais deveriam ser pagos nos seus respectivos vencimentos. No entanto, referidas parcelas estão vencidas e não
foram pagos, sendo que a Executada anuiu ao pactuado. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por
EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 3 dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, efetuar o
pagamento da dívida de R$ 98.153,02(noventa e oito mil cento e cinquenta e três reais e dois centavos), o qual deverá ser atualizado desde a data
da propositura da ação em 09/08/2017 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 à execução, será nomeado curador especial, nos termos do art. 72, inciso II do CPC. Será o presente edital, por extrato, afixado e
publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Sertãozinho, aos 10 de março de 2021.

1ª Vara Cível do Foro de Sertãozinho/SP

GOVERNO DO ESTADO
 DE SÃO PAULO

SECRETARIA DE ESTADO 
DA EDUCAÇÃO

FDE   AVISA: PARECER REFERENTE À IMPUGNAÇÃO AO EDITAL
CONCORRÊNCIA N.º 70/00232/20/01 – SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA NAS EE 
MAL DEODORO – SÃO PAULO/SP, EE PROFA. MARINA CINTRA – SÃO PAULO/SP, EE PROFA. 
MARIA RIBEIRO GUIMARÃES BUENO/CAMARGO ARANHA – SÃO PAULO/SP, EE/DER ALBER-
TO TORRES/REDE DO SABER – SÃO PAULO/SP, EE ROMEU DE MORAES – SÃO PAULO/SP. 
Nos termos do art. 41, § 1º, da Lei Federal nº. 8.666/93 e alterações posteriores, o Sr. José Luís Galvão de 
Barros França, advogado, OAB 131.884, apresentou impugnação ao Edital da Concorrência em epígrafe. A 
Impugnante opõe-se ao edital, alegando algumas incongruências na letra “b” do subitem 5.1.4. do Edital, ou 
seja, a capacidade técnica exigida, não apresenta os serviços mais relevantes estabelecidos no Lote Único. O 
Termo de Referência e por conseguinte o Edital em questão não contemplaram dentro dos serviços relevantes 
a exigência de capacidade técnica de restauro nas escolas EE Marechal Deodoro e EE Profa. Marina Cintra. 
Requer, pois, alteração com a conseqüente adequação do instrumento convocatório ao princípio da isonomia. 
Acerca da impugnação, manifestou-se a área técnica, opinando pelo deferimento e a suspensão da abertura do 
certame, previsto para o dia 26/04/2021 às 09:30h, para as devidas correções.

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1008190-92.2015.8.26.0006 O(A) MM. 
Juiz(a) de Direito da 1ª Vara Cível, do Foro Regional VI - Penha de França, Estado de São Paulo, Dr(a). 
José Luiz de Jesus Vieira, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a LARISSA MURAD, Brasileira, Solteira, 
Estudante, RG 43787649-4, CPF228.760.318-25, que lhe foi proposta uma ação Monitória por parte 
de QFGV SOLUÇOES LTDA, objetivando o recebimento da importância de R$ 2.528,16 (Julho/2015), 
derivada dos títulos descritos na petição inicial, emitidos com o fito de liquidar o débito durante o período 
em que cursou o ensino superior, no Curso de Educação Física na SECID-Sociedade Educacional 
Cidade de São Paulo Ltda., sendo a autora a atual detentora dos créditos. Estando a ré em lugar incerto 
e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, foi deferida a sua citação por edital, para que em15 
dias, a fluir dos 20 dias supra, pague o débito, acrescido de honorários advocatícios equivalentes a 5% 
do valor do débito (artigo 701 do NCPC), ou ofereça embargos, sob pena de converter-se o mandado 
inicial em mandado executivo. 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 12 de maio de 2020. 

 Ferbru Participações S/A
CNPJ 27.150.699/0001-22 - NIRE 35.3.005.0142-0

Edital de Convocação Assembleia Geral Extraordinária 
(SOB A FORMA DIGITAL)

Ficam convocados os acionistas da FERBRU PARTICIPAÇÕES S.A., a se reunirem em AGE às 10h do dia 30/04/2021, a ser 
realizada exclusivamente sob a forma digital, por meio da plataforma Zoom, para deliberar a respeito da proposta de aumento 
do capital social, conforme o Business Plan da Companhia. Os senhores acionistas poderão participar da reunião a distância 
por meio (a) do preenchimento e envio à Companhia do Boletim de Voto a Distância; ou (b) do acesso a plataforma Zoom, na 
data e hora acima mencionadas. O modelo de Boletim de Voto a Distância, ou o link para a Assembleia poderão ser solicitados 
previamente à realização da AGE, por meio de mensagem eletrônica destinada ao e-mail fernando.fernandes@dva.com, para 
o qual poderão, também, ser direcionadas quaisquer dúvidas com relação ao preenchimento do Boletim de Voto a Distância. O 
acionista que optar por exercer seu direito de voto a distância por esse meio deverá encaminhar uma via física do Boletim, 
preenchido, rubricado e assinado, para a sede social da Companhia, aos cuidados do “Sr. Fernando Fernandes de Oliveira - 
AGE 30/04/2021”. A Companhia não exigirá o reconhecimento de firma. Será admitido também o envio do Boletim firmado com 
assinatura digital com certificado emitido por entidade credenciada pela ICP-Brasil ou qualquer outro meio de comprovação da 
autoria e integridade de documentos em forma eletrônica, por e-mail para o endereço fernando.fernandes@dva.com. O Boletim 
somente será considerado como recebido pela Companhia e, portanto, considerado para fins de cômputo de quórum na AGE, 
caso a Companhia receba a via física ou a via digital com pelo menos 5 dias de antecedência em relação à data de realização 
da AGE, nos termos da IN/DREI 81, isto é, até às 23h59 do dia 25/04/2021. Os Boletins recebidos após tal data serão 
desconsiderados. A Companhia esclarece que a Assembleia digital será gravada em áudio e vídeo, e, nos termos do item 2, da 
Seção VIII do Manual de Registro de S.A. (Anexo V da IN/DREI 81), a Companhia deverá manter a gravação arquivada por, no 
mínimo, o prazo aplicável à ação que vise anulá-la. Campinas, 20/05/2021. Fernando Fernandes de Oliveira - Diretor.

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS.PROCESSO Nº 1009011-96.2015.8.26.0006 O(A) MM. 
Juiz(a) de Direito da 1ª Vara Cível, do Foro Regional VI - Penha de França, Estado de São Paulo, Dr(a). 
Álvaro Luiz Valery Mirra, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a TATIANY TENÓRIO ROCHA, Brasileira, 
Solteira, Estudante, RG 44466834-2,CPF 360.421.998-11, que lhe foi proposta uma ação de 
Procedimento Comum Cível por parte de ZKG9 SOLUÇOES EMPRESARIAIS LTDA, objetivando o 
recebimento da importância de R$ 1.156,10(Julho/2015), acrescida de custas e despesas processuais 
e verba honorária, referente ao Contratode Prestação de Serviços Educacionais, firmado com a SECID 
Sociedade Educacional Cidade de São Paulo Ltda., (sendo a autora a atual detentora dos créditos), 
curso de Design Gráfico, CA nº 2137297-7, em razão da falta de pagamento do mês de dezembro do 
ano letivo 2010. 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 prazodo presente edital, apresente resposta. Não sendo contestada a ação, a ré será 
considerado revel,caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, 
afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 12 
de maio de 2020. 

Edital de Leilão Extrajudicial
Angélica Mieko Inoue Dantas, Leiloeiro Oficial, matrícula JUCESP 747, devidamente autorizada 
pelo(s) comitente (s) GAFISA , torna púbico a oferta, em leilão ONLINE –  11° LEILÃO – CUNHA 
GAGO  (colaboradores) – extrajudicial, a venda dos bens móveis de apartamento decorado abaixo 
relacionados, com encerramento a partir das 17h do dia 26/04/2021, no portal  www.lancetotal.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 pelos interes-
sados mediante AGENDAMENTO PRÉVIO pelo e-mail atendimento@lancetotal.com.br. Retirada 
dos bens: Dia 11 de Maio de 2021 na Rua Cunha Gago, 444 - Pinheiros -  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

LEILÃO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
ALEXANDRE TRAVASSOS, leiloeiro oficial inscrito na JUCESP n° 951, com escritório à Av. Engenheiro Luís 
Carlos Berrini, 105 - 4º. Andar - Brooklin Paulista, São Paulo - SP, 04571-010 - Edifício Berrini One, 
devidamente autorizado pelo Credor Fiduciário FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 
EMPÍRICA IMOBILIARIO, doravante designado VENDEDOR, inscrito no CNPJ sob n° 25.235.009/0001-02, 
com sede na Avenida das Américas, n° 3434, Bloco 7, Sala 201, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro/RJ - CEP: 
22640-102, nos termos do Instrumento Particular com força de escritura pública celebrado em São Paulo/
SP, em 15 de agosto de 2019, Cédula de Crédito Imobiliário nº 0213, série 0258, no qual figura como 
Fiduciante Lucimere Izaura da Silva, brasileira, viúva, empresária, RG nº 57.189.684-4 SSP/SP, CPF/MF nº 
020.822.664-86, residente e domiciliada na Rua Salvador Molinari, nº 239, Apto. 111, Bairro Caiçara, Praia 
Grande/SP, levarão a PÚBLICO LEILÃO de modo Presencial e On-line, nos termos da Lei nº 9.514/97, artigo 
27 e parágrafos, no dia 29 de abril de 2021 às 11h30, à Av. Engenheiro Luís Carlos Berrini, 105 - 4º. Andar 
- Brooklin Paulista, São Paulo - SP, 04571-010 - Edifício Berrini One, em PRIMEIRO LEILÃO, com lance 
mínimo igual ou superior a 1º PÚBLICO LEILÃO - VALOR: R$ 257.277,84 (duzentos e cinquenta e sete mil, 
duzentos e setenta e sete reais e oitenta e quatro centavos), o imóvel abaixo descrito, em lote único, com 
a propriedade consolidada em nome do credor Fiduciário, constituído por: Imóvel - A sala comercial nº 213, 
localizada no 2º pavimento do “Edifício Helbor Offices São Vicente”, situado à Rua XV de Novembro, nº 576, 
Centro, nesta cidade e comarca de São Vicente, possui a área privativa de 45,92m², área comum total de 
32,51m², perfazendo a área total de 78,43m², fração ideal de terreno de 0,001831015. Matrícula: 151651 
do Cartório de Registro de Imóveis de São Vicente/SP. Cadastrado na Prefeitura Municipal sob n°: 
12.00441.0072.00576.035. Conforme AV.11 consta penhora expedida nos autos da Execução Civil nº 
101053711920208260590. O imóvel encontra-se ocupado, e será vendido no estado em que se encontra, 
não podendo o arrematante alegar desconhecimento das condições, características e estado de 
conservação. A desocupação do imóvel deverá ser providenciada pelo comprador, que assume o risco da 
ação, bem como todas as custas e despesas, inclusive honorários advocatícios, mediante propositura da 
competente reintegração na posse, na forma do artigo nº 30, da Lei nº 9.514/97. Caso não haja licitante 
em primeiro leilão, fica desde já designado o dia 10 de maio de 2021 às 13h30 para realização do SEGUNDO 
LEILÃO, com lance mínimo igual ou superior a 2º PÚBLICO LEILÃO - VALOR: R$ 298.494,77 (duzentos e 
noventa e oito mil, quatrocentos e noventa e quatro reais e setenta e sete centavos). Os interessados em 
participar do leilão de modo on-line, deverão se cadastrar nos sites www.superbid.net e www.sold.
superbid.net e se habilitar acessando a página deste leilão, clicando na opção HABILITE-SE, com 
antecedência de até 01 (uma) hora, antes do início do leilão presencial, não sendo aceitas habilitações após 
esse prazo. Demais condições de participação online devem ser verificadas no site indicado. O envio de 
lances on-line se dará exclusivamente através dos sites www.superbid.net e www.sold.superbid.net, 
respeitado o lance inicial e o incremento mínimo estabelecido, em igualdade de condições com os 
participantes presentes no auditório do leilão de modo presencial, na disputa pelo lote do leilão. A venda 
será efetuada em caráter “ad corpus” e no estado de conservação em que o imóvel se encontra, e eventual 
irregularidade ou necessidade de averbação de construção, ampliação ou reforma, será objeto de 
regularização e os encargos junto aos órgãos competentes por conta do adquirente. O(s) devedor(es) 
fiduciante(s) será(ão) comunicado(s) na forma do parágrafo 2º-A do art. 27 da lei 9.514/97, incluído pela lei 
13.465 de 11/07/2017, das datas, horários e locais da realização dos leilões fiduciários, mediante 
correspondência dirigida aos endereços constantes do contrato, inclusive ao endereço eletrônico, podendo 
o(s) fiduciante(s) adquirir sem concorrência de terceiros, o imóvel outrora entregue em garantia, exercendo 
o seu direito de preferência em 1º ou 2º leilão, pelo valor da dívida, acrescida dos encargos e despesas, 
conforme estabelecido no parágrafo 2º-B do mesmo artigo, ainda que, outros interessados já tenham 
efetuado lances, para o respectivo lote do leilão. A(s) ação(ões) judicial(is) relativa(s) ao(s) imóvel(is) 
arrematado(s), distribuídas em até 6 meses depois da arrematação, que invalidem a consolidação da 
propriedade e anulem a arrematação do imóvel pelo COMPRADOR ARREMATANTE, mediante trânsito em 
julgado, os leilões públicos promovidos pela VENDEDORA ou a adjudicação em favor da VENDEDORA, a 
arrematação do COMPRADOR ARREMATANTE será rescindida, reembolsados pela VENDEDORA os valores 
pagos pelo COMPRADOR ARREMATANTE, excluída a comissão do LEILOEIRO, que deverá ser restituída pelo 
próprio leiloeiro, atualizados os valores a ressarcir pelos mesmos índices aplicados à caderneta de 
poupança, não fazendo jus o COMPRADOR ARREMATANTE, nesta hipótese de rescisão a juros de mora, 
multas por rescisão contratual, perdas e danos ou lucros cessantes, devendo o COMPRADOR ARREMATANTE, 
caso exerça a posse do imóvel, desocupá-lo em 15 dias, sem direito à retenção ou indenização por eventuais 
benfeitorias que tenha feito no imóvel sem autorização expressa e formal da VENDEDORA. Caso o 
comprador esteja na posse do imóvel, deverá desocupá-lo em 15 dias a contar da Notificação enviada pelo 
vendedor ao comprador, sem direito à retenção ou indenização por eventuais benfeitorias que tenha feito 
no imóvel sem autorização expressa e formal do vendedor. O arrematante pagará no ato, à vista, o valor 
total da arrematação e a comissão do leiloeiro, correspondente a 5% sobre o valor de arremate. O edital 
completo encontra-se disponível nos sites do leiloeiro www.superbid.net e www.sold.superbid.net o 
qual o participante declara ter lido e concordado com os seus termos e condições ali estabelecidos. O 
horário mencionado neste edital, no site do leiloeiro, catálogos ou em qualquer outro veículo de 
comunicação, consideram o horário oficial de Brasília/DF. Ficam os Devedores Fiduciantes INTIMADOS das 
designações feitas acima. A publicação do presente edital supre a intimação pessoal. Será o presente edital, 
por extrato, publicado na forma da lei. As demais condições obedecerão ao que regula o Decreto n° 21.981 
de 19 de outubro de 1.932, com as alterações introduzidas pelo Decreto n° 22.427 de 1° de fevereiro de 
1.933, que regula a profissão de Leiloeiro Oficial.

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABREÚVA

PREGÃO PRESENCIAL N.º 007/2021

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA LIM-
PEZA, COM ENTREGAS ALEATÓRIAS POR UM PERÍODO DE 12 MESES, PARA USO EM 
TODAS AS SECRETARIAS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO.

Os interessados poderão examinar, gratuitamente, o Edital e seus anexos, nos dias úteis, no 
horário das 08:00 às 17:00 horas, no quadro de avisos da Prefeitura Municipal de Cabreúva, sito 
à Rua Floriano Peixoto, nº 158 – Centro, podendo adquiri-lo junto ao Departamento de Compras 
e Licitações, em CD -ROM a ser retirado no referido endereço, mediante entrega, de mídia 
virgem, no mesmo endereço ou ainda, gratuitamente, através de “download” junto a “home 
page” desta Prefeitura, na Internet, no endereço de acesso http://www.cabreuva.sp.gov.br. Os 
envelopes contendo proposta e documentos serão recebidos no Departamento de Compras da 
Prefeitura Municipal de Cabreúva, no dia 04 de maio de 2021, até as 09:30 horas, iniciando a 
sua abertura às 10:00 horas.

CABREÚVA, 20 DE ABRIL DE 2021.
ANTÔNIO CARLOS MANGINI

PREFEITO MUNICIPAL

AVISO DE LICITAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIRÓPOLIS

torna público a abertura das seguintes Licitações: 

Pregão Eletrônico nº 09/2021
Processo Administrativo nº 1215/2021

Objeto:“Registro de Preços para Aquisição de Café e Açucar. ”
Data da Sessão: 04/05/2021 
Horário: 09:00 horas

Pregão Eletrônico nº 15/2021
Processo Administrativo nº 1083/2021

Objeto: “Aquisição de Veículo Automotor”
Data da Sessão: 05/05/2021 
Horário: 09:00 horas

Pregão Presencial nº 11/2021
Processo Administrativo nº 524/2021

Objeto: “Registro de preços para fornecimento de gêneros alimentícios tipo Frios”.
Data da Sessão: 06/05/2021 
Horário: 09:00 horas

Pregão Presencial nº 14/2021
Processo Administrativo nº 0933/2021

Objeto: “Registro de preços para prestação de Serviços de Manutenção e Recarga de Extinto-
res”.
Data da Sessão: 07/05/2021 
Horário: 14:00 horas

Pregão Presencial nº 17/2021
Processo Administrativo nº 1184/2021

Objeto: “Aquisição Integral de materiais e serviços para adequação e melhorias no Centro Cul-
tural”Ataliba Barrocas.”.
Data da Sessão: 10/05/2021 
Horário: 09:00 horas
O edital da Licitação acima e seus anexos poderão ser obtidos no sítio oficial da Prefeitura: www.
cordeiropolis.sp.gov.br no ícone LICITAÇÕES e http://comprasbr.com.br.

Cordeirópolis, 20 de Abril de 2021
Carlos Alberto Piola Filho

Departamento de Compras

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0005783-71.2017.8.26.0003 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 4ª Vara 
Cível, do Foro Regional III - Jabaquara, Estado de São Paulo, Dr(a). Adriana Cris�na Paganini Dias Sar�, na forma da Lei, etc. 
FAZ SABER a Ricardo Alves Faria, CPF nº 266.848.908-3, que Maria do Carmo de Paula Dias e Marcos Dias, ajuizaram 
Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica em face da empresa executada Coopera�va �abitacional Pompeia 
para recebimento de R$ 65.747,70 conforme condenado na R. Sentença do proc. 0111715-63.2008.8.26.0003 que se 
encontra em fase de Cumprimento de Sentença. Estando o réu em lugar ignorado, expede-se EDITAL para que manifeste e 
requeira as provas cabíveis em 15 dias, conforme art. 135 do Código de Processo Civil. Ficando adver�do de que no caso de 
revelia será nomeado curador especial. Será o edital, afixado e publicado na forma da lei.                         P-22e23/04

Citação. Prazo 20 dias. Proc. 0007370-26.2020.8.26.0100. Ao Dr. Guilherme San�ni Teodoro,Juiz de direito da 30º Vara 
Cível do Foro Central Cível, na forma do art. 513 §2º do NCPC. Faz saber na pessoa de Nelson Lacerda da Silva, CPF nº 
058.278.685-15 e Nilton Lacerda da Silva, CPF nº 06.887.025-34, que STM Industrial Ltda, instaurou Incidente de 
Desconsideração da Personalidade Jurídica em face da empresa executada Lacerda e Lacerda Advogados Associados 
para recebimento de R$ 850.602,80 a �tulo de valores executados e R$ 96.331,67 a �tulo de honorários advoca�cios, 
decorrente do levantamento de 2 depósitos judiciais não repassados à Requerente. Estando os réus em lugar ignorado, 
expede-se edital para que manifestem e requeiram as provas cabíveis em 15 dias, conforme art. 135 do Código de 
Processo Civil. Ficando adver�do de que no caso de revelia será nomeado curador especial. Será o edital, afixado e 
publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 12 de março de 2021.   P-22e23/04

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0016866-22.2019.8.26.0001 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 4ª Vara Cível, do Foro Regional I - 

Santana, Estado de São Paulo, Dr(a). Fernanda de Carvalho Queiroz, na forma da Lei. FAZ SABER a(o) JOSÉ SINVAL SILVA AMARAL, CPF 557.402.945-

68, que lhe foi proposto o presente incidente de desconsideração da personalidade jurídica, por dependência aos autos da AÇÃO DE EXECUÇÃO DE 

TÍTULO EXTRA JUDICIAL (processo n° 1030705-05.2016.8.26.0001) que ESPINOSA DIESEL PEÇAS LTDA, move contra a empresa Trans Elix Transportes 

Eireli, visando responsabilizá-lo pelas dívidas da empresa, no importe de R$8.833,74 (oito mil, oitocentos e trinta e três reais e setenta e quatro 

centavos) - Atualizada até outubro/2016. Encontrando-se o requerido em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, se manifeste sobre o incidente e requeira as 

provas cabíveis. Passado este prazo sem localização do requerido lhe será nomeado curador especial e, ao final, o incidente será resolvido por 

decisão interlocutória. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS.                                  P-22e23/04

www.gazetasp.com.br
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO PASSA QUATRO
Chamada Pública nº. 001/2021. Processo Administrativo nº 161/2021. Objeto: Chamamento Público para aquisição de gêneros 
alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, em atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE. 
Retirada do Edital: a partir de 23/04/2021. O edital estará disponível para retirada no Departamento de Administração/Licitação da Prefeitura 
Municipal, sito à Rua Victor Meirelles, 89, Centro e no site: www.santaritadopassaquatro.sp.gov.br. Prazo para entrega dos envelopes de 
Habilitação e Projeto de Venda: de 23 de abril de 2021 até o dia 25 de maio de 2021 às 09:00 horas. Data de abertura dos envelopes de 
Habilitação: Imediatamente após o término do prazo acima. Realização da sessão pública: Centro Cultural “Governador Mário Covas”, sito à 
Praça Professor José Gonso, s/nº, Bairro Cinelândia (Praça Redonda), Santa Rita do Passa Quatro – SP. Maiores informações Fone / Fax (19) 
3582-9008. Santa Rita do Passa Quatro – SP, 20 de abril de 2021. Marcelo Simão – Prefeito Municipal.

