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Taboão da Serra 
já imunizou 
mais de 36 mil 

ABC apura 
irregularidades 
em vacinação

A cidade de Taboão da Serra, na 
Grande São Paulo, aplicou 56.421 
doses de vacina contra Covid-19. 
De acordo com a prefeitura, re-
ceberam a 1ª dose do imunizante 
36.155 pessoas e a 2ª dose, 20.421. 
Os dados foram atualizados na 
sexta-feira (30).              ESTADO/A3

As prefeituras de Santo André e São 
Caetano do Sul estão investigando 
possíveis irregularidades na vaci-
nação de 80 pro� ssionais do setor 
administrativo da Faculdade de Me-
dicina do ABC. Somente funcioná-
rios do setor laboratorial deveriam 
ter sido vacinados.           ESTADO/A3

Mulher ateia fogo no 
carro do 
ex-namorado    ESTADO/A3

Pinacoteca inicia tour 
on-line por obras da 
dupla em 360º  SERVIÇOS/A2

POR DÍVIDA DE R$ 800OSGEMEOS

IR: a 27 dias do � m 
do prazo, 53% não 
enviaram declaração

 AAté último balanço, 17.217.336 contribuintes enviaram a 
declaração, 52,8% do previsto; prazo termina no dia 31 de maio

Faltando 28 dias para o � m do 
prazo, quase metade dos contri-
buintes ainda não acertou as con-
tas com o Leão. Até o momento, 
17.217.336 contribuintes envia-

ram a declaração do IRPF (Impos-
to de Renda Pessoa Física), 52,8% 
do previsto para este ano. O ba-
lanço foi divulgado pela Recei-
ta Federal, com dados apurados 

até as 11h desta segunda-feira. 
Neste ano, a Receita espera re-
ceber até 32.619.749 declarações. 
No ano passado, foram enviadas 
31.980.146 declarações.  BRASIL/A5

 ROVENA ROSA/AGÊNCIA BRASIL Prefeito Bruno Covas 
é intubado em UTI
O prefeito Bruno Covas (PSDB), 
que se licenciou do cargo no do-
mingo (2) por 30 dias para trata-
mento de um câncer no sistema 
digestivo, foi transferido nesta se-
gunda-feira para uma unidade de 
terapia intensiva (UTI) do hospital 
Sírio-Libanês, na região central de 
São Paulo, após a descoberta de 
um sangramento no estômago.
A transferência foi decidida, de 

acordo com o portal “G1”, após 
um exame de endoscopia veri� -
car que o sangramento era cau-
sado por uma úlcera, em cima do 
tumor original que ele enfren-
ta na cárdia, que é a passagem 
do esôfago para o estômago. Por 
causa disso, as sessões de quimio-
terapia e imunoterapia que se-
riam feitas nesta segunda foram 
suspensas.                           ESTADO/A3

26 estados 
começam receber 
vacina da P� zer
O Ministério da Saúde começou  
a distribuir nesta segunda-feira 
1 milhão de doses da vacina da 
P� zer/BioNTech aos 26 estados 
do País e ao Distrito Federal. A 
distribuição começa após pedi-
do de estados e municípios, que 
solicitaram mais tempo para or-
ganizar o armazenamento do 
imunizante, que precisa ser man-
tido em temperaturas baixas. 
BRASIL/A5

Sem ronda 
Moradores da 
Vila Andrade 

relatam 
aumento de 

crimes
Os moradores da Vila 
Andrade, na zona sul 
de São Paulo, relatam 
aumento de assaltos 

na região nos últimos 
meses. Os números 

comprovam a sensação 
geral. Dados da Secreta-

ria da Segurança Pública 
(SSP) mostram que 

houve um aumento da 
criminalidade de 30% 

na região do 89º Distri-
to Policial, do Portal do 
Morumbi. No primeiro 

trimestre deste ano 
foram registrados 833 

casos registrados de 
roubos e furtos, contra 

639 no mesmo período 
de 2020.

ESTADO/A3
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a missão de levar à tona as informações que lhe 
são conferidas,  não se vendendo aos interesses 
partidários e políticos,  sempre focado em um 
único objetivo: informar corretamente os seus 

leitores. O Leitor em primeiro lugar”. 
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GRUPO 
GAZETA DE S. PAULO

A Pinacoteca de 
São Paulo di-
vulgou o início 
do tour on-li-
ne em 360º da 

exposição OSGEMEOS: Se-
gredos. O tour gratuito e 
disponível no site do mu-
seu, www.pinacoteca.org.
br/tourvirtualosgemeos, 
garante aos internautas 
a possibilidade de navegar 
pelos mais de 1.000 itens 
do imaginário dos irmãos 
Gustavo e Otávio Pandolfo 
e os 10 espaços dedicados à 
mostra (sete salas expositi-
vas, octógono, hall e pátio) 
na instituição.

Outros materiais com-
plementares já estavam 
disponíveis para o públi-
co antes deste lançamen-
to, como a visita guiada 
conduzida pelos próprios 
artistas para o público es-
colar, alunos e professores. 
Lançada em 21 de janeiro, 
já foi vista por mais de 32 

 D A Pinacoteca de São Paulo divulgou o início do tour 
on-line em 360º da exposição OSGEMEOS: Segredos

LEVI FANAM/DIVULGAÇÃO

Exposição de OSGEMEOS 
ganha tour on-line

PINACOTECA. Exposição virtual e gratuita garante a possibilidade de navegar 
pelos mais de 1.000 itens do imaginário dos irmãos Gustavo e Otávio Pandolfo

mil pessoas nos canais da 
Pinacoteca.

A EXPOSIÇÃO.
Liderando a retomada das 
atividades culturais  da ci-
dade de São Paulo após 
sete meses de fechamen-
to, a mostra foi inaugu-
rada em 15 de outubro de 

2020 e desde então é um 
sucesso de público e crítica. 
Operando com restrições 
de atendimento, mais de 
90 mil pessoas já visitaram 
presencialmente OSGE-
MEOS: Segredos até março 
deste ano, quando o museu 
foi fechado para atender as 
determinações do Plano 

São Paulo para combate da 
Covid-19.

A mostra tem patrocí-
nio de Bradesco, Samsung 
e Grupo Boticário, IRB Bra-
sil RE, Iguatemi São Paulo 
e GOL Linhas Aéreas, es-
critório Mattos Filho, Al-
lergan, Cielo e Comgás e 
Havaianas. Este tour pela 
exposição também foi rea-
lizado com o apoio da em-
presa Bloomberg. (Bruno 
Hoffmann) 

Ribeirão 
Preto Campinas

Ubatuba

São Paulo

Registro

Piracicaba

Presidente 
Prudente

Araçatuba

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

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

QUINTA:AMANHÃ: SEXTA:

15 31°
15° 29°

17° 29°

15° 28°

16° 29°

15° 30°

18° 33°

17° 32°
Sol Poucas nuvens Nublado Chuva rápida Chuva

Sol com algumas 
nuvens.
Não chove.

Sol com algumas 
nuvens.
Não chove.

Céu nublado com 
possibilidade de 
garoa de dia e à noite.

16º 8° 16º 29° 16º 29°

HOJE: AMANHÃ:

3 e 4 5 e 6

H á 83 anos, as milícias de 
Plínio Salgado atacavam o 
palácio Guanabara na ten-
tativa de derrubar o gover-
no de Getúlio Vargas, ação 

infrutífera que culminou com morte e 
prisão dos invasores e determinou o fim 
do integralismo no Brasil. Uma das prin-
cipais características desse movimento 
referia-se ao histrionismo exacerbado 
e enaltecedor das concepções de pátria, 
família e Deus; igualmente, vale a pena 
rememorar que o símbolo dos camisas 
negras era a figura simpática da anta, a 
qual, inclusive, representa perfeitamen-
te os contornos psicológicos dos que 
ocuparam os espaços públicos no último 
dia primeiro de maio para professar suas 
crenças pseudo conservadoras. 

Para a “AIB”, o inimigo a ser comba-
tido era a antiga URSS, que através de 
documento forjado pelo capitão Olímpio 
Mourão Filho, Plano Cohen, afirmava que 
o Komintern russo possuía planos em 
andamento para a implantação do comu-
nismo em solo canarinho - triste proces-
so dialético em que a tragédia e a farsa se 
sucedem em intervalos transitórios. 

Doravante, as semelhanças encon-
tram o seu fim, visto que idealistas como 
Plínio Salgado e Plínio Corrêa de Oliveira, 
nunca conseguiram chegar efetivamente 
ao poder, em decorrência da direita me-
nos “babona” e dos liberais mais esclare-
cidos sempre terem os impedido, sendo 
que nos golpes de Estado ocorridos no 
período republicano, os ideários fascis-
tas ou xenófobos jamais assumiram a 
atribuição de políticas permanentes de 
Estado. 

Mas nos tempos atuais, através do 
fenômeno do bolsonarismo, a realidade 
assume outra feição, uma vez que logrou 
êxito em associar sua base de sustenta-
ção formada por parcelas de uma classe 

média inculta, que abandonou momen-
taneamente os desejos de reformar a 
residência, trocar de carro, frequentar 
bons restaurantes e viajar com a família 
para a Disneylândia, à militância política 
obscurantista e ao exercício concreto do 
poder executivo nacional e demais insti-
tuições que orbitam ao redor da caneta 
presidencial. 

Aqui, ao contrário, não se trata de 
demonizar a pequena burguesia, mas de 
constatar que nos últimos cem anos sua 
função histórica não esteve associada ao 
protagonismo político ou à formulação 
de doutrinas ideológicas. 

Da mesma forma, precisamos reco-
nhecer que os governos do pós 1985 
construíram uma dívida imensa com 
esse segmento, depauperando gente que 
detinha a função de servir como “lubrifi-
cante” para o equilíbrio social, impedin-
do que fissuras estruturais comprome-
tessem todo o sistema.

 A classe média não está nas ruas voci-
ferando palavras de ordem desconexas a 
favor de Jair Bolsonaro por isso se locali-
zar no interior de seu âmago reacionário, 
mas porque lhe foi negada a condição de 
permanecer adormecida em sua aliena-
ção contemplativa. 

Lembremos que em passado recente, 
a frase preferida da pequena burguesia 
era a de que futebol, religião e política 
não se discutiam, e a vida seguia o ritmo 
perfeito sob a impassividade de Narciso. 

Portanto, o ódio não será ceifado dos 
corações e mentes, as feridas cicatrizadas 
e a paz restabelecida sem que a classe 
média seja reconduzida ao seu local de 
origem, ou seja, a uma existência desti-
nada a usufruir da efemeridade do coti-
diano, tomada por preocupações fugazes 
e movida por uma concórdia alheia aos 
fatos, restabelecendo dessa forma, a nor-
malidade salutar a todos nós.

O retorno das
galinhas verdes 

* Nilton Cesar 
Tristão é Cientista 
Político. Opinião 
Pesquisa & GovNet

Aqui, ao contrário, 
não se trata 

de demonizar 
a pequena 

burguesia, mas 
de constatar que 
nos últimos cem 
anos sua função 

histórica não 
esteve associada 

ao protagonismo 
político ou à 
formulação 

de doutrinas 
ideológicas

Lançada em 
janeiro, a 
exposição já foi 
vista por mais de 
32 mil pessoas; 
outros materiais 
complementares 
já estavam 
disponíveis para o 
público 

Vagas ProUni. As inscrições para o processo seletivo de 
bolsas remanescentes do Programa Universidade para 
Todos (Prouni), para o primeiro semestre deste ano vão 
até as 23h59 de hoje (4), e o resultado será divulgado na 
sexta-feira (7). As bolsas remanescentes são aquelas não 
preenchidas no processo seletivo, nas duas chamadas 
regulares e também na lista de espera do programa. A 
disponibilidade dessas bolsas ocorre por desistência dos 
candidatos pré-selecionados ou falta de documentação, 
por exemplo. O Ministério da Educação (MEC) ainda não 
divulgou a quantidade de vagas remanescentes. Neste 
semestre, o Prouni ofereceu, no total, mais de 162 mil 
bolsas. O Prouni é o programa do governo federal que 
oferece bolsas de estudo, integrais e parciais (50%), em 
instituições particulares de educação superior. Para ter 
acesso à bolsa integral, o estudante deve comprovar ren-
da familiar bruta mensal de até 1,5 salário mínimo por 
pessoa. Para a bolsa parcial, a renda familiar bruta men-
sal deve ser de até 3 salários mínimos por pessoa. (AB)

Vagas para professores. Estão abertas as inscrições 
para o processo seletivo de autores regionais para a pro-
dução de material educacional de Português e Matemá-
tica para professores e alunos da rede pública do estado 
de São Paulo. Professores do ensino estadual e munici-
pal, com experiência no 1º e 2º ano, têm até o próximo 21 
de maio para confirmar interesse. No total, são 16 vagas 
para formação da equipe. A ação será desenvolvida atra-
vés da parceria entre Secretaria da Educação (Seduc-SP), 
por meio do Centro de Educação Infantil e Anos Iniciais 
(Ceiai/Coped), Nova Escola e União Nacional dos Diri-
gentes Municipais da Educação (Undime, seccional São 
Paulo). O processo seletivo vai considerar, entre outros 
itens, histórico profissional, materiais enviados e entre-
vista. Serão produzidos livros para o 1º e 2º ano, para pro-
fessores e alunos, alinhados às premissas do Currículo 
em Ação. Ou seja, competências e habilidades essenciais 
para o desenvolvimento cognitivo, social e emocional 
dos estudantes, considerando a formação integral na 
perspectiva do desenvolvimento humano. Para se ins-
crever, acesse bityli.com/PCPeL. (GSP)

USP IMAGENS

NOTAS
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GRUPO 
GAZETA DE S. PAULO

A Pinacoteca de 
São Paulo di-
vulgou o início 
do tour on-li-
ne em 360º da 

exposição OSGEMEOS: Se-
gredos. O tour gratuito e 
disponível no site do mu-
seu, www.pinacoteca.org.
br/tourvirtualosgemeos, 
garante aos internautas 
a possibilidade de navegar 
pelos mais de 1.000 itens 
do imaginário dos irmãos 
Gustavo e Otávio Pandolfo 
e os 10 espaços dedicados à 
mostra (sete salas expositi-
vas, octógono, hall e pátio) 
na instituição.

Outros materiais com-
plementares já estavam 
disponíveis para o públi-
co antes deste lançamen-
to, como a visita guiada 
conduzida pelos próprios 
artistas para o público es-
colar, alunos e professores. 
Lançada em 21 de janeiro, 
já foi vista por mais de 32 

 D A Pinacoteca de São Paulo divulgou o início do tour 
on-line em 360º da exposição OSGEMEOS: Segredos

LEVI FANAM/DIVULGAÇÃO

Exposição de OSGEMEOS 
ganha tour on-line

PINACOTECA. Exposição virtual e gratuita garante a possibilidade de navegar 
pelos mais de 1.000 itens do imaginário dos irmãos Gustavo e Otávio Pandolfo

mil pessoas nos canais da 
Pinacoteca.

A EXPOSIÇÃO.
Liderando a retomada das 
atividades culturais  da ci-
dade de São Paulo após 
sete meses de fechamen-
to, a mostra foi inaugu-
rada em 15 de outubro de 

2020 e desde então é um 
sucesso de público e crítica. 
Operando com restrições 
de atendimento, mais de 
90 mil pessoas já visitaram 
presencialmente OSGE-
MEOS: Segredos até março 
deste ano, quando o museu 
foi fechado para atender as 
determinações do Plano 

São Paulo para combate da 
Covid-19.

A mostra tem patrocí-
nio de Bradesco, Samsung 
e Grupo Boticário, IRB Bra-
sil RE, Iguatemi São Paulo 
e GOL Linhas Aéreas, es-
critório Mattos Filho, Al-
lergan, Cielo e Comgás e 
Havaianas. Este tour pela 
exposição também foi rea-
lizado com o apoio da em-
presa Bloomberg. (Bruno 
Hoffmann) 

Ribeirão 
Preto Campinas

Ubatuba

São Paulo

Registro

Piracicaba

Presidente 
Prudente

Araçatuba

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

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

QUINTA:AMANHÃ: SEXTA:

15 31°
15° 29°

17° 29°

15° 28°

16° 29°

15° 30°

18° 33°

17° 32°
Sol Poucas nuvens Nublado Chuva rápida Chuva

Sol com algumas 
nuvens.
Não chove.

Sol com algumas 
nuvens.
Não chove.

Céu nublado com 
possibilidade de 
garoa de dia e à noite.

16º 8° 16º 29° 16º 29°

HOJE: AMANHÃ:

3 e 4 5 e 6

H á 83 anos, as milícias de 
Plínio Salgado atacavam o 
palácio Guanabara na ten-
tativa de derrubar o gover-
no de Getúlio Vargas, ação 

infrutífera que culminou com morte e 
prisão dos invasores e determinou o fim 
do integralismo no Brasil. Uma das prin-
cipais características desse movimento 
referia-se ao histrionismo exacerbado 
e enaltecedor das concepções de pátria, 
família e Deus; igualmente, vale a pena 
rememorar que o símbolo dos camisas 
negras era a figura simpática da anta, a 
qual, inclusive, representa perfeitamen-
te os contornos psicológicos dos que 
ocuparam os espaços públicos no último 
dia primeiro de maio para professar suas 
crenças pseudo conservadoras. 

Para a “AIB”, o inimigo a ser comba-
tido era a antiga URSS, que através de 
documento forjado pelo capitão Olímpio 
Mourão Filho, Plano Cohen, afirmava que 
o Komintern russo possuía planos em 
andamento para a implantação do comu-
nismo em solo canarinho - triste proces-
so dialético em que a tragédia e a farsa se 
sucedem em intervalos transitórios. 

Doravante, as semelhanças encon-
tram o seu fim, visto que idealistas como 
Plínio Salgado e Plínio Corrêa de Oliveira, 
nunca conseguiram chegar efetivamente 
ao poder, em decorrência da direita me-
nos “babona” e dos liberais mais esclare-
cidos sempre terem os impedido, sendo 
que nos golpes de Estado ocorridos no 
período republicano, os ideários fascis-
tas ou xenófobos jamais assumiram a 
atribuição de políticas permanentes de 
Estado. 

Mas nos tempos atuais, através do 
fenômeno do bolsonarismo, a realidade 
assume outra feição, uma vez que logrou 
êxito em associar sua base de sustenta-
ção formada por parcelas de uma classe 

média inculta, que abandonou momen-
taneamente os desejos de reformar a 
residência, trocar de carro, frequentar 
bons restaurantes e viajar com a família 
para a Disneylândia, à militância política 
obscurantista e ao exercício concreto do 
poder executivo nacional e demais insti-
tuições que orbitam ao redor da caneta 
presidencial. 

Aqui, ao contrário, não se trata de 
demonizar a pequena burguesia, mas de 
constatar que nos últimos cem anos sua 
função histórica não esteve associada ao 
protagonismo político ou à formulação 
de doutrinas ideológicas. 

Da mesma forma, precisamos reco-
nhecer que os governos do pós 1985 
construíram uma dívida imensa com 
esse segmento, depauperando gente que 
detinha a função de servir como “lubrifi-
cante” para o equilíbrio social, impedin-
do que fissuras estruturais comprome-
tessem todo o sistema.

 A classe média não está nas ruas voci-
ferando palavras de ordem desconexas a 
favor de Jair Bolsonaro por isso se locali-
zar no interior de seu âmago reacionário, 
mas porque lhe foi negada a condição de 
permanecer adormecida em sua aliena-
ção contemplativa. 

Lembremos que em passado recente, 
a frase preferida da pequena burguesia 
era a de que futebol, religião e política 
não se discutiam, e a vida seguia o ritmo 
perfeito sob a impassividade de Narciso. 

Portanto, o ódio não será ceifado dos 
corações e mentes, as feridas cicatrizadas 
e a paz restabelecida sem que a classe 
média seja reconduzida ao seu local de 
origem, ou seja, a uma existência desti-
nada a usufruir da efemeridade do coti-
diano, tomada por preocupações fugazes 
e movida por uma concórdia alheia aos 
fatos, restabelecendo dessa forma, a nor-
malidade salutar a todos nós.

O retorno das
galinhas verdes 

* Nilton Cesar 
Tristão é Cientista 
Político. Opinião 
Pesquisa & GovNet

Aqui, ao contrário, 
não se trata 

de demonizar 
a pequena 

burguesia, mas 
de constatar que 
nos últimos cem 
anos sua função 

histórica não 
esteve associada 

ao protagonismo 
político ou à 
formulação 
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ideológicas

Lançada em 
janeiro, a 
exposição já foi 
vista por mais de 
32 mil pessoas; 
outros materiais 
complementares 
já estavam 
disponíveis para o 
público 

Vagas ProUni. As inscrições para o processo seletivo de 
bolsas remanescentes do Programa Universidade para 
Todos (Prouni), para o primeiro semestre deste ano vão 
até as 23h59 de hoje (4), e o resultado será divulgado na 
sexta-feira (7). As bolsas remanescentes são aquelas não 
preenchidas no processo seletivo, nas duas chamadas 
regulares e também na lista de espera do programa. A 
disponibilidade dessas bolsas ocorre por desistência dos 
candidatos pré-selecionados ou falta de documentação, 
por exemplo. O Ministério da Educação (MEC) ainda não 
divulgou a quantidade de vagas remanescentes. Neste 
semestre, o Prouni ofereceu, no total, mais de 162 mil 
bolsas. O Prouni é o programa do governo federal que 
oferece bolsas de estudo, integrais e parciais (50%), em 
instituições particulares de educação superior. Para ter 
acesso à bolsa integral, o estudante deve comprovar ren-
da familiar bruta mensal de até 1,5 salário mínimo por 
pessoa. Para a bolsa parcial, a renda familiar bruta men-
sal deve ser de até 3 salários mínimos por pessoa. (AB)

Vagas para professores. Estão abertas as inscrições 
para o processo seletivo de autores regionais para a pro-
dução de material educacional de Português e Matemá-
tica para professores e alunos da rede pública do estado 
de São Paulo. Professores do ensino estadual e munici-
pal, com experiência no 1º e 2º ano, têm até o próximo 21 
de maio para confirmar interesse. No total, são 16 vagas 
para formação da equipe. A ação será desenvolvida atra-
vés da parceria entre Secretaria da Educação (Seduc-SP), 
por meio do Centro de Educação Infantil e Anos Iniciais 
(Ceiai/Coped), Nova Escola e União Nacional dos Diri-
gentes Municipais da Educação (Undime, seccional São 
Paulo). O processo seletivo vai considerar, entre outros 
itens, histórico profissional, materiais enviados e entre-
vista. Serão produzidos livros para o 1º e 2º ano, para pro-
fessores e alunos, alinhados às premissas do Currículo 
em Ação. Ou seja, competências e habilidades essenciais 
para o desenvolvimento cognitivo, social e emocional 
dos estudantes, considerando a formação integral na 
perspectiva do desenvolvimento humano. Para se ins-
crever, acesse bityli.com/PCPeL. (GSP)
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 A Os moradores da Vila An-
drade, na zona sul de São Pau-
lo, relatam aumento de as-
saltos na região nos últimos 
meses. Os números compro-
vam a sensação geral. Dados 
da Secretaria da Segurança Pú-
blica (SSP) mostram que hou-
ve um aumento da crimina-
lidade de 30% na região do 
89º Distrito Policial, do Portal 
do Morumbi. No primeiro tri-
mestre deste ano foram regis-
trados 833 casos registrados 
de roubos e furtos, contra 639 
no mesmo período de 2020.

O bairro da Vila Andrade 
está localizado ao longo da 
avenida Giovani Gronchi e 
próximo da Vila Suzana, da 
Marginal Tietê, da favela de 
Paraisópolis, do parque Burle 
Marx e do bairro do Morumbi.

A coordenadora de even-
tos Flávia Ferreira, síndica de 
um edifício na rua Maria José 
da Conceição, contou à repor-
tagem da Gazeta que na últi-
ma semana dois homens em 
uma moto assaltaram uma 
mulher que caminhava pela Rua Maria José da Conceição, na Vila Andrade, zona sul de São Paulo; moradores relatam alta na violência

ETTORE CHIEREGUINI/GAZETA DE S. PAULO

Moradores relatam mais 
crimes e baixo policiamento

via.
Ela também disse que em 

janeiro deste ano um rapaz as-
saltou uma moça na portaria 
do edifício. Na fuga, ele foi até 
uma rua 300 metros adiante, 
onde também tentou roubar 
uma senhora. Um PM passava 
no local e houve um tiroteio. O 
suspeito foi atingido e acabou 
morrendo.

Flávia ainda contou ter pre-
senciado crimes na rua Caste-
lhano, próximo a seu edifício.

“Aqui é uma região mui-
to escura, com muitas áreas 
arborizadas. Tem áreas mui-
to escuras, e eles aproveitam 
para fazer esse tipo de assal-
tos. Infelizmente, é um pro-
blema recorrente”.

Segundo ela, após casos 
de crimes a polícia começa a 
aparecer mais, mas por pou-
cos dias.

“Quando acontece um 
caso, a polícia passa um, dois 
dias na rua, às vezes faz até 
uma blitz, mas com o tempo 
isso vai ficando cada vez mais 
espaçado. Não temos uma res-

posta efetiva. Aqui no bairro a 
gente tem a vigilância solidá-
ria, então os prédios se comu-
nicam quando alguma coisa 
acontece, mas acaba não sen-
do tão efetivo. A presença da 
polícia aqui é pouca, a gente 
tem pouca viatura passando, 
pouca presença da polícia”, se 
queixa ela.

Uma outra moradora, que 
preferiu não se identificar, 
se disse “uma baita sortuda” 
por nunca ter sido assaltada 
nos cinco anos em que vive 
no bairro, mas explicou que 
já soube de casos de violên-
cia contra pessoas que vivem 
próximo a ele. “Nosso vizinho 
já foi sequestrado, muitos fo-
ram roubados, já vi de cima 
do prédio gente sendo rouba-
da”, disse.

Em 2018, a Gazeta tam-
bém esteve no local, quando 
mostrou que os moradores 
temiam o alto número de as-
saltos no bairro. 

Contatada, a Secretaria de 
Segurança Pública (SSP) do Es-
tado de São Paulo informou 
que “o policiamento na região 
da Vila Andrade, realizado 
pelo 16º BPM, será reforçado”.

Ainda de acordo com a SSP, 
no primeiro trimestre deste 
ano, o trabalho das Polícias Ci-
vil e Militar possibilitou a pri-
são de 212 criminosos, recupe-
ração de 69 veículos furtados 
ou roubados e apreensão de 9 
armas ilegais na região.

A matéria na íntegra pode 
ser lida no site da Gazeta  
(Bruno Hoffmann)

VILA ANDRADE. Moradores dizem sentir aumento da criminalidade em bairro da zona sul de São Paulo

 A O prefeito  Bruno Covas 
(PSDB), que se licenciou do car-
go no domingo (2) por 30 dias 
para tratamento de um câncer 
no sistema digestivo, foi trans-
ferido nesta segunda-feira para 
uma unidade de terapia inten-
siva (UTI) do hospital Sírio-Li-
banês, na região central de São 
Paulo,  após a descoberta de 
um sangramento no estôma-
go. Ele precisou ser intubado.

A transferência foi deci-
dida, de acordo com o portal 
“G1”, após um exame de endos-
copia verificar que o sangra-
mento era causado por uma 
úlcera, em cima do tumor ori-
ginal que ele enfrenta na cár-

Covas é transferido para UTI 
após sangramento no estômago 

Bruno Covas (PSDB) havia se licenciado do cargo no domingo

HELOISA BALLARINI/FOTOS PÚBLICAS

Sessões de quimioterapia e imunoterapia que seriam feitas nesta 
segunda foram suspensas e não devem acontecer nos próximos dias

dia, que é a passagem do esô-
fago para o estômago.

Por causa disso, as sessões 
de quimioterapia e imunote-
rapia que seriam feitas nesta 
segunda (3) foram suspensas 
e não devem acontecer nos 
próximos dias. A análise dos 
médicos é de que esse tipo de 
sangramento não é desejável, 
mas faz parte de um quadro 
de tratamento como o prefei-
to passa atualmente.

O vice-prefeito Ricardo Nu-
nes (MDB) assumiu a prefeitu-
ra nesta segunda-feira. (BH) 

 A Uma mulher ateou fogo no 
carro do ex-namorado na ma-
drugada do último sábado (1º), 
em Guarulhos, após ele pagar 
apenas R$ 200 da dívida de 
R$ 1.000 acordada entre eles 
para o pagamento do veículo. 
O caso é investigado e foi di-
vulgado na manhã desta se-
gunda-feira.

Imagens de circuito de se-
gurança mostram Carla Virgí-
nia Moura de Jesus caminhan-
do com um galão de gasolina 
em direção à residência do ex. 
Ela entra na garagem da casa, 
coloca fogo no carro e foge a 
pé.

Após alguns instantes, os 
vizinhos percebem o incêndio 
e aparecem para tentar ajudar. 
Em entrevista à “Agência Re-
cord”, Franklin Vieira do Nas-
cimento relata que acordou 

Mulher ateia fogo no 
carro do ex-namorado

com os gritos dos vizinhos. 
Ninguém ficou ferido duran-
te o incêndio.

Carla e Franklin moraram 
juntos durante um ano. Ao 
longo do namoro, eles tive-
ram alguns desentendimen-
tos devido aos medicamentos 
para depressão e transtorno de 
personalidade tomados pela 
mulher.