O MUNICÍPIO DE ITAPEVI, através da Secre-
taria de Desenvolvimento Social e Cidadania, 

torna público o Edital de Chamamento Público n° 
06/2021, que tem por objeto SELEÇÃO DE ORGANI-
ZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL, INTERESSADA EM 
CELEBRAR TERMO DE COLABORAÇÃO, PARA 
ACOLHIMENTO DE PESSOAS EM SITUAÇÃO DE 
RUA, nos termos da Lei n° 13.019/2014. Em razão do 
período pandêmico, as propostas deverão ser encami-
nhadas pelas OSCs, exclusivamente no endereço ele-
trônico desenvolvimentosocial@itapevi.sp.gov.br, com 
o assunto: Proposta acolhimento PSR, até as 17h00 
horas do dia 24/05/2021. A integra do edital poderá 
ser, através do site oficial do Município: http://www.
itapevi.sp.gov.br, no link: CHAMAMENTO PÚBLICO.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO 
DE ITAPEVI

COMUNICADO 
PREGÃO ELETRÔNICO 

Nº: 017/2021 RETIFICADO
PROCESSO LICITATÓRIO

Nº: 606/2021
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS 
PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ES-
COLAR PARA ATENDER AS ESCO-
LAS DA REDE MUNICIPAL DE EDU-
CAÇÃO DE ACORDO COM O TERMO 
DE REFERÊNCIA.
Vimos esclarecer que encontra-se no 
link abaixo do portal da transparência 
municipal o inteiro teor do comunicado 
referente ao pregão retificado referen-
ciado.
http://www.araraquara.sp.gov.br/
transparencia-secretaria-da-educa-
cao/portal-da-transparencia-educa-
cao
Comissão Permanente de Licitação

Secretaria Municipal da Educação

PREFEITURA DO MUNICÍPIO
DE ARARAQUARA

SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
GERÊNCIA DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 
Nº 022/2021 – Proc. Licit. nº 133/2021 (resu-
mido). Objeto: contratação de empresa para 
fornecimento e instalação de aparelhos de ar 
condicionado, destinados à complementação de 
infraestrutura do Espaço das Artes (teatro), com 
recurso estadual parcialmente oriundo da Secre-
taria do Turismo – Convênio nº 111/2014.  Aber-
tura: 17/05/2021, às 08h30min. Tipo de Licitação: 
menor preço por item. O edital e seus anexos 
encontram-se disponíveis no Depto de Licitação, 
no Paço Municipal, localizado na Praça da Ban-
deira, nº 800 (centro), nesta cidade de Tupã (SP), 
ou através do telefone (0XX14) 3404-1000, de se-
gunda a sexta-feira, das 07h30min às 11h30min e 
dás 13h00min às 17h00min e no site www.tupa.
sp.gov.br Tupã, em 15/04/2021. Caio K. P. Aoqui, 
Pref. Mun.

PREFEITURA 
DA ESTÂNCIA 

TURÍSTICA DE TUPÃ

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 
Nº 023/2021 – Proc. Licit. nº 143/2021 (resumi-
do). Objeto: contratação de empresa para forne-
cimento e instalação de poltronas, destinados à 
complementação de infraestrutura do Espaço das 
Artes (teatro), com recurso estadual parcialmente 
oriundo da Secretaria do Turismo – Convênio nº 
111/2014.  Abertura: 14/05/2021, às 08h30min. 
Tipo de Licitação: Menor Preço Global. O edital e 
seus anexos encontram-se disponíveis no Depto 
de Licitação, no Paço Municipal, localizado na Pra-
ça da Bandeira, nº 800 (centro), nesta cidade de 
Tupã (SP), ou através do telefone (0XX14) 3404-
1000, de segunda a sexta-feira, das 07h30min às 
11h30min e dás 13h00min às 17h00min e no site 
www.tupa.sp.gov.br Tupã, em 19/04/2021. Caio K. 
P. Aoqui, Pref. Mun.

PREFEITURA 
DA ESTÂNCIA 

TURÍSTICA DE TUPÃ

AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS 
Nº 011/2021 – Proc. Licit. nº 141/2021 (resumi-
do). Objeto: instalação de sistema de drenagem 
de chorume para execução do projeto de encer-
ramento do Aterro Sanitário do município de Tupã. 
Abertura: 11/05/2021, às 08h30min. Tipo de Lici-
tação: Menor Preço global, Regime de Execução: 
Empreitada por Preço Global. O edital e seus 
anexos encontram-se disponíveis no Depto de 
Licitação, no Paço Municipal, localizado na Pra-
ça da Bandeira, nº 800 (centro), nesta cidade de 
Tupã (SP), ou através do telefone (0XX14) 3404-
1000, de segunda a sexta-feira, das 07h30min às 
11h30min e dás 13h00min às 17h00min e no site 
www.tupa.sp.gov.br Tupã, em 16/04/2021. Caio K. 
P. Aoqui, Pref. Mun.

PREFEITURA 
DA ESTÂNCIA 

TURÍSTICA DE TUPÃ

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE SÃO CAETANO DO SUL

SECRETARIA MUNICIPAL DE 
PLANEJAMENTO E GESTÃO

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E 
CONTRATOS

“RESUMO: Processo nº 11993/2020 – Modalida-
de Pregão Presencial nº 23/2021 – Aquisição de 
Transformador de Tensão Trifásico. DECISÃO 
DO PREGOEIRO: ADJUDICO o objeto da licita-
ção em epígrafe, conforme segue: Empresa SMX 
INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI – 
EPP – CNPJ sob o nº 18.112.654/0001-72 – Item 
Único – valor unitário R$ 28.000,00 – valor total 
R$ 28.000,00. DESPACHO DA RESP. P/ EXP. 
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO: “À 
vista de todo processado, notadamente das Atas 
do Pregão/Adjudicação, e no uso da competência 
que me foi atribuída pelo inciso III do artigo 2º do 
Decreto Municipal 11.092/2017 e no inciso XXII, 
do artigo 4º, da Lei nº 10.520/02, HOMOLOGO o 
presente procedimento licitatório, na modalidade 
Pregão Presencial nº 23/2021”. Silvia de Campos 
– 20/04/2021. São Caetano do Sul, 20 de abril de 
2021. Caio Lessio Previato – Diretor do Departa-
mento de Licitações e Contratos.

“RESUMO: Processo nº 12835/2020 – Modalida-
de Pregão Eletrônico nº 08/2021 – Oferta de Com-
pra nº 863600801002021OC00001 – Aquisição 
de Equipamentos e Aparelhos Oftalmológicos. 
COMUNICADO: “Fica designada para o dia 29 
de abril de 2021 às 09:30hs, a sessão de prosse-
guimento, a ser realizada no endereço eletrônico 
www.bec.sp.gov.br “. São Caetano do Sul, 20 de 
abril de 2021. Caio Lessio Previato – Diretor do 
Departamento de Licitações e Contratos.

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE SÃO CAETANO DO SUL

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
RESUMO DE ATA DE REGISTRO 
DE PREÇOS Nº 38/2021 – PROC. Nº 

300.047/2021, oriunda do proc. 7216/2020 – DE-
TENTORA: ATACILDE FRANCO – MEI. OBJETO: 
Registro de Preços para fornecimento de tonner 
e Kit fotocondutor para impressora. DATA DA AS-
SINATURA: 20/04/2021. PRAZO DE VIGÊNCIA: 
12 meses, a contar da data da publicação da res-
pectiva ata. PREÇOS REGISTRADOS – Itens e 
Valores Unitários: TONNER PARA IMPRESSORA 
Brother modelo HL-L6202DW, capacidade apro-
ximada de 8000 impressões, na cor preta, com-
patível/original – R$ 33,90 a UN. VALOR TOTAL 
DA ARP: R$ 12.712,50. Secretaria Municipal de 
Saúde.

RESUMO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
Nº 39/2021 – PROC. Nº 300.048/2021, oriunda do 
proc. 7216/2020 – DETENTORA: DISTRISUPRI 
DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO LTDA. OBJETO: 
Registro de Preços para fornecimento de tonner 
e Kit fotocondutor para impressora. DATA DA AS-
SINATURA: 20/04/2021. PRAZO DE VIGÊNCIA: 
12 meses, a contar da data da publicação da 
respectiva ata. PREÇOS REGISTRADOS – Itens 
e Valores Unitários: Item 2 – TONNER PARA IM-
PRESSORA Brother modelo HL-L6202DW, capa-
cidade aproximada de 8000 impressões, na cor 
preta, compatível/original. *ITEM DESTINADO 
EXCLUSIVAMENTE PARA ME/EPP – R$ 33,80 
a UN. Item 3 – UNIDADE DE CILINDRO PARA 
IMPRESSORA Brother modelo HL-L6202DW – 
compatível/original – R$ 38,90 a UN. Item 4 – UNI-
DADE DE CILINDRO PARA IMPRESSORA Bro-
ther modelo HL-L6202DW – compatível/original. 
*ITEM DESTINADO EXCLUSIVAMENTE PARA 
ME/EPP – R$ 38,90. VALOR TOTAL DA ARP: R$ 
7.337,00. Secretaria Municipal de Saúde.

RESUMO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
Nº 41/2021 – PROC. Nº 300.050/2021, oriunda do 
proc. 7216/2020 – DETENTORA: PAULO SERGIO 
SOUZA FRANCO – MEI. OBJETO: Registro de 
Preços para fornecimento de tonner e Kit fotocon-
dutor para impressora. DATA DA ASSINATURA: 
20/04/2021. PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 meses, a 
contar da data da publicação da respectiva ata. 
PREÇOS REGISTRADOS – Itens e Valores Uni-
tários: Item 07 – KIT FOTOCONDUTOR Lexmark 
modelo 500ZA (50F0ZAO), compatível/original – 
R$ 135,00 a UN.  Item 8 – KIT FOTOCONDUTOR 
Lexmark modelo 500ZA (50F0ZAO), compatível/
original. KIT FOTOCONDUTOR Lexmark mode-
lo 500ZA (50F0ZAO), compatível/original. *ITEM 
DESTINADO EXCLUSIVAMENTE PARA ME/EPP 
– R$ 135,00 a UN. VALOR TOTAL DA ARP: R$ 
10.800,00. Secretaria Municipal de Saúde.

CÂMARA MUNICIPAL DE 
SÃO CAETANO DO SUL

AUDIÊNCIA PÚBLICA
A Câmara Municipal de São Caeta-

no do Sul, por meio de seu Presidente, con-
vida os interessados para acompanharem a 
transmissão ao vivo pela página ofi cial desta 
edilidade no Facebook, da Audiência Pública 
da Secretaria Municipal de Cultura, que será 
realizada no próximo dia 29 de abril de 2021, 
às 10h00, no Plenário dos Autonomistas, 
sito à Avenida Goiás, nº 600, São Caetano 
do Sul, para avaliar a execução orçamentá-
ria referente ao exercício de 2020, conforme 
dispõe a Emenda à Lei Orgânica do Municí-
pio nº 36, de 12 de dezembro de 2017 .

São Caetano do Sul, 20 de abril de 2021.
ECLERSON PIO MIELO
Presidente em exercício

A Câmara Municipal de São Caeta-

CÂMARA MUNICIPAL DE 
SÃO CAETANO DO SUL

AUDIÊNCIA PÚBLICA
A Câmara Municipal de São Cae-

tano do Sul, por meio de seu Presidente 
em exercício, convida os interessados para 
acompanharem a transmissão ao vivo pela 
página ofi cial desta edilidade no Facebook, 
da Audiência Pública da Secretaria Muni-
cipal de Educação, que será realizada no 
próximo dia 30 de abril de 2021, às 10h00, 
no Plenário dos Autonomistas, sito à Aveni-
da Goiás, nº 600, São Caetano do Sul, para 
avaliar a execução orçamentária referente 
ao exercício de 2020, conforme dispõe a 
Emenda à Lei Orgânica do Município nº 36, 
de 12 de dezembro de 2017.

ECLERSON PIO MIELO
Presidente em exercício

A Câmara Municipal de São Cae-

ESCLARECIMENTO
“EDITAL DE CONCORRÊNCIA N° 002/2021”

“PROCESSO LICITATÓRIO Nº 399/2021”.
“DE: 19 de FEVEREIRO de 2021”

Araraquara, 20 de ABRIL de 2021.
OBJETO: “CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPE-
CIALIZADA PARA OS SERVIÇOS DE MANUTEN-
ÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E EFICIENTI-
ZAÇÃO DE SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 
DE LOCAIS PÚBLICOS, LOGRADOUROS, VIAS, 
PRAÇAS, PONTILHÕES, ÁREAS DE LAZER, 
DISPOSITIVOS VIÁRIOS E OUTROS DESTA 
CIDADE, CONFORME DESCRITO NO PROJE-
TO BÁSICO, NO MEMORIAL DESCRITIVO, NA 
PLANILHA DE QUANTITATIVOS E NOS DEMAIS 
ANEXOS, QUE FAZEM PARTE INTEGRANTE DO 
PRESENTE EDITAL. ”
Vimos, através deste, em relação aos pedidos de 
esclarecimento por parte da empresa WT TWC-
NOLOGIA, GESTÃO E ENERGIA LTDA, de acordo 
com manifestação da Secretaria de Obras e Servi-
ços Públicos, expor o que segue:
QUESTÃO: Ao analisar o “ANEXO VIII – COM-
POSIÇÃO ANALITICA DO BDI, CONFORME 
ACÓRDÃO DO TCU nº 2622/2013” do Edital de 
Concorrência nº 002/2021, percebemos que os 
percentuais dos impostos estão simbolicamente 
representados por 1%, analisando a LC 17/ DE-
CRETO N 9593, logo sabemos que o valor do ISS 
é de 3% para a categoria do serviço, ressalvamos 
que os valores de PIS e CONFINS estão errado, 
estando com valores simbólicos a 1, assim no 
próprio ACORDÃO DO TCU nº 2622/2013, men-
cionado por vocês é bem claro que o ISS varia de 
1 a 5 %, devendo ser obedecida sua legislação 
municipal, já PIS E CONFINS são valores inalte-
rados, podendo mudar de forma cumulativa e não 
cumulativa, ou seja, se obra um percentual fixo, o 
mesmo vale quando for projeto.
Estando ciente do erro é fato que este implica di-
retamente no valor global. Perguntamos se pode-
mos adotar nosso BDI, ou haverá suspensão do 
processo?
ESCLARECIMENTO: Como já respondido ante-
riormente, a empresa deve utilizar os valores cor-
retos dos impostos e outros itens do BDI, sendo 
o apresentado apenas uma referência do cálculo. 
Nenhuma empresa será desclassificada por utili-
zar BDI diferente, apenas não deve ser excedido o 
valor do item na planilha.
Era o que tínhamos a esclarecer. 

Assinado no Original
ARIANE SOARES DE SOUZA

Comissão Permanente de Licitações
Presidente

PREFEITURA DO MUNICÍPIO 
DE ARARAQUARA
GERÊNCIA DE LICITAÇÃO

ESCLARECIMENTO
“EDITAL DE CONCORRÊNCIA N° 002/2021” 

“PROCESSO LICITATÓRIO Nº 399/2021”.
“DE: 19 de FEVEREIRO de 2021”

Araraquara, 20 de ABRIL de 2021.
Vimos, através deste, em relação à Concorrên-
cia 002/2021 que tem por objeto a CONTRATA-
ÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS 
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E 
CORRETIVA E EFICIENTIZAÇÃO DE SISTEMA 
DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE LOCAIS PÚBLI-
COS, LOGRADOUROS, VIAS, PRAÇAS, PONTI-
LHÕES, ÁREAS DE LAZER, DISPOSITIVOS VIÁ-
RIOS E OUTROS DESTA CIDADE, CONFORME 
DESCRITO NO PROJETO BÁSICO, NO MEMO-
RIAL DESCRITIVO, NA PLANILHA DE QUANTI-
TATIVOS E NOS DEMAIS ANEXOS, QUE FAZEM 
PARTE INTEGRANTE DO PRESENTE EDITAL, 
em atenção aos pedidos de esclarecimentos 
elaborados pela empresa ENGELUZ ILUMINA-
ÇÃO E ELETRICIDADE EIRELI, informar que as 
respostas encontram-se no site do Município de 
Araraquara, no endereço: http://www.araraquara.
sp.gov.br/transparencia-gestao-e-financas/portal-
-da-transparencia-gestao-e-financas.
Era o que tínhamos a esclarecer.

Assinado no Original
ARIANE SOARES DE SOUZA

Comissão Permanente de Licitações
Presidente

PREFEITURA DO MUNICÍPIO 
DE ARARAQUARA
GERÊNCIA DE LICITAÇÃO

ESCLARECIMENTO
“EDITAL DE CONCORRÊNCIA N° 002/2021” 

“PROCESSO LICITATÓRIO Nº 399/2021”.
“DE: 19 de FEVEREIRO de 2021”

Araraquara, 20 de ABRIL de 2021.
OBJETO: “CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPE-
CIALIZADA PARA OS SERVIÇOS DE MANUTEN-
ÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E EFICIENTI-
ZAÇÃO DE SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 
DE LOCAIS PÚBLICOS, LOGRADOUROS, VIAS, 
PRAÇAS, PONTILHÕES, ÁREAS DE LAZER, 
DISPOSITIVOS VIÁRIOS E OUTROS DESTA 
CIDADE, CONFORME DESCRITO NO PROJE-
TO BÁSICO, NO MEMORIAL DESCRITIVO, NA 
PLANILHA DE QUANTITATIVOS E NOS DEMAIS 
ANEXOS, QUE FAZEM PARTE INTEGRANTE DO 
PRESENTE EDITAL. ”
Vimos, através deste, em relação aos pedidos de 
esclarecimento por parte da empresa JB LIGHT 
BRASIL, de acordo com manifestação da Secre-
taria de Obras e Serviços Públicos, expor o que 
segue:
QUESTÃO: Com relação aos itens 82, 83 e 84 da 
planilha orçamentária, gostaria de saber:
Serão pagos mensalmente ou por serviço execu-
tado?
ESCLARECIMENTO: Os serviços em questão se-
rão pagos por serviço executado.
Era o que tínhamos a esclarecer. 

Assinado no Original
ARIANE SOARES DE SOUZA

Comissão Permanente de Licitações
Presidente

PREFEITURA DO MUNICÍPIO 
DE ARARAQUARA
GERÊNCIA DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
Tornamos público, para conhecimento dos in-
teressados, que na PREFEITURA MUNICIPAL 
DE ARARAQUARA - SECRETARIA MUNICI-
PAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMEN-
TO SOCIAL, com sede nesta cidade de Arara-
quara - SP, à Rua 13 de Maio,1264 – Vila Xa-
vier , CEP 14810-088 – Fone: (16) 3301-1800, 
nesta cidade, realizará no dia e hora abaixo 
indicados, licitação na modalidade PREGÃO 
ELETRÔNICO Nº 032/2021, PROCESSO 
Nº 1088/2021, do tipo “ MENOR PREÇO DO 
LOTE”, que visa o Registro de Preço para 
AQUISIÇÃO DE 17.780 (DEZESSETE MIL 
SETECENTOS E OITENTA) CESTAS BÁSI-
CAS, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, 
CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS 
NO ANEXO I (TERMO DE REFERÊNCIA) E 
DEMAIS ANEXOS. 
A informação dos dados para acesso deve ser 
feita na página inicial de licitações do Banco 
do Brasil S.A., www.licitacoes-e.com.br ou pelo 
e-mail: licitsocial@araraquara.sp.gov.br. O edital 
também estará disponível no site da Prefeitura 
Municipal de Araraquara (PORTAL DA TRANS-
PARÊNCIA): www.araraquara.sp.gov.br
ABERTURA DAS PROPOSTAS: Às 09:00 h do 
dia 03 de Maio de 2021.
INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PRE-
ÇOS: Às 10:00 h do dia 03 de Maio de 2021.