O veículo incendiado se-
ria um presente de Carla a 
Franklin. Após o fim do relacio-
namento, ela deixou a casa e 
pediu que ele lhe pagasse pelo 
automóvel. Eles combinaram 
que seria feito um pagamen-
to mensal de R$ 1.000. Neste 
mês, a vítima conseguiu pa-
gar apenas R$ 200, o que teria 
motivado o incêndio. Franklin 
registrou um boletim de ocor-
rência on-line. (GSP)

A análise dos 
médicos é de 
que esse tipo de 
sangramento 
não é desejável, 
mas faz parte de 
um quadro de 
tratamento como 
o prefeito passa 
atualmente

 A A cidade de Taboão da 
Serra aplicou 56.421 doses 
de vacina contra a Covid-19. 
De acordo com a prefeitu-
ra, receberam a 1ª dose do 
imunizante 36.155 pessoas 
e a 2ª dose, 20.421. Os dados 
foram atualizados na sexta- 
feira (30).

Já foram vacinados pro-
fissionais da área de saúde, 
idosos maiores de 64 anos, 
acamados e idosos que vi-
vem em asilos e casas de 
repouso, além dos profis-
sionais de segurança e da 
educação. 

Taboão da Serra iniciou 
na última quinta-feira (29) a 
vacinação do grupo prioritá-
rio de idosos maiores de 63 
anos. A vacinação acontece 
nas 12 Unidades Básicas de 
Saúde (UBSs) de Taboão da 
Serra, de segunda a sexta- 
feira, das 7h às 17h.

Taboão imunizou mais de 36 mil 
moradores contra o coronavírus

A cidade de Taboão da Serra, na região sudoeste da Grande  
São Paulo, aplicou 56.421 doses de vacina contra a Covid-19

IAN FREITAS/PMTS

SEGUNDA DOSE. 
Os 1.487 profissionais da 
Educação Básica de Taboão 
da Serra com mais de 47 
anos das redes municipal, 
estadual e privada recebe-

rão a 2ª dose da imuniza-
ção contra a Covid-19, nos 
dias 10, 11 e 12 de maio. A 
imunização acontecerá 
das 8h às 16h, no Cemur. 
 (GSP e Portal O Taboanense)

 A As prefeituras de Santo An-
dré e São Caetano do Sul, am-
bas na região do ABC Paulista, 
estão investigando possíveis 
irregularidades na vacinação 
de 80 profissionais do setor 
administrativo da FMABC (Fa-
culdade de Medicina do ABC).

Por meio de nota enviada 
ao “R7”, a Fundação do ABC, Or-
ganização Social de Saúde res-
ponsável pela faculdade, disse 
que “são falsas as denúncias 
de fura-fila por funcionários 
do setor administrativo da  
instituição”.

No entanto, segundo a or-
ganização, um ofício no qual 
o Centro Universitário FMABC 
solicita doses de vacina à Pre-
feitura de Santo André, “iden-
tificou-se que todos os 80 
nomes listados (somente 7 
nomes são da Fundação do 
ABC e os demais da FMABC) 
não mantinham relação direta 

Prefeituras apuram vacinação 
irregular em faculdade do ABC

com os setores mencionados 
no documento e não trabalha-
vam nos ambulatórios men-
cionados, mas sim em áreas 
administrativas”.

A Fundação do ABC afirma 
que solicitou explicações so-
bre os nomes de funcionários 
administrativos na lista para 
serem vacinados, mas ainda 
“não recebeu as explicações 
sobre os erros identificados no 
documento do Centro Univer-
sitário”.

“Por fim, a Fundação do 
ABC reitera que os funcioná-

rios vacinados mencionados 
na denúncia falsa são trabalha-
dores da Saúde, com funções 
específicas, ligados diretamen-
te ao combate à pandemia e 
com presença constante em 
ambientes contaminados, cuja 
imunização está prevista e em 
conformidade com o Plano 
Nacional de Vacinação Contra 
a Covid-19”, disse a nota da or-
ganização.

A Secretaria de Saúde de 
Santo André disse que “estão 
sendo apuradas e serão leva-
das às autoridades competen-
tes”. A pasta de São Caetano 
do Sul também disse que “tão 
logo tomou conhecimento da 
denúncia, na última quarta- 
feira (28), a secretária muni-
cipal de Saúde determinou a 
abertura de sindicância para 
apurar os fatos e adotar as 
medidas administrativas ca-
bíveis”. (GSP)

Fundação do 
ABC disse que 
são falsas as 
denúncias de 
fura-fila por 
funcionários
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Governo do Estado de São Paulo
Universidade Estadual de Campinas

Hospital de  Clínicas
COMUNICADO III

O HC/Unicamp informa que a resposta do pedido de impugnação referente ao Pregão Eletrônico PE HC 
00265/2021 - Processo 15P-12855/2021 - OFERTA DE COMPRA Nº 102202100592021OC00168 - 
REGISTRO DE PREÇOS DE INSUMOS PARA CIRURGIA DE CATARATA E VITRECTOMIA COM 
COMODATO DE EQUIPAMENTO A TÍTULO GRATUITO, DE ACORDO COM O DISCRIMINADO NO 
ANEXO I, encontram-se disponível na íntegra no Diário Oficial do Estado - DOE e na BEC, a ser publicado 
no dia 04/05/2021.

Governo do Estado de São Paulo
Universidade Estadual de Campinas

Hospital de Clínicas
AVISO DE ABERTURA

Encontra-se aberto no Hospital de Clínicas da Universidade Estadual de Campinas - UNICAMP o Pregão 
Eletrônico PE - HC no 315/2021, Oferta de Compra BEC/SP 102202100592021OC00212, Processo 
15-P-12750/2020, do tipo menor preço por item destinado a Registro de Preços de Placa para bloqueio 
com instrumental específico, conforme discriminado no Anexo I. O prazo de entrega das propostas 
eletrônicas será até o dia 18/05/2021 às 09:30 horas, sendo que a sessão será no mesmo dia e horário, 
pela página virtual da BEC/SP (http://www.bec.sp.gov.br). O Edital na íntegra encontra-se disponível na 
página virtual da BEC/SP e
https://www.imprensaoficial.com.br/ENegocios/BuscaENegocios_14_1.aspx.

Governo do Estado de São Paulo
Universidade Estadual de Campinas

Hospital de  Clínicas
AVISO DE  ABERTURA

Encontra- se aberto no Hospital de Clínicas da Universidade Estadual de Campinas o  Pregão Eletrônico 
HC nº 312/2021, Processo 15P-18339/2020 OFERTA DE COMPRA BEC/SP: 
102202100592021OC00164 do tipo menor preço unitário, Registro de Preços de EQUIPO PARA 
ADMINISTRAÇÃO DE SOLUÇÕES PARENTERAIS. O prazo de entrega das propostas eletrônicas será 
até o dia 17/05/2021, às 09:30 horas, sendo que a sessão será no mesmo dia e horário, pela página virtual 
da BEC/SP (http;//www.bec.sp.gov.br) O Edital na íntegra encontra-se disponível  na página virtual da 
BEC?SP no site e no www.e-negociospublicos.com.br.  

Revisão 00 - CSG F-0060 
AVISO DE SELEÇÃO DE PROPOSTAS

A ASSOCIAÇÃO PRÓ-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAÍBA DO 
SUL – AGEVAP torna público aos interessados a realização da Seleção de Propostas.
Objeto: Contratação de Consultoria Especializada para Elaboração do Plano e do Programa de 
Educação Ambiental da Bacia do Rio Paraíba do Sul, com foco em Recursos Hídricos.
Ato Convocatório nº: 10/2021
DATA DO EVENTO: 08/06/2021 às 10h.
O edital e seus anexos estarão à disposição para consulta e/ou aquisição no site www.agevap.org.br, 
maiores informações pelo telefone (24) 3355-8389.

Resende, 03 de maio de 2021
Horácio Rezende Alves 

Presidente da Comissão de Julgamento

CÂMARA MUNICIPAL DE MARÍLIA
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Referência: Processo nº 13/2021. Pregão Presencial nº 12/2021. Objeto: aquisição de 630 
kg de pão francês, 250 potes de manteiga de 200g, 60 pacotes de 250g de chá mate e 

60 frascos de 200 ml de adoçante. O Presidente da  Câmara Municipal de Marília, Marcos Santana 
Rezende, RG 7.564.492 SSP/SP e CPF 015.462.338-57, dando cumprimento aos dispositivos legais 
constantes nas Leis Federais LC 123/06, 8.666/93 e 10.520/02 e Inciso 6º do Artigo 3º do Ato da Mesa 
número 4/2014, de 10 de janeiro de 2014, de acordo com a classifi cação efetuada pelo pregoeiro 
Adolfo Moraes Carvalho, HOMOLOGA em 30 de abril de 2021 o objeto licitado às empresas: Pani-
fi cadora Santa Clara de Marília Ltda, no valor de R$ 8.158,50 e Líder Negócios Comerciais Ltda, no 
valor de R$ 3.157,40. Firme-se o respectivo contrato. Câmara Municipal de Marília, em 30 de abril de 
2021. Marcos Santana Rezende - Presidente.

MUNICÍPIO DE DOIS CÓRREGOS
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES, CONTRATOS E CONVÊNIOS

Aviso de Licitação - Pregão Eletrônico - Processo: 70-2021 - Pregão Eletrônico nº 38/2021
Objeto: Registro de Preços para eventual aquisição de biscoito, fubá e sal, de acordo com as ne-
cessidades do Município, pelo período de 12 (doze) meses. Início do cadastro das propostas: 
05/05/2021, às 09:00 horas. Início da disputa de preços: 17/05/2021, às 09:00 horas. Local: www.
bll.org.br. Edital na íntegra: À disposição dos interessados no site www.doiscorregos.sp.gov.br. 
Informações pelo e-mail licitacao@doiscorregos.sp.gov.br em dias de expediente.

Ruy Diomedes Favaro - Prefeito Municipal
Aviso de Licitação - Pregão Eletrônico - Processo: 71-2021 - Pregão Eletrônico nº 39/2021

Objeto: Registro de Preços para eventual aquisição de material de consumo, de acordo com as 
necessidades do Município, pelo período de 12 (doze) meses. Início do cadastro das propostas: 
05/05/2021, às 09:00 horas. Início da disputa de preços: 18/05/2021, às 09:00 horas. Local: www.
bll.org.br. Edital na íntegra: À disposição dos interessados no site www.doiscorregos.sp.gov.br. 
Informações pelo e-mail licitacao@doiscorregos.sp.gov.br em dias de expediente.

Ruy Diomedes Favaro - Prefeito Municipal

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

SOROLOGIA PARA DETECÇÃO DE COVID19, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE 
SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ORIENTE – SP. Retifica a data e o horário de abertura das propos-
tas e disputa de lances para o dia 17/05/2021, às 15h30min. TIPO DE LICITAÇÃO: Menor Pre-
ço por item. O edital, seus anexos e as retificações encontram-se disponíveis no Depto de Lici-
tação, 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 segun-
da a sexta-feira, no site WWW.oriente.sp.gov.br e http://201.62.67.134.5656/comprasedital/  
ORIENTE/SP, 30 de abril de 2021. - GERALDO MATHEUS MORIS - Prefeito Municipal

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ORIENTE

Torna público que requereu no dia 16 de abril de 2021 ao Instituto Brasileiro 
do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA, a 
Renovação da Licença de Instalação nº 1185/2017, para o Desenvolvimento 
da Produção e Escoamento de Lula Extremo Sul, no âmbito da “Atividade de 
Produção e Escoamento de Petróleo e Gás Natural no Polo Pré-Sal, Bacia 
de Santos - ETAPA 2”.

Santos (SP), 23 de abril de 2021
FELIPE MOREIRA MATOSO RIBEIRO GOMES

Gerente Geral

UNIDADE DE OPERAÇÕES DE EXPLORAÇÃO 
E PRODUÇÃO DA BACIA DE SANTOS – UN-BS

PETRÓLEO BRASILEIRO S/A

MINISTÉRIO DE 
MINAS E ENERGIA

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS
CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA

HEMOCENTRO/UNICAMP
AVISO DE ABERTURA. Encontra-se aberto no Hemocentro da Universidade Estadual de Campinas - UNICAMP o 
PREGÃO ELETRÔNICO HEMO nº. 00320/2021 - OFERTA DE COMPRA BEC/SP 102204100592021OC00014 - 
PROCESSO nº. 32-P-5627/2021, do tipo Menor preço por item, destinado ao Registro de Preços de Bolsa para 
preservação de medula óssea e Bolsa dupla para coleta de sangue, com comodato de equipamento a título 
gratuito, de acordo com o discriminado no Anexo I.  O prazo de entrega das propostas eletrônicas será do dia 
05/05/2021 até o dia 17/05/2021 às 09:30 horas, sendo a sessão pública realizada no mesmo dia e horário pela página 
virtual da BEC/SP (http://www.bec.sp.gov.br). O edital e anexos estão disponíveis na Internet, nos sites 
http://www.imprensaoficial.com.br/PortalIO/ENegocios/BuscaENegocios_14_1.aspx e www.bec.sp.gov.br ou 
ainda no Serviço de Suprimentos do Hemocentro/Unicamp, Rua Carlos Chagas, nº. 480 - Prédio II, Cidade Universitária 
“Zeferino Vaz” - Distrito de Barão Geraldo - Campinas, Estado de São Paulo, no horário de expediente da UNICAMP.

PREFEITURA MUNICIPAL DE HERCULÂNDIA
AVISO DE RETIFICAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 006/2021 – PROCESSO LICITA-
TÓRIO Nº 010/2021 (RESUMIDO). Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE TESTE 
RÁPIDO COVID-19 ANTÍGENO AG, PARA SEREM UTILIZADOS PELO DEPARTAMENTO DE SAÚDE DE HERCULÂNDIA, 
PELO PERÍODO DE 12 MESES. Retifica a data de abertura para o dia: 19/05/2021 às 09h. TIPO DE LICITAÇÃO: Menor 
preço por item. O edital, seus anexos e a retificação encontram-se disponíveis no Depto de Licitação, no Paço Municipal, Rua 
Euclides da Cunha, nº 308 (centro), nesta cidade de Herculândia (SP), ou através do telefone (0XX14) 3486-9090, de segunda 
a sexta-feira, das 07h30 às 11h30 e dás 13h às 16h ou no site www.herculandia.sp.gov.br   

HERCULANDIA/SP, 03 de maio de 2021.
PAULO SERGIO DE OLIVEIRA

PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIBA
AVISO DE REABERTURA - Pregão Presencial Nº 12/2021, Edital Nº 13/2021, Tipo Menor 
Preço por Item. Objeto: O registro de preços, pelo prazo de 12 meses, para eventual 
aquisição de material de ferragem. O credenciamento e os envelopes de Preços e Habilitação 
que seriam recebidos no dia 18/05/2021, das 9h às 9h30, na S. de Licitações, Av. Luciano 
Consoline, n.º 600, Jd de Lucca. O edital fica disponível no endereço acima das 9h às 17h ou 
no site www.itatiba.sp.gov.br. Informações: tel.11-3183-0655. Thais A. Constantino - Pregoeira.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SANTA GERTRUDES
Concorrência Pública 02/2021

A Prefeitura do Município de Santa Gertrudes, com Paço Municipal à Rua 01A, 332, Centro, 
Santa Gertrudes/SP, torna público, para conhecimento de interessados, que acha-se aberta 

a Concorrência Pública 02/2021, que objetiva o Registro De Preços Para Execução, Por Empreitada, 
De pequenos reparos e serviços de recuperação estrutural de vias públicas, pavimentação asfáltica, 
execução de guias e sarjetas, e manutenção de galerias pluviais, sob demanda, Com Fornecimento De 
Materiais, Mão De Obra E Equipamentos Necessários. O edital completo com os elementos técnicos 
poderá ser retirado das 09:00 às 17:00 horas, de segunda a sexta-feira, mediante o recolhimento 
da taxa de R$ 50,00 (cinqüenta reais) ou ser retirado pelo site www.santagertrudes.sp.gov.br. Os 
envelopes com a documentação e a proposta deverão ser protocolados no Paço Municipal até às 
08:30 horas do dia 08/06/2021 sendo que a abertura dos mesmos será neste mesmo dia às 09:00 
horas. Santa Gertrudes/SP, 03/05/2021. Iaghor Correa Camuci – Comissão de Licitações.

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA
AVISO DE LICITAÇÃO

A Prefeitura Municipal de Louveira informa que realizará o Pregão Eletrônico nº 
023/2021, objetivando o registro de preços de medicamentos, no dia 14 de maio de 
2021, às 10:00 horas. O edital em inteiro teor estará à disposição dos interessados na 
internet, nos endereços eletrônicos www.bbmnetlicitacoes.com.br e 
www.louveira.sp.gov.br. Outras informações pelo telefone (19) 3878-9700. Louveira, 
03 de maio de 2021. MARCELO SILVA SOUZA - Secretário de Administração.

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA
AVISO DE LICITAÇÃO

A Prefeitura Municipal de Louveira informa que realizará o Pregão Eletrônico nº 022/2021, 
objetivando a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de limpeza 
interna e externa e manutenção preventiva dos filtros central de água para atender as 
unidades escolares da Rede de Ensino Municipal e Divisão de Merenda Escolar, no dia 14 
de maio de 2021, às 09:30 horas. O edital em inteiro teor estará à disposição dos 
interessados na internet, nos endereços eletrônicos www.bbmnetlicitacoes.com.br e 
www.louveira.sp.gov.br. Outras informações pelo telefone (19) 3878-9700. Louveira, 03 de 
maio de 2021. MARCELO SILVA SOUZA - Secretário de Administração.

COMUNICADO DE RETIFICAÇÃO
O SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUAS E ESGOTOS – SEMAE, através do Diretor Ge-
ral, comunica que no aviso de homologação do Pregão 02/2021, datado de 16 de 
março de 2021 e publicado em 17 de março de 2021, o nome de uma das empresas 
está desatualizado, não constando com a atualização mais recente. Assim, onde se lia 
HABIATAR COMÉRCIO E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO LTDA. EPP., leia-se HA-
BIATAR COMÉRCIO E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EIRELI. Mogi das Cruzes, 29 
de abril de 2021. MARCELO VENDRAMINI DA SILVA - Diretor Geral do SEMAE.

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 063-2/2020 - PROCESSO Nº 201.553/2020 e apenso

OBJETO: Aquisição de diversos tipos de tintas 
O texto integral do edital e todas as informações sobre a licitação estarão disponíveis 
para download no endereço http://licitacao-mgcon.mogidascruzes.sp.gov.br/. A ses-
são ocorrerá às 09h00 do dia 18 de maio de 2021 na Sala de Licitações da Prefeitura 
Municipal de Mogi das Cruzes, na Av. Ver. Narciso Yague Guimarães, 277 – 1º Andar. 
Mogi das Cruzes, em 03 de maio de 2021. MARCELO VENDRAMINI DA SILVA - Di-
retor Geral.

HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO nº 016-2/2021 – PROCESSO nº 200.326/2021
OBJETO: Aquisição de bomba centrífuga horizontal.
EMPRESA VENCEDORA: Lote 01: A SANTOS COMERCIO DE BOMBAS E LOCA-
ÇÃO EIRELI no valor global de R$ 29.999,00. Mogi das Cruzes, em 03 de maio de 
2021. MARCELO VENDRAMINI DA SILVA – Diretor Geral.

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

SERVIÇO AUTÔNOMO DE 
ÁGUA E ESGOTO DE SÃO CARLOS

AVISO DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 016/2021 
PROCESSO N° 0964/2021

Objeto: Aquisição de Hipoclorito de Sódio, para uso na cloração dos poços profundos 
do SAAE, conforme edital e seus anexos. O edital na íntegra estará à disposição dos 
interessados a partir de 05/05/21 e poderá ser examinado pelos sites www.bb.com.br 
e www.saaesaocarlos.com.br, opção licitações. Abertura das propostas às 09h do dia 
18/05/2021 e início da sessão de disputa às 10h do dia 18/05/2021 (horário de 
Brasília).

São Carlos, 03 de maio de 2021.
Setor de Contratos e Licitações

AVISO DE SUSPENSÃO 
PREGÃO ELETRÔNICO 18/2021 - REGISTRO DE PREÇOS

Objeto: Registro de preços para fornecimento de carnes bovina, suína, 
de aves, peixe e embutidos, para atender alunos da Rede Pública de 
Ensino.
FICA SUSPENSO O PRESENTE PREGÃO ELETRÔNICO PARA 
REVISÃO DO EDITAL.

Santa Bárbara d’Oeste, 03 de maio de 2021.
RAFAEL PIOVEZAN - Prefeito Municipal

CESAR HENRIQUE BRUHN PIERRE
Secretário de Administração

MUNICÍPIO DE SANTA BÁRBARA D’OESTE
ESTADO DE SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIBA
Pregão Presencial nº 29/2021, Edital nº 32/2021, Tipo Menor Preço por 
Item. Objeto: Aquisição de COLETE BALÍSTICO para entrega imediata. O 
credenciamento e os envelopes de Preços e Habilitação serão recebidos no dia 
17/05/2021, das 13h30 às 14h, na S. de Licitações, Av. Luciano Consoline, n.º 600, 
Jd. de Lucca. O edital fica disponível no endereço acima das 9h às 17h ou no site 
www.itatiba.sp.gov.br. Informações: tel.11-3183-0655. Adriana Stocco – Pregoeira.

Processo Licitatório 34/2021 – Pregão 09/2021. Objeto: Contratação 
de empresa qualificada que atue como agente de operacionalização do 
programa de estágio de estudantes. Considerando os questionamentos 
suscitados aos termos do instrumento licitatório, apresentado pela empresa 
Centro de Integração Empresa Escola - CIEE, decido, por bem, adiar “sine 
die” o prazo estabelecido no preâmbulo do edital, relativo à apresentação 
das propostas. Castilho – SP, 30 de abril de 2021. Paulo Duarte Boaventura 
– Prefeito. (republicado por conter incorreções).

 Prefeitura de Castilho

Acha-se aberto, na Prefeitura do Município de Castilho, o Processo 
Licitatório 43/2021, na modalidade de Pregão 11/2021, na forma 
presencial, para a contratação de empresa especializada para a prestação 
de serviços de implantação, gerenciamento, administração, fiscalização, 
emissão, fornecimento e manutenção de vale-alimentação, através de 
cartões magnéticos, destinados a atender o Programa Emergencial de 
Auxílio Desemprego, de caráter assistencial, denominado “Frente de 
Trabalho Cidade Acolhedora”, visando proporcional ocupação, qualificação 
profissional e renda para até 100 (cem) trabalhadores, que se enquadrem 
na previsão contida na Lei Municipal 2.979, de 10 de fevereiro de 2021. 
Data: 13 de maio de 2021, às 09 horas. O edital completo e seus anexos 
serão fornecidos 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 fizerem 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 da Assistência Social e Cidadania, 
através do telefone (18) 3741 1228, quando a dúvida se relacionar com o 
objeto licitado. Paulo Duarte Boaventura – Prefeito. (republicado por conter 
incorreções).

 Prefeitura de Castilho

AVISO DE LICITAÇÃO
Concorrência nº 06/2021 - Processo Administrativo: PMC.2019.00027183-10 - 
Interessado: Secretaria Municipal de Esportes e Lazer - Objeto: Execução de 
obras de construção de campo de futebol society no bairro Vila Rica, em 
Campinas/SP - Entrega dos envelopes: até 09/06/21 às 10h. Sessão Pública 
de abertura: 09/06/21 às 10h. Disponibilidade do Edital: a partir de 04/05/21, no 
portal eletrônico licitacoes.campinas.sp.gov.br. Esclarecimentos adicionais 
pelos telefones (19) 2116-0678, 2116-8518 e 2116-8401.

Campinas, 03 de maio de 2021
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAJOBI
AVISO DE CHAMADA PÚBLICA

CHAMADA PÚBLICA PARA COMPRA DA AGRICULTURA FAMILIAR Nº 001/2021
PROCESSO Nº 067/2021 - DISPENSA Nº 031/2021

A Prefeitura Municipal de Itajobi torna público que realizará a CHAMADA PÚBLICA para a AQUISIÇÃO DE GÊNEROS 
ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU SUAS 
ORGANIZAÇÕES DE ACORDO COM AS NECESSIDADES, conforme especificações constantes no Anexo I do edital. 
Os interessados deverão apresentar os ENVELOPES CONTENDO OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO E PROJETO 
DE VENDA até o dia 02 DE JUNHO DE 2021, às 08:30 horas, na sede da Prefeitura Municipal de Itajobi, localizada 
Av. Cincinato Braga, nº 360, Centro, Itajobi/SP, onde ocorrerá em seguida a sessão pública de abertura dos envelopes.
 A íntegra do Edital e seus anexos estarão disponíveis na sede da Prefeitura Municipal de Itajobi e no site www.itajobi.sp.gov.br.

Itajobi/SP, 03 de maio de 2021.
SIDIOMAR UJAQUE
Prefeito Municipal

KELLI CRISTIANE NONATO DA SILVA
Setor de Licitações

MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DO ARACANGUÁ/SP
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N° 012/2021

Tipo: Menor preço por item
OBJETO: Aquisição de Materiais de Construção, hidráulicos e elétricos, para atender o Departamento 
de Obras e Serviços e o Departamento de Água e Esgoto, durante o exercício de 2021.
Informações pelo fone: (18)3639 9029, site: http://www.saaracangua.sp.gov.br/licitacoes-editais-concursos
DATA DA REALIZAÇÃO: 17/05/2021 – HORÁRIO: a partir das 09h00.

Roberto Doná – Prefeito

MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DO ARACANGUÁ/SP
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N° 013/2021 – (SISTEMA DE RESGISTRO DE PREÇOS)

Tipo: Menor preço por item
OBJETO: Locação de Escavadeira Hidráulica de Esteira.
Informações pelo fone: (18)3639 9029, site: http://www.saaracangua.sp.gov.br/licitacoes-editais-concursos
DATA DA REALIZAÇÃO: 18/05/2021 – HORÁRIO: a partir das 09h00.

Roberto Doná - Prefeito

MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DO ARACANGUÁ/SP
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS 001/2021 - REABERTURA

Tipo: Menor preço Global
OBJETO: Execução da obra de construção da Praia Popular Municipal – 2ª etapa.
Informações pelo fone: (18)3639 9029, site: http://www.saaracangua.sp.gov.br/licitacoes-editais-concursos
DATA DA REALIZAÇÃO: 20/05/2021 – HORÁRIO: 09h00 horas.

Roberto Doná - Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇOIABA DA SERRA/SP
HOMOLOGAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2021. Processo Administrativo n.º 
009/2021. OBJETO: Aquisição parcelada de Material Hospitalar e Descartável para atender a Ordem 
Judicial 1013896-72.2019.8.26.0602, 0001228-52.2020.8.26.0602, conforme Termo de Referência 
contido no Anexo I. Após analisar todas as da douta do (a) Pregoeiro (a) e sua Equipe de Apoio, acolho 
suas razões pelas quais optaram em seu julgamento pelas propostas da licitantes: FORCE MEDICAL 
DISTRIBUIDORA EIRELI EPP perfazendo um valor total de R$ 5.023,20 (Cinco mil e vinte e três 
reais e vinte centavos); MEDCEDRAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES 
EIRELI ME perfazendo um valor total de R$ 6.440,38 (Seis mil quatrocentos e quarenta reais e trinta e 
oito centavos); E, entendo como justo e legal, motivo pelo qual HOMOLOGO a presente licitação em 
favor da mesma proponente vencedora. Proceda-se ao empenho e contrato.Araçoiaba da Serra, 28 de 
abril de 2021. José Carlos de Quevedo Junior. Prefeito Municipal.Ordenador de Despesa.

AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão nº 100/2021 - Eletrônico - Processo Administrativo: 
PMC.2020.00042761-27 - Interessado: Secretaria Municipal de Educação - 
Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços de retirada, 
instalação, manutenção corretiva e preventiva de brinquedos de playground, com 
fornecimento de materiais - Recebimento das Propostas do lote 01: das 08h do 
dia 19/05/21 às 09h30min do dia 20/05/21 - Abertura das Propostas do lote 01: 
a partir das 09h30min do dia 20/05/21 - Início da Disputa de Preços: a partir das 
10h30min do dia 20/05/21 - Dispo nibilidade do Edital: a partir de 06/05/21, no 
portal eletrônico www.licitacoes-e.com.br. Esclarecimentos adicionais com a 
Pregoeira Giovana Souza pelo telefone (19) 2116-0294.

Campinas, 03 de maio de 2021
MARCELO GONÇALVES DE SOUZA

Diretor do Departamento Central de Compras

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIRADOURO
AVISO DE LICITAÇÃO - EDITAL RESUMIDO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 101/2021 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 024/2021
Início: 03/05/2021 - Encerramento: 18/05/2021 - Horário: 09h. Abertura da Sessão:
18/05/2021 - Horário: 09h. Endereço Eletrônico: www.viradouro.sp.gov.br (http://
191.5.98.25:8079/comprasedital/). Tipo: Menor Valor Unitário. Objeto: AQUISIÇÃO DE 
CAMINHÃO DOTADO DE EQUIPAMENTO COLETOR COMPACTADOR DE RESÍDUOS - 
CONFORME CONVÊNIO FUNASA Nº 502/2018 – Implantação e Melhorias de Sistemas 
Públicos de Manejo de resíduos sólidos. Processo Licitatório de Acordo com a Lei 
Complementar 123/2006. A Divisão de Licitações da Prefeitura Municipal de Viradouro 
torna público aos licitantes interessados, abertura de certame, com objeto acima especifi cado, 
cujo encerramento e abertura dar-se-ão nas datas e horários acima aprazados. A cópia 
digital do Edital e seu(s) Anexo(s), poderá ser retirada junto do site http://www.viradou-
ro.sp.gov.br/ ou através do e-mail pregão.viradouro@gmail.com. Demais publicações 
referentes ao certame estarão disponíveis através do site: www.viradouro.dioe.com.br.

Viradouro/SP, 03 de maio de 2021. Daniela de Souza Lima - Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABREÚVA

PREGÃO ELETRÔNICO 017/2021
LICITAÇÃO EXCLUSIVA MICROEMPRESAS, EMPRESAS DE PEQUENO PORTE E MICRO-
EMPREENDEDORES INDIVIDUAIS 
Lei complementar 123, de 14 de dezembro de 2006, atualizada pela Lei n° 147 de 07/08/2014.
OBJETIVO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DO 
TRANSPORTE ESCOLAR.
CADASTRO DE PROPOSTAS INICIAIS ATÉ: 14/05/2021 ÁS 08:59 HORAS
ABERTURA DE PROPOSTAS INICIAIS E INÍCIO DE SESSÃO PÚBLICA: 14/05/2021 AS 09:00 
HORAS
Os interessados poderão adquiri-lo junto ao Setor de Suprimentos, em CD-ROM a ser retirado 
no seguinte endereço: sito à Rua Floriano Peixoto, nº 158 – Centro, Prefeitura Municipal de 
Cabreúva, mediante entrega, de mídia virgem, ou na forma impressa mediante o pagamento de 
R$ 10,00 (dez reais), a ser efetuado no Setor de Arrecadação, no mesmo endereço ou ainda, 
gratuitamente, através de “download” junto a “home page” desta Prefeitura, na Internet, no en-
dereço de acesso http://www.cabreuva.sp.gov.br ou www.bbmnetlicitacoes.com.br <http://www.
bbmnetlicitacoes.com.br>.
PREGÃO PRESENCIAL N.º 10/2021
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE ATEN-
DIMENTOS DOMICILIARES (HOME CARE), CONFORME MANDADOS JUDICIAIS.
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 
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, 
ou na forma impressa mediante o pagamento de R$ 10,00 (dez reais), a ser efetuado no Setor de 
Arrecadação, no mesmo endereço ou ainda, gratuitamente, através de “download” junto a “home 
page” desta Prefeitura, na Internet, no endereço de acesso http://www.cabreúva.sp.gov.br. Os 
envelopes contendo proposta e documentos serão recebidos no Setor de Compras e Licitações 
da Prefeitura Municipal de Cabreúva, no dia 17 de Maio de 2021, até às 09:30 horas, iniciando 
a sua abertura às 10:00 horas.

Cabreúva, 03 de maio de 2021.
Antônio Carlos Mangini

Prefeito Municipal 

                       AVISOS DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO: 01/2021, PROCESSO: 123/2021, OBJETO RESUMIDO: 
AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA TIPO A – SIMPLES REMOÇÃO.
• Recebimento das Propostas: até às 08:00 horas do dia 14/05/2021
• Abertura das Propostas: às 08:30 horas do dia 14/05/2021 
• Início da sessão de disputa: 10:00 horas do dia 14/05/2021
• LOCAL: site www.licitacoes-e.com.br.
• Referência de Tempo: Para todas as referências de tempo será observado o horário de Brasília (DF). 
Os interessados poderão obter o Edital por e-mail, enviando mensagem eletrônica para o 
endereço licitacao@guararema.sp.gov.br, informando os dados da empresa, a modalidade e o 
número da licitação, ou ainda através do site www.guararema.sp.gov.br. Outras informações 
podem ser obtidas pelo telefone (11) 4693-8013. 

JOSE LUIZ EROLES FREIRE
Prefeito Municipal

AVISO DE LICITAÇÃO
MODALIDADE: Pregão Presencial 29/2021, PROCESSO: 144/2021, OBJETO RESUMIDO: 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE 
SISTEMAS INTEGRADOS DE INFORMÁTICA DESTINADOS À GESTÃO PÚBLICA. DATA E 
HORA DA LICITAÇÃO: 17/05/2021 as 14h00, LOCAL DA LICITAÇÃO: Sala de Licitações do Paço 
Municipal, na Praça Cel. Brasílio Fonseca, 35, Centro, Guararema – SP. O Edital poderá ser lido e 
obtido na íntegra no Paço Municipal de Guararema, no período das 08h30min às 16h00. Os 
interessados poderão obter o Edital por e-mail, enviando mensagem eletrônica para o endereço 
licitacao@guararema.sp.gov.br, informando os dados da empresa, a modalidade e o número da 
licitação. Outras informações podem ser obtidas pelo telefone (11) 4693-8013. 

JOSE LUIZ EROLES FREIRE
Prefeito Municipal

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 13/2021. PL. Nº 3.867/2021. OBJETO: CONTRATAÇÃO DE 
PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁ-
TICA, EM AMBIENTE DE NUVEM, PARA O LICENCIAMENTO DE UMA SOLUÇÃO DE 

SISTEMAS, COM OS RESPECTIVOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO (CONTEMPLANDO: DISPO-
NIBILIZAÇÃO EM NUVEM, MIGRAÇÃO DE DADOS E TREINAMENTO DE USUÁRIOS), MANU-
TENÇÃO (PREVENTIVA, CORRETIVA E DE ORDEM LEGAL) SUPORTE TÉCNICO (FUNCIONAL 
E OPERACIONAL COM VISITAS TÉCNICAS PERIÓDICAS E SUPORTE “ON SITE”). Abertura: 
09h30min do dia 18 de maio de 2021. O edital completo encontra-se à disposição dos interessados 
na CML, situada na Rua Henrique Coppi, nº 200, Centro, Mogi Guaçu/SP, até o dia do certame, no 
horário das 08h às 16h, em dias úteis, mediante recolhimento de R$10,00 (dez reais) no andar térreo 
da Prefeitura e/ou sem ônus através do site www.mogiguacu.sp.gov.br.  M. Guaçu, 03.05.2021. Hele-
na Maria de Carvalho - Presidente da CML.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MOGI GUAÇU

AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão Eletrônico SRP nº 122/2021

Processo Digital nº 101556/2021
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 protetor facial, conforme edital e seus 
anexos.
Valor Estimativo: R$ 79.400,00 (setenta e nove mil e quatrocentos reais).
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: até às 8 horas 30 minutos do dia 17 de maio de 
2021.
ABERTURA DAS PROPOSTAS: Dia 17 de maio de 2021 às 8 horas 30 minutos.
INÍCIO DA DISPUTA DE PREÇOS: Dia 17 de maio de 2021 a partir das 9 horas.
• Retirada do Edital: Diretamente no site www.licitacoes-e.com.br ou gratuitamente na 
íntegra somente para consulta através do site www.ribeiraopreto.sp.gov.br. 

Ribeirão Preto, 3 de maio de 2021.
André Almeida Morais

Secretário Municipal da Administração

Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto
Estado de São Paulo

Secretaria da Administração

AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão Eletrônico nº 40/2021

Processo de Compras nº 65/2021
OBJETO: Aquisição de equipamentos de escritório (armário, arquivo, cadeira e estante, 
conforme edital e seus anexos.
LICITAÇÃO DIFERENCIADA COM LOTE PARA AMPLA PARTICIPAÇÃO E LOTES 
PARA PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DE MICROEMPRESAS, EMPRESAS DE 
PEQUENO PORTE E MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL.
Valor Estimativo: R$ 264.283,80 (duzentos e sessenta e quatro mil duzentos e oitenta e 
três reais e oitenta centavos). 
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: até às 8 horas 30 minutos do dia 17 de maio de 
2021.
ABERTURA DAS PROPOSTAS: Dia 17 de maio de 2021 às 8 horas 30 minutos.
INÍCIO DA DISPUTA DE PREÇOS: Dia 17 de maio de 2021 a partir das 9 horas.
• Retirada do Edital: Diretamente no site www.licitacoes-e.com.br ou gratuitamente na 
íntegra somente para consulta através do site www.ribeiraopreto.sp.gov.br. 

Ribeirão Preto 3 de maio de 2021.
André Almeida Morais

Secretário Municipal de Administração 

Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto
Estado de São Paulo

Secretaria da Administração
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Governo do Estado de São Paulo
Universidade Estadual de Campinas

Hospital de  Clínicas
COMUNICADO III

O HC/Unicamp informa que a resposta do pedido de impugnação referente ao Pregão Eletrônico PE HC 
00265/2021 - Processo 15P-12855/2021 - OFERTA DE COMPRA Nº 102202100592021OC00168 - 
REGISTRO DE PREÇOS DE INSUMOS PARA CIRURGIA DE CATARATA E VITRECTOMIA COM 
COMODATO DE EQUIPAMENTO A TÍTULO GRATUITO, DE ACORDO COM O DISCRIMINADO NO 
ANEXO I, encontram-se disponível na íntegra no Diário Oficial do Estado - DOE e na BEC, a ser publicado 
no dia 04/05/2021.

Governo do Estado de São Paulo
Universidade Estadual de Campinas

Hospital de Clínicas
AVISO DE ABERTURA

Encontra-se aberto no Hospital de Clínicas da Universidade Estadual de Campinas - UNICAMP o Pregão 
Eletrônico PE - HC no 315/2021, Oferta de Compra BEC/SP 102202100592021OC00212, Processo 
15-P-12750/2020, do tipo menor preço por item destinado a Registro de Preços de Placa para bloqueio 
com instrumental específico, conforme discriminado no Anexo I. O prazo de entrega das propostas 
eletrônicas será até o dia 18/05/2021 às 09:30 horas, sendo que a sessão será no mesmo dia e horário, 
pela página virtual da BEC/SP (http://www.bec.sp.gov.br). O Edital na íntegra encontra-se disponível na 
página virtual da BEC/SP e
https://www.imprensaoficial.com.br/ENegocios/BuscaENegocios_14_1.aspx.

Governo do Estado de São Paulo
Universidade Estadual de Campinas

Hospital de  Clínicas
AVISO DE  ABERTURA

Encontra- se aberto no Hospital de Clínicas da Universidade Estadual de Campinas o  Pregão Eletrônico 
HC nº 312/2021, Processo 15P-18339/2020 OFERTA DE COMPRA BEC/SP: 
102202100592021OC00164 do tipo menor preço unitário, Registro de Preços de EQUIPO PARA 
ADMINISTRAÇÃO DE SOLUÇÕES PARENTERAIS. O prazo de entrega das propostas eletrônicas será 
até o dia 17/05/2021, às 09:30 horas, sendo que a sessão será no mesmo dia e horário, pela página virtual 
da BEC/SP (http;//www.bec.sp.gov.br) O Edital na íntegra encontra-se disponível  na página virtual da 
BEC?SP no site e no www.e-negociospublicos.com.br.  

Revisão 00 - CSG F-0060 
AVISO DE SELEÇÃO DE PROPOSTAS

A ASSOCIAÇÃO PRÓ-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAÍBA DO 
SUL – AGEVAP torna público aos interessados a realização da Seleção de Propostas.
Objeto: Contratação de Consultoria Especializada para Elaboração do Plano e do Programa de 
Educação Ambiental da Bacia do Rio Paraíba do Sul, com foco em Recursos Hídricos.
Ato Convocatório nº: 10/2021
DATA DO EVENTO: 08/06/2021 às 10h.
O edital e seus anexos estarão à disposição para consulta e/ou aquisição no site www.agevap.org.br, 
maiores informações pelo telefone (24) 3355-8389.

Resende, 03 de maio de 2021
Horácio Rezende Alves 

Presidente da Comissão de Julgamento

CÂMARA MUNICIPAL DE MARÍLIA
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Referência: Processo nº 13/2021. Pregão Presencial nº 12/2021. Objeto: aquisição de 630 
kg de pão francês, 250 potes de manteiga de 200g, 60 pacotes de 250g de chá mate e 

60 frascos de 200 ml de adoçante. O Presidente da  Câmara Municipal de Marília, Marcos Santana 
Rezende, RG 7.564.492 SSP/SP e CPF 015.462.338-57, dando cumprimento aos dispositivos legais 
constantes nas Leis Federais LC 123/06, 8.666/93 e 10.520/02 e Inciso 6º do Artigo 3º do Ato da Mesa 
número 4/2014, de 10 de janeiro de 2014, de acordo com a classifi cação efetuada pelo pregoeiro 
Adolfo Moraes Carvalho, HOMOLOGA em 30 de abril de 2021 o objeto licitado às empresas: Pani-
fi cadora Santa Clara de Marília Ltda, no valor de R$ 8.158,50 e Líder Negócios Comerciais Ltda, no 
valor de R$ 3.157,40. Firme-se o respectivo contrato. Câmara Municipal de Marília, em 30 de abril de 
2021. Marcos Santana Rezende - Presidente.

MUNICÍPIO DE DOIS CÓRREGOS
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES, CONTRATOS E CONVÊNIOS

Aviso de Licitação - Pregão Eletrônico - Processo: 70-2021 - Pregão Eletrônico nº 38/2021
Objeto: Registro de Preços para eventual aquisição de biscoito, fubá e sal, de acordo com as ne-
cessidades do Município, pelo período de 12 (doze) meses. Início do cadastro das propostas: 
05/05/2021, às 09:00 horas. Início da disputa de preços: 17/05/2021, às 09:00 horas. Local: www.
bll.org.br. Edital na íntegra: À disposição dos interessados no site www.doiscorregos.sp.gov.br. 
Informações pelo e-mail licitacao@doiscorregos.sp.gov.br em dias de expediente.

Ruy Diomedes Favaro - Prefeito Municipal
Aviso de Licitação - Pregão Eletrônico - Processo: 71-2021 - Pregão Eletrônico nº 39/2021

Objeto: Registro de Preços para eventual aquisição de material de consumo, de acordo com as 
necessidades do Município, pelo período de 12 (doze) meses. Início do cadastro das propostas: 
05/05/2021, às 09:00 horas. Início da disputa de preços: 18/05/2021, às 09:00 horas. Local: www.
bll.org.br. Edital na íntegra: À disposição dos interessados no site www.doiscorregos.sp.gov.br. 
Informações pelo e-mail licitacao@doiscorregos.sp.gov.br em dias de expediente.

Ruy Diomedes Favaro - Prefeito Municipal

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

SOROLOGIA PARA DETECÇÃO DE COVID19, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE 
SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ORIENTE – SP. Retifica a data e o horário de abertura das propos-
tas e disputa de lances para o dia 17/05/2021, às 15h30min. TIPO DE LICITAÇÃO: Menor Pre-
ço por item. O edital, seus anexos e as retificações encontram-se disponíveis no Depto de Lici-
tação, 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 segun-
da a sexta-feira, no site WWW.oriente.sp.gov.br e http://201.62.67.134.5656/comprasedital/  
ORIENTE/SP, 30 de abril de 2021. - GERALDO MATHEUS MORIS - Prefeito Municipal

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ORIENTE

Torna público que requereu no dia 16 de abril de 2021 ao Instituto Brasileiro 
do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA, a 
Renovação da Licença de Instalação nº 1185/2017, para o Desenvolvimento 
da Produção e Escoamento de Lula Extremo Sul, no âmbito da “Atividade de 
Produção e Escoamento de Petróleo e Gás Natural no Polo Pré-Sal, Bacia 
de Santos - ETAPA 2”.

Santos (SP), 23 de abril de 2021
FELIPE MOREIRA MATOSO RIBEIRO GOMES

Gerente Geral

UNIDADE DE OPERAÇÕES DE EXPLORAÇÃO 
E PRODUÇÃO DA BACIA DE SANTOS – UN-BS

PETRÓLEO BRASILEIRO S/A

MINISTÉRIO DE 
MINAS E ENERGIA

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS
CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA

HEMOCENTRO/UNICAMP
AVISO DE ABERTURA. Encontra-se aberto no Hemocentro da Universidade Estadual de Campinas - UNICAMP o 
PREGÃO ELETRÔNICO HEMO nº. 00320/2021 - OFERTA DE COMPRA BEC/SP 102204100592021OC00014 - 
PROCESSO nº. 32-P-5627/2021, do tipo Menor preço por item, destinado ao Registro de Preços de Bolsa para 
preservação de medula óssea e Bolsa dupla para coleta de sangue, com comodato de equipamento a título 
gratuito, de acordo com o discriminado no Anexo I.  O prazo de entrega das propostas eletrônicas será do dia 
05/05/2021 até o dia 17/05/2021 às 09:30 horas, sendo a sessão pública realizada no mesmo dia e horário pela página 
virtual da BEC/SP (http://www.bec.sp.gov.br). O edital e anexos estão disponíveis na Internet, nos sites 
http://www.imprensaoficial.com.br/PortalIO/ENegocios/BuscaENegocios_14_1.aspx e www.bec.sp.gov.br ou 
ainda no Serviço de Suprimentos do Hemocentro/Unicamp, Rua Carlos Chagas, nº. 480 - Prédio II, Cidade Universitária 
“Zeferino Vaz” - Distrito de Barão Geraldo - Campinas, Estado de São Paulo, no horário de expediente da UNICAMP.

PREFEITURA MUNICIPAL DE HERCULÂNDIA
AVISO DE RETIFICAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 006/2021 – PROCESSO LICITA-
TÓRIO Nº 010/2021 (RESUMIDO). Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE TESTE 
RÁPIDO COVID-19 ANTÍGENO AG, PARA SEREM UTILIZADOS PELO DEPARTAMENTO DE SAÚDE DE HERCULÂNDIA, 
PELO PERÍODO DE 12 MESES. Retifica a data de abertura para o dia: 19/05/2021 às 09h. TIPO DE LICITAÇÃO: Menor 
preço por item. O edital, seus anexos e a retificação encontram-se disponíveis no Depto de Licitação, no Paço Municipal, Rua 
Euclides da Cunha, nº 308 (centro), nesta cidade de Herculândia (SP), ou através do telefone (0XX14) 3486-9090, de segunda 
a sexta-feira, das 07h30 às 11h30 e dás 13h às 16h ou no site www.herculandia.sp.gov.br   

HERCULANDIA/SP, 03 de maio de 2021.
PAULO SERGIO DE OLIVEIRA

PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIBA
AVISO DE REABERTURA - Pregão Presencial Nº 12/2021, Edital Nº 13/2021, Tipo Menor 
Preço por Item. Objeto: O registro de preços, pelo prazo de 12 meses, para eventual 
aquisição de material de ferragem. O credenciamento e os envelopes de Preços e Habilitação 
que seriam recebidos no dia 18/05/2021, das 9h às 9h30, na S. de Licitações, Av. Luciano 
Consoline, n.º 600, Jd de Lucca. O edital fica disponível no endereço acima das 9h às 17h ou 
no site www.itatiba.sp.gov.br. Informações: tel.11-3183-0655. Thais A. Constantino - Pregoeira.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SANTA GERTRUDES
Concorrência Pública 02/2021

A Prefeitura do Município de Santa Gertrudes, com Paço Municipal à Rua 01A, 332, Centro, 
Santa Gertrudes/SP, torna público, para conhecimento de interessados, que acha-se aberta 

a Concorrência Pública 02/2021, que objetiva o Registro De Preços Para Execução, Por Empreitada, 
De pequenos reparos e serviços de recuperação estrutural de vias públicas, pavimentação asfáltica, 
execução de guias e sarjetas, e manutenção de galerias pluviais, sob demanda, Com Fornecimento De 
Materiais, Mão De Obra E Equipamentos Necessários. O edital completo com os elementos técnicos 
poderá ser retirado das 09:00 às 17:00 horas, de segunda a sexta-feira, mediante o recolhimento 
da taxa de R$ 50,00 (cinqüenta reais) ou ser retirado pelo site www.santagertrudes.sp.gov.br. Os 
envelopes com a documentação e a proposta deverão ser protocolados no Paço Municipal até às 
08:30 horas do dia 08/06/2021 sendo que a abertura dos mesmos será neste mesmo dia às 09:00 
horas. Santa Gertrudes/SP, 03/05/2021. Iaghor Correa Camuci – Comissão de Licitações.

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA
AVISO DE LICITAÇÃO

A Prefeitura Municipal de Louveira informa que realizará o Pregão Eletrônico nº 
023/2021, objetivando o registro de preços de medicamentos, no dia 14 de maio de 
2021, às 10:00 horas. O edital em inteiro teor estará à disposição dos interessados na 
internet, nos endereços eletrônicos www.bbmnetlicitacoes.com.br e 
www.louveira.sp.gov.br. Outras informações pelo telefone (19) 3878-9700. Louveira, 
03 de maio de 2021. MARCELO SILVA SOUZA - Secretário de Administração.

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA
AVISO DE LICITAÇÃO

A Prefeitura Municipal de Louveira informa que realizará o Pregão Eletrônico nº 022/2021, 
objetivando a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de limpeza 
interna e externa e manutenção preventiva dos filtros central de água para atender as 
unidades escolares da Rede de Ensino Municipal e Divisão de Merenda Escolar, no dia 14 
de maio de 2021, às 09:30 horas. O edital em inteiro teor estará à disposição dos 
interessados na internet, nos endereços eletrônicos www.bbmnetlicitacoes.com.br e 
www.louveira.sp.gov.br. Outras informações pelo telefone (19) 3878-9700. Louveira, 03 de 
maio de 2021. MARCELO SILVA SOUZA - Secretário de Administração.

COMUNICADO DE RETIFICAÇÃO
O SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUAS E ESGOTOS – SEMAE, através do Diretor Ge-
ral, comunica que no aviso de homologação do Pregão 02/2021, datado de 16 de 
março de 2021 e publicado em 17 de março de 2021, o nome de uma das empresas 
está desatualizado, não constando com a atualização mais recente. Assim, onde se lia 
HABIATAR COMÉRCIO E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO LTDA. EPP., leia-se HA-
BIATAR COMÉRCIO E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EIRELI. Mogi das Cruzes, 29 
de abril de 2021. MARCELO VENDRAMINI DA SILVA - Diretor Geral do SEMAE.

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 063-2/2020 - PROCESSO Nº 201.553/2020 e apenso

OBJETO: Aquisição de diversos tipos de tintas 
O texto integral do edital e todas as informações sobre a licitação estarão disponíveis 
para download no endereço http://licitacao-mgcon.mogidascruzes.sp.gov.br/. A ses-
são ocorrerá às 09h00 do dia 18 de maio de 2021 na Sala de Licitações da Prefeitura 
Municipal de Mogi das Cruzes, na Av. Ver. Narciso Yague Guimarães, 277 – 1º Andar. 
Mogi das Cruzes, em 03 de maio de 2021. MARCELO VENDRAMINI DA SILVA - Di-
retor Geral.

HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO nº 016-2/2021 – PROCESSO nº 200.326/2021
OBJETO: Aquisição de bomba centrífuga horizontal.
EMPRESA VENCEDORA: Lote 01: A SANTOS COMERCIO DE BOMBAS E LOCA-
ÇÃO EIRELI no valor global de R$ 29.999,00. Mogi das Cruzes, em 03 de maio de 
2021. MARCELO VENDRAMINI DA SILVA – Diretor Geral.

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

SERVIÇO AUTÔNOMO DE 
ÁGUA E ESGOTO DE SÃO CARLOS

AVISO DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 016/2021 
PROCESSO N° 0964/2021

Objeto: Aquisição de Hipoclorito de Sódio, para uso na cloração dos poços profundos 
do SAAE, conforme edital e seus anexos. O edital na íntegra estará à disposição dos 
interessados a partir de 05/05/21 e poderá ser examinado pelos sites www.bb.com.br 
e www.saaesaocarlos.com.br, opção licitações. Abertura das propostas às 09h do dia 
18/05/2021 e início da sessão de disputa às 10h do dia 18/05/2021 (horário de 
Brasília).

São Carlos, 03 de maio de 2021.
Setor de Contratos e Licitações

AVISO DE SUSPENSÃO 
PREGÃO ELETRÔNICO 18/2021 - REGISTRO DE PREÇOS

Objeto: Registro de preços para fornecimento de carnes bovina, suína, 
de aves, peixe e embutidos, para atender alunos da Rede Pública de 
Ensino.
FICA SUSPENSO O PRESENTE PREGÃO ELETRÔNICO PARA 
REVISÃO DO EDITAL.

Santa Bárbara d’Oeste, 03 de maio de 2021.
RAFAEL PIOVEZAN - Prefeito Municipal

CESAR HENRIQUE BRUHN PIERRE
Secretário de Administração

MUNICÍPIO DE SANTA BÁRBARA D’OESTE
ESTADO DE SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIBA
Pregão Presencial nº 29/2021, Edital nº 32/2021, Tipo Menor Preço por 
Item. Objeto: Aquisição de COLETE BALÍSTICO para entrega imediata. O 
credenciamento e os envelopes de Preços e Habilitação serão recebidos no dia 
17/05/2021, das 13h30 às 14h, na S. de Licitações, Av. Luciano Consoline, n.º 600, 
Jd. de Lucca. O edital fica disponível no endereço acima das 9h às 17h ou no site 
www.itatiba.sp.gov.br. Informações: tel.11-3183-0655. Adriana Stocco – Pregoeira.

Processo Licitatório 34/2021 – Pregão 09/2021. Objeto: Contratação 
de empresa qualificada que atue como agente de operacionalização do 
programa de estágio de estudantes. Considerando os questionamentos 
suscitados aos termos do instrumento licitatório, apresentado pela empresa 
Centro de Integração Empresa Escola - CIEE, decido, por bem, adiar “sine 
die” o prazo estabelecido no preâmbulo do edital, relativo à apresentação 
das propostas. Castilho – SP, 30 de abril de 2021. Paulo Duarte Boaventura 
– Prefeito. (republicado por conter incorreções).

 Prefeitura de Castilho

Acha-se aberto, na Prefeitura do Município de Castilho, o Processo 
Licitatório 43/2021, na modalidade de Pregão 11/2021, na forma 
presencial, para a contratação de empresa especializada para a prestação 
de serviços de implantação, gerenciamento, administração, fiscalização, 
emissão, fornecimento e manutenção de vale-alimentação, através de 
cartões magnéticos, destinados a atender o Programa Emergencial de 
Auxílio Desemprego, de caráter assistencial, denominado “Frente de 
Trabalho Cidade Acolhedora”, visando proporcional ocupação, qualificação 
profissional e renda para até 100 (cem) trabalhadores, que se enquadrem 
na previsão contida na Lei Municipal 2.979, de 10 de fevereiro de 2021. 
Data: 13 de maio de 2021, às 09 horas. O edital completo e seus anexos 
serão fornecidos 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 fizerem 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 da Assistência Social e Cidadania, 
através do telefone (18) 3741 1228, quando a dúvida se relacionar com o 
objeto licitado. Paulo Duarte Boaventura – Prefeito. (republicado por conter 
incorreções).

 Prefeitura de Castilho

AVISO DE LICITAÇÃO
Concorrência nº 06/2021 - Processo Administrativo: PMC.2019.00027183-10 - 
Interessado: Secretaria Municipal de Esportes e Lazer - Objeto: Execução de 
obras de construção de campo de futebol society no bairro Vila Rica, em 
Campinas/SP - Entrega dos envelopes: até 09/06/21 às 10h. Sessão Pública 
de abertura: 09/06/21 às 10h. Disponibilidade do Edital: a partir de 04/05/21, no 
portal eletrônico licitacoes.campinas.sp.gov.br. Esclarecimentos adicionais 
pelos telefones (19) 2116-0678, 2116-8518 e 2116-8401.

Campinas, 03 de maio de 2021
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAJOBI
AVISO DE CHAMADA PÚBLICA

CHAMADA PÚBLICA PARA COMPRA DA AGRICULTURA FAMILIAR Nº 001/2021
PROCESSO Nº 067/2021 - DISPENSA Nº 031/2021

A Prefeitura Municipal de Itajobi torna público que realizará a CHAMADA PÚBLICA para a AQUISIÇÃO DE GÊNEROS 
ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU SUAS 
ORGANIZAÇÕES DE ACORDO COM AS NECESSIDADES, conforme especificações constantes no Anexo I do edital. 
Os interessados deverão apresentar os ENVELOPES CONTENDO OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO E PROJETO 
DE VENDA até o dia 02 DE JUNHO DE 2021, às 08:30 horas, na sede da Prefeitura Municipal de Itajobi, localizada 
Av. Cincinato Braga, nº 360, Centro, Itajobi/SP, onde ocorrerá em seguida a sessão pública de abertura dos envelopes.
 A íntegra do Edital e seus anexos estarão disponíveis na sede da Prefeitura Municipal de Itajobi e no site www.itajobi.sp.gov.br.

Itajobi/SP, 03 de maio de 2021.
SIDIOMAR UJAQUE
Prefeito Municipal

KELLI CRISTIANE NONATO DA SILVA
Setor de Licitações

MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DO ARACANGUÁ/SP
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N° 012/2021

Tipo: Menor preço por item
OBJETO: Aquisição de Materiais de Construção, hidráulicos e elétricos, para atender o Departamento 
de Obras e Serviços e o Departamento de Água e Esgoto, durante o exercício de 2021.
Informações pelo fone: (18)3639 9029, site: http://www.saaracangua.sp.gov.br/licitacoes-editais-concursos
DATA DA REALIZAÇÃO: 17/05/2021 – HORÁRIO: a partir das 09h00.

Roberto Doná – Prefeito

MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DO ARACANGUÁ/SP
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N° 013/2021 – (SISTEMA DE RESGISTRO DE PREÇOS)

Tipo: Menor preço por item
OBJETO: Locação de Escavadeira Hidráulica de Esteira.
Informações pelo fone: (18)3639 9029, site: http://www.saaracangua.sp.gov.br/licitacoes-editais-concursos
DATA DA REALIZAÇÃO: 18/05/2021 – HORÁRIO: a partir das 09h00.

Roberto Doná - Prefeito

MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DO ARACANGUÁ/SP
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS 001/2021 - REABERTURA

Tipo: Menor preço Global
OBJETO: Execução da obra de construção da Praia Popular Municipal – 2ª etapa.
Informações pelo fone: (18)3639 9029, site: http://www.saaracangua.sp.gov.br/licitacoes-editais-concursos
DATA DA REALIZAÇÃO: 20/05/2021 – HORÁRIO: 09h00 horas.