Araraquara, 19 de Abril de 2021.
JACQUELINE PEREIRA BARBOSA

Secretaria Municipal de Assistência e 
Desenvolvimento Social

PREFEITURA DO MUNICÍPIO 
DE ARARAQUARA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA 
E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU
SUSPENSÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 04/2021 – PROCESSO N° 031/2021 - OBJETO – CONTRATAÇÃO 
DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO 
(INCINERAÇÃO OU AUTOCLAVAGEM) E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS HOSPITALARES - IMPORTANTE: 
Suspensão do edital para fins de readequação, maiores informações poderão ser obtidas pelos interessados 
no Departamento Municipal de Compras e Projetos, de segunda a sexta, no horário das 09h às 17h. Prefeitura 
Municipal de Miracatu, 20 de Abril de 2021. CEZAR AUGUSTO DE MORAES - Diretor Do Departamento 
Municipal De Compras E Projetos.

AVISO LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 019 / 2021
Objeto: REGISTRO DE PREÇO 
PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE 
LIMPEZA
Orgão Interessado: Secretaria 
Municipal de Saúde de Araraquara, 
Rua Expedicionários do Brasil, 3098, 
Centro, Araraquara, CEP: 14.801-360, 
Fone: 16 3301-1700. 
Mais informações:
www.araraquara.sp.gov.br/portal-
-transparencia-saude/portal-trans-
parencia-saude
www.licitacoes-e.com.br
pregoeirogeraldo@araraquara.sp.
gov.br
ABERTURA DE PROPOSTAS 
04/05/2021, às 08:00h 
INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE 
PREÇOS 04/05/2021, às 08:30h

Araraquara, 20 de abril de 2021
Eliana Aparecida Mori Honain
Secretária Municipal de Saúde

PREFEITURA DO MUNICÍPIO
DE ARARAQUARA

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
GERÊNCIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES

AVISO LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 033 / 2021
Objeto: REGISTRO DE PREÇO PARA 
AQUISIÇÃO DE TESTE RÁPIDO P/ 
PESQUISA DE ANTÍGENO VIRAL 
SARS-COV 2
Orgão Interessado: Secretaria 
Municipal de Saúde de Araraquara 
(Rua Expedicionários do Brasil, 3098, 
Centro, Araraquara, CEP: 14.801-360, 
Fone: 16 3301-1700. 
Mais informações:
www.araraquara.sp.gov.br/portal-
-transparencia-saude/portal-trans-
parencia-saude
www.licitacoes-e.com.br
pregoeirogeraldo@araraquara.sp.
gov.br
ABERTURA DE PROPOSTAS 
04/05/2021, às 08:00h 
INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE 
PREÇOS 04/05/2021, às 08:30h

Araraquara, 20 de abril de 2021
Eliana Aparecida Mori Honain
Secretária Municipal de Saúde

PREFEITURA DO MUNICÍPIO
DE ARARAQUARA

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
GERÊNCIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES

PREFEITURA DO MUNICIPIO 
DE SÃO MIGUEL ARCANJO

PREGÃO PRESENCIAL N.º 14/2021
PROCESSO N.º 273/2021

A Prefeitura do Município de São Miguel Arcanjo, através 
do Setor de Compras, faz saber a quantos possa 
interessar que, se acha aberta licitação na Modalidade 
Pregão Presencial nº 14/2021, do tipo menor preço por 
lote, destinada a seleção de proposta mais vantajosa 
para REGISTRO DE PREÇOS, pelo período de 12 
(doze) meses, para aquisição de materiais elétricos a 
serem utilizados na manutenção e instalação de novos 
pontos da rede de iluminação pública e manutenção 
geral dos prédios públicos do município de São Miguel 
Arcanjo – SP, conforme especificações constantes no 
ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA.. Edital através 
de correspondência eletrônica (email), encaminhados 
para compras3@saomiguelarcanjo.sp.gov.br, compras1@
saomiguelarcanjo.sp.gov.br ou através do site www.
saomiguelarcanjo.sp.gov.br sem ônus aos interessados 
solicitantes. Encerramento: às 09:15 horas do dia 05 de 
maio de 2021. Informações: das 9:00 às 17:00 horas, 
Endereço: Praça Antonio Ferreira Leme, n.º 53, Centro, 
SMA, Telefone: (15) 3279-8000. São Miguel Arcanjo, 20 de 
abril de 2021. Paulo Ricardo da Silva – Prefeito Municipal.

PORTARIA Nº 217/2021 – Em 20 de abril de 2021.
Dispõe sobre convocação do aprovado no Concurso Público nº 01/2019.
ROBSON DA SILVA LEONEL, Prefeito do Município de Cananéia, Estado de São 
Paulo, no exercício de sua competência legal, com fundamento no art. 37, incisos 
II e IV da Constituição Federal, e
Considerando a vacância do cargo público, conforme Portarias nº 158 de 10 de 
março de 2021.
_______R
_________E
___________S 
_____________O
_______________L
_________________V
___________________E
Art. 1º FICA CONVOCADA para a nomeação no cargo público, a candidata apro-
vada no Concurso Público realizado de acordo com o edital de Concurso Público 
nº 01/2019, Lei nº 1.602 de 22 de julho de 2003 e suas alterações posteriores, Lei 
Complementar nº 064 de 1º de setembro de 2011, art. 46, inciso II, alínea a e art. 
127 e seguintes da Lei Orgânica Municipal.
CARGO: ORIENTADOR SOCIAL
CLASSIFICAÇÃO NOME DO CANDIDATO IDENTIDADE
9º LUGAR JULIANE DOS REIS BORLIN MENDONCA 433026315
Art. 2º A candidata relacionada terá o prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, para 
se apresentar ao Departamento Municipal de Governo e Administração, através 
da Coordenadoria de Recursos Humanos para a nomeação em seu cargo, per-
dendo o direito à vaga se não obedecido rigorosamente o prazo estabelecido. No 
ato de sua apresentação, o candidato deverá estar munido dos documentos que 
COMPROVEM:
I - ser brasileiro nato ou naturalizado, ou cidadão português, a quem tenha sido 
deferida a igualdade nas condições previstas pelo Decreto Federal nº 70.436/72; 
ou gozar das prerrogativas previstas no art. 12 da Constituição Federal e demais 
disposições de lei, no caso de estrangeiros, devendo apresentar Carteira Modelo 
19 (se estrangeiro) ou Carta de Igualdade de Direitos (se português), expedida até 
a data da nomeação;
II - ter no mínimo 18 (dezoito) anos de idade completos até a data da nomeação;
III - estar quite com a Justiça Eleitoral: Título de Eleitor e Certidão;
IV- estar quite com o serviço militar se for o caso: Certifi cado de Reservista ou de 
Alistamento Militar;
V - cédula de Identidade (RG);
VI - comprovante de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF, regulariza-
do;
(continuação da Portaria nº 217/2021) 
VII - comprovante de PIS/PASEP (para quem já foi inscrito);
VIII - possuir certifi cado de conclusão, acompanhado do histórico escolar ou diplo-
ma correspondente ao exigido para o exercício do cargo, comprovado por meio de 
documento expedido por órgão competente;
IX - gozar de boa saúde física e mental para o exercício das atribuições do cargo, 
comprovada por inspeção médica ofi cial realizada por profi ssionais designados 
pela Prefeitura Municipal da Estância de Cananéia;
X - não registrar antecedentes criminais, achando-se no pleno exercício de seus 
direitos civis e políticos: Atestado de Antecedentes Criminais;
XI - não ter sido demitido ou exonerado de serviço público (federal, estadual ou 
municipal) em conseqüência de processo administrativo (por justa causa ou a bem 
do serviço público);
XII - declaração quanto à ocupação de outro cargo, emprego ou função no serviço 
público;
XIII - Certidão de Nascimento ou Certidão de Casamento, se for casado, ou de 
Casamento com Averbação, se for separado judicialmente, e, se viúvo, Certidão 
de Óbito (cópia simples);
XIV - Certidão de Nascimento dos fi lhos;
XV - 02 fotos 3x4 (recentes);
XVI - comprovante de residência;
XVII - conhecer e estar de acordo com as exigências contidas no presente Edital.
Parágrafo único. Os documentos deverão ser entregues em cópias reprográfi cas 
e acompanhadas dos originais, para serem vistadas no ato da nomeação, não 
sendo aceitos protocolos.
Art. 3º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação com a afi xação 
em local próprio de costume.

Prefeitura Municipal da Estância de Cananéia, 20 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

EDITAL Nº 021/2021.
TOMADA DE PREÇOS Nº 07/2021.

PROCESSO Nº 17757/2020.
ÓRGÃO: Prefeitura do Município de Ferraz de 
Vasconcelos - EDITAL Nº 021/2021 - PROCES-
SO Nº 17757/2020 - OBJETO: CONTRATAÇÃO 
DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECU-
ÇÃO DE MURO DE DIVISA DE PROTEÇÃO DO 
CÓRREGO – RUA BENJAMIM CONSTANT X 
AVENIDA MARGINAL ZILDA ARNS, CONFOR-
ME DESCRITO NOS ANEXOS CONSTANTES 
DESTE EDITAL. MODALIDADE: Tomada de 
Preços - ENCERRAMENTO: 10 de maio de 
2021, às 09:30 horas - DATA DE ABERTURA: 
10 de maio de 2021, às 10:00 horas. A Prefeita 
Municipal de Ferraz de Vasconcelos, FAZ SA-
BER que se acha aberta nesta Prefeitura, sito à 
Rua Rui Barbosa, 315, Vila Romanópolis, a TO-
MADA DE PREÇOS Nº 07/2021. Os interessa-
dos poderão retirar o Edital e seus anexos, sem 
custo, no sítio da Prefeitura Municipal de Ferraz 
de Vasconcelos – www.ferrazdevasconcelos.
sp.gov.br, ou no Departamento de Compras e 
Licitações, no horário compreendido entre 9hs 
as às 16 hs, de segunda à sexta-feira, mediante 
a entrega de 01 (um) CD – ROM do tipo CDR-
80, virgem e lacrado. Maiores informações pelo 
telefone (0xx11) 4674-7877.

Em, 20 de abril de 2021.
Priscila Conceição Gambale Vieira Matos

Prefeita Municipal

LABOR OMNIA VINCIT

PREFEITURA MUNICIPAL DE 
FERRAZ DE VASCONCELOS

Anuncie: 
11. 3729-6600 

comercial@gazetasp.com.br

A leitura 
na medida 
certa.

DocuSign Envelope ID: 4B30A64F-B24D-417B-B009-644AC25AA3DE
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QUARTA-FEIRA, 21 E QUINTA-FEIRA, 22 DE ABRIL DE 2021 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO PASSA QUATRO
Chamada Pública nº. 001/2021. Processo Administrativo nº 161/2021. Objeto: Chamamento Público para aquisição de gêneros 
alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, em atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE. 
Retirada do Edital: a partir de 23/04/2021. O edital estará disponível para retirada no Departamento de Administração/Licitação da Prefeitura 
Municipal, sito à Rua Victor Meirelles, 89, Centro e no site: www.santaritadopassaquatro.sp.gov.br. Prazo para entrega dos envelopes de 
Habilitação e Projeto de Venda: de 23 de abril de 2021 até o dia 25 de maio de 2021 às 09:00 horas. Data de abertura dos envelopes de 
Habilitação: Imediatamente após o término do prazo acima. Realização da sessão pública: Centro Cultural “Governador Mário Covas”, sito à 
Praça Professor José Gonso, s/nº, Bairro Cinelândia (Praça Redonda), Santa Rita do Passa Quatro – SP. Maiores informações Fone / Fax (19) 
3582-9008. Santa Rita do Passa Quatro – SP, 20 de abril de 2021. Marcelo Simão – Prefeito Municipal.

O MUNICÍPIO DE ITAPEVI, através da Secre-
taria de Desenvolvimento Social e Cidadania, 

torna público o Edital de Chamamento Público n° 
06/2021, que tem por objeto SELEÇÃO DE ORGANI-
ZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL, INTERESSADA EM 
CELEBRAR TERMO DE COLABORAÇÃO, PARA 
ACOLHIMENTO DE PESSOAS EM SITUAÇÃO DE 
RUA, nos termos da Lei n° 13.019/2014. Em razão do 
período pandêmico, as propostas deverão ser encami-
nhadas pelas OSCs, exclusivamente no endereço ele-
trônico desenvolvimentosocial@itapevi.sp.gov.br, com 
o assunto: Proposta acolhimento PSR, até as 17h00 
horas do dia 24/05/2021. A integra do edital poderá 
ser, através do site oficial do Município: http://www.
itapevi.sp.gov.br, no link: CHAMAMENTO PÚBLICO.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO 
DE ITAPEVI

COMUNICADO 
PREGÃO ELETRÔNICO 

Nº: 017/2021 RETIFICADO
PROCESSO LICITATÓRIO

Nº: 606/2021
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS 
PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ES-
COLAR PARA ATENDER AS ESCO-
LAS DA REDE MUNICIPAL DE EDU-
CAÇÃO DE ACORDO COM O TERMO 
DE REFERÊNCIA.
Vimos esclarecer que encontra-se no 
link abaixo do portal da transparência 
municipal o inteiro teor do comunicado 
referente ao pregão retificado referen-
ciado.
http://www.araraquara.sp.gov.br/
transparencia-secretaria-da-educa-
cao/portal-da-transparencia-educa-
cao
Comissão Permanente de Licitação

Secretaria Municipal da Educação

PREFEITURA DO MUNICÍPIO
DE ARARAQUARA

SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
GERÊNCIA DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 
Nº 022/2021 – Proc. Licit. nº 133/2021 (resu-
mido). Objeto: contratação de empresa para 
fornecimento e instalação de aparelhos de ar 
condicionado, destinados à complementação de 
infraestrutura do Espaço das Artes (teatro), com 
recurso estadual parcialmente oriundo da Secre-
taria do Turismo – Convênio nº 111/2014.  Aber-
tura: 17/05/2021, às 08h30min. Tipo de Licitação: 
menor preço por item. O edital e seus anexos 
encontram-se disponíveis no Depto de Licitação, 
no Paço Municipal, localizado na Praça da Ban-
deira, nº 800 (centro), nesta cidade de Tupã (SP), 
ou através do telefone (0XX14) 3404-1000, de se-
gunda a sexta-feira, das 07h30min às 11h30min e 
dás 13h00min às 17h00min e no site www.tupa.
sp.gov.br Tupã, em 15/04/2021. Caio K. P. Aoqui, 
Pref. Mun.

PREFEITURA 
DA ESTÂNCIA 

TURÍSTICA DE TUPÃ

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 
Nº 023/2021 – Proc. Licit. nº 143/2021 (resumi-
do). Objeto: contratação de empresa para forne-
cimento e instalação de poltronas, destinados à 
complementação de infraestrutura do Espaço das 
Artes (teatro), com recurso estadual parcialmente 
oriundo da Secretaria do Turismo – Convênio nº 
111/2014.  Abertura: 14/05/2021, às 08h30min. 
Tipo de Licitação: Menor Preço Global. O edital e 
seus anexos encontram-se disponíveis no Depto 
de Licitação, no Paço Municipal, localizado na Pra-
ça da Bandeira, nº 800 (centro), nesta cidade de 
Tupã (SP), ou através do telefone (0XX14) 3404-
1000, de segunda a sexta-feira, das 07h30min às 
11h30min e dás 13h00min às 17h00min e no site 
www.tupa.sp.gov.br Tupã, em 19/04/2021. Caio K. 
P. Aoqui, Pref. Mun.

PREFEITURA 
DA ESTÂNCIA 

TURÍSTICA DE TUPÃ

AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS 
Nº 011/2021 – Proc. Licit. nº 141/2021 (resumi-
do). Objeto: instalação de sistema de drenagem 
de chorume para execução do projeto de encer-
ramento do Aterro Sanitário do município de Tupã. 
Abertura: 11/05/2021, às 08h30min. Tipo de Lici-
tação: Menor Preço global, Regime de Execução: 
Empreitada por Preço Global. O edital e seus 
anexos encontram-se disponíveis no Depto de 
Licitação, no Paço Municipal, localizado na Pra-
ça da Bandeira, nº 800 (centro), nesta cidade de 
Tupã (SP), ou através do telefone (0XX14) 3404-
1000, de segunda a sexta-feira, das 07h30min às 
11h30min e dás 13h00min às 17h00min e no site 
www.tupa.sp.gov.br Tupã, em 16/04/2021. Caio K. 
P. Aoqui, Pref. Mun.

PREFEITURA 
DA ESTÂNCIA 

TURÍSTICA DE TUPÃ

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE SÃO CAETANO DO SUL

SECRETARIA MUNICIPAL DE 
PLANEJAMENTO E GESTÃO

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E 
CONTRATOS

“RESUMO: Processo nº 11993/2020 – Modalida-
de Pregão Presencial nº 23/2021 – Aquisição de 
Transformador de Tensão Trifásico. DECISÃO 
DO PREGOEIRO: ADJUDICO o objeto da licita-
ção em epígrafe, conforme segue: Empresa SMX 
INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI – 
EPP – CNPJ sob o nº 18.112.654/0001-72 – Item 
Único – valor unitário R$ 28.000,00 – valor total 
R$ 28.000,00. DESPACHO DA RESP. P/ EXP. 
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO: “À 
vista de todo processado, notadamente das Atas 
do Pregão/Adjudicação, e no uso da competência 
que me foi atribuída pelo inciso III do artigo 2º do 
Decreto Municipal 11.092/2017 e no inciso XXII, 
do artigo 4º, da Lei nº 10.520/02, HOMOLOGO o 
presente procedimento licitatório, na modalidade 
Pregão Presencial nº 23/2021”. Silvia de Campos 
– 20/04/2021. São Caetano do Sul, 20 de abril de 
2021. Caio Lessio Previato – Diretor do Departa-
mento de Licitações e Contratos.

“RESUMO: Processo nº 12835/2020 – Modalida-
de Pregão Eletrônico nº 08/2021 – Oferta de Com-
pra nº 863600801002021OC00001 – Aquisição 
de Equipamentos e Aparelhos Oftalmológicos. 
COMUNICADO: “Fica designada para o dia 29 
de abril de 2021 às 09:30hs, a sessão de prosse-
guimento, a ser realizada no endereço eletrônico 
www.bec.sp.gov.br “. São Caetano do Sul, 20 de 
abril de 2021. Caio Lessio Previato – Diretor do 
Departamento de Licitações e Contratos.

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE SÃO CAETANO DO SUL

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
RESUMO DE ATA DE REGISTRO 
DE PREÇOS Nº 38/2021 – PROC. Nº 

300.047/2021, oriunda do proc. 7216/2020 – DE-
TENTORA: ATACILDE FRANCO – MEI. OBJETO: 
Registro de Preços para fornecimento de tonner 
e Kit fotocondutor para impressora. DATA DA AS-
SINATURA: 20/04/2021. PRAZO DE VIGÊNCIA: 
12 meses, a contar da data da publicação da res-
pectiva ata. PREÇOS REGISTRADOS – Itens e 
Valores Unitários: TONNER PARA IMPRESSORA 
Brother modelo HL-L6202DW, capacidade apro-
ximada de 8000 impressões, na cor preta, com-
patível/original – R$ 33,90 a UN. VALOR TOTAL 
DA ARP: R$ 12.712,50. Secretaria Municipal de 
Saúde.

RESUMO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
Nº 39/2021 – PROC. Nº 300.048/2021, oriunda do 
proc. 7216/2020 – DETENTORA: DISTRISUPRI 
DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO LTDA. OBJETO: 
Registro de Preços para fornecimento de tonner 
e Kit fotocondutor para impressora. DATA DA AS-
SINATURA: 20/04/2021. PRAZO DE VIGÊNCIA: 
12 meses, a contar da data da publicação da 
respectiva ata. PREÇOS REGISTRADOS – Itens 
e Valores Unitários: Item 2 – TONNER PARA IM-
PRESSORA Brother modelo HL-L6202DW, capa-
cidade aproximada de 8000 impressões, na cor 
preta, compatível/original. *ITEM DESTINADO 
EXCLUSIVAMENTE PARA ME/EPP – R$ 33,80 
a UN. Item 3 – UNIDADE DE CILINDRO PARA 
IMPRESSORA Brother modelo HL-L6202DW – 
compatível/original – R$ 38,90 a UN. Item 4 – UNI-
DADE DE CILINDRO PARA IMPRESSORA Bro-
ther modelo HL-L6202DW – compatível/original. 
*ITEM DESTINADO EXCLUSIVAMENTE PARA 
ME/EPP – R$ 38,90. VALOR TOTAL DA ARP: R$ 
7.337,00. Secretaria Municipal de Saúde.

RESUMO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
Nº 41/2021 – PROC. Nº 300.050/2021, oriunda do 
proc. 7216/2020 – DETENTORA: PAULO SERGIO 
SOUZA FRANCO – MEI. OBJETO: Registro de 
Preços para fornecimento de tonner e Kit fotocon-
dutor para impressora. DATA DA ASSINATURA: 
20/04/2021. PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 meses, a 
contar da data da publicação da respectiva ata. 
PREÇOS REGISTRADOS – Itens e Valores Uni-
tários: Item 07 – KIT FOTOCONDUTOR Lexmark 
modelo 500ZA (50F0ZAO), compatível/original – 
R$ 135,00 a UN.  Item 8 – KIT FOTOCONDUTOR 
Lexmark modelo 500ZA (50F0ZAO), compatível/
original. KIT FOTOCONDUTOR Lexmark mode-
lo 500ZA (50F0ZAO), compatível/original. *ITEM 
DESTINADO EXCLUSIVAMENTE PARA ME/EPP 
– R$ 135,00 a UN. VALOR TOTAL DA ARP: R$ 
10.800,00. Secretaria Municipal de Saúde.