Roberto Doná - Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇOIABA DA SERRA/SP
HOMOLOGAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2021. Processo Administrativo n.º 
009/2021. OBJETO: Aquisição parcelada de Material Hospitalar e Descartável para atender a Ordem 
Judicial 1013896-72.2019.8.26.0602, 0001228-52.2020.8.26.0602, conforme Termo de Referência 
contido no Anexo I. Após analisar todas as da douta do (a) Pregoeiro (a) e sua Equipe de Apoio, acolho 
suas razões pelas quais optaram em seu julgamento pelas propostas da licitantes: FORCE MEDICAL 
DISTRIBUIDORA EIRELI EPP perfazendo um valor total de R$ 5.023,20 (Cinco mil e vinte e três 
reais e vinte centavos); MEDCEDRAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES 
EIRELI ME perfazendo um valor total de R$ 6.440,38 (Seis mil quatrocentos e quarenta reais e trinta e 
oito centavos); E, entendo como justo e legal, motivo pelo qual HOMOLOGO a presente licitação em 
favor da mesma proponente vencedora. Proceda-se ao empenho e contrato.Araçoiaba da Serra, 28 de 
abril de 2021. José Carlos de Quevedo Junior. Prefeito Municipal.Ordenador de Despesa.

AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão nº 100/2021 - Eletrônico - Processo Administrativo: 
PMC.2020.00042761-27 - Interessado: Secretaria Municipal de Educação - 
Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços de retirada, 
instalação, manutenção corretiva e preventiva de brinquedos de playground, com 
fornecimento de materiais - Recebimento das Propostas do lote 01: das 08h do 
dia 19/05/21 às 09h30min do dia 20/05/21 - Abertura das Propostas do lote 01: 
a partir das 09h30min do dia 20/05/21 - Início da Disputa de Preços: a partir das 
10h30min do dia 20/05/21 - Dispo nibilidade do Edital: a partir de 06/05/21, no 
portal eletrônico www.licitacoes-e.com.br. Esclarecimentos adicionais com a 
Pregoeira Giovana Souza pelo telefone (19) 2116-0294.

Campinas, 03 de maio de 2021
MARCELO GONÇALVES DE SOUZA

Diretor do Departamento Central de Compras

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIRADOURO
AVISO DE LICITAÇÃO - EDITAL RESUMIDO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 101/2021 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 024/2021
Início: 03/05/2021 - Encerramento: 18/05/2021 - Horário: 09h. Abertura da Sessão:
18/05/2021 - Horário: 09h. Endereço Eletrônico: www.viradouro.sp.gov.br (http://
191.5.98.25:8079/comprasedital/). Tipo: Menor Valor Unitário. Objeto: AQUISIÇÃO DE 
CAMINHÃO DOTADO DE EQUIPAMENTO COLETOR COMPACTADOR DE RESÍDUOS - 
CONFORME CONVÊNIO FUNASA Nº 502/2018 – Implantação e Melhorias de Sistemas 
Públicos de Manejo de resíduos sólidos. Processo Licitatório de Acordo com a Lei 
Complementar 123/2006. A Divisão de Licitações da Prefeitura Municipal de Viradouro 
torna público aos licitantes interessados, abertura de certame, com objeto acima especifi cado, 
cujo encerramento e abertura dar-se-ão nas datas e horários acima aprazados. A cópia 
digital do Edital e seu(s) Anexo(s), poderá ser retirada junto do site http://www.viradou-
ro.sp.gov.br/ ou através do e-mail pregão.viradouro@gmail.com. Demais publicações 
referentes ao certame estarão disponíveis através do site: www.viradouro.dioe.com.br.

Viradouro/SP, 03 de maio de 2021. Daniela de Souza Lima - Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABREÚVA

PREGÃO ELETRÔNICO 017/2021
LICITAÇÃO EXCLUSIVA MICROEMPRESAS, EMPRESAS DE PEQUENO PORTE E MICRO-
EMPREENDEDORES INDIVIDUAIS 
Lei complementar 123, de 14 de dezembro de 2006, atualizada pela Lei n° 147 de 07/08/2014.
OBJETIVO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DO 
TRANSPORTE ESCOLAR.
CADASTRO DE PROPOSTAS INICIAIS ATÉ: 14/05/2021 ÁS 08:59 HORAS
ABERTURA DE PROPOSTAS INICIAIS E INÍCIO DE SESSÃO PÚBLICA: 14/05/2021 AS 09:00 
HORAS
Os interessados poderão adquiri-lo junto ao Setor de Suprimentos, em CD-ROM a ser retirado 
no seguinte endereço: sito à Rua Floriano Peixoto, nº 158 – Centro, Prefeitura Municipal de 
Cabreúva, mediante entrega, de mídia virgem, ou na forma impressa mediante o pagamento de 
R$ 10,00 (dez reais), a ser efetuado no Setor de Arrecadação, no mesmo endereço ou ainda, 
gratuitamente, através de “download” junto a “home page” desta Prefeitura, na Internet, no en-
dereço de acesso http://www.cabreuva.sp.gov.br ou www.bbmnetlicitacoes.com.br <http://www.
bbmnetlicitacoes.com.br>.
PREGÃO PRESENCIAL N.º 10/2021
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE ATEN-
DIMENTOS DOMICILIARES (HOME CARE), CONFORME MANDADOS JUDICIAIS.
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 
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, 
ou na forma impressa mediante o pagamento de R$ 10,00 (dez reais), a ser efetuado no Setor de 
Arrecadação, no mesmo endereço ou ainda, gratuitamente, através de “download” junto a “home 
page” desta Prefeitura, na Internet, no endereço de acesso http://www.cabreúva.sp.gov.br. Os 
envelopes contendo proposta e documentos serão recebidos no Setor de Compras e Licitações 
da Prefeitura Municipal de Cabreúva, no dia 17 de Maio de 2021, até às 09:30 horas, iniciando 
a sua abertura às 10:00 horas.

Cabreúva, 03 de maio de 2021.
Antônio Carlos Mangini

Prefeito Municipal 

                       AVISOS DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO: 01/2021, PROCESSO: 123/2021, OBJETO RESUMIDO: 
AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA TIPO A – SIMPLES REMOÇÃO.
• Recebimento das Propostas: até às 08:00 horas do dia 14/05/2021
• Abertura das Propostas: às 08:30 horas do dia 14/05/2021 
• Início da sessão de disputa: 10:00 horas do dia 14/05/2021
• LOCAL: site www.licitacoes-e.com.br.
• Referência de Tempo: Para todas as referências de tempo será observado o horário de Brasília (DF). 
Os interessados poderão obter o Edital por e-mail, enviando mensagem eletrônica para o 
endereço licitacao@guararema.sp.gov.br, informando os dados da empresa, a modalidade e o 
número da licitação, ou ainda através do site www.guararema.sp.gov.br. Outras informações 
podem ser obtidas pelo telefone (11) 4693-8013. 

JOSE LUIZ EROLES FREIRE
Prefeito Municipal

AVISO DE LICITAÇÃO
MODALIDADE: Pregão Presencial 29/2021, PROCESSO: 144/2021, OBJETO RESUMIDO: 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE 
SISTEMAS INTEGRADOS DE INFORMÁTICA DESTINADOS À GESTÃO PÚBLICA. DATA E 
HORA DA LICITAÇÃO: 17/05/2021 as 14h00, LOCAL DA LICITAÇÃO: Sala de Licitações do Paço 
Municipal, na Praça Cel. Brasílio Fonseca, 35, Centro, Guararema – SP. O Edital poderá ser lido e 
obtido na íntegra no Paço Municipal de Guararema, no período das 08h30min às 16h00. Os 
interessados poderão obter o Edital por e-mail, enviando mensagem eletrônica para o endereço 
licitacao@guararema.sp.gov.br, informando os dados da empresa, a modalidade e o número da 
licitação. Outras informações podem ser obtidas pelo telefone (11) 4693-8013. 

JOSE LUIZ EROLES FREIRE
Prefeito Municipal

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 13/2021. PL. Nº 3.867/2021. OBJETO: CONTRATAÇÃO DE 
PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁ-
TICA, EM AMBIENTE DE NUVEM, PARA O LICENCIAMENTO DE UMA SOLUÇÃO DE 

SISTEMAS, COM OS RESPECTIVOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO (CONTEMPLANDO: DISPO-
NIBILIZAÇÃO EM NUVEM, MIGRAÇÃO DE DADOS E TREINAMENTO DE USUÁRIOS), MANU-
TENÇÃO (PREVENTIVA, CORRETIVA E DE ORDEM LEGAL) SUPORTE TÉCNICO (FUNCIONAL 
E OPERACIONAL COM VISITAS TÉCNICAS PERIÓDICAS E SUPORTE “ON SITE”). Abertura: 
09h30min do dia 18 de maio de 2021. O edital completo encontra-se à disposição dos interessados 
na CML, situada na Rua Henrique Coppi, nº 200, Centro, Mogi Guaçu/SP, até o dia do certame, no 
horário das 08h às 16h, em dias úteis, mediante recolhimento de R$10,00 (dez reais) no andar térreo 
da Prefeitura e/ou sem ônus através do site www.mogiguacu.sp.gov.br.  M. Guaçu, 03.05.2021. Hele-
na Maria de Carvalho - Presidente da CML.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MOGI GUAÇU

AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão Eletrônico SRP nº 122/2021

Processo Digital nº 101556/2021
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 protetor facial, conforme edital e seus 
anexos.
Valor Estimativo: R$ 79.400,00 (setenta e nove mil e quatrocentos reais).
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: até às 8 horas 30 minutos do dia 17 de maio de 
2021.
ABERTURA DAS PROPOSTAS: Dia 17 de maio de 2021 às 8 horas 30 minutos.
INÍCIO DA DISPUTA DE PREÇOS: Dia 17 de maio de 2021 a partir das 9 horas.
• Retirada do Edital: Diretamente no site www.licitacoes-e.com.br ou gratuitamente na 
íntegra somente para consulta através do site www.ribeiraopreto.sp.gov.br. 

Ribeirão Preto, 3 de maio de 2021.
André Almeida Morais

Secretário Municipal da Administração

Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto
Estado de São Paulo

Secretaria da Administração

AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão Eletrônico nº 40/2021

Processo de Compras nº 65/2021
OBJETO: Aquisição de equipamentos de escritório (armário, arquivo, cadeira e estante, 
conforme edital e seus anexos.
LICITAÇÃO DIFERENCIADA COM LOTE PARA AMPLA PARTICIPAÇÃO E LOTES 
PARA PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DE MICROEMPRESAS, EMPRESAS DE 
PEQUENO PORTE E MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL.
Valor Estimativo: R$ 264.283,80 (duzentos e sessenta e quatro mil duzentos e oitenta e 
três reais e oitenta centavos). 
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: até às 8 horas 30 minutos do dia 17 de maio de 
2021.
ABERTURA DAS PROPOSTAS: Dia 17 de maio de 2021 às 8 horas 30 minutos.
INÍCIO DA DISPUTA DE PREÇOS: Dia 17 de maio de 2021 a partir das 9 horas.
• Retirada do Edital: Diretamente no site www.licitacoes-e.com.br ou gratuitamente na 
íntegra somente para consulta através do site www.ribeiraopreto.sp.gov.br. 

Ribeirão Preto 3 de maio de 2021.
André Almeida Morais

Secretário Municipal de Administração 

Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto
Estado de São Paulo

Secretaria da Administração

A5gazetasp.com.br
Terça-feira, 4 De maio De 2021 Brasil + Mundo

 A Faltando 27 dias para o fim 
do prazo, quase metade dos 
contribuintes ainda não acer-
tou as contas com o Leão. Até 
o momento, 17.217.336 contri-
buintes enviaram a declaração 
do IRPF (Imposto de Renda 
Pessoa Física), 52,8% do previs-
to para este ano. O balanço foi 
divulgado pela Receita Fede-
ral, com dados apurados até as 
11h desta segunda-feira (3). Os 
dados são da “Agência Brasil”.

Neste ano, a Receita espera 
receber até 32.619.749 declara-
ções. No ano passado, foram 
enviadas 31.980.146 declara-
ções. O prazo de entrega co-
meçou em 1º de março e vai 
até as 23h50min59s de 31 de 
maio. A data limite foi adiada 
em um mês para suavizar as 
dificuldades no recolhimento 
de documentos impostas pela 
pandemia.  No último dia 13, a 
Câmara dos Deputados apro-
vou projeto de lei que propõe 
adiar novamente o prazo para 
31 de julho, por causa do agra-
vamento da pandemia. Como 
o texto foi aprovado no Sena- A Receita Federal adiou, para 31 de maio, o prazo para entrega da declaração de Imposto de Renda

DIVULGAÇÃO/SICREDI

Quase metade não enviou 
ainda a declaração do IR

ATÉ O MOMENTO. 17.217.336 contribuintes enviaram a declaração, 52,8% do previsto para este ano

do, só depende de sanção pre-
sidencial para passar a valer.

O programa está disponí-
vel na página da Receita Fede-
ral na internet. Quem perder 
o prazo de envio da declara-
ção terá de pagar multa de 
R$ 165,74, ou 1% do imposto 
devido, prevalecendo o maior 
valor.

A entrega é obrigatória 
para quem recebeu acima de 
R$ 28.559,70 em rendimentos 
tributáveis em 2020. Isso equi-
vale a um salário acima de R$ 
1.903,98, incluído o décimo 
terceiro. Também deve entre-
gar a declaração quem tenha 
recebido rendimentos isentos 
acima de R$ 40 mil em 2020, 
quem tenha obtido ganho de 
capital na venda de bens ou 
realizado operações na Bolsa 
de Valores, quem tenha patri-
mônio acima de R$ 300 mil 
até 31 de dezembro do ano 
passado e quem optou pela 
isenção de imposto de venda 
de um imóvel residencial para 
a compra de um outro imóvel 
em até 180 dias. (FP)

Chile vai 
incluir 
pessoas de 
até 35 anos

 A O Chile vai acelerar seu 
programa de vacinação con-
tra a covid-19, garantindo 
maior oferta de doses para 
alcançar a população mais 
jovem, que atualmente tem 
alto índice de contágio, dis-
se o presidente do país, Se-
bastián Piñera, no último sá-
bado (1º).

Durante uma apresenta-
ção sobre a situação da co-
vid-19, o presidente infor-
mou que foi assinado acordo 
para entrega de 3 milhões 
de doses adicionais da vaci-
na chinesa Sinovac, que tem 
sido a principal fornecedo-
ra do plano de imunização 
do país.

“A maior segurança no 
fornecimento de vacinas per-
mite-nos anunciar que va-
mos acelerar o nosso progra-
ma de vacinação para chegar, 
o mais rapidamente possível, 
às gerações mais jovens, que 
estão sendo as mais conta-
minadas”, afirmou Piñera.

Ele disse que nas duas 
próximas semanas toda a 
população saudável entre 35 
e 44 anos será vacinada. (GSP)

NA VACINAÇÃO

 A O Ministério da Saúde co-
meça a distribuir nesta se-
gunda-feira (3), 1 milhão de 
doses da vacina da Pfizer/
BioNTech aos 26 estados do 
país e ao Distrito Federal. A 
distribuição começa após pe-
dido de estados e municípios, 
que solicitaram mais tempo 
para organizar o armazena-
mento do imunizante, que 
precisa ser mantido em tem-
peraturas baixas.

No total, a pasta recebeu 
1 milhão de doses na última 
quinta (29). Nesta remessa, 
serão enviadas 499,5 mil do-
ses para a primeira aplicação, 
divididas de forma proporcio-
nal e igualitária entre todos 

Governo começa a distribuir lote de 1 milhão de vacinas
vacinas da Pfizer foi monta-
da levando em conta as suas 
condições de armazenamen-
to, que difere dos demais in-
sumos já adquiridos e distri-
buídos pelo Sistema Único de 
Saúde (SUS).

No Centro de Distribuição 
do Ministério da Saúde, em 
Guarulhos, as doses estão ar-
mazenadas a uma tempera-
tura de -90 graus Celsius (°C) 
a -60°C. Ao serem enviados 
aos estados, os imunizantes 
estarão expostos a tempera-
tura de -20°C. Nas salas de va-
cinação, onde a refrigeração 
é de 2ºC a 8°C, as doses pre-
cisam ser aplicadas em até 
cinco dias. Por causa dessas 
particularidades, o Ministério 
da Saúde orienta que, neste 
momento, a vacinação com o 
imunizante se restrinja às 26 
capitais brasileiras e ao Distri-
to Federal. (GSP)Imunizantes serão distribuídos a todas as capitais do País e municípios quem definirão prioridade
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os estados e Distrito Federal. 
As doses para a segunda apli-
cação serão distribuídas nas 
próximas semanas. O texto 
conta com informações da 
“Agência Brasil”. 

De acordo com o ministé-
rio, a vacina da Pfizer está sen-
do destinada para vacinação 
de pessoas com comorbida-
des, gestantes e puérperas, e 
pessoas com deficiência per-
manente. A comprovação das 
comorbidades pode ser rea-
lizada com exames, receitas, 
relatório ou prescrição médi-
ca, entre outros.

ARMAZENAMENTO
A logística de distribuição das 

O Ministério da Saúde começou a distribuir 
nesta segunda-feira 1 milhão de doses da 
vacina da Pfizer/BioNTech aos 26 estados

 A A Polícia Federal (PF) deu 
início na manhã desta segun-
da-feira (3) a segunda fase da 
Operação Tempestade, que 
investiga a prática de lavagem 
de dinheiro da facção crimi-
nosa Primeiro Comando da 
Capital (PCC), que atua dentro 
e fora de presídios de todo o 
país e até no exterior. Empre-
sas fictícias eram usadas para 
movimentação financeira de 
dinheiro do crime.

O esquema de lavagem de 
dinheiro do crime organizado 
movimentou R$ 700 milhões 
nas contas dos investigados, 
segundo a PF, com base em 
dados do Conselho de Con-
trole de Atividades Financei-
ras (Coaf). O texto conta com 
informações do “G1”.

A operação cumpriu 5 
mandados de prisão (4 pri-
sões preventivas e 1 tempo-
rária). Também haviam sido 

Investigação contra o PCC 
apura lavagem de R$ 700 mi

Dinheiro aprendido em operação que investiga lavagem de 
dinheiro do PCC ; operação aconteceu em São Paulo, Rio e Brasília 

DIVULGAÇÃO/PF

ção Zelotes.

OPERAÇÕES.
A Operação Navalha teve iní-
cio em 2006 e visava des-
montar uma quadrilha que 
fraudava licitações de obras 
públicas.

A Operação Prato Feito 
teve início em 2018 e tinha o 
objetivo de desarticular gru-
pos criminosos suspeitos de 
desviar recursos da União. O 
dinheiro era destinado à me-
renda em municípios dos es-
tados de São Paulo, Paraná, 
Bahia e Distrito Federal. Havia 
indícios de envolvimento de 
13 prefeitos e 4 ex-prefeitos.

Já a Operação Zelotes co-
meçou em 2015. Inicialmente, 
apurava o pagamento de pro-
pina a conselheiros do Con-
selho Administrativo de Re-
cursos Fiscais (Carf) para que 
multas aplicadas a empresas 
– entre bancos, montadoras e 
empreiteiras – fossem reduzi-
das ou anuladas.

A Justiça também deter-
minou o bloqueio de R$ 220 
milhões e a interdição de ati-
vidade de um contador. (MH)

determinados 22 mandados 
de busca e apreensão nos es-
tados de São Paulo (capital, 
Tietê, Guarujá), Rio de Janeiro 
e Brasília. As buscas estavam 
sendo feitas em residências, 

empresas e dois escritórios 
de advocacia.

Foram identificados ainda 
alvos antigos de operações da 
PF, como a Operação Navalha, 
Operação Prato Feito e Opera-

 A A Índia relatou nesta se-
gunda-feira (3) mais de 300 
mil novas infecções pelo 
novo coronavírus pelo 12º 
dia seguido, o que elevou o 
número total de casos a qua-
se 20 milhões. Cientistas pre-
veem um pico da pandemia 
nos próximos dias.

Com 368.147 casos novos 
nas últimas 24 horas, o total 
de infecções no país está em 
19,93 milhões, as mortes au-
mentaram 3.417 e chegaram a 
218.959, de acordo com dados 
do Ministério da Saúde. As in-
formações foram publicadas 
pela “Agência Brasil”.

Especialistas dizem que os 
números reais no país, de 1,35 
bilhão de habitantes, podem 
ser de cinco a dez vezes supe-
riores à contagem oficial.

O Ministério da Saúde in-
formou que nesta segunda-
-feira os casos positivos caí-
ram em relação ao número 

Índia se aproxima de 
20 milhões de casos

de exames pela primeira vez 
desde 15 de abril.

Os casos de coronavírus 
na Índia podem atingir o pico 
entre 3 e 5 de maio, segun-
do modelo matemático de 
uma equipe de cientistas que 
aconselha o governo - uma 
prévia, já que o vírus se dis-
semina mais rápido do que o 
esperado.

Hospitais estão completa-
mente cheios, os suprimen-
tos de oxigênio médico estão 
escassos e necrotérios e cre-
matórios estão lotados, en-
quanto o país lida com a dis-
parada de casos. Ao menos 
11 estados e territórios impu-
seram algum tipo de restri-
ção para tentar conter as in-
fecções, mas o governo do 
primeiro-ministro Narendra 
Modi reluta em anunciar um 
lockdown nacional devido à 
preocupação com o impacto 
econômico. (GSP)
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A 
equipe do diretor 
Edgard Miranda 
começou a gravar 
a última e sétima 
fase da novela “Gê-

nesis”, José do Egito, paralela-
mente aos encerramentos de 
Abraão e Jacó. Um trabalho, 
em seus muitos processos, 
iniciado em 2018, como de-
finição de roteiro, busca por 
elenco, escolha de locações 
no Marrocos e no Brasil. E 
que agora, com uma pande-
mia no meio, caminha para 
o seu final. Juliano Laham 
será o intérprete de “José”, 
seu primeiro protagonista. O 
ator conversou com a colu-
na: “Depois de ter superado 
tudo que aconteceu no ano 
passado [o artista descobriu 
um tumor benigno e preci-
sou passar por cirurgia], no 
início deste ano eu recebi o 
convite para interpretar José. 
É um privilégio interpretar 

A última fase de “Gênesis” um personagem de tamanha 
responsabilidade”. “Este é o 
meu primeiro protagonista, 
depois de duas novelas [‘Ma-
lhação’ e ‘Orgulho e Paixão’]. 
Um marco na minha carrei-
ra. É uma grande responsa-
bilidade e um desafio gran-
de”, avalia. Na construção do 
personagem, a preparadora 
Nara Marques teve uma par-
ticipação importante. Além 
da necessidade de cantar, in-
terpretando, e raspar o cabe-
lo, Laham já perdeu um pou-
co mais de dez quilos: “eu 
estava acima do peso”. “Já de-
mos o ‘start’ nas gravações e 
infelizmente não posso dar 
muito spoiler, mas garanto 
que o público vai se identifi-
car bastante com as supera-
ções de José e acompanhar 
sua relação de amor e fé com 
Deus”, conclui o ator, que 
também possui no currículo 
uma passagem pelo “BBB16”.

TV Tudo
No rádio - 1. Reginaldo Leme, 
além da TV e das transmis-

sões da Fórmula 1, vai co-
mandar um programa na 
rádio Bandeirantes, o “Ban-
deirada”.   Com exibição aos 
sábados, meio-dia, e boletins 
de segunda a sexta-feira, es-
treia no próximo dia 22.

No rádio – 2. Olga Bongio-
vanni, dando um tempo 
da TV, agora vai fazer rádio. 
Contratada pela CBN Casca-
vel, ela irá estrear um pro-
grama aos sábados, das 10h 
às 12h. 

Negócios e oportunidades. 
A Disney ainda não se des-
fez dos equipamentos do 
Fox Sports no Rio de Janeiro. 
Tudo da mais alta qualidade. 
Existem interessados, mas 
não tem ainda nada fechado.

Mercado. Empresa britâni-
ca de streaming faz análise 
para entrar na área esportiva 
do Brasil. A desaceleração da 
concorrente DAZN em terri-
tório nacional é que esfriou 
um pouco os planos.

INSTAGRAM

HORÓSCOPO

MALHAÇÃO - SONHOS
17h45, na Rede Globo

Nat consegue disfarçar a ligação de 
Duca para Lobão. Sol incentiva Je�  
a enfrentar Lincoln. Edgard pede 
para Cobra se afastar de Jade. Duca 
avisa a Gael do encontro com Nat. 
Je�  fala que Sol precisa provar que 
se importa com Wallace. Jade fl agra 
Cobra tentando roubar sua casa e 
lhe entrega os brincos de brilhante 
de Lucrécia. João comenta com 
Pedro que Karina pode ser sua irmã. 
Santiago interrompe o ensaio da 
banda para falar com Sol, e todos se 
revoltam. Cobra pensa na conversa 
que teve com Edgard. Gael chega à 
Aquazen. Cobra decide devolver os 
brincos para Jade. Lucrécia volta de 
sua viagem.

A VIDA DA GENTE
18h20, na Rede Globo

Ana sinaliza a Lú cio seu desejo de 
fi car sozinha. Marcos repreende Sofi a 
pela forma como tratou Olí via. Alice 
desiste de esperar Renato. Lui acaba 
conversando com Nanda e pede 
para ela voltar para casa. Nanda se 
desculpa com Francisco. Lú cio en-
coraja Ana a começ ar a reabilitaç ã o. 
Depois de algum tempo, Ana fala 
com clareza e pede à Manuela para 
ver Jú lia. Renato tenta explicar para 
Alice por que se afastou da jovem. 
Ana pergunta a Iná  se Rodrigo está  
casado.

RESUMO DAS NOVELAS

SALVE-SE QUEM PUDER
19h20, na Rede Globo

Alexia/Josimara inventa uma doença 
para fugir de Renzo e evitar o encon-
tro com o novo sócio. Juan e Gabi 
insistem que Mário aceite o emprego 
em São Paulo. Zezinho reencontra 
Edgar e Bel. Alexia diz a Luna que 
Renzo e Dominique desconfi am de 
que elas estejam vivas, e Luna teme 
pela vida de seu pai. Petra fl agra 
Alan massageando os pés de Kyra/
Cleyde. Vicky desconfi a de Bruno. 
Juan diz a Gabi que pensa em ir com 
Mário para o Brasil. Helena e Hugo 
conversam sobre o edema de Téo. 
Luna percebe que Kyra está empol-
gada com Alan. Helena pede para 
conversar com Luna/Fiona.

CHIQUITITAS
20h50, no SBT

Não será exibida para tansmissão de 
jogo da Copa Libertadores da Amé-
rica.  Na quarta, Bel envia uma carta 
para Rafa com uma antiga foto dos 
dois. A foto contém uma mensagem 
que pede para eles se encontrarem 
na sorveteria. Bel pede perdão para 
Rafa e revela que não aguenta mais 
fi car longe dele. Rafa aceita o pedido 
de perdão. Shirley segue Cícero na 
rua por achar que ele está traindo 
ela. Cícero compra um presente. Mili 
leva para Miguel uma história que 
escreveu baseada em sua história 
e busca por seus pais. A chiquitita 

revela que quer saber quem são seus 
pais. Miguel diz que é bela a busca 
de Mili.

GÊNESIS
21h, na RecordTV

O rei Quedorlaomer desabafa 
com Maresca. Adália descobre o 
verdadeiro destino de Massá. Abrão 
segue com os 318 homens para 
o resgate de Ló. Eles invadem o 
acampamento do rei Quedorlaomer. 
Maresca se apavora com o pedido 
de Jaluzi. Abrão e Eliézer se arriscam 
na batalha. Tauro tem um novo 
impasse com Massá. Abrão pede a 
seus homens para recuarem. 

IMPÉRIO
21h20, na Rede Globo

João Lucas conversa com Du sobre a 
possível amante de José Alfredo. Sil-
viano sugere que Maria Marta inter-
fi ra nas obras do novo apartamento 
de José Pedro. João Lucas vê José 
Alfredo entrar com Kelly no prédio de 
Ísis. Vicente se oferece para ensinar 
Victor a soltar pipa. Ismael procura 
Lorraine na pensão de Xana. Enrico 
confessa a Maria Clara que está 
preocupado com seu pai. Robertão 
pega sua carteira com Lorraine. João 
Lucas discute com Maria Marta. 
Orville recebe mais um quadro de 
Salvador. Maria Marta descobre o 
endereço do novo apartamento de 
Danielle e José Pedro. 

Por Flávio Ricco
Colaboração:  José Carlos Nery

ÁRIES. 
Seu poder de comu-
nicação estará a todo 

vapor no dia de hoje. Prepare-se 
para seu carisma e poder de con-
vencimento lhe trazer grandes 
oportunidades nesta terça.

TOURO. 
É hora de atenção 
para não perder novas 
e grandes possibili-
dades profi ssionais. 

Não seja descuidado porque há 
oportunidades que só aparecem 
uma vez na vida.

GÊMEOS. 
Hoje será um dia em 
que você terá mais 
facilidade para se 
comunicar com todas 

as pessoas, já que Mercúrio entra 
em Gêmeos e turbina seu alto 
astral.

CÂNCER. 
Se prepare, querido 
canceriano, porque 
aquela dose extra 
de coragem para 

mudar as situações pode, enfi m, 
aparecer para você hoje. É um 
bom momento para abandonar 
velhos hábitos.

LEÃO. 
Some forças em 
busca de seus grandes 

objetivos. Você terá muita sorte 
nas parcerias que fi rmar ao longo 
do dia, já que os astros hoje 
estimulam a cooperação.

VIRGEM. 
Não se desespere se 
você não conseguir 
dar conta de todas as 
tarefas que precisa 

cumprir. A semana realmente 
tende a ser mais tumultuada. 
Tenha calma.

LIBRA. 
Esta não é a hora 
de gastar além do 
necessário. A con-
junção pode trazer 

desequilíbrio às suas fi nanças, 
te deixando em difi culdades 
maiores. Seja precavido.

ESCORPIÃO. 
Hoje o seu convívio 
familiar tende a ser 
positivamente mais 
intenso. Caso receba 

críticas das pessoas próximas 
entenda que elas existem para te 
ajudar, nunca para te puxar para 
baixo.

SAGITÁRIO. 
Hoje sua habilidade de 
negociador estará mais 

apurada, mas será uma carac-
terística que também pode lhe 
trazer confl itos. Saiba ser claro 
com os colegas.

CAPRICÓRNIO. 
Organizar as fi nanças 
será o grande desafi o 
nesta terça. Pode rea-
lizar os seus desejos, 

mas saiba que será prazeroso 
continuar a ver as contas 
equilibradas.

AQUÁRIO. 
Hoje é dia de brilhar 
profi ssionalmente. 
Explore a sua criativi-
dade e aposte em suas 

ideias inovadoras para impres-
sionar chefes, colegas e também 
os clientes. 

PEIXES. 
Saiba que nesta 
terça-feira é bem mais 
inteligente falar menos 
e ouvir mais. As forças 

astrais estão estimulando que 
fofocas estejam ao redor dos 
piscianos. Precaução é o melhor 
remédio.

Anuncie: 
11. 3729-6600 
publicidade@gazetasp.com.br
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A 
equipe do diretor 
Edgard Miranda 
começou a gravar 
a última e sétima 
fase da novela “Gê-

nesis”, José do Egito, paralela-
mente aos encerramentos de 
Abraão e Jacó. Um trabalho, 
em seus muitos processos, 
iniciado em 2018, como de-
finição de roteiro, busca por 
elenco, escolha de locações 
no Marrocos e no Brasil. E 
que agora, com uma pande-
mia no meio, caminha para 
o seu final. Juliano Laham 
será o intérprete de “José”, 
seu primeiro protagonista. O 
ator conversou com a colu-
na: “Depois de ter superado 
tudo que aconteceu no ano 
passado [o artista descobriu 
um tumor benigno e preci-
sou passar por cirurgia], no 
início deste ano eu recebi o 
convite para interpretar José. 
É um privilégio interpretar 

A última fase de “Gênesis” um personagem de tamanha 
responsabilidade”. “Este é o 
meu primeiro protagonista, 
depois de duas novelas [‘Ma-
lhação’ e ‘Orgulho e Paixão’]. 
Um marco na minha carrei-
ra. É uma grande responsa-
bilidade e um desafio gran-
de”, avalia. Na construção do 
personagem, a preparadora 
Nara Marques teve uma par-
ticipação importante. Além 
da necessidade de cantar, in-
terpretando, e raspar o cabe-
lo, Laham já perdeu um pou-
co mais de dez quilos: “eu 
estava acima do peso”. “Já de-
mos o ‘start’ nas gravações e 
infelizmente não posso dar 
muito spoiler, mas garanto 
que o público vai se identifi-
car bastante com as supera-
ções de José e acompanhar 
sua relação de amor e fé com 
Deus”, conclui o ator, que 
também possui no currículo 
uma passagem pelo “BBB16”.

TV Tudo
No rádio - 1. Reginaldo Leme, 
além da TV e das transmis-

sões da Fórmula 1, vai co-
mandar um programa na 
rádio Bandeirantes, o “Ban-
deirada”.   Com exibição aos 
sábados, meio-dia, e boletins 
de segunda a sexta-feira, es-
treia no próximo dia 22.

No rádio – 2. Olga Bongio-
vanni, dando um tempo 
da TV, agora vai fazer rádio. 
Contratada pela CBN Casca-
vel, ela irá estrear um pro-
grama aos sábados, das 10h 
às 12h. 

Negócios e oportunidades. 
A Disney ainda não se des-
fez dos equipamentos do 
Fox Sports no Rio de Janeiro. 
Tudo da mais alta qualidade. 
Existem interessados, mas 
não tem ainda nada fechado.

Mercado. Empresa britâni-
ca de streaming faz análise 
para entrar na área esportiva 
do Brasil. A desaceleração da 
concorrente DAZN em terri-
tório nacional é que esfriou 
um pouco os planos.

INSTAGRAM

HORÓSCOPO

MALHAÇÃO - SONHOS
17h45, na Rede Globo

Nat consegue disfarçar a ligação de 
Duca para Lobão. Sol incentiva Je�  
a enfrentar Lincoln. Edgard pede 
para Cobra se afastar de Jade. Duca 
avisa a Gael do encontro com Nat. 
Je�  fala que Sol precisa provar que 
se importa com Wallace. Jade fl agra 
Cobra tentando roubar sua casa e 
lhe entrega os brincos de brilhante 
de Lucrécia. João comenta com 
Pedro que Karina pode ser sua irmã. 
Santiago interrompe o ensaio da 
banda para falar com Sol, e todos se 
revoltam. Cobra pensa na conversa 
que teve com Edgard. Gael chega à 
Aquazen. Cobra decide devolver os 
brincos para Jade. Lucrécia volta de 
sua viagem.

A VIDA DA GENTE
18h20, na Rede Globo

Ana sinaliza a Lú cio seu desejo de 
fi car sozinha. Marcos repreende Sofi a 
pela forma como tratou Olí via. Alice 
desiste de esperar Renato. Lui acaba 
conversando com Nanda e pede 
para ela voltar para casa. Nanda se 
desculpa com Francisco. Lú cio en-
coraja Ana a começ ar a reabilitaç ã o. 
Depois de algum tempo, Ana fala 
com clareza e pede à Manuela para 
ver Jú lia. Renato tenta explicar para 
Alice por que se afastou da jovem. 
Ana pergunta a Iná  se Rodrigo está  
casado.

RESUMO DAS NOVELAS

SALVE-SE QUEM PUDER
19h20, na Rede Globo

Alexia/Josimara inventa uma doença 
para fugir de Renzo e evitar o encon-
tro com o novo sócio. Juan e Gabi 
insistem que Mário aceite o emprego 
em São Paulo. Zezinho reencontra 
Edgar e Bel. Alexia diz a Luna que 
Renzo e Dominique desconfi am de 
que elas estejam vivas, e Luna teme 
pela vida de seu pai. Petra fl agra 
Alan massageando os pés de Kyra/
Cleyde. Vicky desconfi a de Bruno. 
Juan diz a Gabi que pensa em ir com 
Mário para o Brasil. Helena e Hugo 
conversam sobre o edema de Téo. 
Luna percebe que Kyra está empol-
gada com Alan. Helena pede para 
conversar com Luna/Fiona.

CHIQUITITAS
20h50, no SBT

Não será exibida para tansmissão de 
jogo da Copa Libertadores da Amé-
rica.  Na quarta, Bel envia uma carta 
para Rafa com uma antiga foto dos 
dois. A foto contém uma mensagem 
que pede para eles se encontrarem 
na sorveteria. Bel pede perdão para 
Rafa e revela que não aguenta mais 
fi car longe dele. Rafa aceita o pedido 
de perdão. Shirley segue Cícero na 
rua por achar que ele está traindo 
ela. Cícero compra um presente. Mili 
leva para Miguel uma história que 
escreveu baseada em sua história 
e busca por seus pais. A chiquitita 

revela que quer saber quem são seus 
pais. Miguel diz que é bela a busca 
de Mili.

GÊNESIS
21h, na RecordTV

O rei Quedorlaomer desabafa 
com Maresca. Adália descobre o 
verdadeiro destino de Massá. Abrão 
segue com os 318 homens para 
o resgate de Ló. Eles invadem o 
acampamento do rei Quedorlaomer. 
Maresca se apavora com o pedido 
de Jaluzi. Abrão e Eliézer se arriscam 
na batalha. Tauro tem um novo 
impasse com Massá. Abrão pede a 
seus homens para recuarem. 

IMPÉRIO
21h20, na Rede Globo

João Lucas conversa com Du sobre a 
possível amante de José Alfredo. Sil-
viano sugere que Maria Marta inter-
fi ra nas obras do novo apartamento 
de José Pedro. João Lucas vê José 
Alfredo entrar com Kelly no prédio de 
Ísis. Vicente se oferece para ensinar 
Victor a soltar pipa. Ismael procura 
Lorraine na pensão de Xana. Enrico 
confessa a Maria Clara que está 
preocupado com seu pai. Robertão 
pega sua carteira com Lorraine. João 
Lucas discute com Maria Marta. 
Orville recebe mais um quadro de 
Salvador. Maria Marta descobre o 
endereço do novo apartamento de 
Danielle e José Pedro. 

Por Flávio Ricco
Colaboração:  José Carlos Nery

ÁRIES. 
Seu poder de comu-
nicação estará a todo 

vapor no dia de hoje. Prepare-se 
para seu carisma e poder de con-
vencimento lhe trazer grandes 
oportunidades nesta terça.

TOURO. 
É hora de atenção 
para não perder novas 
e grandes possibili-
dades profi ssionais. 

Não seja descuidado porque há 
oportunidades que só aparecem 
uma vez na vida.

GÊMEOS. 
Hoje será um dia em 
que você terá mais 
facilidade para se 
comunicar com todas 

as pessoas, já que Mercúrio entra 
em Gêmeos e turbina seu alto 
astral.

CÂNCER. 
Se prepare, querido 
canceriano, porque 
aquela dose extra 
de coragem para 

mudar as situações pode, enfi m, 
aparecer para você hoje. É um 
bom momento para abandonar 
velhos hábitos.

LEÃO. 
Some forças em 
busca de seus grandes 

objetivos. Você terá muita sorte 
nas parcerias que fi rmar ao longo 
do dia, já que os astros hoje 
estimulam a cooperação.

VIRGEM. 
Não se desespere se 
você não conseguir 
dar conta de todas as 
tarefas que precisa 

cumprir. A semana realmente 
tende a ser mais tumultuada. 
Tenha calma.

LIBRA. 
Esta não é a hora 
de gastar além do 
necessário. A con-
junção pode trazer 

desequilíbrio às suas fi nanças, 
te deixando em difi culdades 
maiores. Seja precavido.

ESCORPIÃO. 
Hoje o seu convívio 
familiar tende a ser 
positivamente mais 
intenso. Caso receba 

críticas das pessoas próximas 
entenda que elas existem para te 
ajudar, nunca para te puxar para 
baixo.

SAGITÁRIO. 
Hoje sua habilidade de 
negociador estará mais 

apurada, mas será uma carac-
terística que também pode lhe 
trazer confl itos. Saiba ser claro 
com os colegas.

CAPRICÓRNIO. 
Organizar as fi nanças 
será o grande desafi o 
nesta terça. Pode rea-
lizar os seus desejos, 

mas saiba que será prazeroso 
continuar a ver as contas 
equilibradas.

AQUÁRIO. 
Hoje é dia de brilhar 
profi ssionalmente. 
Explore a sua criativi-
dade e aposte em suas 

ideias inovadoras para impres-
sionar chefes, colegas e também 
os clientes. 

PEIXES. 
Saiba que nesta 
terça-feira é bem mais 
inteligente falar menos 
e ouvir mais. As forças 

astrais estão estimulando que 
fofocas estejam ao redor dos 
piscianos. Precaução é o melhor 
remédio.

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

A leitura 
na medida 
certa.

MAIS DE 1 MILHÃO DE HOMENS 
ATENDIDOS NO MUNDO
 
SALA DE ESPERA INDIVIDUAL
 
TOTAL CONFIDENCIALIDADE

NÓS PODEMOS TE AJUDAR!

TRATAMENTOS PARA DISFUNÇÃO
 ERÉTIL E EJACULAÇÃO PRECOCE

Responsável técnico: Dr. ORESTES MAZZARIOL JUNIOR - CRM: 30020

AGENDE SUA CONSULTA 

OU ACESSE
www.bostonmedicalgroup.com.br
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CRUZADAS

A7gazetasp.com.br
Terça-feira, 4 De maio De 2021 

EDITAL DE CITAÇÃO. Prazo 20 dias. Proc. 1003525-53.2020.8.26.0266. O Doutor Jamil Chaim Alves, Juiz de Direito da 2ª Vara 
Cível da Comarca de Itanhaém/SP. Faz saber a JORGE FICKERLSCHERER DE FREITAS,CPF. 048.293.388-73 e WILLIAM 
FICKERLSCHERER DE FREITAS, CPF.360.574.138-06, que JOSE RODRIGUES BIZERRA, ajuizou uma ação de COBRANÇA, 
objetivando a quantia R$ 18.700,00 (07/2020), oriunda de reparos que os réus estavam obrigados a fazer quando da entrega das 
chaves, em relação ao imóvel sito a Avenida Doutor Jose Peixe Abade, nº4.287, Bairro Suarão, Itanhaém-SP. Encontrando-se os 
réus em lugar ignorado, foi deferida a CITAÇÃO por edital, para que em 15 dias, a fluir após o prazo supra, venha oferecer 
contestação, sob pena de revelia,nesse caso sendo nomeado curador especial (art. 257, inc. IV do NCPC),sob pena de 
presumirem-se como verdadeiros os fatos alegados. Será o edital publicado. NADA MAIS. Itanhaém, 25 de março de 2021.  
EDITAL DE INTIMAÇÃO-PRAZO DE 30DIAS.PROCESSO Nº0005059-29.2017.8.26.0533.O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara 
Cível,do Foro de Santa Bárbara d'Oeste,Estado de São Paulo,Dr(a).Thiago Garcia Navarro Senne Chicarino, na forma da Lei,etc. 
FAZ SABER a(o) BA-7 TRANSPORTES LTDA,CNPJ 07.275.101/0001-14,que por este Juízo, tramita de uma ação de Cumpri-
mento de sentença, movida por ESSEMAGA TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não 
sabido,nos termos do artigo 513,§2º,IV do CPC,foi determinada a sua INTIMAÇÃO por EDITAL, para que, no prazo de 15 (quinze) 
dias úteis, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, pague a quantia de R$ 109.839,42 (out/2017), 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. Este processo tramita eletronicamente. Petições, 
procurações, defesas etc, devem ser trazidos ao Juízo por peticionamento eletrônico. Será o presente edital, por extrato, afixado e 
publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Santa Bárbara d'Oeste, aos 08 de abril de 2021.  

31ª VARA CÍVEL DA CAPITAL – SP 
EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS PROCESSO Nº 1002733-59.2013.8.26.0100O MM. Juiz de Direito 
da 31ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr. CESAR AUGUSTO VIEIRA MACEDO, na 
forma da Lei, etc. FAZ SABER a MARIA INÊS FERREIRA, RG 17100636-5, CPF 095.047.428-23, que nos autos 
da Execução de Título Extrajudicial requerida por Varandas Residências Iluminadas SPE Ltda., procedeu-se à 
penhora, para garantia da dívida, das quotas sociais de propriedade da executada na empresa EMPÓRIO BOR-
GES LTDA. - ME, correspondente a 99% do capital social, conforme fls. 293. Encontrando-se a ré em lugar incerto 
e não sabido, foi determinada a sua INTIMAÇÃO, por EDITAL para, querendo, oferecer IMPUGNAÇÃO, no prazo 
de 15 dias úteis, 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 publicado na forma da lei. NADA MAIS. São Paulo, 30 de abril de 2021. 

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1011099-04.2015.8.26.0590 controle nº 1084/2015. O MM. Juiz 
de Direito da 4ª Vara Cível, do Foro de São Vicente, Estado de São Paulo, Dr. FERNANDO EDUARDO DIEGUES DINIZ, na 
forma da Lei, etc. FAZ SABER a ESPÓLIO DE ANA MEDINA DE ABREU representado por CELSO CESÁRIO DE ABREU, 
que CONDOMÍNIO EDIFÍCIO LÚCIA STELLA, ajuizou uma ação de COBRANÇA, objetivando a quantia R$ 7.223,90 
(12/2015), oriunda da inadimplência de despesas condominiais. Encontrando-se os réus em lugar ignorado, foi deferida a 
CITAÇÃO por edital, para que em 15 dias, a fluir após o prazo supra, venham oferecer contestação, sob pena de revelia, nesse 
caso sendo nomeado curador especial (art. 257, inc. IV do NCPC), sob pena de presumirem-se como verdadeiros os fatos 
alegados. Será o edital publicado. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Vicente aos 21 de abril de 2021.  
 
EDITAL DE CITAÇÃO. Prazo 30 dias. Proc. 1009614-61.2018.8.26.0590. O Doutor Otávio Augusto Teixeira Santos, Juiz de 
Direito da 5ª Vara Cível da São Vicente/SP. FAZ SABER aos réus ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais interessados, 
bem como seus cônjuges, se casados forem, herdeiros e/ou sucessores, e ainda, Leão Jafet, Leão Jafet & Irmãos, Jafet & 
Cia., Espolio Saide Amim Jafet, Espolio Henri Jafet, Espolio de Leão Jafet, Ricardo Leão de Barros Chagas Jafet, Henri 
Jafet, Rimon Jafet, Henrie Jafet, Emel Jafet, Maria Imaculada de Barros Chagas, Arlindo Esteves. Edileusa Neves Lima, 
Antonio Osmar da Fonseca Sposito, Creusa Oliveira dos Santos e Edwaldo dos Santos, que GILSON QUADROS DOS 
SANTOS e IRACEMA BORGES DA SILVA, ajuizaram uma ação de USUCAPIÃO, visando a declaração de domínio do lote de 
terreno, de numero 21 da quadra 16, do loteamento denominado JARDIM RIO BRANCO, no Município e Comarca de São 
Vicente, medindo 7 (sete) metros de frente para a Rua IbrahimAbdalla Set El Banat, onde tem o numero 1547, por 30,00 (trinta 
metros) da frente aos fundos de ambos os lados. Registrado sob matrícula nº 16.824 no 1º CRI – Santos/SP. Alegando posse 
mansa e pacífica no prazo legal. Estando em termos, expede-se o presente para citação dos supramencionados para que, no 
prazo de 15 dias, a fluir após o supra, contestem o feito. Não sendo contestada a ação, os réus serão considerados revéis, caso 
em que será nomeado curador especial. Será o edital, afixado e publicado. NADA MAIS. 

20ª VARA CÍVEL DA CAPITAL – SP 
Citação. Prazo 20 dias. Processo nº 1058064-16.2019.8.26.0100. A Dra. RAQUEL MACHADO CARLEIAL DE 
ANDRADE, Juíza de Direito da 20ª Vara Cível do Foro Central Cível - SP. FAZ SABER a CLOVES ROBERTO 
BARBOSA DA SILVA, CPF. 089.861.018-40, que CONDOMÍNIO EDIFÍCIO MONT CLAIR lhe ajuizou ação de 
Execução de Título Extrajudicial, objetivando a quantia de R$ 4.681,89 (junho/2019), decorrente das Despesas 
Condominiais correspondentes ao período de 05/08/2018 até 05/06/2019, da Unidade Nº 5, localizada no andar 
térreo do condomínio Autor. E, estando o Executado em local ignorado, foi deferida sua citação por edital, para 
que no prazo de 03 dias, pague o débito, ocasião em que a verba honorária será reduzida pela metade, ou 
reconheça o crédito, depositando 30% do valor em execução, podendo ainda, opor embargos, em 15 dias, prazos 
estes que fluirão após os 20 dias supra, sob pena de penhora e avaliação de tantos bens quantos bastem para 
garantia da dívida. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado 
curador especial. Será o edital, afixado e publicado na forma da lei. São Paulo, aos 13 de abril de 2021. 

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO – PRAZO DE 15 DIAS - 11º CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DA CA-
PITAL, por seu Oficial PLINIO ANTONIO CHAGAS, conforme dispõe o Artigo nº. 216-A da Lei Federal nº. 
6.015/73, FAZ SABER A TODOS QUE VIREM O PRESENTE EDITAL que foi prenotado sob o nº 1.300.795, em 
13 de março de 2020, neste Serviço Registral, REQUERIMENTO DE RECONHECIMENTO EXTRAJUDICIAL 
DE USUCAPIÃO (Usucapião Extraordinária – Art. 1.238 do Código Civil), Ata Notarial e demais documentos 
elencados no referido dispositivo legal, apresentados por HILDA MARIA DE OLIVEIRA GARCIA, brasileira, 
do lar, viúva, portadora da Cédula de Identidade RG nº 12.408.868-5-SSP-SP, inscrita no CPF/MF sob o nº 
250.337.718-3, a qual alega deter a posse mansa e pacífica com animus domini, desde o 11 de agosto de 
1.967, que adquiriu, juntamente com seu falecido marido, através de Contrato Particular de Compromisso de 
Venda e Compra de VIRGILIO FERNANDES e sua mulher MARIA MOREIRA FENRNADES, sobre o IMÓVEL 
situado na Rua João Brito de Araújo. 347, correspondente a parte do lote nº. 05 da quadra nº. 56 do loteamento 
denominado Jardim São Luiz, no 29º Subdistrito –  Santo Amaro, com área construída de 208,29m² e área de 
superfície de 254,80m², cadastrado na Municipalidade de São Paulo pelo contribuinte nº. 122.062.0007-3, imó-
vel esse que se acha registrado em área maior, conforme as transcrições nºs. 29.690, 37.032 e 37.557, deste 
11º. Cartório de Registro de Imóveis, Nnas quais foi implantado o loteamento denominado Jardim São Luiz, 
loteamento esse que fora regularmente inscrito sob o nº. 36, no Livro 8 de Registro Especial. Esta publicação 
é feita para dar publicidade de todos os termos do presente Procedimento Administrativo de Usucapião Extra-
judicial para, querendo, possam eventuais terceiros interessados, ou os notificandos, SOCIEDADE PAULIS-
TANA DE TERRENOS S/A, URBANO DE SOUZA, AMÁLIA XAVIER DE SOUZA, LEOPOLDO BERNARDINI, 
ANA FERREIRA BERNARDINI, AUDALIO BATISTA DA SILVA, VIRGILIO FERNANDES, MARIA MOREIRA 
FENRNADES, MARCOS LABRIOLA, SOLANGE GARCIA LABRIOLA, VERA LUCIA KUROSE, LUCIANO KU-
ROSE, MONICA LIMA MOURA KUROSE, MARIA JOSÉ DOS SANTOS CABRAL, NILTON CESAR DE SOUZA 
PESSOA e IRENE APARECIDA DA SILVA PESSOA, oferecerem eventual(is) impugnação(ões), desde que  
fundamentada(s), em face ao titular de domínio, bem assim aos confrontantes, sob pena de não ser(em) consi-
derada(s) e o procedimento administrativo seguir o curso previsto na referida Lei Federal nº. 6.015/1973, e nas 
Normas de Serviço editadas pela Corregedoria Geral do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, e ainda 
a teor do Provimento nº. 65, do Conselho Nacional de Justiça. Decorridos 15 dias da data da publicação deste, 
e na ausência de qualquer reclamação por escrito de quem se julgar prejudicado, proceder-se-á ao registro de 
que trata o artigo nº. 216-A da Lei nº. 6.015/73. Dado e passado no 11º. Registro de Imóveis da Comarca da 
Capital, aos 03 de maio de 2021. O Oficial.

Startse Participações S/A
 CNPJ: 35.060.931/0001-60

Ativo
Circulante
Disponibilidades
Clientes a receber
Outros Créditos
Tributos a comp.
Desp. Antecipadas
Não Circulante
Realiz. a L. Prazo
Investimentos
Imobilizado
Intangível
Total do Ativo

 Nota
 

5.1 
5.2 
5.3 
5.4 
5.5 

 
5.6 
5.8 
5.7 
5.7 

2020
 249.205 

 49.205 
 -   

 200.000 
 -   
 -   

 9.344.238 
2.659.434 
 6.684.804 

 -   
 -   

 9.593.444

2019
 600 
 600 

 -   
 -   
 -   
 -   
 -   
 -   
 -   
 -   
 -   

 600

2020
 15.484.493 

 5.240.479 
 9.705.512 

 406.786 
 131.717 

 -   
 11.697.275 

6.536.892 
 80.000 

 178.832 
 4.901.552 

 27.181.768 

2019
 600 
 600 

 -   
 -   
 -   
 -   
 -   
 -   
 -   
 -   
 -   

 600 

Controladora Consolidado
Passivo e Patr. Líq.
Circulante
Fornecedores
Obrigações Sociais
Obrigações Fiscais
Outras Obrigações
Não Circulante
Exigib. a Longo Prazo
Patrimônio Líquido
Capital Social
Reservas
(-) Ações em Tesouraria
Total Passivo

 Nota

 5.9 

 5.10 

2020
 (6.546)

 -   
 -   

 (1.166)
 (5.380)

 (9.586.898)
 (10)

 (9.586.888)
 (1.572.986)
 (9.385.096)

1.371.194 
 (9.593.444)

2019
 -   
 -   
 -   
 -   
 -   

 600 
 -   

 600 
 600 

 -   
-   

 600 

2020
 (12.193.480)

 (679.502)
 (355.747)
 (705.284)

 (10.452.947)
 (14.988.289)

 (5.224.056)
 (9.764.232)
 (1.708.449)
 (9.668.033)

 1.612.250 
 (27.181.768)

2019
 -   
 -   
 -   
 -   
 -   

 600 
 -   

 600 
 600 

 -   
-   

 600

Controladora Consolidado

Receita Operacional
Deduções
Receita Líquida
Custos Serv. Prestados
Lucro Bruto Operacional
Desp. Operacionais
Resultado Financeiro
Outras Desp. Operac
Outras Rec. Operac.
Receita Equiv. Patrimônial
Result. antes IRPJ/CSLL
Provisão para IR e CSLL
Resultado do Exercício

 Nota
5 (a)

5 (a)
5.12
5 (a)
5 (a)
5.8

2020
 -   
 -   
 -   
 -   
 -   

 (4.892)
 19.776 

 -   
199.393 

(614.937)
 (400.660)

 (4.746)
 (405.406)

2019
 -   
 -   
 -   
 -   
 -   
 -   
 -   
 -   
 -   
 -   
 -   
 -   
 -

2020
 19.614.202 
 (1.632.988)
 17.981.214 
 (8.178.758)

 9.802.456 
 (8.528.023)

 (667.692)
 (896.337)

 14.162 
-   

 (275.434)
 (2.171.259)
 (2.446.693)

2019
 -   
 -   
 -   
 -   
 -   
 -   
 -   
 -   
 -   
 -   
 -   
 -   
 - 

Controladora Consolidado

Lucro Líquido 
  do Exercício
Variação dos Ativos
Variação dos Passivos 
Caixa Líquido Atividades 
  Operacionais
Ativ. de Investimentos
Ativ. de Financiamentos
Disponibilidades 
  inicial período
Disponibilidades 
  final período
Aum./(Red.) Disponib.

2020

 (405.406)
 (2.859.434)

 6.556 

 (3.258.285)
 1.734.504 
 1.572.386 

 600 

 49.205 
 48.605

2019

 -   
 -   
 -   

 600 
 600 

 -   

-

 600 
600

2020

 (2.446.693)
(16.692.122)
 17.417.536 

 (1.721.279)
 4.091.157 

(3.755.960)

 600 

 5.241.078 
 5.240.478

2019

 -   
 -   
 -   

 600 
 -   
 -   

 -   

 600 
 600 

Controladora Consolidado

1. Contexto Operacional: Startse Participações S/A, empresa de direito privado, inscrita no CNPJ: 35.060.931/0001-60, com sede na Rua Capitão Antonio Rosa, 
409 sala 201B bairro jardim paulistano São Paulo - SP CEP 04443-010 com objeto social: Holdings e instituições financeiras estando em plena atividade desde 
02/10/2019. 2. Regime de Tributação: Presumido. 3. Elaboração e Apresentação das Demonstrações Contábeis: A empresa Startse Participações S/A, capital 
fechado, elaborou e está apresentando as suas demonstrações contábeis do exercicio findo em 31 de dezembro de 2020 de acordo com a ITG 1000 - Modelo 
Contábil para Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, emitida pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC), com observância as  Leis nº 11.638/07 e nº 
11.941/09 e demais princípios contábeis vigentes, as quais foram analisadas e aprovadas pelos sócios da empresa. 4. Demonstrações Consolidadas e Controla-
das: Controladora é a entidade, as demonstrações contábeis consolidadas incluem as empresas: Investidora: Startse Participações S/A - CNPJ: 35.060.931/0001-60; 
Investida: Startse Informações e Sistemas S/A - CNPJ: 24.554.736/0001-70. 5. Principais Práticas Contábeis Adotadas: As práticas contábeis mais relevantes 
adotadas são: a) O resultado das operações é apurado pelo regime de competência. b) Os ativos são demonstrados pelos valores de realização, incluindo, quando 
aplicável, os rendimentos e as variações monetárias (em base pró rata dia) e cambiais auferidos, deduzidos das correspondentes rendas de realização futura e/ou 
provisões para perdas. c) Os passivos são demonstrados por valores conhecidos ou calculáveis, que incluem, quando aplicável, os encargos e as variações  
monetárias (em base pró rata dia) e/ou cambiais incorridos. 5.1) Disponibilidades: Saldo de caixas, bancos estão demonstrados de acordo com controles financeiros  
e extratos bancários; 5.2) Créditos de clientes: Estão   registrados  e  mantidos  pelo  valor nominal  dos  títulos  decorrentes  das  prestações de serviços. 5.3) Outros 
Créditos: São representados por valores pagos antecipadamente a fornecedores e funiconários; 5.4) Tributos a compensar: Os impostos a compensar refere-se a 
créditos fiscais a serem compensados no próximo exercício; 5.5) Despesas antecipadas: Despesas pagas antecipadamente. 5.6) Realizável a L.P:  Estão registrados 
valores a receber de sócios referentes a venda de ações e créditos de terceiros; 5.7) Os bens do Ativo Imobilizado e Intangível estão registrados ao custo de 
aquisição: A depreciação/amortização são calculada com base na estimativa de vida útil dos bens, conforme demonstrato no quadro abaixo:

5.8) Investimentos: Participações Empresariais: Referem-se a investimentos mantidos em outras sociedades, avaliados pelo método de equivalência 
patrimonial. 5.9) O Passivo circulante: Compõe as obrigações da empresa, constituído por fornecedores, obrigações sociais, fiscais e contas a pagar; 5.10) 
O Passivo não circulante: Compõe as receitas financeiras a apropriar e valores a pagar referentes a compra de ações e  está  subscrito e totalmente 
integralizado; 5.11) O  Capital Social:  é de R$ 1.708.449,00 (um milhão, setecentos e oito mil, quatrocentos e quarenta e nove reais). 5.12)  Resultado 
Financeiro: Apresentado pelas despesas financeiras, tais como: Contas de juros, descontos, comissões, despesas bancárias, etc. , devidamente deduzidas 
das receitas financeiras que são compostas:  os rendimentos nominais relativos a aplicações financeiras de renda fixa, juros e descontos recebidos.