CÂMARA MUNICIPAL DE 
SÃO CAETANO DO SUL

AUDIÊNCIA PÚBLICA
A Câmara Municipal de São Caeta-

no do Sul, por meio de seu Presidente, con-
vida os interessados para acompanharem a 
transmissão ao vivo pela página ofi cial desta 
edilidade no Facebook, da Audiência Pública 
da Secretaria Municipal de Cultura, que será 
realizada no próximo dia 29 de abril de 2021, 
às 10h00, no Plenário dos Autonomistas, 
sito à Avenida Goiás, nº 600, São Caetano 
do Sul, para avaliar a execução orçamentá-
ria referente ao exercício de 2020, conforme 
dispõe a Emenda à Lei Orgânica do Municí-
pio nº 36, de 12 de dezembro de 2017 .

São Caetano do Sul, 20 de abril de 2021.
ECLERSON PIO MIELO
Presidente em exercício

A Câmara Municipal de São Caeta-

CÂMARA MUNICIPAL DE 
SÃO CAETANO DO SUL

AUDIÊNCIA PÚBLICA
A Câmara Municipal de São Cae-

tano do Sul, por meio de seu Presidente 
em exercício, convida os interessados para 
acompanharem a transmissão ao vivo pela 
página ofi cial desta edilidade no Facebook, 
da Audiência Pública da Secretaria Muni-
cipal de Educação, que será realizada no 
próximo dia 30 de abril de 2021, às 10h00, 
no Plenário dos Autonomistas, sito à Aveni-
da Goiás, nº 600, São Caetano do Sul, para 
avaliar a execução orçamentária referente 
ao exercício de 2020, conforme dispõe a 
Emenda à Lei Orgânica do Município nº 36, 
de 12 de dezembro de 2017.

ECLERSON PIO MIELO
Presidente em exercício

A Câmara Municipal de São Cae-

ESCLARECIMENTO
“EDITAL DE CONCORRÊNCIA N° 002/2021”

“PROCESSO LICITATÓRIO Nº 399/2021”.
“DE: 19 de FEVEREIRO de 2021”

Araraquara, 20 de ABRIL de 2021.
OBJETO: “CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPE-
CIALIZADA PARA OS SERVIÇOS DE MANUTEN-
ÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E EFICIENTI-
ZAÇÃO DE SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 
DE LOCAIS PÚBLICOS, LOGRADOUROS, VIAS, 
PRAÇAS, PONTILHÕES, ÁREAS DE LAZER, 
DISPOSITIVOS VIÁRIOS E OUTROS DESTA 
CIDADE, CONFORME DESCRITO NO PROJE-
TO BÁSICO, NO MEMORIAL DESCRITIVO, NA 
PLANILHA DE QUANTITATIVOS E NOS DEMAIS 
ANEXOS, QUE FAZEM PARTE INTEGRANTE DO 
PRESENTE EDITAL. ”
Vimos, através deste, em relação aos pedidos de 
esclarecimento por parte da empresa WT TWC-
NOLOGIA, GESTÃO E ENERGIA LTDA, de acordo 
com manifestação da Secretaria de Obras e Servi-
ços Públicos, expor o que segue:
QUESTÃO: Ao analisar o “ANEXO VIII – COM-
POSIÇÃO ANALITICA DO BDI, CONFORME 
ACÓRDÃO DO TCU nº 2622/2013” do Edital de 
Concorrência nº 002/2021, percebemos que os 
percentuais dos impostos estão simbolicamente 
representados por 1%, analisando a LC 17/ DE-
CRETO N 9593, logo sabemos que o valor do ISS 
é de 3% para a categoria do serviço, ressalvamos 
que os valores de PIS e CONFINS estão errado, 
estando com valores simbólicos a 1, assim no 
próprio ACORDÃO DO TCU nº 2622/2013, men-
cionado por vocês é bem claro que o ISS varia de 
1 a 5 %, devendo ser obedecida sua legislação 
municipal, já PIS E CONFINS são valores inalte-
rados, podendo mudar de forma cumulativa e não 
cumulativa, ou seja, se obra um percentual fixo, o 
mesmo vale quando for projeto.
Estando ciente do erro é fato que este implica di-
retamente no valor global. Perguntamos se pode-
mos adotar nosso BDI, ou haverá suspensão do 
processo?
ESCLARECIMENTO: Como já respondido ante-
riormente, a empresa deve utilizar os valores cor-
retos dos impostos e outros itens do BDI, sendo 
o apresentado apenas uma referência do cálculo. 
Nenhuma empresa será desclassificada por utili-
zar BDI diferente, apenas não deve ser excedido o 
valor do item na planilha.
Era o que tínhamos a esclarecer. 

Assinado no Original
ARIANE SOARES DE SOUZA

Comissão Permanente de Licitações
Presidente

PREFEITURA DO MUNICÍPIO 
DE ARARAQUARA
GERÊNCIA DE LICITAÇÃO

ESCLARECIMENTO
“EDITAL DE CONCORRÊNCIA N° 002/2021” 

“PROCESSO LICITATÓRIO Nº 399/2021”.
“DE: 19 de FEVEREIRO de 2021”

Araraquara, 20 de ABRIL de 2021.
Vimos, através deste, em relação à Concorrên-
cia 002/2021 que tem por objeto a CONTRATA-
ÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS 
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E 
CORRETIVA E EFICIENTIZAÇÃO DE SISTEMA 
DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE LOCAIS PÚBLI-
COS, LOGRADOUROS, VIAS, PRAÇAS, PONTI-
LHÕES, ÁREAS DE LAZER, DISPOSITIVOS VIÁ-
RIOS E OUTROS DESTA CIDADE, CONFORME 
DESCRITO NO PROJETO BÁSICO, NO MEMO-
RIAL DESCRITIVO, NA PLANILHA DE QUANTI-
TATIVOS E NOS DEMAIS ANEXOS, QUE FAZEM 
PARTE INTEGRANTE DO PRESENTE EDITAL, 
em atenção aos pedidos de esclarecimentos 
elaborados pela empresa ENGELUZ ILUMINA-
ÇÃO E ELETRICIDADE EIRELI, informar que as 
respostas encontram-se no site do Município de 
Araraquara, no endereço: http://www.araraquara.
sp.gov.br/transparencia-gestao-e-financas/portal-
-da-transparencia-gestao-e-financas.
Era o que tínhamos a esclarecer.

Assinado no Original
ARIANE SOARES DE SOUZA

Comissão Permanente de Licitações
Presidente

PREFEITURA DO MUNICÍPIO 
DE ARARAQUARA
GERÊNCIA DE LICITAÇÃO

ESCLARECIMENTO
“EDITAL DE CONCORRÊNCIA N° 002/2021” 

“PROCESSO LICITATÓRIO Nº 399/2021”.
“DE: 19 de FEVEREIRO de 2021”

Araraquara, 20 de ABRIL de 2021.
OBJETO: “CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPE-
CIALIZADA PARA OS SERVIÇOS DE MANUTEN-
ÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E EFICIENTI-
ZAÇÃO DE SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 
DE LOCAIS PÚBLICOS, LOGRADOUROS, VIAS, 
PRAÇAS, PONTILHÕES, ÁREAS DE LAZER, 
DISPOSITIVOS VIÁRIOS E OUTROS DESTA 
CIDADE, CONFORME DESCRITO NO PROJE-
TO BÁSICO, NO MEMORIAL DESCRITIVO, NA 
PLANILHA DE QUANTITATIVOS E NOS DEMAIS 
ANEXOS, QUE FAZEM PARTE INTEGRANTE DO 
PRESENTE EDITAL. ”
Vimos, através deste, em relação aos pedidos de 
esclarecimento por parte da empresa JB LIGHT 
BRASIL, de acordo com manifestação da Secre-
taria de Obras e Serviços Públicos, expor o que 
segue:
QUESTÃO: Com relação aos itens 82, 83 e 84 da 
planilha orçamentária, gostaria de saber:
Serão pagos mensalmente ou por serviço execu-
tado?
ESCLARECIMENTO: Os serviços em questão se-
rão pagos por serviço executado.
Era o que tínhamos a esclarecer. 

Assinado no Original
ARIANE SOARES DE SOUZA

Comissão Permanente de Licitações
Presidente

PREFEITURA DO MUNICÍPIO 
DE ARARAQUARA
GERÊNCIA DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
Tornamos público, para conhecimento dos in-
teressados, que na PREFEITURA MUNICIPAL 
DE ARARAQUARA - SECRETARIA MUNICI-
PAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMEN-
TO SOCIAL, com sede nesta cidade de Arara-
quara - SP, à Rua 13 de Maio,1264 – Vila Xa-
vier , CEP 14810-088 – Fone: (16) 3301-1800, 
nesta cidade, realizará no dia e hora abaixo 
indicados, licitação na modalidade PREGÃO 
ELETRÔNICO Nº 032/2021, PROCESSO 
Nº 1088/2021, do tipo “ MENOR PREÇO DO 
LOTE”, que visa o Registro de Preço para 
AQUISIÇÃO DE 17.780 (DEZESSETE MIL 
SETECENTOS E OITENTA) CESTAS BÁSI-
CAS, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, 
CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS 
NO ANEXO I (TERMO DE REFERÊNCIA) E 
DEMAIS ANEXOS. 
A informação dos dados para acesso deve ser 
feita na página inicial de licitações do Banco 
do Brasil S.A., www.licitacoes-e.com.br ou pelo 
e-mail: licitsocial@araraquara.sp.gov.br. O edital 
também estará disponível no site da Prefeitura 
Municipal de Araraquara (PORTAL DA TRANS-
PARÊNCIA): www.araraquara.sp.gov.br
ABERTURA DAS PROPOSTAS: Às 09:00 h do 
dia 03 de Maio de 2021.
INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PRE-
ÇOS: Às 10:00 h do dia 03 de Maio de 2021.

Araraquara, 19 de Abril de 2021.
JACQUELINE PEREIRA BARBOSA

Secretaria Municipal de Assistência e 
Desenvolvimento Social

PREFEITURA DO MUNICÍPIO 
DE ARARAQUARA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA 
E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU
SUSPENSÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 04/2021 – PROCESSO N° 031/2021 - OBJETO – CONTRATAÇÃO 
DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO 
(INCINERAÇÃO OU AUTOCLAVAGEM) E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS HOSPITALARES - IMPORTANTE: 
Suspensão do edital para fins de readequação, maiores informações poderão ser obtidas pelos interessados 
no Departamento Municipal de Compras e Projetos, de segunda a sexta, no horário das 09h às 17h. Prefeitura 
Municipal de Miracatu, 20 de Abril de 2021. CEZAR AUGUSTO DE MORAES - Diretor Do Departamento 
Municipal De Compras E Projetos.

AVISO LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 019 / 2021
Objeto: REGISTRO DE PREÇO 
PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE 
LIMPEZA
Orgão Interessado: Secretaria 
Municipal de Saúde de Araraquara, 
Rua Expedicionários do Brasil, 3098, 
Centro, Araraquara, CEP: 14.801-360, 
Fone: 16 3301-1700. 
Mais informações:
www.araraquara.sp.gov.br/portal-
-transparencia-saude/portal-trans-
parencia-saude
www.licitacoes-e.com.br
pregoeirogeraldo@araraquara.sp.
gov.br
ABERTURA DE PROPOSTAS 
04/05/2021, às 08:00h 
INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE 
PREÇOS 04/05/2021, às 08:30h

Araraquara, 20 de abril de 2021
Eliana Aparecida Mori Honain
Secretária Municipal de Saúde

PREFEITURA DO MUNICÍPIO
DE ARARAQUARA

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
GERÊNCIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES

AVISO LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 033 / 2021
Objeto: REGISTRO DE PREÇO PARA 
AQUISIÇÃO DE TESTE RÁPIDO P/ 
PESQUISA DE ANTÍGENO VIRAL 
SARS-COV 2
Orgão Interessado: Secretaria 
Municipal de Saúde de Araraquara 
(Rua Expedicionários do Brasil, 3098, 
Centro, Araraquara, CEP: 14.801-360, 
Fone: 16 3301-1700. 
Mais informações:
www.araraquara.sp.gov.br/portal-
-transparencia-saude/portal-trans-
parencia-saude
www.licitacoes-e.com.br
pregoeirogeraldo@araraquara.sp.
gov.br
ABERTURA DE PROPOSTAS 
04/05/2021, às 08:00h 
INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE 
PREÇOS 04/05/2021, às 08:30h

Araraquara, 20 de abril de 2021
Eliana Aparecida Mori Honain
Secretária Municipal de Saúde

PREFEITURA DO MUNICÍPIO
DE ARARAQUARA

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
GERÊNCIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES

PREFEITURA DO MUNICIPIO 
DE SÃO MIGUEL ARCANJO

PREGÃO PRESENCIAL N.º 14/2021
PROCESSO N.º 273/2021

A Prefeitura do Município de São Miguel Arcanjo, através 
do Setor de Compras, faz saber a quantos possa 
interessar que, se acha aberta licitação na Modalidade 
Pregão Presencial nº 14/2021, do tipo menor preço por 
lote, destinada a seleção de proposta mais vantajosa 
para REGISTRO DE PREÇOS, pelo período de 12 
(doze) meses, para aquisição de materiais elétricos a 
serem utilizados na manutenção e instalação de novos 
pontos da rede de iluminação pública e manutenção 
geral dos prédios públicos do município de São Miguel 
Arcanjo – SP, conforme especificações constantes no 
ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA.. Edital através 
de correspondência eletrônica (email), encaminhados 
para compras3@saomiguelarcanjo.sp.gov.br, compras1@
saomiguelarcanjo.sp.gov.br ou através do site www.
saomiguelarcanjo.sp.gov.br sem ônus aos interessados 
solicitantes. Encerramento: às 09:15 horas do dia 05 de 
maio de 2021. Informações: das 9:00 às 17:00 horas, 
Endereço: Praça Antonio Ferreira Leme, n.º 53, Centro, 
SMA, Telefone: (15) 3279-8000. São Miguel Arcanjo, 20 de 
abril de 2021. Paulo Ricardo da Silva – Prefeito Municipal.

PORTARIA Nº 217/2021 – Em 20 de abril de 2021.
Dispõe sobre convocação do aprovado no Concurso Público nº 01/2019.
ROBSON DA SILVA LEONEL, Prefeito do Município de Cananéia, Estado de São 
Paulo, no exercício de sua competência legal, com fundamento no art. 37, incisos 
II e IV da Constituição Federal, e
Considerando a vacância do cargo público, conforme Portarias nº 158 de 10 de 
março de 2021.
_______R
_________E
___________S 
_____________O
_______________L
_________________V
___________________E
Art. 1º FICA CONVOCADA para a nomeação no cargo público, a candidata apro-
vada no Concurso Público realizado de acordo com o edital de Concurso Público 
nº 01/2019, Lei nº 1.602 de 22 de julho de 2003 e suas alterações posteriores, Lei 
Complementar nº 064 de 1º de setembro de 2011, art. 46, inciso II, alínea a e art. 
127 e seguintes da Lei Orgânica Municipal.
CARGO: ORIENTADOR SOCIAL
CLASSIFICAÇÃO NOME DO CANDIDATO IDENTIDADE
9º LUGAR JULIANE DOS REIS BORLIN MENDONCA 433026315
Art. 2º A candidata relacionada terá o prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, para 
se apresentar ao Departamento Municipal de Governo e Administração, através 
da Coordenadoria de Recursos Humanos para a nomeação em seu cargo, per-
dendo o direito à vaga se não obedecido rigorosamente o prazo estabelecido. No 
ato de sua apresentação, o candidato deverá estar munido dos documentos que 
COMPROVEM:
I - ser brasileiro nato ou naturalizado, ou cidadão português, a quem tenha sido 
deferida a igualdade nas condições previstas pelo Decreto Federal nº 70.436/72; 
ou gozar das prerrogativas previstas no art. 12 da Constituição Federal e demais 
disposições de lei, no caso de estrangeiros, devendo apresentar Carteira Modelo 
19 (se estrangeiro) ou Carta de Igualdade de Direitos (se português), expedida até 
a data da nomeação;
II - ter no mínimo 18 (dezoito) anos de idade completos até a data da nomeação;
III - estar quite com a Justiça Eleitoral: Título de Eleitor e Certidão;
IV- estar quite com o serviço militar se for o caso: Certifi cado de Reservista ou de 
Alistamento Militar;
V - cédula de Identidade (RG);
VI - comprovante de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF, regulariza-
do;
(continuação da Portaria nº 217/2021) 
VII - comprovante de PIS/PASEP (para quem já foi inscrito);
VIII - possuir certifi cado de conclusão, acompanhado do histórico escolar ou diplo-
ma correspondente ao exigido para o exercício do cargo, comprovado por meio de 
documento expedido por órgão competente;
IX - gozar de boa saúde física e mental para o exercício das atribuições do cargo, 
comprovada por inspeção médica ofi cial realizada por profi ssionais designados 
pela Prefeitura Municipal da Estância de Cananéia;
X - não registrar antecedentes criminais, achando-se no pleno exercício de seus 
direitos civis e políticos: Atestado de Antecedentes Criminais;
XI - não ter sido demitido ou exonerado de serviço público (federal, estadual ou 
municipal) em conseqüência de processo administrativo (por justa causa ou a bem 
do serviço público);
XII - declaração quanto à ocupação de outro cargo, emprego ou função no serviço 
público;
XIII - Certidão de Nascimento ou Certidão de Casamento, se for casado, ou de 
Casamento com Averbação, se for separado judicialmente, e, se viúvo, Certidão 
de Óbito (cópia simples);
XIV - Certidão de Nascimento dos fi lhos;
XV - 02 fotos 3x4 (recentes);
XVI - comprovante de residência;
XVII - conhecer e estar de acordo com as exigências contidas no presente Edital.
Parágrafo único. Os documentos deverão ser entregues em cópias reprográfi cas 
e acompanhadas dos originais, para serem vistadas no ato da nomeação, não 
sendo aceitos protocolos.
Art. 3º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação com a afi xação 
em local próprio de costume.

Prefeitura Municipal da Estância de Cananéia, 20 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

EDITAL Nº 021/2021.
TOMADA DE PREÇOS Nº 07/2021.

PROCESSO Nº 17757/2020.
ÓRGÃO: Prefeitura do Município de Ferraz de 
Vasconcelos - EDITAL Nº 021/2021 - PROCES-
SO Nº 17757/2020 - OBJETO: CONTRATAÇÃO 
DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECU-
ÇÃO DE MURO DE DIVISA DE PROTEÇÃO DO 
CÓRREGO – RUA BENJAMIM CONSTANT X 
AVENIDA MARGINAL ZILDA ARNS, CONFOR-
ME DESCRITO NOS ANEXOS CONSTANTES 
DESTE EDITAL. MODALIDADE: Tomada de 
Preços - ENCERRAMENTO: 10 de maio de 
2021, às 09:30 horas - DATA DE ABERTURA: 
10 de maio de 2021, às 10:00 horas. A Prefeita 
Municipal de Ferraz de Vasconcelos, FAZ SA-
BER que se acha aberta nesta Prefeitura, sito à 
Rua Rui Barbosa, 315, Vila Romanópolis, a TO-
MADA DE PREÇOS Nº 07/2021. Os interessa-
dos poderão retirar o Edital e seus anexos, sem 
custo, no sítio da Prefeitura Municipal de Ferraz 
de Vasconcelos – www.ferrazdevasconcelos.
sp.gov.br, ou no Departamento de Compras e 
Licitações, no horário compreendido entre 9hs 
as às 16 hs, de segunda à sexta-feira, mediante 
a entrega de 01 (um) CD – ROM do tipo CDR-
80, virgem e lacrado. Maiores informações pelo 
telefone (0xx11) 4674-7877.

Em, 20 de abril de 2021.
Priscila Conceição Gambale Vieira Matos

Prefeita Municipal

LABOR OMNIA VINCIT

PREFEITURA MUNICIPAL DE 
FERRAZ DE VASCONCELOS

Anuncie: 
11. 3729-6600 

comercial@gazetasp.com.br

A leitura 
na medida 
certa.

B5gazetasp.com.br
QUARTA-FEIRA, 21 E QUINTA-FEIRA, 22 DE AbRIl DE 2021 

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 18/2021 

REGISTRO DE PREÇOS
LICITAÇÃO COM RESERVA EXCLUSIVA PARA MI-
CROEMPRESAS, 
EMPRESAS DE PEQUENO PORTE E MICRO EM-
PREENDEDOR INDIVIDUAL - MEI
Acha-se aberto na Prefeitura Municipal da Estância 
Balneária de Peruibe o PREGÃO ELETRÔNICO Nº 
18/2021 – REGISTRO DE PREÇOS - Processo nº 
3902/2021.
OBJETO: AQUISIÇÃO DE FILTRO SOLAR E REPE-
LENTE PARA USO DAS EQUIPES DE AGENTES DE 
COMBATES ÀS ENDEMIAS E AGENTES COMUNI-
TÁRIOS DE SAÚDE, conforme condições e especifi-
cações contidas no Edital e seus anexos, cujo edital 
se encontrará disponível no Site da Prefeitura Muni-
cipal de Peruibe através do link: http://www.peruibe3.
sp.gov.br/editais-para-concorrencia-publica/ e no site: 
www.comprasbr.com.br a partir do dia 23/04/2021.
INICIO DO CADASTRO DAS PROPOSTAS: às 09:00 
horas do dia 23/04/2021. 
TÉRMINO DO CADASTRO DAS PROPOSTAS: às 
14:00 horas do dia 06/05/2021. 
ABERTURA DAS PROPOSTAS COMERCIAIS: às 
14:01 horas do dia 06/05/2021.
INÍCIO PREVISTO PARA AS DISPUTAS DE LAN-
CES DAS PROPOSTAS COMERCIAIS CLASSIFI-
CADAS: às 15:00 horas do dia 06/05/2021.
REFERÊNCIA DE TEMPO: para todas as referências 
de tempo será observado o horário de Brasília-DF.
LOCAL: www.comprasbr.com.br

PREFEITURA MUNICIPAL DA 
ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE PERUIBE, 

EM 19 DE ABRIL DE 2021.
LUIZ MAURÍCIO PASSOS DE CARVALHO PEREIRA

PREFEITO MUNCIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE PERUÍBE
ESTADO DE SÃO PAULO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 21/2021 

REGISTRO DE PREÇOS
LICITAÇÃO NÃO DIFERENCIADA (DESTINADA À 
AMPLA PARTICIPAÇÃO)
Acha-se aberto na Prefeitura Municipal da Estância 
Balneária de PERUÍBE o PREGÃO ELETRÔNICO Nº 
21/2021 - Processo nº 4054/2021.
OBJETO: Contratação de empresa para LOCAÇÃO 
DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS COM FORNECI-
MENTO DE MOTORISTA PARA TRANSPORTE DE 
PESSOAS E PACIENTES EM ATENDIMENTO À 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, conforme 
condições e especificações contidas no Edital e seus 
anexos, cujo edital se encontrará disponível no Site 
da Prefeitura Municipal de Peruíbe através do link: 
http://www.peruibe3.sp.gov.br/editais-para-concor-
rencia-publica/ e no site: www.comprasbr.com.br a 
partir do dia 23/04/2021.
INICIO DO CADASTRO DAS PROPOSTAS: às 09:00 
horas do dia 23/04/2021. 
TÉRMINO DO CADASTRO DAS PROPOSTAS: às 
09:00 horas do dia 06/05/2021. 
ABERTURA DAS PROPOSTAS COMERCIAIS: às 
09:01 horas do dia 06/05/2021.
INÍCIO PREVISTO PARA AS DISPUTAS DE LAN-
CES DAS PROPOSTAS COMERCIAIS CLASSIFI-
CADAS: às 11:00 horas do dia 06/05/2021.
REFERÊNCIA DE TEMPO: para todas as referências 
de tempo será observado o horário de Brasília-DF.
ENDEREÇO ELETRÔNICO: www.comprasbr.com.br 

PREFEITURA MUNICIPAL DA 
ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE PERUIBE, 

EM 19 DE ABRIL DE 2021.
LUIZ MAURÍCIO PASSOS DE CARVALHO PEREIRA

PREFEITO MUNCIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE PERUÍBE
ESTADO DE SÃO PAULO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 19/2021 

REGISTRO DE PREÇOS
LICITAÇÃO COM RESERVA EXCLUSIVA PARA MI-
CROEMPRESAS, 
EMPRESAS DE PEQUENO PORTE E MICRO EM-
PREENDEDOR INDIVIDUAL - MEI
Acha-se aberto na Prefeitura Municipal da Estância 
Balneária de Peruibe o PREGÃO ELETRÔNICO Nº 
19/2021 – REGISTRO DE PREÇOS - Processo nº 
12924/2020.
OBJETO: AQUISIÇÃO DE BARRACAS PORTÁTEIS 
DOBRÁVEIS PARA ATENDIMENTO DO DEPARTA-
MENTO DE TURISMO, conforme condições e es-
pecificações contidas no Edital e seus anexos, cujo 
edital se encontrará disponível no Site da Prefeitura 
Municipal de Peruibe através do link: http://www.
peruibe3.sp.gov.br/editais-para-concorrencia-publi-
ca/ e no site: www.comprasbr.com.br a partir do dia 
23/04/2021.
INICIO DO CADASTRO DAS PROPOSTAS: às 09:00 
horas do dia 23/04/2021. 
INICIO DO CADASTRO DAS PROPOSTAS: às 09:00 
horas do dia 23/04/2021. 
TÉRMINO DO CADASTRO DAS PROPOSTAS: às 
09:00 horas do dia 07/05/2021. 
ABERTURA DAS PROPOSTAS COMERCIAIS: às 
09:01 horas do dia 07/05/2021.
INÍCIO PREVISTO PARA AS DISPUTAS DE LAN-
CES DAS PROPOSTAS COMERCIAIS CLASSIFI-
CADAS: às 11:00 horas do dia 07/05/2021.
LOCAL: www.comprasbr.com.br

PREFEITURA MUNICIPAL DA 
ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE PERUIBE,

EM 19 DE ABRIL DE 2021.
LUIZ MAURÍCIO PASSOS DE CARVALHO PEREIRA

PREFEITO MUNCIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE PERUÍBE
ESTADO DE SÃO PAULO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 20/2021 

REGISTRO DE PREÇOS
LICITAÇÃO NÃO DIFERENCIADA (DESTINADA À 
AMPLA PARTICIPAÇÃO)
Acha-se aberto na Prefeitura Municipal da Estância 
Balneária de PERUÍBE o PREGÃO ELETRÔNICO Nº 
20/2021 - Processo nº 3255/2021.
OBJETO: Contratação de empresa para CONTRATA-
ÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCA-
ÇÃO DE CAMINHÃO HIDROJATEADOR COM MO-
TORISTA E DOIS BUERISTAS, conforme condições 
e especificações contidas no Edital e seus anexos, 
cujo edital se encontrará disponível no Site da Prefei-
tura Municipal de Peruíbe através do link: http://www.
peruibe3.sp.gov.br/editais-para-concorrencia-publi-
ca/ e no site: www.comprasbr.com.br a partir do dia 
23/04/2021.
INICIO DO CADASTRO DAS PROPOSTAS: às 09:00 
horas do dia 23/04/2021. 
TÉRMINO DO CADASTRO DAS PROPOSTAS: às 
14:00 horas do dia 07/05/2021. 
ABERTURA DAS PROPOSTAS COMERCIAIS: às 
14:01 horas do dia 07/05/2021.
INÍCIO PREVISTO PARA AS DISPUTAS DE LAN-
CES DAS PROPOSTAS COMERCIAIS CLASSIFI-
CADAS: às 15:00 horas do dia 07/05/2021.
REFERÊNCIA DE TEMPO: para todas as referências 
de tempo será observado o horário de Brasília-DF.
ENDEREÇO ELETRÔNICO: www.comprasbr.com.br 

PREFEITURA MUNICIPAL DA 
ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE PERUIBE, 

EM 19 DE ABRIL DE 2021.
LUIZ MAURÍCIO PASSOS DE CARVALHO PEREIRA

PREFEITO MUNCIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE PERUÍBE
ESTADO DE SÃO PAULO

HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
Pregão Presencial nº 03/2021 – Processo de 
Compras nº 124/2021 – Objeto: Contratação 
de empresa especializada para confecção 
de projetos de arquitetura e engenharia para 
reforma de parte de alguns equipamentos 
de uso público, especificamente, a criação 
de ambiente que será transformado em hos-
pital veterinário, reforma do antigo teatro 
com o intuito de abrigar a academia escola, 
bem como acomodar em ambiente distinto o 
depósito para armazenamento de resíduos 
químicos e materiais descartáveis da Univer-
sidade Municipal de São Caetano do Sul, a 
Pregoeira Adjudicou o objeto da licitação as 
vencedoras e o Reitor da Universidade Mu-
nicipal de São Caetano do Sul – USCS Ho-
mologou o processo licitatório as respectivas 
empresas, lote 01 à empresa TGI ARQUI-
TETURA E ENGENHARIA LTDA, no valor 
total de R$ 185.000,00 e o lote 02 à empresa 
NEAN ARQUITETURA E DESIGN EIRELI, 
no valor total de R$ 88.000,00.

São Caetano do Sul, 20 de abril de 2021.
Cristiane Benincasa Rio - Pregoeira

Prof. Dr. Leandro Campi Prearo – Reitor

UNIVERSIDADE MUNICIPAL
DE SÃO CAETANO DO SUL

DocuSign Envelope ID: 4B30A64F-B24D-417B-B009-644AC25AA3DE
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SATO LEILOES – (11)4223-4343 – www.satoleiloes.com.br- LEILÃO – Comitente vendedor: Banco do Brasil - CNPJ sob nº 00.000.000/0001-91, por intermédio da CESUP PATRIMÔNIO - PR - Data: 27 de abril de 2021, 
às 15:00.  O leilão será realizado pelo Leiloeiro Oficial Sr. Antonio Hissao Sato Junior - JUCESP nº 690, situado na Travessa Comandante Salgado, 75 – Fundação – São Caetano o Sul – SP, online no site 
www.satoleiloes.com.br. Lote: 1 Casa,  Residencial,  ocupado, melhor descrito à  matricula nº 11514, RI DE JUNQUEIRO/AL. Rua Prefeito Abel Augusto de Almeida, 52, Quadra X, Lote 16, Loteamento Jairo Leandro, Dep. 
Benedito de Lira, Teotônio Vilela, AL, CEP: 57265-000 Lance mínimo: R$ 30.825,00.Lote: 2 Casa, Residencial, Desocupado, melhor descrito na matrícula nº 9935, RI DE JUNQUEIRO/AL. Rua Governador Pedro da Costa 