São Paulo, 31 de Dezembro de 2020. 
Pedro Vellinho Englert - Socio Administrador - CPF: 940.183.590-04;
Rudimar Pascoal dos Santos - Contador - CRC/RS RS-052105/O-9.

Saldo em 31/12/2018
Aj. dos Exercícios Anteriores
Variação do Capital
Reserva Lucros a Destinar
Lucros Distribuidos
Saldo em 31/12/2019
Aj. dos Exercícios Anteriores
Integralização de Capital
Reversão de Reservas
Lucros Distribuidos
Lucros/Prej.Acumulados
Saldo em 31/12/2020

Capital 
Social

 -   
-

 600 
 -   
-

 600 
-

 1.572.386 
-
-
-

 1.572.986

Ágio na Emissão 
de Ações

-
-
 -   
-
-
 -   
-

 9.790.502 
-
-
-

 9.790.502

Ações em 
Tesouraria

-
-
 -   
-
-
 -   
-

 (1.371.194)
-
-
-

 (1.371.194)

Reserva 
Legal

-
-
 -   
-
 -   
-
-
-
-
-

 15.410 
 15.410

Lucros a 
Destinar

 -   
-
-
 -   
-
 -   
 -   
-
 -   
-

 9.936.447 
 9.936.447

Ajustes dos 
Exercícios 
Anteriores

-
 -   
-
 -   
-
 -   
-
-
-
-
-
 -  

Lucros 
Distribuidos

-
-
-
 -   
 -   
 -   
-
-
 -   
 -   
-
 -

 

Controladora
 -   
 -   

 600 
 -   
 -   

 600 
 -   

 9.991.694 
 -   
 -   

 (405.406)
 9.586.888 

Consolidado
 -   
 -   

 600 
 -   
 -   

 5.044.633 
 (360)

 9.214.404 
 -   

 (2.047.751)
 (2.446.693)

 9.764.232 

Reserva de Capital Reserva de Lucros

Balanço Patrimionial 

Demonstração do Fluxo de Caixa - Método Indireto

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido

Desmontação do Resultado do Exercício

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis Encerradas em 31/12/2020

Demonstrações Financeiras dos Exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e de 2019 (em R$)

Imobilizado
Móveis e Utensílios
Máquinas, Aparelhos e Equipamentos
Computadores e Periféricos
Total
Intangível
Software
Ágio na aquisição de investimentos

Taxas Deprec.
10%
10%
20%

20%
0%

Saldos em 31/12/2020
54.350,00
83.594,54

129.670,98
267.615,52

172.217,42
4.729.334,44

Deprec. Acumul.
(11.746,64)
(38.781,51)
(38.255,87)
(88.784,02)

-
-

Residual 31/12/2020
42.603,36
44.813,03
91.415,11

178.831,50

172.217,42
4.729.334,44

Residual 31/12/2019
-
-
-
-

-
-

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

 e será realizado na Av. Angélica nº 1.996, 6º andar, São Paulo/SP e estará a 
cargo da . 1. 
OBJETO - 1.1. A alienação do imóvel relacionado no anexo I, parte integrante 
deste Edital. 2. HABILITAÇÃO - 2.1. Os interessados deverão se cadastrar no site 

 e se habilitar acessando a página deste leilão, para 
par�cipação on-line, com antecedência de até 01 (uma) hora, antes do horário 
previsto, para o encerramento do leilão. 3. LANCES ON-LINE - 3.1. O envio de 
lances, se dará exclusivamente através do site . Sobrevindo 
lance nos 2 minutos, antecedentes ao horário de fechamento do lote, o prazo de 
envio de lances, será prorrogado em 2 (dois) minutos, quantas vezes, forem 
necessárias, para que todos tenham oportunidade de ofertar novos lances. 3.2. O 
proponente vencedor será comunicado expressamente, do prazo e condições de 
pagamento, estabelecidos neste edital. 4. DECLARAÇÃO DOS COMITENTES 
VENDEDORES - 4.1. Os VENDEDORES, legí�mos proprietários, declaram sob as 
penas da lei, que o imóvel se encontra livre e desembaraçado de impostos, taxas, 
contribuições, etc., bem como de quaisquer ônus, judiciais e/ou extrajudiciais, 
com exceção daqueles, cuja necessidade de regularização, esteja informado no 
texto do lote, com a respec�va obrigação, quanto à regularização. 5. CONDIÇÕES 
DE VENDA - 5.1. O imóvel relacionado no Anexo I será vendido, a quem maior 
lance oferecer, em l , obedecidas às condições 
deste edital, reservando-se aos VENDEDORES, o direito de liberar ou não o 
imóvel, pelo maior preço alcançado, par�ndo do lance inicial estabelecido, bem 
como, reunir ou re�rar, quando for o caso, de acordo com seu critério ou 
necessidade, por intermédio do leiloeiro. 5.1.1. A homologação da venda, fica 
condicionada a exclusivo critério dos VENDEDORES. O valor atribuído para o 
lance inicial do lote, não necessariamente é o preço mínimo de venda. Os 
VENDEDORES, irão analisar a maior oferta recebida pelo lote, e, em até 07 (sete) 
dias úteis, após o término do leilão, anunciarão a decisão. 5.2. Os interessados na 
aquisição do imóvel, previamente à apresentação de lances, deverão ler 
atentamente todas as condições estabelecidas neste edital. As fotos divulgadas 
do imóvel são meramente ilustra�vas, compe�ndo aos interessados, 
procederem visita prévia à realização do leilão. 5.3. Caberá ao arrematante, 
providenciar às suas expensas, toda e qualquer regularização �sica e documental 
do imóvel, perante os órgãos competentes. 5.4. O imóvel será vendido em caráter 
“AD CORPUS”, sendo que as áreas mencionadas no edital são meramente 
enuncia�vas e repe��vas das dimensões constantes do registro imobiliário. 5.5. 
O arrematante, adquire o imóvel como ele se apresenta, como um todo, não 
podendo, por conseguinte, reclamar do estado de conservação e de eventuais 
mudanças, nas disposições internas do imóvel apregoado. 5.6. Os interessados 
deverão cien�ficar-se previamente, das restrições impostas pela legislação 
municipal, estadual ou federal, aplicáveis ao imóvel, no tocante às restrições de 
uso do solo ou zoneamento, e ainda, das obrigações e dos direitos, decorrentes 
das convenções e especificações de condomínio, quando for o caso. 5.7. Todos os 
débitos incidentes sobre o imóvel, que tenham fato gerador a par�r da data da 
realização do leilão, serão de exclusiva responsabilidade do arrematante. 5.8. 
Somente serão aceitos, lances realizados por pessoas �sicas ou jurídicas, 
regularmente cons�tuídas e com personalidade jurídica própria. Estrangeiros 
deverão comprovar sua permanência legal e defini�va no país. 5.9. Os 
interessados, se pessoa �sica, deverão portar documentos para iden�ficação (RG 
e CPF). Menor de 18 anos, só poderá adquirir algum imóvel, se emancipado ou 
assis�do, por seu representante legal. 5.10. Se pessoa jurídica, os representantes 
deverão estar munidos de documentos pessoais (RG e CPF), bem como de cópias 

auten�cadas do CNPJ, Estatuto ou Contrato Social e alterações, onde conste, a 
forma de representação da empresa. 5.11. Outros documentos poderão ser 
solicitados pelos VENDEDORES, para fins de concre�zação da transação. 5.12. A 
representação por terceiros, deverá ser feita por procuração pública, com 
poderes especiais para o ato. 5.13. O pagamento do valor do arremate poderá ser 
feito por meio de depósito ou, TED – Transferência Eletrônica Disponível, na conta 
a ser indicada pelos VENDEDORES, em conformidade com a condição de 
pagamento estabelecida no subitem 6.1. 6. CONDIÇÃO DE PAGAMENTO - 6.1. À 
Vista, na lavratura da escritura, que deverá ocorrer dentro do prazo de 30 dias, 
contados da data da comunicação da homologação da venda, na forma do 
subitem 5.1.1. 7. COMISSÃO DE LEILOEIRO - 7.1. O arrematante, além do valor do 
arremate, a ser pago na forma estabelecida no subitem 6.1, pagará também ao 
LEILOEIRO, dentro do prazo de 24 horas, contados da data da comunicação da 
homologação da venda, a quan�a correspondente a 5% (cinco por cento), sobre 
esse valor, a �tulo de comissão. 8. FORMALIZAÇÃO:ESCRITURA. 8.1. A alienação 
do imóvel relacionado no Anexo I será formalizada por meio de Escritura Pública 
Defini�va de Venda e Compra. 8.2. Os VENDEDORES deverão lavrar o instrumento 
de formalização da alienação, em até 30 (trinta) dias, contados da data da 
homologação da venda, quando não houver pendência de regularização 
documental, de responsabilidade de qualquer das partes, indicada no texto do 
lote, que impeça a lavratura da escritura. No caso da ocorrência de impedimento, 
a venda será formalizada por meio de instrumento par�cular cabível, dentro do 
prazo estabelecido, até que seja sanada a irregularidade, para a lavratura da 
escritura defini�va. 8.3. O competente Instrumento Aquisi�vo será firmado com 
o arrematante, cujo nome constar da Ata e Recibo de Arrematação, somente 
admi�da sua subs�tuição, por cessão de direitos, na forma da lei, com prévia 
análise e aprovação por parte dos VENDEDORES. 8.4. Os VENDEDORES se 
obrigam a fornecer ao arrematante, ficha de matrícula do imóvel, atualizada, com 
nega�va de ônus e alienações e demais cer�dões exigidas por lei (se posi�vas, 
com as devidas jus�fica�vas). 8.5. Serão de responsabilidade do arrematante, 
todas as providências e despesas necessárias, à transferência do imóvel, inclusive 
foro e laudêmio se for o caso. A escolha do tabelião responsável pela lavratura da 
escritura pública, caberá exclusivamente aos VENDEDORES. 9. SANÇÕES PARA O 
CASO DE INADIMPLEMENTO - 9.1. Em caso de inadimplemento do valor de 
arrematação, por desistência do arrematante, desfar-se-á a venda e será cobrada 
uma multa moratória no valor de 4% (quatro por cento) da arrematação para 
pagamento de despesas administra�vas, bem como poderá ainda o Leiloeiro 
emi�r �tulo de crédito para a cobrança de tais valores, encaminhando-o a 
protesto, por falta de pagamento, se for o caso, sem prejuízo da execução prevista 
no ar�go 39, do Decreto nº 21.981/32, além da inclusão do arrematante nos 
serviços de proteção ao crédito. 10. EVICÇÃO DE DIREITOS - 10.1. Os comitentes 
VENDEDORES responderão, em regra, pela evicção de direitos, no caso de surgir 
decisão judicial defini�va, transitada em julgado, anulando o �tulo aquisi�vo dos 
VENDEDORES, nos termos do art. 448 do Código Civil. A responsabilidade dos 
VENDEDORES pela evicção, será limitada à devolução dos valores efe�vamente 
pagos pelo arrematante, inclusive tributos, taxas, custas e emolumentos 
cartórios, acrescidos pelo IGP-M/FGV. 11. DISPOSIÇÕES GERAIS - 11.1. A posse 
direta ou indireta do imóvel será transmi�da ao arrematante, depois do 
pagamento total do negócio e assinatura do instrumento aquisi�vo. 11.2. Todas 
as despesas e encargos, de qualquer natureza, necessárias para a liberação ou 
desocupação do imóvel, quando for o caso, correrão por conta do arrematante. 
11.3. A falta de u�lização pelos VENDEDORES, de quaisquer direitos ou 
faculdades, que lhes concede a lei e este edital, importa não em renúncia, mas em 
mera tolerância ou reserva, para fazê-los prevalecer, em qualquer outro 
momento ou oportunidade. 11.4. Eventuais pedidos de esclarecimentos deverão 
s e r  s o l i c i t a d o s  p e l o  t e l .  3 0 0 3 - 0 6 7 7  o u  p o r  e s c r i t o ,  v i a  e - m a i l 
contato@zukerman.com.br. 11.5. As demais condições obedecerão ao que 
regula o Decreto n° 21.981/32, com as alterações introduzidas pelo Decreto n° 
22.427/33, que regulam a a�vidade da leiloaria.

MAIS INFORMAÇÕES:

3003.0677  |  www.ZUKERMAN.com.br 

, localizado no 2º andar ou 1º pav./mezanino, do Edi�cio Jardim de Monet, com 04 vagas de garagem 
indeterminadas e 01 depósito, localizados nos 1º e 2º subsolos, situado na Rua Paiaguás, nº 75. Área ú�l: 363,25m² (apto) e 111,80m² (vagas), Área total: 
613,18m². Matrícula nº 168.537 do 15º RI local. Obs.: Imóvel desocupado. Agendamento de visitas com o leiloeiro. 

O 9º OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS DA COMARCA DE SÃO PAULO - FRANCISCO 
RAYMUNDO - FAZ SABER a COMERCIAL PASTORIL E AGRICOLA S C LTDA que GRAZIANI & AL-
MEIDA CONSTRUÇÕES E INCOPORAÇÕES LTDA, protocolizou o pedido de Retificação de Regis-
tro Imobiliário com Fusão de Matrícula , nos moldes do art. 213, inciso II, da Lei 6.015/73 (procedimen-
to nº 644.158/20), para que o imóvel localizado à Rua Baltazar Nunes, nº 467  e Rua Baltazar Nunes 
esquina com a Rua Tomé Alvares de Castro, nº 02 Vila Carmosina – Distrito de Itaquera - São Paulo 
- SP, matriculados sob nºs 56.019 e 56.020, tributados pelos CONTRIBUINTES nºs 144.208.0041-1 
e 144.208.0042-8, passe a ter a descrição constante no memorial e planta juntados aos autos supra-
-indicados. A presente publicação é feita para o fim de, após decorridos 15 (quinze) dias da data da 
primeira publicação, e na ausência de qualquer impugnação por parte dos destinatários deste Edital, 
se proceder à averbação de que trata o art. 213, §5º, da Lei nº 6.015/73. Dado e passado no 9º Ser-
viço de Registro de Imóveis de São Paulo, o Oficial, Francisco Raymundo.

11ª VARA CÍVEL DO FORO REGIONAL II – SANTO AMARO/SP 
EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0011860-31.2019.8.26.0002 O(A) MM. Juiz(a) de Direito 
da 11ª Vara Cível, do Foro Regional II - Santo Amaro, Estado de São Paulo, Dr(a). ANTONIO CARLOS SANTORO FILHO, 
na forma da Lei, etc. FAZ SABER a MÁRCIA ELAINE MENDONÇA DE MELO, CPF. 064.750.618-16 nos autos da ação 
de Cumprimento de Sentença, requerida por CONDOMÍNIO PENTHOUSE II, procedeu-se a penhora para garantia da 
dívida do seguinte imóvel: Apartamento N°171, no 17° andar ou 18º pavimento do Edifício Penthouse II, situado na Rua 
São Benedito, N° 825, esquina da Rua São José, no 29° Subdistrito Santo Amaro, com área construída de 210,590m², 
contribuinte cadastrado sob o Nº 088.037.0075-7, imóvel devidamente descrito na matrícula N° 35.534 do 11º Cartório de 
Registro de Imóveis de São Paulo, ficando nomeado o atual possuidor do bem como depositário, independente de outra 
formalidade, conforme fls. 113. Por intermédio da qual fica intimada para, se o caso oferecer IMPUGNAÇÃO, no prazo de 
15 dias úteis, iniciando-se a contagem após o decurso do prazo de 20 dias deste edital. E, para que chegue ao conheci-
mento de todos e para que no futuro ninguém possa alegar ignorância, expediu-se o presente edital que será publicado na 
forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 03 de maio de 2021. 

2ª VARA CÍVEL DA CAPITAL – SP 
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1046540-85.2020.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 
2ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Renato Acacio de Azevedo Borsanelli, na forma da Lei, 
etc. FAZ SABER a MARIO ARISTIDES, CPF. 409.907.108-15, que CONDOMÍNIO EDIFÍCIO BAHIA lhe ajuizou ação de 
Execução de Título Extrajudicial, objetivando a quantia de R$ 9.626,08 (maio/2020), decorrente das Despesas Condomini-
ais correspondentes ao Apartamento 2.001localizado no 20º andar ou 21º pavimento do condomínio autor. E, estando o 
executado em local ignorado, foi deferida sua citação por edital, para que no prazo de 03 dias, pague o débito, ocasião em 
que a verba honorária será reduzida pela metade, ou reconheça o crédito, depositando 30% do valor em execução, po-
dendo ainda, opor embargos, em 15 dias, prazos estes que fluirão após os 20 dias supra, sob pena de penhora e avaliação 
de tantos bens quantos bastem para garantia da dívida. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso 
em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA 
MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 27 de abril de 2021. 

Edital de Citação - Prazo de 30 dias. Processo nº 
1009226-58.2019.8.26.0224 A MM. Juíza de Direito da 
4ª Vara Cível, do Foro de Guarulhos, Estado de São 
Paulo, Dra. Beatriz de Souza Cabezas, na forma da Lei, 
etc. Faz saber a Euclédia de Oliveira Campos (CPF: 
531.926.218-34) que Condomínio Edifício Fernando 
ajuizou Ação de Execução de Título Extrajudicial para 
receber o valor de R$ 14.583,25 (Março/19) oriundo de 
cotas de condomínio vencidas e não pagas, bem como 
as vincendas no curso desta ação. Estando a executada 
em lugar ignorado, expede-se o presente edital para que 
em 03 dias (úteis), pague o débito atualizado ou, em 15 
dias (úteis), embargue a execução, ou, reconheça o 
débito com o depósito de 30% do valor, acrescido de 
custas e honorários, com parcelamento do restante em 6 
vezes, prazos estes a fluir o prazo supra, sob pena de 
penhora, fica advertida que no caso de revelia, será 
nomeado curador especial. Será o presente edital, 
publicado na forma da Lei. Nada mais. Dado e passado 
nesta cidade de Guarulhos, aos 22 de abril de 2021.

VARGEM GRANDE PAULISTA EDITAL DE LEILÃO ELETRÔNICO PARA CONHECIMENTO DE INTERESSADOS E INTIMAÇÃO DO REQUERIDO 
Processo Digital nº:1000602-93.2016.8.26.0654 Classe:Assunto:Recuperação Judicial- Recuperação judicial e Falência Requerente: Proquitec Industria de Produtos Quimicos Reprep. Comel S/A  
EDITAL DE LEILÃO nos termos dos Artigos 60 e 142, §2º A, inciso III da Lei 11.101 de 2005, para intimação e conhecimento de todos interessados que será promovido o Leilão Judicial Eletrônico 
da UPI Azo abaixo descrita pertencente a Recuperanda PROQUITEC INDUSTRIA DE PRODUTOS QUÍMICOS E REPRESENTAÇÃO COMERCIAL S.A., pessoa jurídica de direito privado, 
inscrita no CNPJ/MF sob o nº 49.493.653/0001-49, MINISTÉRIO PÚBLICO, a Administradora Judicial MGA ADMINISTRAÇÃO E CONSULTORIA LTDA, representada pelos advogados Dr. 
Maurício Galvão de Andrade - OAB/SP nº 424.626 e Dra. Raquel Correa Ribeira - OAB/SP n.º 349.406 expedido nos autos da Recuperação Judicial Processo nº 1000602-93.2016.8.26.0654.O 
Dr. DJALMA MOREIRA GOMES JUNIOR, Juiz de Direito da Vara Única do Foro da Comarca de Vargem Grande Paulista SP, na forma da Lei, etc, FAZ SABER a quem o presente edital vir ou 
dele conhecimento tiver e interessar possa, que através do Leiloeiro Público Oficial, ALBERTO JOSÉ MARCHI MACEDO, inscrito na JUCESP de nº 978, escritório na Rua Nestor Pestana, nº 125 
- Cj. 74 - Consolação - São Paulo/SP, CEP 01303-010 e na forma do art. 879, II do CPC, regulamentado pelo Provimento 1625/2009, através do gestor judicial homologado pelo Tribunal de 
Justiça, www.albertomacedoleiloes.com.br, no dia 20/05/2021, às 16:00 horas, terá início o Leilão em praça única para recebimento das PROPOSTAS FECHADAS, devendo respeitar o montante 
mínimo de 75% do valor da UPI Azo, encerrando-se em 10/08/2021, às 16:00 horas.INTIMAÇÕES: Pelo presente edital, a Recuperanda PROQUITEC INDUSTRIA DE PRODUTOS QUÍMICOS E 
REPRESENTAÇÃO COMERCIAL S.A., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 49.493.653/0001-49, MINISTÉRIO PÚBLICO, a Administradora Judicial MGA 
ADMINISTRAÇÃO E CONSULTORIA LTDA, representada pelos advogados Dr. Maurício Galvão de Andrade - OAB/SP nº 424.626 e Dra. Raquel Correa Ribeira - OAB/SP n.º 349.406 e TODOS 
OS CREDORES habilitados ou não na Recuperação Judicial, ficam INTIMADOS, da data da praça, bem como eventuais terceiros, caso não seja localizado para intimações pessoais, bem como 
os demais credores, nos termos do artigo 889 do CPC. CONDIÇÕES DE VENDA: O presente Leilão será efetuado na modalidade ON-LINE, por meio de PROPOSTAS FECHADAS, estando o 
processo competitivo submetido ao regime do Art. 142, II da Lei 11.101 de 2005 (Lei de Falência e Recuperação Judicial e Extrajudicial).Os interessados deverão se cadastrar previamente no 
portal para participem do Leilão eletrônico fornecendo todas as informações solicitadas, sendo que as propostas deverão ser fornecidas e recepcionadas pelo Leiloeiro através de sistema 
eletrônico do gestor www.albertomacedoleiloes.com.br, as quais serão remetidas, findado o Leilão, ao MM. Juízo da Recuperação Judicial que promoverá a leitura das propostas em audiência 
aberta aos interessados, com a presença do Representante do Ministério Público e do Administrador Judicial, de modo a viabilizar a preservação do tempo real das ofertas. A Recuperanda e/ou 
sua assessoria financeira disponibilizará a todos os interessados em participar do processo competitivo, ante a prévia assinatura do compromisso de confidencialidade no acesso a tais 
informações, todos os documentos e informações relativos a UPI Azo, de modo a viabilizar a análise de dados financeiros, econômicos e operacionais que sejam necessários à avaliação do 
ativo.DO PAGAMENTO: Serão aceitos propostas para pagamento à vista e a prazo: (i) à vista: pagamento do valor total da arrematação, em até 48 (quarenta e oito) horas, contadas a partir do 
recebimento da notificação da Recuperanda, a ser realizado pelo adquirente por meio de depósito judicial na proporção de 75% (setenta e cinco por cento) para o pagamento dos credores 
distribuído proporcionalmente ao saldo devedor e os 25% (vinte e cinco por cento) restantes, a serem depositados em conta corrente de titularidade da Recuperanda, aberta especificamente para 
o recebimento do produto da Alienação da UPI Azo, que será supervisionada pelo Administrador Judicial; (ii) à prazo: pagamento de 20% (vinte por cento) do valor da arrematação em até 24 
(vinte e quatro) horas, contadas do recebimento da notificação da Recuperanda, a ser realizado pelo adquirente, na proporção de 75% (setenta e cinco por cento) para o pagamento dos credores 
distribuído proporcionalmente ao saldo devedor e os 25% (vinte e cinco por cento) restantes, a serem depositados em conta corrente de titularidade da Recuperanda, aberta especificamente para 
o recebimento do produto da Alienação da UPI Azo, para fins de reconstituição do capital de giro, que será supervisionada pelo Administrador Judicial e o saldo poderá ser parcelado em até 24 
(vinte e quatro) meses.ESCOLHA DA PROPOSTA VENCEDORA: Após a abertura das propostas pelo MM. Juízo da Recuperação, o Administrador Judicial, em até 48 horas, contadas da 
abertura das propostas, disponibilizará todas as propostas nos autos da Recuperação Judicial e intimará os credores para se manifestarem, no prazo de 05 (cinco) dias, acerca da escolha da 
melhor proposta para a alienação da respectiva UPI.A proposta vencedora será submetida ao MM. Juízo da Recuperação Judicial para que seja homologada a Alienação da UPI Azo. Caso a 
venda seja na condição à vista, o MM. Juízo da Recuperação expedirá carta de arrematação mediante a comprovação do depósito do valor integral da proposta. Por sua vez, caso a venda seja a 
prazo, a carta de arrematação será expedida no final do pagamento, sendo certo que os pagamentos observarão o supra disposto.Para comparação entre as propostas recebidas, que respeitem 
as condições mínimas definidas acima, será utilizado o cálculo de valor presente do fluxo de pagamento de cada proposta, incluindo-se o reajuste proposto pelo proponente, utilizando-se como 
taxa de desconto no cálculo do valor presente a taxa mensal composta equivalente a 11,82% (onze vírgula oitenta e dois por cento) ao ano.DA COMISSÃO DO LEILOEIRO: A comissão do 
leiloeiro será de 5% (cinco por cento) sobre o valor de arrematação, a ser paga pelo Arrematante, no prazo de até 24 horas após o leilão, através de guia de depósito judicial vinculada ao 
processo, a ser fornecida pelo Leiloeiro no prazo de até 03 (três) horas após o fechamento da praça.DO AUTO DE ARREMATAÇÃO: Caso a venda seja na condição à Vista, o MM. Juízo da 
Recuperação expedirá carta de arrematação mediante a comprovação do depósito do valor integral da proposta nos termos da Cláusula 8.1.4.6 (ADITIVO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO). 
VENDA A PRAZO: No caso de venda a prazo, a carta de arrematação será expedida no final do pagamento, sendo certo que os pagamentos observarão o disposto no referente ao 
PAGAMENTO constante do presente edital.DAS PENALIDADES: Na hipótese de não ser efetuado o pagamento nos termos acima estabelecidos, o adquirente faltoso deverá pagar multa de 5% 
(cinco por cento) do valor da Proposta por ele apresentada, no prazo de 05 dias, mediante depósito judicial. O valor da multa será distribuído no percentual de 75% para os credores e 25% para o 
fluxo de caixa da Recuperanda. A proposta do adquirente faltoso será automaticamente desclassificada e, por conseguinte, será declarado vencedor o adquirente da proposta que tiver 
apresentado o segundo melhor preço pela UPI Azo FALE CONOSCO: Eventuais dúvidas poderão ser esclarecidas no escritório do Leiloeiro Oficial, na Rua Nestor Pestana, nº 125 - Cj. 74 - 
Consolação - São Paulo/SP, CEP 01303-010 Tel. (11) 3227-4101, E-mail: alberto@albertomacedoleiloes.com.br.BEM: Unidade Produtiva Isolada (UPI Azo) responsável pela produção de 
Azodicarbonamida, criada nos termos do Art. 60 e 141 da Lei 11.101/2005.LISTA DE BENS QUE INTEGRAM A UPI AZO:1 - Peneira Vibratória1 - PENEIRA VIBRATÓRIA P/ REPROCESSO1 - 
MOINHO BOLA CAP. 250 KGS1 - MOINHO BOLA CAP. 260 KGS1 - MOINHO BOLA CAP. 360 KGS1 - MOINHO BOLA CAP.260KG1 - MAQUINA DE COSTURA1 - TALHA BAMBOZZI 1.000 
KGS2 - SECADORES 200 L1 - SECADOR 600L (23/02/17)1 - UNIDADE DE RESFRIAMENTO - MODELO F6C/200016FDX TIPO CCA 25724 - TORRE DE RESFRIAMENTO DE ÁGUA1 - 
TALHA BAMBOZZI 500 KGS1 - FILTROS DE MANGAS- 14/07/081 - COMPRESSOR DE AR DO EXAUSTOR DE PÓ - WTV-20G 250L 5HP1 - SECADOR DE AR DO EXAUSTOR DE PÓ1 - 
MISTURADOR SCC - L 1010 X C 1870 X A 1200 MM 827KG. 1 - TANQUE DE HIDRÓXIDO DE AMÔNIA CAPACIDADE: + OU 10000LITROS C/ SERPENTINA INTERNA ( AREA INTERNA)1 - 
TANQUE DE CONDENSADO DE AMÔNIA - CAPACIDADE: 2126 LITROS 1 - RESERVATÓRIO DE HIDRÓXIDO DE AMÔNIA NÃO FILTRADO 1 - RESERVATÓRIO DE HIDRÓXIDO DE 
AMÔNIA - INOX FILTRADA 13/04/181 - TANQUE DE SOLUÇÃO ACIDA 1 - TANQUE RESERVATÓRIO DE SOLUÇÃO ACIDA 5000 LITROS 2 - TANQUES DE ÁCIDO CAP. 11.000 L 1 - 
RESERVATÓRIO DE ÁGUA GELADA CAP. 1500 L 1 - RESERVATÓRIO DE ÁGUA GELADA AZO E HIDRAZO CAP 1500 L 1 - TANQUE DE SOLUÇÃO ÁCIDA 30/11/11 - 12 M31 - LAVADOR 
DE GASES1 Centrifuga 6 -Reatores de Fibra - Azo 5.000 L3- Reatores de Inox 2 Reatores Pulmão P.P - 5000 L Avaliação da UNIDADE DE PRODUÇÃO ISOLADA: R$ 23.074.000,00 (vinte e 
três milhões e setenta e quatro mil reais).OBSERVAÇÕES: Constituição da UPI Azo: Prevê-se a cisão do setor da Recuperanda que produz AZODICARBONAMIDA, que constituirá uma Unidade 
Produtiva Isolada (UPI Azo), criada especialmente para o fim de alienação, nos termos do Art. 60 e141 da Lei 11.101/2005 (Falência e Recuperação de Empresas).02: A Recuperanda deverá 
obter e/ou transferir para a UPI todas as autorizações, licenças e aprovações de terceiros, órgãos, agências reguladoras e/ou autoridades governamentais, necessárias, seja por força de lei ou de 
contrato, para transferir os ativos necessários à constituição da UPI Azo, incluindo, mas não se limitando a, todas as autorizações, licenças e aprovações para o desenvolvimento das 
atividades.03: Ausência de Sucessão: A UPI Azo será alienada livre e desembaraçada de quaisquer ônus ou gravame, não havendo sucessão do adquirente da UPI Azo por quaisquer dívidas e 
obrigações da Recuperanda, de qualquer natureza, inclusive as de natureza tributária, trabalhista, e ambiental, na forma dos Artigos 60 e 142 da Lei 11.101/2005.VISITAÇÃO - Os bens levados a 
leilão judicial, poderão ser vistoriados, em horário comercial,devendo ser agendada a visita através de E mailalberto@albertomacedoleiloes.com.br OBS: A venda será efetuada em caráter AD 
CORPUS e no estado de conservação em que se encontra, sem garantia, sendo que o Arrematante é responsável pela levantamento das informações acerca do Leilão, que poderão ser obtidas 
no Plano de Recuperação Judicial aprovado, que se encontra nos autos. Nos termos do artigo 901 e artigo 903 do CPC, todos os atos necessários para a expedição de carta de arrematação, 
bem como registro e demais providências que se façam necessárias serão de responsabilidade do arrematante.Ficam os interessados, INTIMADOS das designações supra, na pessoa de seus 
advogados se não forem localizados para a intimação pessoal, nos termos do artigo 889, inciso I do CPC. Será o presente edital, afixado e publicado na forma da Lei. São Paulo, aos 12 de abril 
de 2021.Dúvidas e esclarecimentos: com a empresa gestora do leilão eletrônico. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta 
cidade de Vargem Grande Paulista, aos 28 de abril de 2021. 