Rego, 79, Lote 21, Quadra X, Loteamento Jairo Leandro, Dep. Benedito de Lira, Teotônio Vilela, AL, CEP: 57265-000 Lance mínimo: R$ 26.973,00 Lote: 3 Casa, Residencial, Desocupado, melhor descrito na matrícula nº 9677, RI DE 
JUNQUEIRO/AL. Rua José André Filho, 2, São Jorge, Teotônio Vilela, AL, CEP: 57265-000  Lance mínimo: R$ 20.886,00. Lote: 4 Casa, Residencial, Ocupado, melhor descrito na matrícula nº 1445, CRI DE ADEL NDIA. Rua Santa Luzia, Lote 13, 
Quadra 02, Setor Industrial II, Adelândia, GO, CEP: 76155-000 Lance mínimo: R$ 60.524,00. Lote: 5 Casa, Residencial, Ocupado, melhor descrito na matrícula nº 321, RI de Água Fria de Goiás. Quadra 15, Lote05, Agua Fria II Etapa, Água Fria 
de Goiás, GO, 73780000 Lance mínimo: R$ 47.964,00. Lote: 6 Casa, Residencial, Ocupado, melhor descrito na matrícula nº 52050, CRI DE ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS_1º Ofício. Quadra 45A, Lote 04G, Casa B, Condomínio Residencial Duas 
Rodas, Jardim da Barragem VI, Águas Lindas de Goiás, GO, CEP: 72921-028 Lance mínimo: R$ 69.486,00. Lote: 7 Casa, Residencial, Desocupado, melhor descrito na matrícula nº 25073, CRI ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS_1º Ofício. Rua 07, Lote 
25, Quadra 32, Jardim América IV, Águas Lindas de Goiás, GO, 72922569 Lance mínimo: R$ 49.829,00. Lote: 8 Casa, Residencial, Ocupado, melhor descrito na matrícula nº 26257, CRI DE ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS_1º Ofício. Rua 03, Lote 01, 
Quadra 63, Jardim América IV, Águas Lindas de Goiás, GO, CEP: 72922-662 Lance mínimo: R$ 63.780,00. Lote: 9 Casa, Residencial, Ocupado, melhor descrito na matrícula nº 64602, CRI DE ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS_1º Ofício. Rua 03, Lote 
09, Quadra 50, Jardim da Barragem VI, Águas Lindas de Goiás, GO, CEP: 72921-046 Lance mínimo: R$ 64.451,00. Lote: 10 Casa, Residencial, Ocupado, melhor descrito na matrícula nº 46229, CRI DE ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS_1º Ofício. 
AR-09, Lote 07A-8, Quadra 7, Condomínio Residencial JMF I, Mansões Imperatriz, Águas Lindas de Goiás, GO, CEP: 72910-458 Lance mínimo: R$ 69.151,00. Lote: 11 Casa, Residencial, Ocupado, melhor descrito na matrícula nº 63060, CRI 
ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS. Rua 26, Residencial Morada das Águas III, Casa 6, Quadra 61, Lote 19-A2, Parque da Barragem 7, Águas Lindas de Goiás, GO, Lance mínimo: R$ 56.854,00. Lote: 12 Casa, Residencial, Desocupado, melhor descrito 
na matrícula nº 48443, CRI ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS_1º Ofício. Rua 12, Lote 18A, Quadra 07C, Royal Parque, Águas Lindas de Goiás, GO, CEP: 72927-254 Lance mínimo: R$ 53.636,00. Lote: 13 Casa, Residencial, Ocupado, melhor descrito 
na matrícula nº 239402, 1º CRI DE APARECIDA DE GOIANIA. Rua Santan Luzia, Casa 04, Condomínio Residencial J Aurélio 3, Jardim Buriti Sereno, Aparecida de Goiânia, GO, 74942510 Lance mínimo: R$ 60.870,00. Lote: 14 Casa, Residencial, 
Ocupado, melhor descrito na matrícula nº 10416, RI de Cidade Ocidental. Quadra 5, Lote 2, Casa 63, Condomínio Residencial Rio Verde, Recreio Mossoró, Cidade Ocidental, GO, CEP: 72885-440 Lance mínimo: R$ 69.151,00. Lote: 15 
Apartamento, Residencial, Ocupado, melhor descrito na matrícula nº 29073, RI de Cidade Ocidental. Avenida 07, Quadra 123, Chácara 08, Apt. 121, Bloco A, Condomínio Residencial Caesars III, Estrela D'Alva III, Cidade Ocidental, GO, CEP: 
72887-336 Lance mínimo: R$ 61.900,00. Lote: 16 Apartamento, Residencial, Ocupado, melhor descrito na matrícula nº 25021, CRI de Cidade Ocidental GO. Rua Duque de Caxias, Lote 26, Quadra 09, Apt. 250, Condomínio Residencial Villa 
Galé, Recreio Mossoró, Cidade Ocidental, GO, CEP: 72885-520 Lance mínimo: R$ 61.631,00. Lote: 17 Apartamento, Residencial, Ocupado, melhor descrito na matrícula nº 23560, CRI de Cidade Ocidental GO. Rua 16, Lote 16, Quadra 47, Apt. 
204, Condomínio Residencial Houston, Parque Nápolis A, Cidade Ocidental, GO, CEP: 72885-035 Lance mínimo: R$ 59.752,00. Lote: 18 Casa, Residencial, Ocupado, melhor descrito na matrícula nº 1716, CRI de Cidade Ocidental. Rua 32 , 
Lote 17, Quadra 78, Casa 3, Condomínio Residencial Lance mínimo: R$ 69.822,00. Lote: 19 Casa, Residencial, Ocupado, melhor descrito na matrícula nº 12056, RI de Cidade Ocidental GO. Rua 13, Lote 17, Quadra 01, Casa 09, Condomínio 
Residencial Gramado, Parque Nápolis A, Cidade Ocidental, GO, CEP: 72885-125 Lance mínimo: R$ 61.094,00. Lote: 20 Apartamento, Residencial, Ocupado, melhor descrito na matrícula nº 12002, CRI de Cidade Ocidental. Lote 01, Quadra 
31, Apt. 02, Condomínio Residencial Ocidental Village I, Parque Nápoles A, Cidade Ocidental, GO, CEP: 72885-089 Lance mínimo: R$ 60.423,00. Lote: 21 Casa, Residencial, Ocupado, melhor descrito na matrícula nº 16547, RI de Cidade 
Ocidental. Quadra D 5, Chácara 07, Casa 68, Modelo B, Condomínio Residencial Recanto das Palmeiras V, Recreio Mossoró, Cidade Ocidental, GO, CEP: 72885-440 Lance mínimo: R$ 60.423,00. Lote: 22 Casa, Residencial, Ocupado, melhor 
descrito na matrícula nº 10400, RI de Cidade Ocidental GO. Lote 02, Quadra 05, Casa 47, Condomínio Residencial Rio Verde, Recreio Mossoró, Cidade Ocidental, GO, CEP: 72880-000 Lance mínimo: R$ 50.810,00. Lote: 23 Casa, Residencial, 
Desocupado, melhor descrito na matrícula nº 16543, CRI de Cidade Ocidental GO. Quadra 05, Chácara 07, Casa 64, Condomínio Residencial Recanto dos Palmeiras V, Recreio Mossoró, Cidade Ocidental, GO, CEP: 72885-440 Lance mínimo: 
R$ 77.834,00. Lote: 24 Casa, Residencial, Ocupado, melhor descrito na matrícula nº 18188, CRI de Cidade Ocidental GO. Lote 5, Quadra 2, Apt. 109, Bloco 5, Condomínio Residencial Di-Itália, Mansões Recreio Mossoró, Cidade Ocidental, 
GO, CEP: 72885-600 Lance mínimo: R$ 61.732,00. Lote: 25 Casa, Residencial, Ocupado, melhor descrito na matrícula nº 18056, CRI de Cidade Ocidental GO. Mansão 9, Casa 27, Condomínio Residencial Arizona, Mansões Tapera Florida, 
Cidade Ocidental, GO, CEP: 72880-000 Lance mínimo: R$ 63.108,00. Lote: 26 Casa, Residencial, Ocupado, melhor descrito na matrícula nº 18470, CRI de Cidade Ocidental GO. Lote 22, Quadra 06, Casa 151-C, Condomínio Residencial 
Parque da Costeira, Mansões Recreio Mossoró, Cidade Ocidental, GO, CEP: 72885-500 Lance mínimo: R$ 60.087,00 Lote: 27 Casa, Residencial, Ocupado, melhor descrito na matrícula nº 18436, CRI de Cidade Ocidental GO. Lote 22, Quadra 
06, Casa 117-B, Condomínio Residencial Parque da Costeira, Recreio Mossoró, Cidade Ocidental, GO, CEP: 72885-500 Lance mínimo: R$ 64.048,00. Lote: 28 Apartamento, Residencial, Ocupado, melhor descrito na matrícula nº 24508, RI 
de Cidade Ocidental. Rua Rui Barbosa, Lote 08, Quadra 03, Apt. 1007, Bloco 10, Condomínio Residencial Bem Viver, Recreio Mossoró, Cidade Ocidental, GO, CEP: 72885-480 Lance mínimo: R$ 69.419,00. Lote: 29 Apartamento, Residencial, 
Ocupado, melhor descrito na matrícula nº 26111, RI de Cidade Ocidental GO. Rua II, Mansão 07, Apt. 203, Condomínio Residencial Caesars I, Mansão Tapera Florida, Cidade Ocidental, GO, 72880-000 Lance mínimo: R$ 69.151,00. Lote: 30 
Casa, Residencial, Desocupado, melhor descrito na matrícula nº 14184, CRI DE CIDADE OCIDENTAL. Quadra 3, Lote 12, Condomínio Residencial Jardim das Acácias II, Casa 5, Recreio Mossoro, Cidade Ocidental, GO, Lance mínimo: R$ 
61.971,00. Lote: 31 Casa, Residencial, Ocupado, melhor descrito na matrícula nº 472, RI de Cocalzinho de Goiás - GO. Via Pública, Quadra 04, Lote 07, Loteamento Edilândia II, Cocalzinho de Goiás, GO, CEP:72975-000 Lance mínimo: R$ 
61.052,00. Lote: 32 Casa, Residencial, Ocupado, melhor descrito na matrícula nº 4379, RI de Cocalzinho de Goiás - GO. Rua 09, Quadra 08, Lote 04, Loteamento Residencial Itamar Nobrega III, Cocalzinho de Goiás, GO, CEP: 72975-000 
Lance mínimo: R$ 69.151,00. Lote: 33 Apartamento, Residencial, Ocupado, melhor descrito na matrícula nº 207700, RI DE LUZI NIA 1ª Circunscrição. Rua RP 06, Quadra 06, Lote 1, Apto. 104, Bloco E, Condomínio Conquista Residencial Ville, 
Raquel Pimental, Luziânia, GO, CEP: 72852-484 Lance mínimo: R$ 63.780,00. Lote: 34 Apartamento, Residencial, Ocupado, melhor descrito na matrícula nº 207370, RI DE LUZI NIA 1ª Circunscrição. Rua RP 07, Quadra 04, Lote 01, Apt. 103, 
Bloco E, Condomínio Conquista Residencial Ville, Raquel Pimental, Luziânia, GO, CEP: 72852-486 Lance mínimo: R$ 63.108,00. Lote: 35 Apartamento, Residencial, Ocupado, melhor descrito na matrícula nº 207484, RI DE LUZI NIA 1ª 
Circunscrição. Rua RP8, Lote 01, Quadra 01, Apt. 201, Bloco F, Condomínio Conquista Residencial Ville, Raquel Pimental, Luziânia, GO, CEP: 72852-488 Lance mínimo: R$ 69.486,00. Lote: 36 Casa, Residencial, Ocupado, melhor descrito na 
matrícula nº 22395, CRI de Cidade Ocidental GO. Avenida 2, Lote 13, Quadra 108, Unidade 03, Condomínio Santa Mônica, Mansões de Recreio Estrela D'Alva III, Cidade Ocidental, GO, CEP: 72887-381 Lance mínimo: R$ 62.437,00. Lote: 37 
Casa, Residencial, Ocupado, melhor descrito na matrícula nº 26845, RI DE LUZI NIA/GO 2ª Circunscrição. Rua 128, Lote 11, Quadra 525, Casa 02, Condomínio Residencial Lar Feliz III, Parque Estrela D'Alva X, Luziânia, GO, CEP: 72856-525 
Lance mínimo: R$ 69.151,00. Lote: 38 Apartamento, Residencial, Ocupado, melhor descrito na matrícula nº 7488, CRI DE LUZI NIA/GO 2ª Circunscrição. Rua 323, Lote 05, Quadra 449, Apt. 202, Vaga 202, Condomínio Residencial Di Paula 
Coelho II, Parque Estrela d'Alva X, Luziânia, GO, CEP: 72856-449 Lance mínimo: R$ 72.995,00. Lote: 39 Apartamento, Residencial, Ocupado, melhor descrito na matrícula nº 211264, RI DE LUZI NIA 1ª Circunscrição. Rua RP 05, Quadra 07, 
Lote 1, Apt. 101, Bloco C, Condomínio Conquista Residencial Ville, Raquel Pimental, Luziânia, GO, CEP: 72852-482 Lance mínimo: R$ 63.270,00. Lote: 40 Apartamento, Residencial, Ocupado, melhor descrito na matrícula nº 211408, RI DE 
LUZI NIA 1ª Circunscrição. Rua RP 05, Quadra 09, Lote 1, Apt. 401, Bloco C, Condomínio Conquista Residencial Ville, Raquel Pimental, Luziânia, GO, CEP: 72852-482 Lance mínimo: R$ 69.151,00. Lote: 41 Apartamento, Residencial, Ocupado, 
melhor descrito na matrícula nº 211434, RI DE LUZI NIA 1ª Circunscrição. Rua RP4, Lote 1, Quadra 9, Apto. 203, Bloco E, Condomínio Conquista Residencial Ville, Raquel Pimental, Luziânia, GO, CEP: 72852-470 Lance mínimo: R$ 59.570,00. 
Lote: 42 Apartamento, Residencial, Ocupado, melhor descrito na matrícula nº 207640, RI DE LUZI NIA 1ª Circunscrição. Rua RP6, Lote 01, Quadra 06, Apt. 204, Bloco A, Condomínio Conquista Residencial Ville, Raquel Pimentel, Luziânia, GO, 
CEP: 72852-484 Lance mínimo: R$ 63.161,00. Lote: 43 Apartamento, Residencial, Ocupado, melhor descrito na matrícula nº 211492, RI DE LUZI NIA 1ª Circunscrição. Rua RP3, Lote 1, Quadra 11, Apt. 101, Bloco A, Condomínio Conquista 
Residencial Ville, Raquel Pimentel, Luziânia, GO, CEP: 72852-478 Lance mínimo: R$ 61.766,00. Lote: 44 Casa, Residencial, Ocupado, melhor descrito na matrícula nº 7194, RI DE MARA ROSA 2º Tabelionato. Rua Araguaiana, Lote 2, Quadra 
13, Jardim Novo Horizonte, Mara Rosa, GO, CEP: 76490-000 Lance mínimo: R$ 68.479,00. Lote: 45 Casa, Residencial, Ocupado, melhor descrito na matrícula nº 3207, CRI de Novo Gama/GO. Quadra F, Lote 133/15, Conjunto B, Casa 01, 
Condomínio Residencial S & C, Chácara Minas Gerais B, Novo Gama, GO, CEP: 72860-868 Lance mínimo: R$ 76.834,00. Lote: 46 Casa, Residencial, Ocupado, melhor descrito na matrícula nº 3634, RI de Novo Gama/GO. Rua 4, Lote 18, 
Quadra 01, Casa 3, Loteamento Lunabel 03, Novo Gama, GO, CEP: 72862-501 Lance mínimo: R$ 62.437,00. Lote: 47 Casa, Residencial, Ocupado, melhor descrito na matrícula nº 63997, RI de Planaltina GO. Lote 126, Casa 28, Bloco A, 
Condomínio Residencial Sonho Real, Chácara Santa Maria, Planaltina, GO, CEP: 73751-590. Lance mínimo: R$ 63.198,00. Lote: 48 Casa, Residencial, Ocupado, melhor descrito na matrícula nº 75876, RI de Planaltina GO. Rua C, Lote 14, Quadra 
05, MR03, Casa 14, Condomínio Residencial Feliciano III, Setor Sul, Planaltina, GO, CEP: 73753-086 Lance mínimo: R$ 64.854,00. Lote: 49 Casa, Residencial, Ocupado, melhor descrito na matrícula nº 25360, CRI SANTO ANTÔNIO DO 
DESCOBERTO. Avenida 32, Quadra 193A, Lote 12A, Jardim Ana Beatriz II, Santo Antônio do Descoberto, GO, Lance mínimo: R$ 54.640,00. Lote: 50 Casa, Residencial, Ocupado, melhor descrito na matrícula nº 58818, RI DE TRINDADE/GO. 
Avenida Pio XII, 368, Lote 03, Quadra 24, Casa 03, Gjardim de colores, Trindade, GO, 75380000 Lance mínimo: R$ 64.451,00. Lote: 51 Casa, Residencial, Ocupado, melhor descrito na matrícula nº 53826, 1º CRI DE TRINDADE. Avenida Paris, 
96, Quadra 36, Lote 11, Casa 02, Condomínio Residencial Had-I, Setor Cristina, Trindade, GO, 72910000 Lance mínimo: R$ 64.451,00. Lote: 52 Apartamento, Residencial, Ocupado, melhor descrito na matrícula nº 43368, CRI DE SÃO LUÍS 
_2º Ofício. Estrada do Ribamar, Km 03, Apt. 13, Bloco 06, Vaga 719, Condomínio Residencial Vitória São Luís, Forquilha, São Luís, MA, CEP: 64054-005 Lance mínimo: R$ 62.661,00. Lote: 53 Apartamento, Residencial, Ocupado, melhor descrito 
na matrícula nº 51278, CRI DE SÃO LUÍS _2º Ofício. Estrada do Ribamar, Km 03, Apt. 01, Torre C6, Vaga 1035, Condomínio Residencial Vitória São Luís, Forquilha, São Luís, MA, CEP: 64054-005 Lance mínimo: R$ 64.451,00. Lote: 54 Casa, 
Residencial, Ocupado, melhor descrito na matrícula nº 246551, CRI DE CAMPO GRANDE_1º Ofício da 1ª Circunscrição. Rua Chaker Miguel, 11, Casa 01, Quadra 18, Lote 04, Condomínio Amparo 7, Jardim Lagoa Dourada, Campo Grande, MS, 
CEP: 79062-121 Lance mínimo: R$ 63.780,00. Lote: 55 Casa, Residencial, Ocupado, melhor descrito na matrícula nº 241546, CRI DE CAMPO GRANDE_1º Ofício da 1ª Circunscrição. Rua Borborema, 1311, Lote 20, Quadra 132, Casa 01, 
Condomínio Residencial San Franco V, Jardim Noroeste, Campo Grande, MS, CEP: 79045-252 Lance mínimo: R$ 61.766,00. Lote: 56 Casa, Residencial, Desocupado, melhor descrito na matrícula nº 1206, RI DE CURUÇÁ/PA. Rua Raimundo 
Pinheiro, 252, Coera, Curuçá, PA, CEP: 68750-000 Lance mínimo: R$ 35.806,00. Lote: 57 Casa, Residencial, Ocupado, melhor descrito na matrícula nº 18749, CRI 1º Ofício de Paragominas PA. Rua Projetada da Morada dos Ventos, Casa 14, 
Bloco E, Condomínio Alto do Lago, Promissão, Paragominas, PA, CEP: 68625-014 Lance mínimo: R$ 58.780,00. Lote: 58 Casa, Residencial, Ocupado, melhor descrito na matrícula nº 6697, RI DE BENEVIDES/PR. Rodovia Augusto Meira Filho, 
Lote 155, Quadra 04, Loteamento Fazendinha III, Centro, Santa Bárbara do Pará, PA, CEP: 68798-000 Lance mínimo: R$ 56.693,00. Lote: 59 Casa, Residencial, Ocupado, melhor descrito na matrícula nº 2876, RI DE BENEVIDES/PR. Rua 
Projetada A, 2, Lote 02, Quadra 03, Pau D'arco, Santa Barbara do Pará, PA, CEP: 68798-000 Lance mínimo: R$ 44.758,00. Lote: 60 Casa, Residencial, Ocupado, melhor descrito na matrícula nº 8679, CRI BREJO DO CRUZ. Rua Projetada 08, 
Terreno 45, Manoel Forte Maia, Belém do Brejo do Cruz, PB, CEP: 58895-000 Lance mínimo: R$ 39.279,00. Lote: 61 Casa, Residencial, Ocupado, melhor descrito na matrícula nº 9419, CRI DE BREJO DO CRUZ/PB. Rua José Coriolano de 
Andrade, 44, Miguel Batista, Belém do Brejo do Cruz, PB, CEP: 58895-000 Lance mínimo: R$ 73.976,00. Lote: 62 Apartamento, Residencial, Ocupado, melhor descrito na matrícula nº 86869, RI de Campina Grande/PB. Rua Severino Rodrigues 
e Silva, 451, Apt. 001-A, Vila Green Residence, Três Irmãs, Campina Grande, PB, CEP: 58423-150 Lance mínimo: R$ 62.661,00. Lote: 63 Casa, Residencial, Ocupado, melhor descrito na matrícula nº 35804, RI de Alhandra/PB. Rua Projetada 
01, Lote 05, Quadra 94, Casa 35, Loteamento Cidade Das Crianças, Conde, PB, CEP: 58322-000 Lance mínimo: R$ 62.661,00. Lote: 64 Casa, Residencial, Ocupado, melhor descrito na matrícula nº 4902, CRI de São Bento PB. Rua Maria Josefa 
da Conceição, 330, Quadra 05, Lote 12,13 e 14, Loteamento Miguel Candido, São Bento, PB, CEP: 58865000 Lance mínimo: R$ 44.161,00. Lote: 65 Casa, Residencial, Ocupado, melhor descrito na matrícula nº 5441, CRI de São Bento PB. Rua 
Alicio Alexandre da Silva, 264, Quadra 07, Lote D, Loteamento Portal, São Bento, PB, CEP: 58865000 Lance mínimo: R$ 58.225,00. Lote: 66 Casa, Residencial, Ocupado, melhor descrito na matrícula nº 13167, CRI BREJO DA MADRE DE 
DEUS_Ofício Único. Rua dos Ingas, 89, Lote 28, Quadra J, Villa São Domingos, Brejo da Madre de Deus, PE, 55198970 Lance mínimo: R$ 39.433,00. Lote: 67 Casa, Residencial, Ocupado, melhor descrito na matrícula nº 3424, RI DE 
CARNAÍBA/PE. Rua Padre Cicero, s/n, Bela Vista, Carnaíba, PE, CEP: 56820-000 Lance mínimo: R$ 45.904,00 Lote: 68 Casa, Residencial, Ocupado, melhor descrito na matrícula nº 23127, CRI DE SERRA TALHADA - PE. Rua Projetada 04, s/n, 
Tancredo Neves, Serra Talhada, PE, CEP: 56903910 Lance mínimo: R$ 62.661,00. Lote: 69 Casa, Residencial, Ocupado, melhor descrito na matrícula nº 8899, RI DE ÁGUA BRANCA/PI. Rua Um, 40, Loteamento João Macedo, Compasa, Água 
Branca, PI, CEP: 64460-000 Lance mínimo: R$ 41.334,00. Lote: 70 Casa, Residencial, Ocupado, melhor descrito na matrícula nº 8759, RI DE ÁGUA BRANCA/PI. Rua Um, S/N, Lote 17, Quadra F1, Loteamento Serragem, Poeirão, Água Branca, 
PI, CEP: 64460-000 Lance mínimo: R$ 50.352,00. Lote: 71 Casa, Residencial, Ocupado, melhor descrito na matrícula nº 11309, RI DE ALTOS/PI. Rua São Lucas, 113, Maravilha, Altos, PI, CEP: 64290-000 Lance mínimo: R$ 46.448,00. Lote: 72 
Casa, Residencial, Ocupado, melhor descrito na matrícula nº 11290, RI DE ALTOS/PI. Rua Assis Vale, 41, Lote 17, Quadra M, Loteamento São Sebastião, Altos, PI, CEP: 64290-000 Lance mínimo: R$ 49.345,00. Lote: 73 Casa, Residencial, 
Ocupado, melhor descrito na matrícula nº 6624, RI DE ALTOS/PI. Rua Emídio Manoel, 394, Lote 17, Quadra U, São Sebastião, Altos, PI, CEP: 64290-000 Lance mínimo: R$ 46.996,00. Lote: 74 Casa, Residencial, Ocupado, melhor descrito na 
matrícula nº 10136, RI DE ALTOS/PI. Rua IV, 81, Lote 8, Quadra B, Residencial Primavera, São Sebastião, Altos, PI, CEP: 64290-000 Lance mínimo: R$ 43.639,00. Lote: 75 Casa, Residencial, Desocupado, melhor descrito na matrícula nº 18378, 
CRI DE PIRACURUCA_1º Ofício. Rua Deputado Ribeiro Magalhães, 2014, Baixa da Ema, Piracuruca, PI, CEP: 64240-000 Lance mínimo: R$ 32.077,00. Lote: 76 Casa, Residencial, Desocupado, melhor descrito na matrícula nº 18347, CRI DE 
PIRACURUCA_1º Ofício. Rua Deputado Ribeiro Magalhães, 1250, Baixa da Ema, Piracuruca, PI, CEP: 64240-000 Lance mínimo: R$ 36.552,00. Lote: 77 Casa, Residencial, Desocupado, melhor descrito na matrícula nº 18209, CRI DE 
PIRACURUCA_1º Ofício. Rua Prefeito José Lopes da Trindade, 1178, Baixa da Ema, Piracuruca, PI, CEP: 64240-000 Lance mínimo: R$ 64.021,00. Lote: 78 Casa, Residencial, Ocupado, melhor descrito na matrícula nº 18139, RI DE 
PIRACURUCA/PI. Rua Luiza Amélia, 2000, Colibri, Piracuruca, PI, CEP: 64240-000 Lance mínimo: R$ 46.996,00. Lote: 79 Casa, Residencial, Ocupado, melhor descrito na matrícula nº 21020, RI DE PIRACURUCA/PI. Rua Projetada, 31, 
Quarteirão 96, Esplanada, Piracuruca, PI, CEP: 64240-000 Lance mínimo: R$ 45.834,00. Lote: 80 Casa, Residencial, Ocupado, melhor descrito na matrícula nº 20814, CRI DE PIRACURUCA/PI. Rua Prefeito Luiz de Moraes Meseses, 1426, 
Quarteirão 13, Olho D'agua, Piracuruca, PI, CEP: 64240-000 Lance mínimo: R$ 46.996,00. Lote: 81 Casa, Residencial, Ocupado, melhor descrito na matrícula nº 17945, RI DE PIRACURUCA/PI. Rua Domingos Jorge Velho, 1040, Quarteirão 
288, Baixa da Ema, Piracuruca, PI, CEP: 64240-000 Lance mínimo: R$ 40.282,00. Lote: 82 Casa, Residencial, Ocupado, melhor descrito na matrícula nº 15528, RI DE PIRACURUCA/PI. Rua XXVIII, 141, Lote 15, Quadra 37, Loteamento nova 
Piracuruca, Esplanada, Piracuruca, PI, CEP: 64240-000 Lance mínimo: R$ 40.282,00. Lote: 83 Casa, Residencial, Ocupado, melhor descrito na matrícula nº 20994, RI DE PIRACURUCA/PI. Rua Agenor de Moraes Meneses, 929, Quarteirão 27, 
Fátima, Piracuruca, PI, CEP: 64240-000 Lance mínimo: R$ 47.667,00. Lote: 84 Casa, Residencial, Ocupado, melhor descrito na matrícula nº 21727, CRI DE PIRACURUCA/PI. Rua Projetada, 336, Quarteirão 23, Olho Dágua, Piracuruca, PI, CEP: 
64240-00 Lance mínimo: R$ 47.667,00. Lote: 85 Casa, Residencial, Ocupado, melhor descrito na matrícula nº 19778, RI DE PIRACURUCA/PI. Rua Santo Expedito, 1942, Quarteirão 97, Esplanada, Piracuruca, PI, CEP: 64240-000 Lance mínimo: 
R$ 47.667,00. Lote: 86 Casa, Residencial, Ocupado, melhor descrito na matrícula nº 21046, RI DE PIRACURUCA/PI. Rua Projetada, 65, Quadra 2, Quarteirão 46, Baixa da Ema, Piracuruca, PI, CEP: 64240-000 Lance mínimo: R$ 50.352,00. Lote: 
87 Casa, Residencial, Ocupado, melhor descrito na matrícula nº 17594, RI DE PIRACURUCA/PI. Rua Mal. Firmino Pires Ferreira, 231, Quarteirão 81, Aquidaban, Piracuruca, PI, CEP: 64240-000 Lance mínimo: R$ 44.646,00. Lote: 88 Casa, 
Residencial, Ocupado, melhor descrito na matrícula nº 20996, RI DE PIRACURUCA/PI. Rua Projetada A, 365, Quarteirão 96, Esplanada, Piracuruca, PI, CEP: 64240-000 Lance mínimo: R$ 49.345,00. Lote: 89 Casa, Residencial, Ocupado, melhor 
descrito na matrícula nº 19036, RI DE PIRACURUCA/PI. Rua Monsenhor Olavo Passos, 603, Quarteirão 257, De Fatima, Piracuruca, PI, CEP: 64240-000 Lance mínimo: R$ 41.625,00. Lote: 90 Casa, Residencial, Ocupado, melhor descrito na 
matrícula nº 4919, CRI DE SÃO PEDRO DO PIAUÍ_1º Ofício. Rua Paraíba, 378, Outro Lado, São Pedro do Piauí, PI, CEP: 64430-000 Lance mínimo: R$ 38.268,00. Lote: 91 Casa, Residencial, Ocupado, melhor descrito na matrícula nº 5014, CRI 
DE SÃO PEDRO DO PIAUÍ_1º Ofício. Rua Aurino Aquino do Nascimento, 2732, Alto da Cruz, São Pedro do Piauí, PI, CEP: 64430-000 Lance mínimo: R$ 43.566,00. Lote: 92 Casa, Residencial, Ocupado, melhor descrito na matrícula nº 5018, 
CRI DE SÃO PEDRO DO PIAUÍ_1º Ofício. Rua 13 de Maio, 930, Centro, São Pedro do Piauí, PI, CEP: 64430-000 Lance mínimo: R$ 50.755,00. Lote: 93 Descrição legal: Casa, Residencial, Ocupado, melhor descrito na matrícula nº 5020, CRI 
DE SÃO PEDRO DO PIAUÍ_1º Ofício. Rua Leônidas Melo, S/N, Alto da Cruz, São Pedro do Piauí, PI, CEP: 64430-000 Lance mínimo: R$ 45.317,00. Lote: 94 Casa, Residencial, Ocupado, melhor descrito na matrícula nº 5083, CRI DE SÃO PEDRO 
DO PIAUÍ_1º Ofício. Rua Aurino Aquino do Nascimento, 181, Loteamento Pousada dos Ventos, Alto da Cruz, São Pedro do Piauí, PI, CEP: 64430-000 Lance mínimo: R$ 36.254,00. Lote: 95 Casa, Residencial, Ocupado, melhor descrito na 
matrícula nº 4987, CRI DE SÃO PEDRO DO PIAUÍ_1º Ofício. Rua Quintino Bocaiuva, 91, Boa Nova, São Pedro do Piauí, PI, CEP: 64430-000 Lance mínimo: R$ 51.386,00. Lote: 96 Casa, Residencial, Ocupado, melhor descrito na matrícula nº 
4737, CRI DE SÃO PEDRO DO PIAUÍ_1º Ofício. Rua Projetada 6, 531, Lote 08, Quadra 04, Alto da Cruz, São Pedro do Piauí, PI, CEP: 64430-000 Lance mínimo: R$ 50.268,00. Lote: 97 Casa, Residencial, Ocupado, melhor descrito na matrícula 
nº 4722, CRI DE SÃO PEDRO DO PIAUÍ_1º Ofício. Rua Projetada 4, 183, Loteamento Pousada dos Ventos, Alto da Cruz, São Pedro do Piauí, PI, CEP: 64430-000 Lance mínimo: R$ 47.168,00. Lote: 98 Casa, Residencial, Ocupado, melhor 
descrito na matrícula nº 5015, CRI DE SÃO PEDRO DO PIAUÍ_1º Ofício. Rua Aurino Aquino do Nascimento, 2742, Alto da Cruz, São Pedro do Piauí, PI, CEP: 64430-000 Lance mínimo: R$ 45.653,00. Lote: 99 Casa, Residencial, Ocupado, 
melhor descrito na matrícula nº 5186, CRI DE SÃO PEDRO DO PIAUÍ_1º Ofício. Rua Projetada 3, Lote 11, Quadra 11, Alto da Cruz, São Pedro do Piauí, PI, CEP: 64430-000 Lance mínimo: R$ 44.982,00. Lote: 100 Casa, Residencial, Ocupado, 
melhor descrito na matrícula nº 4693, CRI DE SÃO PEDRO DO PIAUÍ_1º Ofício. Rua Projetada 03, 185, Loteamento Pousada dos Ventos, Alto da Cruz, São Pedro do Piauí, PI, CEP: 64430-000 Lance mínimo: R$ 33.568,00. Lote: 101 Casa, 
Residencial, Ocupado, melhor descrito na matrícula nº 4815, CRI DE SÃO PEDRO DO PIAUÍ_1º Ofício. Rua Luiza Soares, Lote 08, Quadra B, Alto da Cruz, São Pedro do Piauí, PI, CEP: 64430-000 Lance mínimo: R$ 41.625,00. Lote: 102 Casa, 
Residencial, Ocupado, melhor descrito na matrícula nº 5112, CRI DE SÃO PEDRO DO PIAUÍ_1º Ofício. Rua João Claro de Sousa, 498, Alto da Cruz, São Pedro do Piauí, PI, CEP: 64430-000 Lance mínimo: R$ 46.996,00. Lote: 103 Casa, 
Residencial, Ocupado, melhor descrito na matrícula nº 4805, CRI DE SÃO PEDRO DO PIAUÍ_1º Ofício. Rua Aurino Aquino do Nascimento, 2642, Lote 2, Quadra B, Alto da Cruz, São Pedro do Piauí, PI, CEP: 64430-000 Lance mínimo: R$ 
34.323,00. Lote: 104 Casa, Residencial, Ocupado, melhor descrito na matrícula nº 5108, CRI DE SÃO PEDRO DO PIAUÍ_1º Ofício. Rua João Claro de Sousa, 458, Alto da Cruz, São Pedro do Piauí, PI, CEP: 64430-000 Lance mínimo: R$ 
47.168,00. Lote: 105 Casa, Residencial, Ocupado, melhor descrito na matrícula nº 4874, CRI DE SÃO PEDRO DO PIAUÍ_1º Ofício. Rua Sem Nome (in loco Rua Projetada 16), 1388, Alto da Cruz, São Pedro do Piauí, PI, CEP: 64430-000 Lance 
mínimo: R$ 34.240,00. Lote: 106 Casa, Residencial, Ocupado, melhor descrito na matrícula nº 16776, CRI DE CEARÁ- MIRIM. Rua Miguel Paiva, 1263, Lote 0016, Quadra 1A, Guararapes, Ceará-mirim, RN, 59570000 Lance mínimo: R$ 
34.382,00. Os bens serão vendidos no estado em que se encontram. Edital completo, Condições de venda e pagamento e descrição detalhada dos lotes estão disponíveis no site www.satoleiloes.com.br. 

Edital de Alienação de Ativos na forma do artigo 140 da Lei 11.101/2005, respeitando a ordem 
preferencial dos incisos I, II, III e IV, bem como outras modalidades. EDITAL PARA CONVOCAÇÃO 
DE INTERESSADOS, expedido nos autos da Falência de Empresários, Sociedades Empresariais, 
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - Convolação de recuperação judicial em falência da 
empresa MPM Alimentos Ltda e Casa do Salgado Comércio de Alimentos Ltda - Processo nº 
1112822-18.2014.8.26.0100. O MM. Juiz de Direito da 2ª Vara de Falências e Recuperações Judi-
ciais do Foro Central Cível da Comarca de São Paulo-SP, Dr. MARCELO BARBOSA SACRAMONE, 
na forma da Lei, FAZ SABER a todos quantos o presente Edital virem ou dele tiverem conhecimento, 
que realizar-se-á a alienação dos bens abaixo descritos, nas seguintes modalidades, nas datas, 
locais, horários e sob as condições adiante descritas. O leilão será realizado por MEIO ELETRÔ-
NICO, através do Portal www.hastapublica.com.br. O 1º leilão terá início em 07 de maio de 
2021 e encerrar-se-á às 14:00 horas do dia 10 de maio de 2021. Caso os lances ofertados não 
atinjam o valor de avaliação dos bens, o leilão seguir-se-á sem interrupção, por no mínimo 
50% do valor de avaliação, até às 14:00 horas do dia 25 de maio de 2021 – 2º leilão. Caso os 
lances não atinjam 50% do valor de avaliação, o leilão seguir-se-á sem interrupção, por qual-
quer preço, até às 14:00 horas do dia 09 de junho de 2021 – 3º leilão. O leilão será conduzido 
pelo Leiloeiro Ofi cial Euclides Maraschi Junior - JUCESP 819. Do valor mínimo de venda dos bens 
– No primeiro pregão, o valor mínimo para a venda dos bens apregoados será de 100% do valor de 
avaliação. No segundo pregão, a alienação dar-se-á pelo maior valor ofertado, desde que não seja 
inferior a 50% do valor de avaliação, e no terceiro leilão a alienação dar-se-á por qualquer preço, 
casos em que  fi cará condicionado à aprovação do Magistrado, Ministério Público e Administrador 
Judicial. 1 – ALIENAÇÃO EM BLOCO DOS BENS – Artigo 140, III, Lei 11.101/2005 Bens: Os bens 
objeto desta alienação estão devidamente arrecadados e avaliados, depositados junto ao leiloeiro 
na Avenida Torello Dinucci, 580, Jardim dos Manacás, Araraquara-SP, conforme relação a seguir: 
1.1 Da descrição dos bens: Edital na íntegra, com descrição dos bens, disponível no site www.
hastapublica.com.br. Valor total da avaliação dos bens: R$ 34.240,00 (trinta e quatro mil e 
duzentos e quarenta reais). 2 - ALIENAÇÃO DOS BENS INDIVIDUALMENTE CONSIDERADOS 
– Artigo 140, IV, Lei 11.101/2005 Em caso de ausência de proponentes no item anterior, concomi-
tantemente ao procedimento público de venda dos ativos, na forma dos incisos I, II e III do artigo 
140 da Lei 11.101/2005, dar-se-á início ao leilão individualizados dos bens, nos termos do artigo 
140, IV da Lei 11.101/2005, nos termos a seguir descritos. 2.1 Dos bens – Bens descritos no item 
anterior, os quais serão disponibilizados no portal www.hastapublica.com.br, por meio do qual os 
interessados terão acesso às fotos e à descrição detalhada dos bens a serem apregoados. 2.2 Dos 
débitos – Os bens serão apregoados sem quaisquer ônus, não havendo sucessão do arrematante 
nas obrigações do devedor (“aquisição originária”), exceto se o arrematante for: * sócio da socieda-
de falida, ou sociedade controlada pelo falido; * parente, em linha reta ou colateral, até o 4º (quar-
to) grau, consanguíneo ou afi m, do falido ou de sócio da sociedade falida, ou * identifi cado como 
agente do falido com o objetivo de fraudar a sucessão (artigo 141, da Lei nº 11.101/2.005). 2.3 Da 
visitação - As visitas deverão ser agendadas via e-mail operacional@hastapublica.com.br. 2.4 Dos 
lances – Os lances poderão ser ofertados pela rede Internet, através do Portal www.hastapublica.
com.br, em igualdade de condições. 2.5 Da comissão do Leiloeiro Ofi cial - O arrematante deverá 
pagar ao Leiloeiro Ofi cial, a título de comissão, o valor correspondente a 5% (cinco por cento) do 
preço de arrematação dos bens. A comissão devida não está inclusa no valor do lance e não será 
devolvida ao arrematante em nenhuma hipótese, salvo se a arrematação for desfeita por determi-
nação judicial, por razões alheias à vontade do arrematante, deduzidas as despesas incorridas. 
2.6 Do pagamento - O arrematante deverá efetuar o pagamento do preço dos bens arrematados, 
deduzido o valor da caução ofertada, se for o caso, no prazo de até 24 (vinte e quatro) horas após 
o encerramento do leilão, através de guia de depósito judicial em favor do Juízo responsável, sob 
pena de se desfazer a arrematação. 2.7 Do pagamento da comissão - O pagamento da comissão 
do Leiloeiro Ofi cial deverá ser realizado em até 24 (vinte e quatro) horas a contar do encerramento 
do leilão, através de deposito junto ao Banco Itaú agência 0150 na conta corrente nº 26.800-1 em 
nome de HASTAPUBLICABR Promotora de Eventos Ltda. CNPJ nº 16.792.811/0001-02. 2.8 Das 
demais disposições - Caso o arrematante não efetue o pagamento dentro do prazo de 24 (vinte 
e quatro) horas da homologação do leilão, a arrematação será cancelada e o proponente pagará 
multa de 3% (três por cento) sobre o valor do lance, sendo que 2% (dois por cento) da multa será 
destinado à Massa Falida e 1% (um por cento) será destinado à Leiloeira em razão do serviço pres-
tado, podendo, ainda, o Juiz aprovar a venda do(s) bem(ns) para o segundo colocado, pelo último 
lance por ele ofertado (Art. 21 do Provimento 1625/2009). As demais condições obedecerão ao que 
dispõe a Lei nº 11.101/2.005 e, no que couber, o CPC, o Decreto nº 21.981/32, com as alterações 
introduzidas pelo Decreto nº 22.427/33, que regulamenta a profi ssão de Leiloeiro Ofi cial, o caput 
do artigo 335 do CP, as Normas de Serviços Judiciais da Corregedoria Geral de Justiça –  NSJCGJ 
e a Lei nº 14.112/2020. Todas as regras e condições do Leilão estão disponíveis no portal www.
hastapublica.com.br. A publicação deste edital supre eventual insucesso das notifi cações pessoais 
e dos respectivos patronos. Será o presente edital, por extrato, afi xado e publicado na forma da 
lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 25 de março de 2021. Marcelo 
Barbosa Sacramone - Juiz de Direito

EDITAL DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS

EDITAL DE PRAÇA - Processo nº 0031978-33.2016.8.26.0002 – Requeridos: ANA CECILIA 
SANCHEZ MARTINEZ (CPF/MF 299.132.438-40); RAQUEL MARTINEZ DAVID (CPF/MF 
157.623.048-17); RODRIGO SANCHEZ MARTINEZ (CPF/MF 157.623.078-32); Interessados: 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO (CNPJ/MF 46.395.000/0001-39); EDNIR BARDU-
CO FIGUEIREDO (CPF/MF 112.328.248-01); ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO (CPF/

MF 106.450.518-02); SÃO JOAQUIM ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO LTDA. (CNPJ/MF 59.104.984/0001-
01); BANCO BRADESCO S/A (CNPJ/MF 60.746.948/0001-12); ANA MARIA DE OLIVEIRA FLORINDO (CPF/
MF 318.414.248-54); JOSÉ ALEXANDRE DA SILVA; EDUARDO ALVARENGA; DINAH CALIL AUDE (CPF/MF 
297.443.938-15); PROCESSOS QUE PENHORARAM NO ROSTO DOS AUTOS: EM FAVOR DE DINAH CALIL 
AUDE – PROC. 0040343-81.2013.8.26.0002 – 5VC DO FORO REGIONAL DE SANTO AMARO DA COMARCA DE 
SÃO PAULO/SP; EM FAVOR DE SÃO JOAQUIM ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO LTDA. – PROC. 0047732-
20.2013.8.26.0002 – 4VC DO FORO REGIONAL DE SANTO AMARO DA COMARCA DE SÃO PAULO/SP; EM FA-
VOR DE EDNIR BARDUCO FIGUEIREDO – PROC. 1001289-33.2019.5.02.0703 – 3VT DE SÃO PAULO; EM FAVOR 
DE JOSÉ ALEXANDRE DA SILVA – PROC. 0001130-20.2010.5.02.0058 – 58VT DE SÃO PAULO; EM FAVOR DE 
EDUARDO ALVARENGA – PROC. 0002183-56.2014.5.02.0006 – 6VT DE SÃO PAULO; EM FAVOR DO EXEQUEN-
TE – PROC. 0001962-62.2017.8.26.0002 – 3VC DO FORO REGIONAL DE SANTO AMARO DA COMARCA DE SÃO 
PAULO/SP; E EM FAVOR DE ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO – PROC. 0003555-24.2020.8.26.0002 – 4VC 
DO FORO REGIONAL DE SANTO AMARO DA COMARCA DE SÃO PAULO/SP – Requerente: CONDOMÍNIO EDÍFI-
CIO SAINT GERMAIN. A PRAÇA ÚNICA que ocorrerá a partir de 28 de Abril de 2021 às 15h30min e se encerrará em 
28 de Julho de 2021, às 15h30min. O valor mínimo para venda corresponderá a 50% (cinquenta por cento) do valor 
da avaliação judicial atualizada. BEM: 01 (um) Apartamento DUPLEX composto pelo Apartamento nº 101, localizado 
no 10º andar do “Edifício Saint Germain”, situado à Rua Dr. José Carlos de Toledo Piza, nº 245, no bairro Parque do 
Morumbi, 29º Subdistrito - Santo Amaro, com a área privativa de 278,060m², e pelo Apartamento nº 111, com a área 
privativa de 278,060m², possuindo ao todo 10 (dez) vagas de garagem e 02 (dois) depósitos, objeto das matrículas 
nºs 276.482 e 276.483 do 11º Cartório de Registro de Imóveis de São Paulo/SP. Para consultar o edital na ínte-
gra e outras informações, acesse www.webleiloes.com.br. 

www.webleiloes.com.br

EDITAL DE LEILÃO, para INTIMAÇÃO e conhecimento de todos os interessados, na venda do bem imóvel abaixo descri-
to, pertencentes à RECUPERAÇÃO JUDICIAL DE VIAÇÃO ITAPEMIRIM S/A, inscrita no CNPJ nº 27.175.975/0001-07, 
TRANSPORTADORA ITAPEMIRIM S/A, inscrita no CNPJ nº 33.271.511/0001-05, ITA ITAPEMIRIM TRANSPORTES 
S/A, inscrita no CNPJ nº 34.537.845/0001-32, IMOBILIÁRIA BIANCA LTDA., inscrita no CNPJ nº 31.814.965/0001-41, 
COLA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA., inscrita no CNPJ nº 31.719.032/0001-75, FLECHA S/A TURISMO CO-
MÉRCIO E INDÚSTRIA, inscrita no CNPJ nº 27.075.753/0001-12, e VIAÇÃO CAIÇARA LTDA., inscrita no CNPJ sob o 
nº 11.047.649/0001-84, Administrador Judicial nomeado EXAME AUDITORES INDEPENDENTES, CREDORES E MI-
NISTÉRIO PÚBLICO. Processo nº 0060326-87.2018.8.26.0100 e incidente para leilões nº 0032679-49.2020.8.26.0100.
IMÓVEIS OBJETO DAS MÁTRICULAS: 

RELATÓRIOS DE DATAS - 4º LEILÃO IMÓVEIS ITAPEMIRIM

LEILÃO IDENTIFICAÇÃO LOCALIZAÇÃO MATRÍCULAS

1 APTO RESIDENCIAL - 1 GUARULHOS/ SP 88.255 - 88.256 - 88.257 - 88.258 - 88.259 - 88.260

2 APTO RESIDENCIAL - 2 GUARULHOS/ SP 88.261 - 88.262 - 88.263 - 88.264 - 88.265 - 88.266

3 GUARAPARI ESPÍRITO SANTO 3.910 - 65.765 - 65.766 - 65.767 - 65.768 - 65.769 - 
65.771 - 65.772 - 5.072 - 26.412

3 GRÁFICA ESPÍRITO SANTO 3.527

4 APTO COPACABANA RIO DE JANEIRO 94.620

5 APTO RESIDENCIAL SALVADOR/ BA 55.316

6 IMÓVEL COMERCIAL SERRA/ ES 6.882

7 CASA RESIDENCIAL PATOS/ PB 17.268

8 SALA - 1 VITÓRIA/ ES 7.903

8 SALA - 2 VITÓRIA/ ES 7.904

8 SALA - 3 VITÓRIA/ ES 7.905

8 SALA - 4 VITÓRIA/ ES 7.906

9 GARAGEM - 1 CACHOEIRO/ ES 30.374

9 GARAGEM - 2 CACHOEIRO/ ES 30.376

10 APTO CINCO DE JULHO RIO DE JANEIRO 8.249

11 APTO BONSUCESSO RIO DE JANEIRO 80.321

12 PARQUE RODOVIARIO ESPÍRITO SANTO 21 MÁTRICULAS

ONDE CONSTA: “ PAGAMENTO E RECIBO DE ARREMATAÇÃO: O pagamento deverá ser efetuado à vista. O preço 
do bem arrematado deverá ser depositado em juízo, através de guia judicial do Banco do Brasil, no prazo de 24 horas 
da arrematação. Decorrido o prazo sem que o arrematante tenha realizado o depósito, tal informação será encaminhada 
ao MM. Juízo competente para a aplicação das medidas legais cabíveis. Caso não haja licitantes, o recebimento de 
propostas condicionais será levado para apreciação do MM. Juízo. Obs.: O não pagamento da arrematação acarretará 
ao pagamento de 10% (dez por cento) de multa sob o valor do lance, além do pagamento integral da comissão 
da leiloeira”.
LEIA -SE:  PAGAMENTO E RECIBO DE ARREMATAÇÃO: O pagamento deverá ser efetuado à vista. O preço do bem 
arrematado deverá ser depositado na conta Escrow, de titularidade da Recuperanda, cujos dados são: Banco 273, 
Agência 1040, conta corrente 7501-9, Razão Social Viação Itapemirim S/A Em Recuperação Judicial e CNPJ sob nº 
27.175.975/0001-07, no prazo de 24 horas da arrematação. Decorrido o prazo sem que o arrematante tenha realizado o 
depósito, tal informação será encaminhada ao MM. Juízo competente para a aplicação das medidas legais cabíveis. Caso 
não haja licitantes, o recebimento de propostas condicionais será levado para apreciação do MM. Juízo. Obs.: O não 
pagamento da arrematação acarretará ao pagamento de 20% (vinte por cento) de multa sob o valor do lance, além 
do pagamento integral da comissão da leiloeira.

DR. JOAO DE OLIVEIRA RODRIGUES FILHO 
Juiz de Direito

 

Mais Informações: (11) 3237-0069
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ERRATA DE EDITAIS DE LEILÕES 
1ª VARA DE FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS DE SÃO PAULO/SP

LEILÃO ONLINE DE

MOTOR DE 
POPA

27/04/2021 . 10H (16) 4042-2550

RIBEIRÃO PRETO-SP: Rod. Abrão Assed, KM 50 (Sentido Serrana) 
- Recreio Anhanguera - Ribeirão Preto - CEP 14097-500

*Veículos retomados de financiamento www.winleiloes.com.br

Venda no estado em que se encontram,
demais condições no catalogo do leilão.

Luiz Eduardo Gomes . JUCESP Nº 969

MOTOR DE POPA 2019/2019 - Chassi: 65DS1127374

LEILÃO ONLINE DE

SUCATAS 27/04/2021 . 10H (16) 4042-2550

RIBEIRÃO PRETO-SP: Rod. Abrão Assed, KM 50 (Sentido Serrana) 
- Recreio Anhanguera - Ribeirão Preto - CEP 14097-500

*Veículos retomados de financiamento www.winleiloes.com.br

Venda no estado em que se encontram,
demais condições no catalogo do leilão.

Luiz Eduardo Gomes . JUCESP Nº 969

• COBALT 1.4 LT 2018/2019 • LOGUS CL 1993/1993 • ONIX 1.0MT LT 2019/2019 • BIZ 125 ES 2006/2007 • MAREA SX 
2005/2006 • GOL TL MB S 2014/2015 • VOYAGE 1.6L AF5 2020/2021 • VERSAILLES 1.8 I GL 1995/1995 • ONIX 1.0MT LT 
2019/2019 • LOGAN EXPR 10 2019/2020 • FIAT TIPO 1.6IE 1994/1994 • NOVO VOYAGE TL MBV 2018/2018 • UNO 
ATTRACTIVE 1.0 2018/2019 • SIENA 1.4 TETRAFUEL 2009/2010 • I30 2.0 2011/2012 • C3 EXCL 14 FLEX 2010/2011 • FIESTA 
1.6 FLEX 2011/2012 • PRISMA 10MT JOYE 2018/2019 • ARGO DRIVE 1.0 2019/2020 • SANDERO EXP16SCE 2017/2018 • 
RENEGADE LNGTD AT 2019/2019 • ZAFIRA ELEGANCE 2.0 FLEXPOWER 4P 2004/2005 • SANDERO EXPR 10 2017/2018 • 
ONIX PLUS JOY 2019/2020 • ONIX 10MT JOYE 2018/2019 • FIORINO HD WK E 2017/2017 • DUSTER 16 D CVT 2019/2020 

LEILÃO ONLINE DE LEVES

E PESADOS 28/04/2021 . 10H (16) 4042-2550

RIBEIRÃO PRETO-SP: Rod. Abrão Assed, KM 50 (Sentido Serrana) 
- Recreio Anhanguera - Ribeirão Preto - CEP 14097-500

*Veículos retomados de financiamento www.winleiloes.com.br

Venda no estado em que se encontram,
demais condições no catalogo do leilão.