Edital de Citação - Prazo 20 dias (úteis), expedido nos 
Processo nº 1040434- 94.2018.8.26.0224. A Dra. Beatriz de 
Souza Cabezas, MM. Juíza de Direito da 4ª Vara Cível da 
Comarca de Guarulhos/SP, na forma da Lei, etc. Faz saber 
a Bambi Imobiliária  e Investimentos  Ltda., Miguel 
Henrique de Oliveira, Luiza Alves Pereira Oliveira, 
Ismênia Alves, José Luiz Jacinto, confrontantes, réus 
ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais interessados, 
bem como seus cônjuges, se casados forem, herdeiros e/ou 
sucessores, que João de Oliveira Justino ajuizou Ação de 
Usucapião, visando a titularidade do Imóvel sito à R. 
Calêndula, s/n, lote 15b, quadra 2 Jd. Residencial Bambi, 
Guarulhos/SP, com área de 301,95, matrícula 134.041 do 2º 
CRI desta Comarca e IC: 073.05.17.0160.000. 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. Nada mais. Dado e 
passado nesta cidade de Guarulhos, aos 27 de Abril de 2021.
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EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0005029-90.2021.8.26.0100. A MM. Juíza de Direito da 32ª Vara Cível, 
do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dra. Gabriela Fragoso Calasso Costa, na forma da Lei, etc. FAZ SABER que Vera Lúcia 
Gamba Pereira e Antonio Galvez Iglesia, vêm dar publicidade do presente edital sendo INTIMADO o executado �ilson Pereira 
Júnior, CPF nº 283.425.918-67, para efetuar o pagamento fixado em Sentença no proc. 1026511-53.2016.8.26.0100, no valor de 
R$ 384.728,92. Expede-se edital para que pague a quan�a acrescida de custas processuais em 15 dias. Não ocorrendo pagamento 
voluntário no prazo legal, será acrescido de multa e honorários em 10%.Transcorrido o período sem pagamento poderá apresentar 
impugnação em até 15 dias e, a requerimento do credor, nos termos do art. 523, � 1º, do CPC, a realização de bloqueio de a�vos 
financeiros pelos sistemas informa�zados. 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 25 
de março de 2021.            P-01e04/05

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0005411-70.2019.8.26.0224 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 9ª Vara Cível, 
do Foro de Guarulhos, Estado de São Paulo, Dr(a). ANA CAROLINA MIRANDA DE OLIVEIRA, na forma da Lei, etc. FAZ SABER que 
perante este Juízo da 9ª Vara Cível se processa INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DE PERSONALIDADE JURÍDICA, nº 0005411-
70.2019.8.26.0224, exercido por BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTAÇÃO LTDA. contra DANILO DEALMEIDA SORIANO, CPF 
230.152.068-42. A requerente alega que ajuizou ação de execução de �tulo extrajudicial em face de PORTO REI AREIA E PEDRA 
LTDA. – ME. por R$15.631,97, atualizados até março/2021, tentou a sa�sfação de seu crédito, porém sem sucesso. Requereu a 
desconsideração da personalidade jurídica para que o sócio administrador DANILO DE ALMEIDA SORIANO integre o polo passivo 
da execução e pague R$ 15.631,97. Valor da causa: R$ 7.538,07. Com o presente ficará o requerido CITADO, com prazo de 15 dias, 
após o decurso de prazo do edital, para contestar o incidente de desconsideração. Ficando adver�do que será nomeado curador 
especial em caso de revelia. Estando o requerido em lugar incerto e não sabido, expediu-se o presente edital, que será publicado 
na forma da Lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Guarulhos, aos 26 de abril de 2021.     P-01e04/05

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS.PROCESSO Nº 0007057-76.2017.8.26.0001 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) MASTERS 
REPRESENTACOES DE SERVICOS LTDA., CNPJ 61.429.882/0001-08, que lhe foi proposta uma ação pelo Procedimento Comum 
Cível por parte de Brasal Refrigerantes S/A pleiteando tutela provisória de urgência consistente na suspensão de dois 
apontamentos de protesto �rados pelo 2º O�cio de Protesto do Guará, bem como a suspensão da inclusão ao SCPC uma vez que 
embora não negada relação comercial com a ré desde 2015, por esta foi encaminhado boletos para pagamento de vendas não 
realizadas com consequente apontamento das duplicatas mercan�s junto a Cartório Extrajudicial e aos órgãos de proteção ao 
crédito. Requereu tutela antecipada e condenação da requerida ao pagamento de custas processuais e honorários advoca�cios. 
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, 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.        P-01e04/05

Citação. Prazo 20 dias. Proc. 0010046-97.2018.8.26.0008. Ao Dr. Luis Fernando Nardelli, MMª Juiz de Direito da 3ª Vara Cível do 
Foro do Tatuapé, na forma do art. 513 �2º do NCPC. Faz saber na pessoa de Sueli Manzano Lima, CPF nº 056.162.818-16, que 
Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S/A., ajuizou Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica em face 
da empresa executada Flamel Usinageme Estamparia Ltda. para recebimento de R$ 114.599,65 (Out./17) conforme fixado na R. 
Sentença do proc. 1018015-20.2016.8.26.0008 que se encontra em fase de Cumprimento de Sentença. Estando a ré em lugar 
ignorado, expede-se edital para que manifeste e requeira as provas cabíveis em 20 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. SP, 31.03.2021.          P-01e04/05

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1009491-76.2021.8.26.0002 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara Cível, 
do Foro Regional II - Santo Amaro, Estado de São Paulo, Dr(a). Guilherme Silva e Souza, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a TOCA 
DAS VARIEDADES, CNPJ 05921583000107, com ul�mo endereço à Frei Damiao de Bozzano, 184, Jardim Manchester (Nova 
Veneza), CEP 13178-466, Sumare - SP, que Plugif� Tecnologi S/A ajuizou Ação de Rescisão Contratual C/C Cobrança de Aluguéis e 
Multa obje�vando a resolução contratual em razão da inadimplência da requerida, condenando ao pagamento de indenização 
referente aos alugueis devidos dos 2 Notebooks, Marca Dell, modelo Vostro 3480, i3, 4GB, 256 SSD – �in 10 pro, multa contratual 
por rescisão antecipada e a devolução dos equipamentos ou perdas e danos no valor total de R$14.037,50. Estando a requerida 
em lugar ignorado, expede-se edital para que conteste e requeira provas cabíveis em 15 dias a fluir após o prazo do edital. Caso 
não haja manifestação implicará revelia e presumir-se-ão como verdadeiros, os fatos narrados pelo autor conforme preceitua o art. 
344 do CPC. Ficando adver�da 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 16 de abril de 2021.      P-01e04/05

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1011158-31.2020.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 31ª Vara Cível, 
do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Mariana de Souza Neves Salinas, na forma da Lei, etc. Faz saber a Comarquer 
Equipamentos Ltda - Me, CNPJ nº 72.373.376/0001-52, que Primarx Empreendimentos Imobiliários Ltda ajuizou Ação de Despejo 
por Falta de Pagamento Cumulada com Cobrança com Pedido de Imissão na Posse obje�vando a declaração de ex�nção da 
relação ex locato do imóvel sito à Alameda Raja Gabaglia, nº 188, 10º andar, Vila Olímpia, São Paulo, condenando-a ao pagamento 
do débito composto pelos alugueres, encargos, multas, correções e juros até o momento da efe�va desocupação, bem como a 
apresentação dos comprovantes de pagamento das despesas de consumo. Estando a requerida em lugar ignorado, expedese 
edital para que conteste e requeira provas cabíveis em 20 dias, a fluir após os 15 supras em manifestação implicará revelia e 
presumir-se-ão como verdadeiros, os fatos narrados pelo autor conforme preceitua o art. 344 do CPC. Ficando adver�do de que 
no caso de revelia será nomeado curador especial. Será o edital, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS.    P-01e04/05

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1011794-46.2015.8.26.0011 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 3ª Vara Cível, do Foro Regional III - 
Jabaquara, Estado de São Paulo, Dr(a). Lidia Regina Rodrigues Monteiro Cabrini, na forma da Lei, etc. Faz saber a Palmira Bruno Buera�o, CPF nº 
479.005.638-49� Hélio Da Silva, RG n.º 3.137.835 casado com Aparecida Bruno Buera�o Silva, RG n.º 11.058.073� �ilson de Sales, RG n.º 8.893.871 casado 
com Georgina Bruno Buera�o Sales, CPF 198.871.138-08� Antônio Josefi Maciel, CPF nº 530.558.108-72 casado com Maria Bruno Buera�o Maciel, CPF nº 
149.008.388-02� Arnaldo Lopes RG n.º 1.978.649 casado com Rosalina Bruno Buera�o Lopes, RG n.º 6.784.945� Palmira Buer�o, RG n.º 7.109.452 e Norival 
Augusto da Cruz, CPF 470.574.598-15 casado com Luiza Bruno Buerrtao da Cruz, CPF nº 099.662.588-76, que Edivaldo Oliveira Pina, �agner Oliveira Pina, 
representando espolio de Solange Oliveira Pina Santos, sua filha Vivian Oliveira Pina dos Santos casada com Rafael Vitorino De Oliveira, ajuizaram ação de 
ADJUDICAÇÃO COMPULS�RIA tendo como objeto a outorga defini�va da escritura, sendo eles já legí�mos possuidores do terreno de forma irregular, 
situado em Americanópolis, na parte pertencente ao 31º Distrito Ibirapuera, Sub prefeitura de Santo Amaro, da Comarca de São Paulo. Com frente para a 
projetada Rua 14 de Julho, onde confronta com a quadra 7-A, dividindo o fundo com sucessores de Fulando Coraim, por um córrego, terreno esse 
correspondente ao Lote 6, da quadra 6-A, conforme a transcrição n.º 26.202 da La. Circunscrição e Registro de Imóveis, estando o imóvel declarado ao 
P.Fiscal de Santo Amaro, conforme IPTU exibido de n. º 091.068.0075-0, inscrito sob o n.º 27. 696, às fls. 24 do livro n.º 3-T, CRI da Capital, em 30 de junho de 
1948. Estando os requeridos em lugar ignorado, expede-se edital para que contestem e requeiram provas cabíveis no prazo de 15 dias úteis após o prazo de 
20 dias do presente edital, sem manifestação dos réus presumir-se-ão como verdadeiros, os fatos narrados pelo autor, conforme preceitua o art. 344 do CPC. 
Ficando adver�dos que será nomeado curador especial em caso de revelia. Será o edital, afixado e publicado na forma da lei.                              P-01e04/05

Citação. Prazo 20 dias. Proc. 1013170-18.2020.8.26.0100. À Dra. Melissa Bertolucci, Juíza de Direito da 27ª Vara Cível do Foro 
Central Cível, na forma do art. 256, II do NCPC. Faz saber a Angelo Bisneto Brune�a, CPF nº 424.335.849-49, que Bunge Alimentos 
S/A ajuizou Ação de Execução por Quan�a Certa para recebimento de R$ 295.118,69 decorrente do inadimplemento do Termo de 
Confissão de Dívida cons�tuído pelo saldo devedor dos Contratos de Venda e Compra de milho e soja em grãos nº 030-00034-
00031215, 030-00034-00032667,030-00034-00032970, 030-00229-00211205 e 030-00229-00212059 referentes às safras 2016 e 
2017. Estando os executados em lugar incerto e não sabido, expede-se edital para que em 3 dias, paguem o débito devidamente 
atualizado, acrescido dos honorários advoca�cios arbitrados em10% 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 formada lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São 
Paulo, aos 15 de abril de 2021              P-01e04/05

EDITAL DE CITAÇÃO – PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos autos da Ação de Usucapião, PROCESSO Nº 1050577-63.2017.8.26.0100 (U-750) 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 formada Lei, etc. FAZ SABER a Espólio de Emília Mar�ns Rulo, na pessoa do inventariante: Emilio Rulo, Maria Therezinha 
Rodella, Vera Maria de Vasconcellos, Roberto Celso de Vasconcellos, Marco Antonio Rodella, Marlene Teixeira Miranda, Espólio de Joaquim Mar�ns, 
na pessoa da inventariante: L�gia Neves Mar�ns, Os�aldo Fernandes Monteiro, Flávia Fernandes Monteiro, Esmênia Monteiro Fidélis, Rubens 
André Fidélis, Osvaldo Tadeu Fernandes Monteiro, Tânia Terezinha �outers Monteiro, Maria Helena Monteiro da Silva, Valdomiro Antonio da Silva, 
Carlos Alberto Fernandes Monteiro, Vicen�na Aparecida Vaz Fernandes Monteiro, Flávio Venício Fernandes Monteiro, Roberto Fernandes 
Monteiro, Vera Lúcia Fernandes Monteiro, Carolina  Fernandes Monteiro, Arnaldo Fernandes Monteiro, Maria Aparecida Fernandes Monteiro, 
Panelli Fiorello, Julieta Panelli, José Carlos Rodella, Berenice Pinto de Azevedo Rodella, réus ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais 
interessados, bem como seus cônjuges, se casados forem, herdeiros e/ou sucessores, que Ricardo George de Oliveira ajuizou ação de USUCAPIÃO, 
visando a declaração de domínio do imóvel localizado na Travessa Eduardo Arias nº 155, an�ga Travessa Par�cular, com entrada pelo nº 155 da Rua 
Guacá, Mandaqui, São Paulo-SP, com área de 260,00 m², contribuinte nº 071.220.0001-1, alegando posse mansa e pacífica no prazo legal. Estando 
em termos, expede-se o presente edital para citação dos supramencionados para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a fluir após o prazo de 20 
dias 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.                                    P-01e04/05

EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS.PROCESSO Nº 0000501-37.2021.8.26.0286 O(A) MM. Juiz(a) de Direito 
da 2ª Vara Cível, do Foro de Itu, Estado de São Paulo, Dr(a). Karla Peregrino Sotilo, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) 
EBRAIN JOSÉ DE MORAES, Brasileiro, Casado, Protético dentário, RG14315394, CPF 025.465.498-39, com endereço 
à Rua Benjamim Constant, 357, Centro, CEP13300-123, Itu - SP que por este Juízo, tramita de uma ação de Cumprimento 
de sentença, movida por CRUZEIRO DO SUL EDUCACIONAL 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, atualizada até fev/2021,de R$ 
11.631,62(onze mil e seiscentos e trinta e um reais e sessenta e dois centavos), devidamente atualizada, sob pena de multa 
de 10% sobre o valor do débito e honorários advocatícios de 10% (artigo 523 e parágrafos, do Código de Processo Civil). 
Fica ciente, ainda, que nos termos do artigo 525 do Código de Processo Civil, transcorrido o período acima indicado sem o 
pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias úteis para que o executado, independentemente de penhora ou 
nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na 
forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Itu, aos 19 de abril de 2021. 

Infratécnica Participações S.A.
C.N.P.J. 26.877.870/0001-37 - NIRE Nº 3530050009-1

Extrato Ata de Assembleia Geral Ordinária
Realizada às 10 horas, do dia 31/03/2021, na sede social. Presença: A totalidade dos acionistas.  
Mesa: Presidência: Sr. Eduardo Cortez Bortoletto; Camila Bagueira Leal Lima Cunha: Secretária. Deliberações: 
Aprovaram: a) As contas dos administradores e as demonstrações financeiras do exercício social do ano/2020, 
findo em 31/12/2020. b) A proposta de destinação do resultado do exercício, sendo 5% destinado para reserva 
legal e 95% destinado para reserva de lucros. Encerramento: Nada mais. Jucesp nº 188.435/21-9 em sessão 
de 26/04/2021. Gisela Simiema Ceschin – Secretária Geral.

Neovia Telecomunicações S.A.
CNPJ nº 04.612.069/0001-27 - NIRE 35.300.186.885

Edital de Convocação da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária
Ficam convocados os Srs. Acionistas para se reunirem em AGO e AGE no dia 14/05/2021, iniciando-se às 10 horas a 
AGO e na sequência a AGE, a ser realizada na modalidade semipresencial, nos termos da Instrução Normativa DREI 
nº 79 de 14/04/2020 (“IN DREI 79”), sendo realizada presencialmente na sede social, localizada em São Paulo/SP, 
Rua Helena, nº 218, 3º andar, conjunto 309, Vila Olímpia, CEP 04552-050, com possibilidade de participação remota 
através da plataforma digital Zoom (“Plataforma Digital”), sendo que, na impossibilidade da realização de eventos 
presenciais no dia 14/05/2021 em decorrência da classificação do município de São Paulo no Plano São Paulo, nos 
termos do Decreto nº 64.994 de 28/05/2020, as Assembleias serão realizadas de forma exclusivamente digital, para 
examinar, discutir e deliberar sobre a seguinte Ordem do Dia (“AGOE”): Em AGO: (i) Examinar e discutir o Relatório 
da Administração sobre as Demonstrações Financeiras da Companhia, o Balanço Patrimonial e os Demonstrativos de 
Resultados relativos ao exercício social findo em 31/12/2019, acompanhadas do Relatório da Ernst & Young Auditores 
Independentes S.S.; (ii) Deliberar sobre a destinação dos resultados do exercício social findo em 31/12/2019, se exis-
tentes; e (iii) Eleger os membros da Diretoria da Companhia. Em AGE: (i) Aprovar o Plano de Negócios da Companhia 
para o exercício a ser encerrado em 31/12/2021; (ii) Aprovar a contratação de prestador de serviços para realização 
da auditoria contábil independente para o exercício social findo em 31/12/2020; (iii) Fixar a remuneração global da 
Diretoria da Companhia para o exercício a ser encerrado em 31/12/2021; (iv) Aprovar aumento de capital mediante (a) 
a capitalização pela acionista Intel Capital (Cayman) Corporation da totalidade dos créditos em face da Companhia por 
ela ostentado, objetos de contratos de mútuo conversível em ações e seus aditamentos firmados anteriormente; e (b) 
em moeda corrente nacional e/ou por meio da capitalização de créditos líquidos e certos ostentados em face da Com-
panhia, a ser subscrito por credores e acionistas da Companhia, observado o direito de preferência destes últimos; e 
(v) Aprovar a anuência da Companhia no âmbito de operação de venda e compra de ações de sua emissão, bem como 
a tomada das providências necessárias para a sua implementação. Informações Gerais: 1. Encontram-se à disposição 
dos acionistas, na sede social da Companhia, cópias dos documentos a serem discutidos na Assembleia Geral, os 
quais também serão disponibilizados por meio digital para aqueles que solicitarem. 2. A Companhia solicita aos Acio-
nistas que queiram participar da assembleia de forma remota o envio da seguinte documentação para o e-mail silvia.
pirola@neovia.com.br, com cópia para thalitavani@vbdlaw.com.br, com solicitação de confirmação de recebimento, 
em até 2 dias antes da realização da AGOE: • Acionistas pessoa física: documento de identidade com foto e, se for 
o caso, instrumento de mandato com identificação clara do signatário. • Acionistas pessoa jurídica: cópia do estatuto/
contrato social e dos documentos societários que comprovem a representação legal do acionista, devidamente regis-
trados perante a autoridade competente, e documento de identidade com foto do representante legal. Se o acionista 
for representado por procurador, deve ser apresentado instrumento de mandato devidamente assinado. No caso da 
AGOE ser realizada de forma exclusivamente digital, por determinação governamental, será obrigatório o envio da 
documentação acima através de tal e-mail, no mesmo prazo, não sendo recebidos documentos físicos na sede da 
Companhia. 3. A Companhia esclarece que dispensará a necessidade de reconhecimento de firma do outorgante na 
procuração para representação do Acionista, bem como a notarização, a consularização, o apostilamento e a tradução 
juramentada dos documentos de representação do Acionista que estejam em língua estrangeira, bastando o envio de 
cópia simples das vias originais de tais documentos para o e-mail da Companhia indicado acima. 4. A Companhia en-
viará os convites individuais de acesso à Plataforma Digital Zoom e as respectivas instruções para acesso à Plataforma 
Digital Zoom aos Acionistas que tenham apresentado sua solicitação nas condições acima. De acordo com o §Único 
do artigo 4º da IN DREI 79, a AGOE será integralmente gravada e, nos termos do artigo 5º da IN DREI 79, o acionista 
devidamente credenciado que participar da AGOE por meio do sistema eletrônico será considerado presente e assi-
nante da ata. Caso o Acionista que tenha solicitado devidamente sua participação não receba da Companhia o e-mail 
com as instruções para acesso e participação na AGOE com antecedência mínima de 24 horas da sua realização (ou 
seja, até às 10 horas do dia 13/05/2021), deverá entrar em contato com a Companhia pelo telefone (11) 99955-9723 ou 
pelo e-mail silvia.pirola@neovia.com.br, com cópia para thalitavani@vbdlaw.com.br, em qualquer cenário, antes das 
10 horas do dia 13/05/2021, a fim de que lhe sejam reenviadas (ou fornecidas por telefone) suas respectivas instruções 
para acesso. 5. A Companhia solicita que os Acionistas que optarem por participar da Assembleia de forma remota, e 
a todos os Acionistas na eventualidade da realização da assembleia na modalidade exclusivamente digital em decor-
rência de restrições do Plano São Paulo, que garantam previamente a compatibilidade de seus dispositivos eletrônicos 
com o sistema a ser utilizado na AGOE e acessem a plataforma com 30 minutos de antecedência da AGOE. Reforça-
se que a Companhia não se responsabilizará por problemas operacionais ou de conexão que o Acionista venha a 
enfrentar, bem como por qualquer outra eventual questão que venha a dificultar ou impossibilitar a participação do 
Acionista na AGOE por meio eletrônico, decorrente de incompatibilidade ou defeitos de seus dispositivos eletrônicos, 
nos termos do §5º do artigo 2º da IN DREI 79. 6. O Acionista cadastrado poderá participar da AGOE via Plataforma 
Digital por meio de vídeo e áudio, devendo manter a sua câmera ligada durante todo o curso da Assembleia com o fim 
de assegurar a autenticidade das comunicações, exercendo seus direitos de manifestação e voto por meio da Plata-
forma Digital. A Administração da Companhia se coloca à disposição para eventuais esclarecimentos que se façam 
necessários. SP, 03/05/2021. Neovia Telecomunicações S.A. Oscar Armando Garcia Montoya - Diretor Presidente.
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07/05/2021 A PARTIR DAS 11:00h. Sold Bassano. Loc.: SP. Desativação de Restaurante. 07/05/2021 A PARTIR DAS 12:00h. Sold Baymetrics. 
Loc.: SP. Equipamentos de TI e Telefonia Servidores, Roteadores. 07/05/2021 A PARTIR DAS 16:00h. Sold -Italinea. Loc.: SP. Armários, 
Gabinetes, Mesas, Cadeiras, Painéis, Etc (São. 10/05/2021 A PARTIR DAS 11:00h. Sold- Planik 27 Stand SPE. Loc.: SP. Mesas, Banquetas, 
Cadeiras, Vasos Sanitários, Cubas, Etc. 10/05/2021 A PARTIR DAS 12:00h. Sold Novo Mundo. Loc.: GO. Informática, Bens de Consumo e 
Outros, Informática, Bens de. 10/05/2021 A PARTIR DAS 13:30h. MA IMÓVEIS - EMPÍRICA - AF 2ª Praça. Loc.: SP. Sala Comercial 45m² no 
Centro em São Vicente/SP. 10/05/2021 A PARTIR DAS 14:00h. Sold Compartilhado Decorados. Loc.: SP. Bens de Apartamentos Decorados. 
11/05/2021 A PARTIR DAS 12:00h. Sold Carrefour. Loc.: SP. Equipamentos: Refrigeradores, Expositores, Luminárias. 11/05/2021 A PARTIR 
DAS 14:00h. Sold Vitacon. Loc.: SP. Frigobar, Microondas, Cadeiras, Aparador, Etc (São. 11/05/2021 A PARTIR DAS 15:30h. Sold Drogasil. Loc.: 
SP. CPUs, Monitores, Teclados, Mouses, Refrigeradores. 12/05/2021 A PARTIR DAS 10:00h. 2ª Vara Criminal de Limeira/SP - 1º Praça. Loc.: SP. 
5.000m³ de NAFTA Santos/SP. 12/05/2021 A PARTIR DAS 11:00h. Sold Estação das Cozinhas. Loc.: SP. Freezers, Ultracongelador, Batedeira 
Planetária, Coifa, Etc. 13/05/2021 A PARTIR DAS 10:00h. 4ª Vara Cível de São José do Rio. Loc.: SP. Nua Propriedade De Um Prédio Residencial. 
13/05/2021 A PARTIR DAS 10:30h. 4ª Vara Cível de São José do Rio. Loc.: SP. Guilhotina hidráulica. 13/05/2021 A PARTIR DAS 11:00h. 7ª Vara 
Cível de Santo Amaro - 2ª Praça. Loc.: SP. Direitos sobre apartamento. 13/05/2021 A PARTIR DAS 11:30h. 1ª Vara Cível de Santa Fé do Sul/SP. 
Loc.: SP. Computadores e mobiliários, Computadores e mobiliários. 13/05/2021 A PARTIR DAS 14:30h. MA IMÓVEIS - Banco Inter - 3° Leilão. 
Loc.: SP. Casa em São Paulo/SP - Pagto 24 a 240 x - 48% Abaixo da Avaliação.

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. 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.

07/05/2021 A PARTIR DAS 12:00h. Log Business. Loc.: SP. Prateleiras, Estruturas Armazenagem, Empilhadeiras. 11/05/2021 A PARTIR DAS 
12:30h. Luma. Loc.: SP. Veículos blindados e não blindados em excelente estado. 11/05/2021 A PARTIR DAS 14:30h. Tagh Tech. Loc.: SP. 
Paleteira, Chiler, Soldas, Maqs. Operatrizes, Tornos. 12/05/2021 A PARTIR DAS 12:00h. Log Systems. Loc.: SP. Caixas, Cestos, Longarinas, 
Montantes, Estruturas em Aço. 13/05/2021 A PARTIR DAS 14:30h. Tagh Tech. Loc.: SP. Gerador, Empilhadeira, Prateleira, Sonda, Torno, 
Guilhotina.

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. 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.

07/05/2021 A PARTIR DAS 10:00h. PM Iraceminha/SC. Loc.: SC. Fiat Siena, Fiat Mobi, Ônibus Urbano e Soprador de folhas.
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. EVANDRO JOAO RAUBER, matrícula nº 83628.

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.