Luiz Eduardo Gomes . JUCESP Nº 969

• SIENA ATTRACT 1.0 2017/2018 • MPOLO TORINO U 2009/2009 • MOBI DRIVE 2018/2019 • FIESTA 1.6 FLEX 2010/2010 • 
CHERY/QQ 1.0 LOOK 2017/2018 • CORSA HATCH PREMIUM 2009/2010 • GRAND LIVINA 18SL 2011/2012 • C4 
PALLAS20EXA 2008/2008 • ZAFIRA EXPRESSION 2009/2010 • MPOLO PARADISO LDR 2007/2008 • COMPASS 
LONGITUDE F 2019/2020 

*Os horários aqui considerados são sempre os horários de Brasília/DF.  EDITAL DE LEILÃO, para INTIMAÇÃO e conhe-
cimento de todos os interessados, dos CREDORES, MINISTÉRIO PÚBLICO e FAZENDAS PUBLICAS, da venda, por 
leilão, do bem imóvel abaixo descrito, pertencente à MASSA FALIDA DE MASTER ADMINISTRAÇÃO DE PLANOS DE 
SAÚDE LTDA., representada pela Sra. Administradora Judicial nomeada DRA. MARINA RAMOS, Processo nº 0029316-
98.2013.8.26.0100. O DR. MARCELO BARBOSA SACRAMONE, MM. Juiz de Direito da 2ª Vara de Falências e Recupe-
rações Judiciais de São Paulo/SP, na forma da lei, FAZ SABER, aos que o presente Edital de 1º, 2º e 3º Leilão dos bens, 
virem ou dele conhecimento tiverem e interessar possa, que por este Juízo processam-se os autos da FALÊNCIA DE 
MASTER ADMINISTRAÇÃO DE PLANOS DE SAÚDE LTDA., com fulcro na Lei nº 14.112/2020 e Prov. CSM 1625/2009 
do TJSP e que foi designada a venda do imóvel descrito abaixo, de acordo com as regras expostas a seguir: DO LEILÃO 
O leilão será realizado através do site TM LEILÕES (www.tmleiloes.com.br), portal de leilões, com escritório situado à 
Praça Dom José Gaspar, nº 134, conjunto 142 – São Paulo/SP, e-mail: thais@tmleiloes.com.br, que levará a público leilão 
do bem imóvel abaixo descrito, na modalidade on-line com PRAÇA ÚNICA no dia 21/05/2021 às 14:00 horas, encerran-
do-se no dia 08/06/2021 às 14:00 horas, onde serão aceitos lances com qualquer valor. CONDUÇÃO DO LEILÃO: O 
leilão será conduzido pela leiloeira Thais Silva Moreira de Sousa, devidamente matriculada na JUCESP sob nº 1.050, 
e-mail: thais@tmleiloes.com.br. DESCRIÇÃO DO BEM: LOTE ÚNICO - Matrícula nº 5.526 do 14º Cartório de Registros 
de Imóveis de São Paulo: UM PRÉDIO E RESPECTIVO TERRENO na quadra compreendida pelas Avenidas Indianópo-
lis, Irerê e Alameda Sorimans,e Quinimuras, medindo 12,00ms de frente para a Avenida Indianópolis, por 30,00ms de 
ambos os lados da frente aos Fundos onde tem a mesma medida da frente, encerrando a área de 360,00ms2 distante 
38,00ms do ângulo do cruzamento da lameda dos Quinimuras, confrontando atualmente pelo lado direito com o prédio 
n°2.518 da Avenida Indianópolis, de propriedade de Antonio Fernandes Coelho Nunes, pelo lado esquerdo com terreno de 
propriedade de Jamil Saleh Elkadri se pelos fundos com os fundos do prédio n°323 da Al.dos Quinimuras, de propriedade 
de Roberto Luiz Palma, e anteriormente confrontando de ambos os lados e nos fundos com Antoine Skaf, e s/mr. Clotilde 
Habeyche Staf e outros. CONTRIBUINTE. 047.070.0007 REGISTRO ANTERIOR: 77.015 deste Registro, PROPRIETÁ-
RIOS: SYGMUND KRYM, que também é conhecido por SYMUND KRYM (RG.1.633,281) e o /mr. MARIA KRYM 
(RG.1.649.285) brasileiros, proprietários, casados pelo regime da comunhão de bens, res. a doms. n/ Capital (Cic.
ns.024,.900.808-383.162.858-respectivamente). R, 1/5.526, em 12 de julho de 1.976. Título - Venda e compra. Por escri-
tura de 27 de maio de 1.976, de notas do 7º Escrivão d/ Capital, (livro 2.986 Fls.34), os proprietários transmitiram por 
venda feita a WASFI MUSSA TANNOUS HONNA, médico brasileiro (RG.6.515.156) a s/mr.SOUAD CHEDID TANNOUS, 
libanesa do lar (RG.4.875.966) casados pelo regime da comunhão de bens, res. adoms. n/ Capital, à Rua, Alfredo El-
lis-249, apartamento 112(Cic., em conjunto 004.128.641), pelo velar de CR$2.300.000,00 (dois milhões e trezentos mil 
cruzeiros) o imóvel da presente matrícula. Av.2/5,526, em 03 de dezembro de 2.003. Conforme se verifica do ofício n° 
3285/2003/GGDOP/DIOPE/ANS/MS de 02 de setembro de 2003, expedido pela ANS - AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE 
SUPLEMENTAR, encaminhado pelo oficio n° 2658/2003/CP — 860, expedido pelo Juízo de Direito da 1° Vara de Regis-
tros Públicos, desta Capital, extraído dos autos n°000.03.131866-5 — Pedido de Providências determinadas pela Corre-
gedoria Geral da Justiça, foi decretada a indisponibilidade do imóvel desta matrícula, de propriedade de WASFI MUSSA 
TANNOUS HANNA e sua mulher SOUAD CHEDID TANNOUS. Av.3/5,526, em 14 de dezembro de 2.006. À vista do ofício 
n° 3586/2006/DIR.ADJ/DIOPE/ANS de 21 de novembro de 2006, expedido pela ANS - AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE 
SUPLEMENTAR, faço constar o cancelamento da indisponibilidade a que se refere a Av.2. Av.4/5.526, em 23 de marco de 
2.009. À vista do ofício MLE n° 027/2009 de 09 de margo de 2009 e do cadastro da Secretaria da Receita Federal, fago 
constar que o número do controle do CPF de WASFI MUSSA TANNOUS HANNA, é 004.128.641-34. Av.5/5.526, em 23 
de março de 2.009. À vista do mesmo ofício e do cadastro da Secretaria da Receita Federal, faço constar que faço constar 
que SOUAD CHEDID TANNOUS é portadora do CPF n° 125. 545.448-24. Av.6/5.526, em 23 de março de 2.009. À vista 
do ofício MLE n° 027/2009 de 09 de março de 2009, expedido pelo liquidante Eigi Higuchi, nomeado conforme portaria n° 
2.924 e nos termos da Resolução Operacional n°593 ambas de 10 de fevereiro de 2009, da AGÊNCIA NACIONAL DE 
SAÚDE SUPLEMENTAR — ANS, referente ao processo administrativo n° 33902.070997/2001-40, da Liquidação Extraju-
dicial da MASTER ADMINISTRAÇÃO DE PLANOS DE SAÚDE LTDA, CNPJ n° 00,622.220/0001-57, com sede nesta 
Capital, na Rua Bela Cintra n° 986, 5° andar, Jardim Paulista, faço constar que os bens de propriedade dos administrado-
res WASFI MUSSA TANNOUS HANNA, médico, RG n° 6.515.156-SSP/SP, CPF n°004.128.641-34, e sua mulher SOUAD 
CHEDID TANNOUS ou SOUAD CHEDI TANNOUS HANNA, empresária, RG n° 4.875.966-SSP/SP, CPF n° 125.545.448-
24 brasileiros, casados no regime da comunhão de bens antes da Lei n° 6.515/77, residentes domiciliados nesta Capital, 
na Avenida Jandira n° 610, 13° andar, apt° 131, Moema, inclusive, os imóveis desta, e das matrículas n°s 92.244, 92.245, 
144.947, 148.548, 153.933, 153.934 Tr. 129.314tornaram-se indisponíveis. R.7/5.526, em 13 de novembro de 2.015. TÍ-
TULO:- CONFERÊNCIA DE BENS. Por instrumento particular de 15 de dezembro de 2006, registrado na Junta Comercial 
do Estado de São Paulo sob n° 31.036/07-7, em 24 de janeiro de 2.007 (5° alteração), e ofício n° 2054/2015-SVL, de 15 
de outubro de 2015, expedido pelo Juízo de Direito da 2° Vara de Falências e Recuperações Judiciais do Foro Central 
desta Capital, extraída dos autos n°0029316-98.2013.8.26.0100 - Falência, WASFI MUSSA TANNOUS HANNA, médico, 
RG n° 6.515.156-SSP/SP, CPF n° 004.128.641-34 e sua mulher SOUAD CHEDID TANNOUS, empresária, RG n° 
4.875.966-SSP/SP, CPF n° 125.545.448-24, brasileiros, casados no regime da comunhão de bens antes da Lei n° 
6.515/77, domiciliados nesta Capital, residentes na Avenida Jandira n° 610, 13° andar, apt°131, Moema, transmitiram à 
MASTER ADMINISTRACAO DE PLANOS DE SAÚDE LTDA, CNPJ n° 00.622.220/0001-57, com sede nesta Capital, na 
Avenida Ibirapuera n° 2, 033, 8° andar, conjunto 82, Indianapolis, o imóvel desta matrícula, pelo valor de R$468. 927,00 
(quatrocentos e sessenta e oito mil, novecentos e vinte e vinte sete reais). Sendo o imóvel lançado pelo Contribuinte n° 
047.070,0007-1. VALOR TOTAL DE AVALIAÇÃO: R$ 5.030.000,00 (cinco milhões e trinta mil reais). LOCALIZAÇÃO DO 
BEM: Av. Indianópolis no 2.508 – Indianópolis – São Paulo – SP. O imóvel será vendido “AD CORPUS” no estado de 
conservação em que se encontra, sem garantia, constituindo ônus do interessado verificar suas condições antes 
das datas designadas para alienação judicial. LANCES ON-LINE: O leilão em questão terá início no dia 21/05/2021 às 
14:00 horas, e se encerrará no dia 08/06/2021 às 14:00. Serão captados lances on-line através do site: www.tmleiloes.
com.br. Os interessados deverão estar cadastrados e habilitados na plataforma digital mencionada com pelo menos 1 
(uma) hora de antecedência ao início do 1º leilão. Qualquer forma de proposta/lance apresentado será conduzido para 
apreciação do MM. Juiz. DA PUBLICAÇÃO DO EDITAL: O edital será publicado na rede mundial de computadores, no 
sitio da leiloeira www.tmleiloes.com.br em conformidade com o disposto no artigo 887, § 2º, do Código de Processo Civil, 
inclusive as fotos e descrições detalhadas do bem. DO INCREMENTO: O incremento somente poderá ser alterado pela 
Leiloeira. Qualquer usuário que de alguma maneira altere os valores do incremento, ou utilize as ferramentas do site para 
tumultuar o pregão, terá o seu cadastro bloqueado, além de ficar impedido de participar de outros leilões. DA DESISTÊN-
CIA: Em caso de não pagamento ou desistência da arrematação, o bem passará automaticamente ao 2º participante do 
leilão, tal qual somente terá a arrematação garantida após a realização do pagamento. DA VISITAÇÃO: Constitui ônus 
dos interessados examinar os bens a serem apregoados. As visitas, só serão autorizadas mediante cadastro prévio no 
site: www.tmleiloes.com.br. Após a realização do cadastro, deverão ser agendadas através do e-mail: contato@tmleiloes.
com.br, ou pelo telefone (11) 3237-0069. As visitas somente serão autorizadas até 2 (dois) dias antes da data de abertura 
do leilão. OBSERVAÇÃO: Salienta-se que o imóvel, no momento, encontra-se ocupado. No entanto, há processo e a 
respectiva ordem de Reintegração de Posse contra os ocupantes, em face da ação promovida pela MASSA FALIDA DE 
MASTER ADMINISTRAÇÃO DE PLANOS DE SAÚDE LTDA., sob nº 0011743-52.2010.8.26.0003, em trâmite perante a 
5ª Vara Cível do Foro Regional de Jabaquara – São Paulo. Já houve o julgamento, inclusive dos competentes recursos, 
com posicionamento final integralmente favorável para Massa Falida, tendo ocorrido o respetivo trânsito em julgado. Por 
oportuno, segue trecho do Acórdão proferido “...De igual maneira, os efeitos jurídico-processuais da reintegração da auto-
ra na posse no imóvel, decretada nesta demanda, não se limitam ao esbulho efetuado pelo réu, mas atingem eventuais 
novos ocupantes, que não possuam justo título para a posse em face da autora”. DOS DÉBITOS: Os bens serão vendidos 
livres e desembaraçados de qualquer ônus e não haverá sucessão do arrematante nas obrigações do devedor – (“aquisi-
ção originária”), inclusive as de natureza tributária e trabalhista, de acordo com art. 141, da Lei 14.112/2020, exceto se o 
arrematante for: (i) sócio da sociedade falida, ou sociedade controlada pelo falido; (ii) parente, em linha reta ou colateral, 
até o 4º grau, consanguíneo ou afim, do falido ou de sócio da sociedade falida; ou, (iii) identificado como agente do falido 
com objetivo de fraudar a sucessão. Todas as providências e despesas relativas à transferência e vistoria do imóvel 
são de responsabilidade do arrematante. PAGAMENTO E RECIBO DE ARREMATAÇÃO: O pagamento deverá ser 
efetuado à vista. Caso não haja licitantes, o recebimento de propostas condicionais será levado para apreciação do MM. 
Juízo. O preço do bem arrematado deverá ser depositado através de guia de depósito judicial do Banco do Brasil, em favor 
do juízo da causa, no prazo de 24 horas da arrematação. Decorrido o prazo sem que o arrematante tenha realizado o 
depósito, tal informação será encaminhada ao MM. Juízo competente para a aplicação das medidas legais cabíveis. Obs.: 
O não pagamento da arrematação acarretará ao pagamento de 10% (dez por cento) de multa sob o valor do lanço, 
além do pagamento integral da comissão da leiloeira. COMISSÃO: A comissão devida a leiloeira será de 5% (cinco 
por cento) sobre o valor da arrematação, comissão esta não incluída no valor do lance vencedor, deverá ser paga direta-
mente a leiloeira (artigo 17 do Provimento CSM n. 1625/2009), que será paga pelo arrematante, e não será devolvida em 
nenhuma hipótese, salvo se a arrematação for desfeita por determinação judicial ou por razões alheias à vontade do arre-
matante, e deduzidas as despesas incorridas. DÚVIDAS E ESCLARECIMENTOS: Pessoalmente, junto ao Ofício onde 
tramita a ação ou através do Tel.: (11) 3237-0069, e-mail: contato@tmleiloes.com.br, ou ainda no endereço da leiloeira 
situada na Praça Dom José Gaspar, nº 134, 14º andar – São Paulo/SP. Ficam todos os CREDORES, MINISTÉRIO PÚ-
BLICO, FAZENDAS PUBLICAS, ADMINISTRADOR JUDICIAL, FALIDO E DEMAIS INTERESSADOS, INTIMADOS, das 
designações supra através do presente edital. Não constam nos autos recursos ou causas pendentes de julgamento. Por 
devidos efeitos legais, é expedido o presente edital, que será publicado pela Imprensa Oficial do Estado e afixado por 
extrato, no lugar de costume, na forma da lei. DR. MARCELO BARBOSA SACRAMONE - Juiz de Direito

 

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

2ª VARA DE FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS DE SÃO PAULO

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 COOPERATIVA DE CRÉDITO COOPLIVRE – SICOOB COOPLIVRE – CNPJ nº 
49.389.307/0001-15, venderá em 1º e 2º Público Leilão Extrajudicial – art.26, 27 e § da Lei Fed. 
Nº 9.514/97 e suas alterações, o IMÓVEL: UM SÍTIO, DENOMINADO “BELA VISTA”, LOCALIZADO 
NO BAIRRO DOS CARNEIROS, MUNICÍPIO DE MOMBUCA, DESTA COMARCA DE CAPIVARI, COM 
A ÁREA DE TRÊS ALQUEIRES E MEIO, MAIS OU MENOS, OU 8,47 HA, COM 2 CASAS DE MORADA; 
IMÓVEL ESTE CADASTRADO NO INCRA SOB Nº 630047001333, COM A ÁREA DE 8,4 HA, 
MÓDULO 22,5 HA, Nº DE MODULOS/0,32 E FRAÇÃO MÍNIMA DE PARCELAMENTO 8,4HA, NIRF 
0.267.388-6; CCIR 05985108160; CAR 35309040062313. Matrícula 3834; R-22/M.3.834 – 
Oficial de Registro de Imóveis, Títulos e Documentos e Civil de Pessoas Jurídicas da Comarca 
de Capivari/SP. 1º LEILÃO 03/05/2021 às 14h30 - VALOR: R$ 1.200.000,00. 2º LEILÃO 
06/05/2021 às 14h30 - VALOR: R$ 897.165,83. 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 19/04/2021. Os devedores fiduciantes JOSE RICARDO CARDOSO RIGHI CPF 
034.973.758-45 E ROSELI APARECIDA PRETE FERREIRA RIGHI CPF: 005.586.008-75 – 
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.

w
EDITAL DE LEILÃO

GODOI E GODOI EMPREENDIMENTOS LTDA, pessoa jurídica inscrita no CNPJ/MF sob 
o nº 20.347.111/0001-86, com sede na Rodovia Raposo Tavares, Km 22,14 sala 05, 
conjunto 313-E, Granja Viana - CEP: 06709-015, Cotia/SP, faz saber que, na qualidade de 
credora fiduciária, nos termos do Instrumento Particular com Força de Escritura Publica, 
firmado em 27 de maio de 2017; onde figura como DEVEDOR FIDUCIANTE: HENRIQUE 
RODRIGUES PINTO, brasileiro, divorciado, consultor de vendas, RG nº 45320782-0-SSP/
SP, CPF nº 385.926.948-84, residente e domiciliado na Rua Luisa Crapsi, n° 100, apto 11, 
Vila Albano, São Paulo/SP, promoverá a venda do imóvel adiante descrito, em Leilão 
Extrajudicial On-Line e Presencial, nos termos da Lei nº 9.514/97, mediante 1º leilão a ser 
realizado em 30 de abril de 2021 às 13:30h, na Av. Eng. Luís Carlos Berrini, 105, 4º and., 
São Paulo/SP, informações: (11) 4950-9602 ou www.superbid.net e, se necessário, 
em 2º leilão a ser realizado em 07 de maio de 2021 às 13:30h no mesmo endereço. 
UM TERRENO URBANO, designado Lote nº 10 da quadra “E” de formato retangular, 
situado no loteamento denominado “TERRA NOBRE 2”, localizado no bairro do Furquim, 
Km. 37.600 da Rodovia Raposo Tavares, neste Município e Comarca de Cotia, Estado de 
São Paulo, assim descrito: mede 5,00 metros de frente para a Rua 2 (dois); igual largura 
nos fundos; por 25,00 metros da frente aos fundos de ambos os lados; encerrado assim 
uma área supercial de 125,00 metros quadrados; confrontando do lado direito visto da rua 
com o lote n° 11; do lado esquerdo com o lote ° 09 e pelos fundos com a área institucional 
5. Matrícula nº 124.691, do Oficial de Registro de Imóveis de Cotia/SP. Cadastrado na 
Municipalidade de Cotia sob o contribuinte nº 23154.14.38.0001.00.000. O imóvel será 
vendido em caráter ad corpus e no estado em que se encontra. O Pagamento do valor 
arrematado deverá ser efetuado em 1 dia útil após o leilão. Valores: 1º Leilão de 
R$ 99.625,31 (noventa e nove mil, seiscentos e vinte e cinco reais e trinta e um 
centavos) e 2º Leilão R$ 109.625,23 (cento e nove mil, seiscentos e vinte e cinco reais 
e vinte e tres centavos). Em havendo arrematação, todas as despesas, encargos e 
tributos para regularização e transferência do imóvel serão de responsabilidade do 
arrematante, além da comissão do leiloeiro oficial, no importe de 5% (cinco por cento) 
sobre o valor da arrematação, a qual não está incluída no valor do lance. Os interessados 
poderão participar do leilão pela internet ou fisicamente, no endereço declinado acima, 
em igualdade de condições. Tel.: (11) 4950-9602, e-mail imoveis@superbid.net. E para 
que chegue ao conhecimento de todos, e não possam alegar desconhecimento do feito é 
publicado o presente edital de Leilão. Leiloeiro Oficial ALEXANDRE TRAVASSOS - 
JUCESP nº 951.
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