07/05/2021 A PARTIR DAS 11:00h. Mahle. Loc.: SP. Autoclave, Sistemas de Osmose, Sensores, Estufas, MRO. 07/05/2021 A PARTIR DAS 
12:30h. Tupy. Loc.: SC. Brochadeira, Balanceadora, Fresadora. 07/05/2021 A PARTIR DAS 13:00h. PME Tijolarte. Loc.: SP. MRO, Peças e 
Componentes Industriais, Exaustores. 07/05/2021 A PARTIR DAS 13:30h. PME Container. Loc.: MG. Ferramentas e Peças Industriais, 
Componentes Elétricos. 07/05/2021 A PARTIR DAS 14:00h. Givaudan. Loc.: SP. Equipamento De Purificação E Exaustão De Ar Kba Rto. 
07/05/2021 A PARTIR DAS 14:10h. PME Saboraki. Loc.: SP. Caminhão Bau MB 1114, 1988/1988. 07/05/2021 A PARTIR DAS 15:00h. Ache. 
Loc.: SP. Climatizadores, Painel Elétrico. 07/05/2021 A PARTIR DAS 15:30h. Tivit. Loc.: BA, ES, GO, PE, RJ, SC. Fiat Palio Fire, Chevrolet S10. 
07/05/2021 A PARTIR DAS 16:30h. Santa Colomba. Loc.: BA. Carretas Graneleiras, Plantadeiras, Estator Baldor, Carretas. 07/05/2021 A 
PARTIR DAS 17:00h. SLC Agrícola. Loc.: BA, GO, MA, MS, MT, PI. Kombi, Ônibus, Distribuidores, Plantadeiras, Peças para. 07/05/2021 A 
PARTIR DAS 17:30h. Enel. Loc.: RJ. Caixas Acústicas, Aparelhos para Academia e Ginástica. 10/05/2021 A PARTIR DAS 11:00h. Usina Itajobi. 
Loc.: SP. Veículos, Colhedoras, Tratores, Pás Carregadeiras, Cabines. 10/05/2021 A PARTIR DAS 11:00h. GHT. Loc.: SP. Peças e Componentes 
de Maquinas Agrícolas. 10/05/2021 A PARTIR DAS 13:00h. CCR. Loc.: MS, RJ, SP. Sucata de Fiat Palio, Fiat Uno Way, Kombi, Toyota Hilux. 
11/05/2021 A PARTIR DAS 11:00h. Energizer. Loc.: PE. Paleteiras, Empilhadeiras, Retroescavadeiras, Paleteiras. 11/05/2021 A PARTIR DAS 
11:30h. GM. Loc.: RS. Prensa Schuler E4-800-4,5-0,812, Ano 1972, Série.: 71/56-. 11/05/2021 A PARTIR DAS 13:00h. PME Equilíbrio. Loc.: SP. 
Peugeot Boxer Marimar A 2.3 (Ambulância), 2013/2014. 11/05/2021 A PARTIR DAS 13:30h. Cobravi. Loc.: MS. Retroescavadeiras, Rolo 
Compactadores, Tratores de. 11/05/2021 A PARTIR DAS 15:00h. Fundação São Francisco Xavier. Loc.: MG. Mobiliários, Sucatas de Eletrônicos, 
Camas Hospitalares. 12/05/2021 A PARTIR DAS 11:00h. Grupo Eternit. Loc.: AM, BA, GO, PR, SP. Empilhadeiras, Geradores, Tratores, 
Varredeiras. 12/05/2021 A PARTIR DAS 13:00h. Tivit. Loc.: SP. Veículos de Passeio. 12/05/2021 A PARTIR DAS 14:00h. Wheaton. Loc.: SP. 
Painéis Elétricos, Ventiladores, Bombas, Motores, Tanques. 12/05/2021 A PARTIR DAS 15:00h. MA imóveis. Loc.: MG, MT, PE, PR, RS, SP. 
Imóveis Comerciais, Rurais e Terrenos em MT, MG, PR, PE. 13/05/2021 A PARTIR DAS 13:00h. Compartilhado 1078 A. Loc.: ES, MG, PA, PE, 
PR, RJ, SP. Materiais Elétricos, Materiais de Informática, Materiais. 13/05/2021 A PARTIR DAS 14:00h. Compartilhado 1078 B. Loc.: SP. Ônibus 
Urbano Mercedes-Benz 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.  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.

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE PRAÇA JUDICIAL ONLINE. 5ª Vara Cível da Comarca de Barueri, Estado de São 
Paulo/SP. Processo nº 1005323-95.2019.8.26.0068. Executado: LEO DO ROSÁRIO BOTELHO JUNIOR (CPF 
876.498.028-68). Credor(es) e/ou interessado(s): BEATRIZ PENTEADO BOTELHO (CPF 135.200.698-73), UNIÃO 
FEDERAL. 1ª Praça começa em 28/06/2021, às 10hs00min, e termina em 01/07/2021, às 10hs00min e; 2ª 
Praça começa em 01/07/2021, às 10hs01min, e termina em 21/07/2021, às 10hs00min. Descrição completa 
na Matrícula nº 166.215 do CRI da Comarca de Barueri/SP. Lance mínimo na 1ª Praça: R$ 1.534.410,00* 
– Lance mínimo na 2ª Praça: R$ 1.227.528,00* – 80% do valor de avaliação. *sujeitos à atualização. 
Leiloeira: Priscila da Silva Jordão – JUCESP 1.081. Fica o executado LEO DO ROSÁRIO BOTELHO JUNIOR, sua 
cônjuge e coproprietária BEATRIZ PENTEADO BOTELHO, a proprietária do domínio direto UNIÃO FEDERAL 
e demais interessados INTIMADOS das designações supra, bem como da penhora realizada em data 
de 16/12/2019, caso não seja(m) localizado(s) para a intimação pessoal/postal. O presente edital é 
publicado em seu formato resumido, nos termos do Art. 887, §3º do CPC. Para acessar o edital completo e 
demais informações, acesse: www.gaialeiloes.com.br ou ligue (11) 3135-5689. Barueri, 23 de abril de 2021.

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

Informações: Tel.: (11) 3845-5599 - Ronaldo Milan - Leiloeiro O�cial JUCESP nº 266 - www.milanleiloes.com.br

AO JUÍZO DA 2ª VARA DE FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS DE SÃO PAULO - SP
 Processo nº º 0029316-98.2013.8.26.0100

MILAN LEILÕES
LEILOEIROS OFICIAIS

Ronaldo Milan, Leiloeiro O�cial JUCESP 266, devidamente autorizado por este juízo nos autos em epígrafe, vem mui respeitosamente requerer juntada de minuta de edital de leilão para que seja 
deferido, podendo então este leiloeiro dar andamento aos atos pertinentes a sua nomeação. Desde já agradeço a con�ança nesse leiloeiro depositada e coloco-me à disposição do juízo. Termo em 
que Pede-se deferimento São Paulo, 27 de abril de 2021. Ronaldo Milan Leiloeiro o�cial Jucesp 266. EDITAL DE LEILÃO, PARA INTIMAÇÃO E CONHECIMENTO DE TODOS OS INTERESSADOS, DOS 
CREDORES E DO MINISTÉRIO PÚBLICO, 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 Recuperações 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 11.101/2005 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: DOS BENS - Os bens serão vendidos no estado em que se encontram, constituindo ônus da parte interessada veri�car 
suas condições antes das datas designadas para as alienações judiciais eletrônicas, e o arrematante �cará com o encargo de depositário do bem. DESCRIÇAO DO BEM: LOTE ÚNICO - Matrícula nº 5.526 
do 14º Cartório de Registros de Imóveis de São Paulo: UM PRÉDIO E RESPECTIVO TERRENO ne quadra compreendida pelas Avenidas Indianópolis, Irerê, 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 Alameda dos Quinimuras, confrontando atualmente pelo lado direito com o¬ prédio nº 2.518 da Avenida Indianópolis, de propriedade de Antonio Fernandes Coelho Nunes, pelo 
lado esquerdo com terreno de propriedade de Jamil Saleh Elkadri e pelos fundos -¬com os fundos do ¬ prédio nº 323 da Alameda dos Quinimuras, de propriedade de Roberto Luiz Palma, e anterior-
mente confrontando de ambos os lados e nos fundos com Antoine Skaf,s eimr.- Clotilde Habeyche Skaf e outros. Sendo o imóvel lançado pelo contribuinte n° 047.O70.0007-I. VALOR TOTAL DE 
AVALIAÇÃO: R$ 5.030.000,00 (cinco milhões e trinta mil reais). VALOR CORRESPONDENTE À 50% DA AVALIAÇÃO: R$ 2.515.000,00 (dois milhões, quinhentos e quinze mil reais). (Os Valores serão 
corrigidos nas respectivas datas do leilão) 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 veri�car suas condições antes das datas designadas para alienação judicial. 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 �nal integralmente favorável para Massa Falida, tendo ocorrido o respectivo trânsito em julgado. Por oportuno, segue trecho do Acórdão proferido “...De igual maneira, os efeitos 
jurídico-processuais da reintegração da autora 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”. Cumprimento de sentença protocolado sob nº 0002355-42.2021.8.26.0003. DA PUBLICAÇÃO DO EDITAL - O edital será publicado em jornal de 
grande circulação e na rede mundial de computadores, no sítio do gestor www.milanleiloes.com.br, em conformidade com o disposto no art. 887, § 2º, do Código de Processo Civil, inclusive as fotos 
e a descrição detalhada dos bens a serem apregoados. DA VISITAÇÃO - Os interessados em vistoriar os bens deverão enviar solicitação por escrito ao e-mail danilo.cardoso@milanleiloes.com.br / 
luis.piva@milanleiloes.com.br, a �m de que se veri�que a disponibilidade da visita na data e horário solicitados. Independente da realização da visita, a arrematação será por conta e risco do interessa-
do. DO LEILÃO - O Leilão será realizado por MEIO ELETRÔNICO E PRESENCIAL, através do Portal www.milanleiloes.com.br. 1ª Praça com Início no dia 20 de maio de 2021, às 13h00min, e com término 
no dia 04 de junho de 2021 as 13h00min, entregando o bem imóvel, a quem mais der valor igual ou superior ao da avaliação, �cando desde já designado para a 2ª Praça com Início no dia 04 de junho 
de 2021 as 13h01min, encerrando-se no dia 21 de junho de 2021 as 13h00min, caso não haja licitantes na 1ª ocasião, o bem imóvel será entregue a quem mais der, não sendo aceito lance inferior, 
neste ato 50% (cinquenta por cento), �cando desde já designado para a 3ª Praça com início no dia 21 de junho de 2021, às 13h01min, e com término no dia 06 de julho de 2021, às 13h00min, caso 
não haja licitantes na 2ª ocasião, o bem imóvel será entregue a quem mais der, condicionado a APROVAÇÃO da Administrador Judicial e do I. Magistrado da 2ª Vara de Falências e Recuperações 
Judiciais do Foro Central de São Paulo. DO CONDUTOR DO LEILÃO - O Leilão será conduzido pelo Leiloeiro O�cial Sr. RONALDO MILAN, matriculado na Junta Comercial do Estado de São Paulo - JUCESP 
sob o nº 266. DOS LANCES - Os lances poderão ser ofertados a partir do dia e hora de início do leilão pela rede de internet, através do Portal www.milanleiloes.com.br, ou de viva voz no último dia do
encerramento de cada praça de leilão a partir das 13horas no escritório do leiloeiro, Rua Quatá 733, Vila Olímpia – São Paulo-SP, em igualdade de condições.  DOS DÉBITOS - O imóvel, salvo as despesas 
e medidas para sua desocupação ( que são responsabilidade do arrematante), será vendido desembaraçado de qualquer ônus e não haverá sucessão do arrematante nas obrigações do devedor – 
(“aquisição originária”), inclusive as de natureza tributária e trabalhista, de acordo com art. 141, da Lei 11.10/2005, exceto se o arrematante for: (i) sócio da sociedade falida, ou sociedade controlada 
pelo falido; (ii) parente, em linha reta ou colateral, até o 4º grau, consanguíneo ou a�m, do falido ou de sócio da sociedade falida; ou, (iii) identi�cado como agente do falido com objetivo de fraudar 
a sucessão. Todas as providências e despesas relativas à transferência e vistoria do bem são de responsabilidade do arrematante. DO PAGAMENTO - O arrematante deverá efetuar o pagamento do 
preço dos bens arrematados à vista, no prazo de até 24h (vinte e quatro horas) após o encerramento do leilão, através de guia de depósito judicial em favor do Juízo responsável, sob pena de se 
desfazer a arrematação. DA COMISSÃO - O arrematante deverá pagar ao leiloeiro, a título de comissão, o valor correspondente a 5% (cinco por cento) sobre o preço de arrematação dos bens. A 
comissão devida ao leiloeiro não está incluída no valor do lance e não será devolvida ao arrematante em nenhuma hipótese, salvo se a arrematação for desfeita por determinação judicial por razões 
alheias à vontade do arrematante e, deduzidas as despesas incorridas. DO PAGAMENTO DA COMISSÃO - O pagamento da comissão do leiloeiro deverá ser realizado em até 24h (vinte e quatro horas) 
a contar do encerramento do leilão através de guia de depósito que será enviada por e-mail. Todas as regras e condições do Leilão estão disponíveis no Portal www.milanleiloes.com.br. A publicação 
deste edital supre eventual insucesso nas noti�cações pessoais e dos respectivos patronos. As demais condições obedecerão ao que dispõe a Lei 11.101/05 e o Provimento CSM nº 1625/2009, e no 
que couber, o CPC e o caput do artigo 335, do CP. DÚVIDAS E ESCLARECIMENTOS: Pessoalmente, junto ao Ofício onde tramita a ação ou através do Tel.: (11) 3845-5599, e-mail: contato@milanleiloes.-
com.br, ou ainda no endereço da leiloeira situada na Rua Quatá 733, Vila Olimpia – São Paulo, SP. Ficam todos os CREDORES, MINISTÉRIO PÚBLICO, 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 O�cial do Estado e a�xado por extrato, no lugar de costume, na forma da lei. Será o presente edital, por extrato, a�xado e publicado na forma da lei. NADA 
MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, 27 de abril de 2021. Ronaldo Milan Leiloeiro o�cial Jucesp 266 DR. MARCELO BARBOSA SACRAMONE Juiz de Direito

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 30 DIAS. PROCESSO 
Nº 1002341-58.2019.8.26.0020 O(A) MM. Juiz(a) de Direito 
da 2ª Vara Cível, do Foro Regional XII - Nossa Senhora do 
Ó, Estado de São Paulo, Dr(a). Luciane Cristina Rodrigues 
Gadelho, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) JAIME 
ALVES ALEXANDRINA, Brasileiro, Solteiro, Balconista, 
RG 207270120, CPF 254.200.428-51, com endereço à 
Avenida Henrique Chamma, 590, ChacaraItaim, CEP 
04533-130, São Paulo - SP, que lhe foi proposta uma ação 
de Monitória por parte de de Paula Empreendimentos 
Imobiliários Ltda, objetivando o recebimento do débito de 
R$10.200,00 em razão do descumprimento do instrumento 
de venda e compra firmado em 29/07/2013 tendo por objeto 
a novação da dívida referente ao LOTE 13 DA QUADRA D 
do Loteamento Chácara Santa Cecília . 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 30(trinta) dias, que fluirá 
após o decurso do prazo do presente edital, apresente 
resposta. Não sendo contestada a ação, o réu será 
considerado revel, caso em que será nomeado curador 
especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e 
publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado 
nesta cidade de São Paulo, aos 23 de fevereiro de 2021.

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO 
Nº 1008976-94.2019.8.26.0007 O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito da 4ª Vara Cível, do Foro Regional VII - Itaquera, 
Estado de São Paulo, Dr(a). Jurandir de Abreu Júnior, na 
forma da Lei, etc. FAZ SABER aos inominados, não 
localizados para citação pessoal, com endereço à Rua da 
Ema, Q. 17, Loteamento 257, Conjunto Habitacional Santa 
Etelvina Ii, CEP 08485-420, São Paulo - SP, e demais 
interessados que foi proposta uma ação de Reintegração / 
Manutenção de Posse por parte de Romilda Eigennann 
e outros, alegando em síntese: tramita a presente ação de 
reintegração de posse referente a área Lote 257, quadra 
17, no endereço da Rua Barão Carvalho do Amparo, tendo 
em vista que trata-se de área vasta e com muitos 
invasores, não sendo possível a identificação e citação 
pessoal, foi determinada a CITAÇÃO, por EDITAL, de 
todos os moradores não localizados ou identificandos no 
imóvel quando da citação pessoal, 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 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 26 de fevereiro de 2021.

EDITAL Nº 56/2021
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 22/2021.

Objeto: Registro de Preços para aquisição de 
cestas básicas, destinadas à Secretara de As-
sistência Social, pelo período de 12 (doze) me-
ses, conforme especifi cações do anexo I. Data 
da abertura 17/05/2021, às 13:30 horas. Me-
lhores informações poderão ser obtidas junto 
a Divisão de Compras, Licitações e Gestão de 
Contratos, na Rua Anhanguera nº 1.155, Jardim 
Morumbi, ou pelos e-mails: licitacoes@birigui.
sp.gov.br e danilo.pregoeiro@birigui.sp.gov.br. 
O Edital poderá ser lido naquela seção e reti-
rado gratuitamente no site www.birigui.sp.gov.
br, Leandro Maffeis Milani, Prefeito Municipal, 
Birigui, 03/05/2021.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE BIRIGUI

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

JULGAMENTO À IMPUGNAÇÃO.
Após análise do pedido de Impugnação ao Edital 
do Pregão Eletrônico nº 21/2021 interposto pela 
empresa “BAUMINAS QUÍMICA N/NE LTDA”, 
respaldado pela manifestação da Secretaria re-
quisitante, decide Indeferir o “Pedido de Impugna-
ção”, mantendo-se a redação original do edital, e 
data de abertura para o dia 05/05/2021, às 13:30 
horas, na Divisão de Compras, Licitações e Ges-
tão de Contratos na Rua Anhanguera nº 1155, Jar-
dim Morumbi. Melhores informações 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 
julgamento da Impugnação na íntegra, poderá ser 
lidos naquela Seção e retirado gratuitamente no 
site www.birigui.sp.gov.br. Andréia Cristina Pos-
setti Melo, Pregoeira Ofi cial. Birigui, 03/05/2021.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE BIRIGUI

EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2021 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2.607/2021
OBJETO: “AQUISIÇÃO DE RETROESCAVADEIRA PARA MANUTENÇÃO E 
AMPLIAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS URBANAS E RURAIS”.
 Abertura: 30/04/2021 – Sessão Pública: 13/05/2021 – 10:45h.
 O Edital estará à disposição para retirada pelo site www.cruzeiro.sp.gov.br e www.licitacoes-e.
com.br – “Acesso Identificado”, podendo ser obtido também no Setor de Licitações, na Rua 
Coronel José de Castro n º 540, Centro, Cruzeiro -SP, a partir da data de início abaixo indicada.

Cruzeiro, 30 de abril de 2021.
Thales Gabriel Fonseca

Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO 
Estado de São Paulo

MUNICÍPIO DE SANTA ERNESTINA/SP
AVISO DE LICITAÇÃO - EDITAL Nº 020/2021

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 019/2021 - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 026/2021
O Município de Santa Ernestina/SP torna público que, no dia e hora especificados, na sede do Mu-
nicípio, sito à Rua 21 de Março, nº 384, Centro, realizar-se-á licitação, na modalidade PREGÃO 
ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO POR ITEM, objetivando  a aquisição de medicamento (ação 
judicial), especificações contidas em Edital completo, que poderá ser obtido pelos sites www.san-
taernestina.sp.gov.br, www.compraspublicas.com.br ou junto ao Setor de Licitações e Contratos do 
Município, localizado no mesmo endereço. Data da sessão 17 de maio de 2021, às 09h00min (ho-
rário de Brasília). 

Santa Ernestina/SP, 03 de maio de 2021.
MARCELO APARECIDO VERONEZI - PREFEITO MUNICIPAL

COMUNICADO DE SUSPENSÃO 
Pregão Eletrônico nº 102/2021

Processo de Compras nº 162/2021
Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de 
fornecimento ininterrupto de gases medicinais, conforme edital e seus anexos.
Comunicamos aos interessados que, ficam suspensos, sine die, todos os atos deste 
certame.
Comunicamos ainda, que os novos atos serão oportunamente divulgados pelos meios 
oficiais.

Ribeirão Preto, 3 de maio de 2021. 
Anderson Ferreira da Silva

Diretor do Departamento de Materiais e Licitações

Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto
Estado de São Paulo

Secretaria da Administração

REPUBLICAÇÃO EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2021 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2.334/2021

OBJETO: “AQUISIÇÃO DE VEÍCULO 0KM PARA ATENDER AS DEMANDAS DA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, DE ACORDO 
COM AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO ANEXO I DO EDITAL”.
Abertura: 30/04/2021 – Sessão Pública: 14/05/2021 – 10:45h.
O Edital estará à disposição para retirada pelo site www.cruzeiro.sp.gov.br e www.licitacoes-e.
com.br – “Acesso Identificado”, a partir da data de início abaixo indicada.

Cruzeiro, 30 de abril de 2021.
Thales Gabriel Fonseca

Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO 
Estado de São Paulo

REPUBLICAÇÃO EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL (REG. PREÇOS) Nº 015/2021 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 440/2021

OBJETO: “REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE 
LIMPEZA E HIGIENE PARA AS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CRUZEIRO, 
DE ACORDO COM ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO ANEXO I DO EDITAL”.
Abertura: 04/05/2021 – Sessão Pública:17/05/2021 – 09:30h.
O Edital estará à disposição para retirada pelo site www.cruzeiro.sp.gov.br, a partir da data de 
início abaixo indicada.

Cruzeiro, 03 de fevereiro de 2021.
Thales Gabriel Fonseca

Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO 
Estado de São Paulo

ERRATAS: DATA: 28/01/2021. A PARTIR DAS: 14:00h. Leilão: 92667. LOTE: 2005. LOC.: Loc.: Cuiabá/MT. DADOS DO LOTE: KIA K2500 HD. 
CHASSI: KNCSHX73AC7617484. ANO FAB/MODELO: 2011/2012. PLACA: FBO3079. DATA: 10/12/2019. A PARTIR DAS: 12:30h. Leilão: 83240. 
LOTE: 2135. LOC.: Loc.: São Pedro/SP. DADOS DO LOTE: TOYOTA HILUX CS 4X4 CHAS 3.0. CHASSI: 8AJDY22G9D7001529. ANO FAB/MODELO: 
2013/2013. PLACA: FIR-4913.

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: Sr. 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.

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
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3cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
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valor total: R$ 30,00
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Edital de Citação. Prazo 20 dias. Proc. 1024776-49.2019.8.26.0562. O Dr. Rodrigo Garcia Martinez, Juiz de Direito
da 9ª Vara Cível da Comarca de Santos /SP, na forma da lei, etc... Faz a PAULO SERGIO ALVES PORTO (RG nº.
7738992 e do CPF nº. 781.772.868-20) que Aymoré Crédito Financiamento e Investimento S/A, lhe ajuizou uma ação
de Busca e Apreensão relativo ao Bem “marca: LAND ROVER – modelo: FREELANDER2 HSE 2.2 – Ano: 2011 –
Cor: BRANCA – Placa: EUI5533 - chassi: SALFA2BD5BH270566”.  Apreendido o bem, e estando o réu, em lugar
ignorado, foi deferida a citação por edital, para que em 05 dias, a fluir após os 20 dias supra, requerer a purgação
da mora depositando, sob pena de consolidar-se propriedade e a posse plena do bem no patrimônio do autor (art.
3º, §1º do decreto lei 911/69, alterado pela lei 10.931/04), podendo, ainda, no prazo de 15 dias, após os 20 dias
supra, contestar o feito, sob pena de confissão e revelia. Não sendo contestada a ação, a ré será considerada revel,
caso em que será nomeado curador especial. Será o edital afixado e publicado nos termos da lei. Santos, 28/04/2021.

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

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS.PROCESSO Nº 0001068-27.2020.8.26.0020 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 1ª 
Vara Cível, do Foro Regional XII - Nossa Senhora do Ó, Estado de São Paulo, Dr(a). Mario Massanori Fujita, na forma da Lei, 
etc. FAZ SABER a ANDRÉ LUIS DA SILVA FERNANDES, CPF nº 143.638.248-32 que lhe foi proposta uma ação de 
Cumprimento de sentença por parte de ASSOCIAÇÃO DOS ADQU. E TITUL. DE UNID. LOTEAM. VILA REAL JARAGUÁ, 
requerendo o pagamento da quantia de R$ 47.390,19 (março/2020). Encontrando-se o executado em lugar incerto e não 
sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para que,no prazo de 15 dias, 
que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, pague o débito atualizado e acrescido das importâncias de direito e 
demais cominações legais, sob pena de multa, e honorários advocatícios de 10% sobre o valor total da dívida (art. 523, § 1º do 
CPC), iniciando se também o prazo de 15 dias para que, independente de penhora ou nova intimação, apresente impugnação 
(art. 525 do CPC). No silêncio, será dado o regular andamento ao feito. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado 
na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 07 de abril de 2021.                                        [04,05] 

EDITAL DE INTIMAÇÃO,COM PRAZO DE 30DIAS.Processo nº1006594-38.2021.8.26.0564 O(A) Dr(a)Eduarda Maria Romeiro 
Corrêa,Juiz(a) de Direito da 2ªVara de Família e Sucessões, do Foro de São Bernardo do Campo da Comarca de São Bernardo 
do Campo, Estado de São Paulo, na forma da lei, etc.FAZ SABER a , que, por parte de Paula Ferreira dos Santos e outro lhe foi 
ajuizada a ação de Procedimento Comum Cível, pelo presente EDITAL, faz saber na forma da lei, a quem de conhecimento 
deste haja pertencer, tornando-se público que o Sr. RODRIGO BARBA DOS SANTOS, Brasileiro, Casado, Empresário, 
portador da Cédula de Identidade RG/SSP/SP nº 34.663.933-5, inscrito no CPF sob o nº 353.237.578-84ePAULA FERREIRA 
DOS SANTOS, Brasileira, Casada, Administradora, portadora do RG/SSP/SP nº 34.302.979-0, titular do CPF/MF sob nº. 
304.345.428-65, ingressaram com Ação de Jurisdição Voluntária de Alteração de Regime de Bens do Matrimônio, desejando 
alterar o regime do matrimonio da Comunhão Parcial de Bens para separação total de bens, cumulado com pedido de partilha 
de bens existentes no regime anterior.Os requerentes constituíram matrimonio em 23 de agosto de 2014,e naquela ocasião, 
adotaram o regime da comunhão parcial de bens.Atualmente a alteração é requerida por ambos os cônjuges,de forma consen-
sual, pois possuem patrimônio de forma individualizada e desejam administrá-los de forma separada. Assim, a alteração de 
regime de bens é medida que se impõe,principalmente por existir consenso entre o casal na postulação da ação, fundamentos 
para a procedência do pedido,e por inexistir prejuízos à terceiros.Juntadas as certidões negativas ao pedido formulado.Desta 
feita,considerando que estão presentes os requisitos necessários previstos no 1.639 § 2ºdo Código Civil,bem como no art.734,§ 
1º do código de processo civil para que seja concedida a alteração.Diante do exposto requer: 1.A intimação do representante do 
Ministério Público para que acompanhe o feito;2.A publicação de edital a fim de dar conhecimento a eventuais terceiros interes-
sados sobre a pretensão do casal, a fim de que, querendo, apresentem contestação; 3.Que seja alterado o regime de bens do 
casal, passando da atual comunhão parcial de bens, para separação total de bens, expedindo-se o competente mandado de 
averbação para o Cartório de Registro Civil de Pessoas Naturais; 4.A homologação da partilha dos bens do casal, expedindo-se 
os respectivos mandados para o Terceiro Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Praia Grande-SP a fim de fazer-se 
regularizar o registro do imóvel matriculado sob nº 196.124. E por fim,para que chegue ao conhecimento de todos, o presente 
edital vai afixado no local de costume deste Fórum,bem como a publicação em jornal de grande circulação,onde permanecerá 
por 30 dias para terceiros eventualmente interessados se manifestem durante esse período na forma do art. 734, §§ 1º e 2º,do 
Código de Processo Civil.NADA MAIS. Foi determinada a intimação por edital com prazo de (30) trinta dias. E, para constar, 
mandou expedir o presente edital, que será publicado na forma da lei. São Bernardo do Campo, 16 de abril de 2021.          [04,05] 

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS.PROCESSO Nº 1006862-50.2017.8.26.0009 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 CLÁUDIA PÌVARI, CPF 280.739.008-07, que lhe 
foi proposta uma ação de Procedimento Comum Cível por parte de UNIVERSIDADE CRUZEIRO DO 
SUL, alegando em síntese a cobrança de R$8.885,94, atualizado até o mês de Maio/2017, referente à 
inadimplência quanto ao pagamento de mensalidades de SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E 
DEZEMBRO, do ano letivo de 2012, do curso ARQUITETURA E URBANISMO e recebeu CA nº 
124596-1, ministrado sob responsabilidade da requerente. 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 (quinze) dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, apresente 
resposta. Não sendo contestada a ação, a requerida será considerada revel, caso em que será 
nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na formada lei. 
NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos05 de março de 2021. Eu, Raquel Barreto 
de Araújo Oliveira, escrivã judicial, subscrevi.   

5ª VARA CÍVEL - FORO REGIONAL VIII – TATUAPÉ 
EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0004771-02.2020.8.26.0008. A MMª. 
Juíza de Direito da 5ª Vara Cível, do Foro Regional VIII - Tatuapé, Estado de São Paulo, Dra. MARCIA 
CARDOSO, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a KÁTIA LIMA DA SILVA, RG 42.759.727-4, CPF 
312.477.678-09, que por este Juízo, tramita de uma ação de Cumprimento de Sentença, movida por 
SECID – SOCIEDADE EDUCACIONAL CIDADE DE SÃO PAULO S/C LTDA. Encontrando-se o ré 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 de15(quinze) dias úteis, que fluirá após o decurso do 
prazo do presente edital, pague a quantia de R$ 4.779,41, devidamente atualizada, sob pena de multa 
de 10% sobre o valor do débito e honorários advocatícios de 10% (artigo 523 e parágrafos, do Código 
de Processo Civil).Fica ciente, ainda, que nos termos do artigo 525 do Código de Processo Civil, 
transcorrido o período acima indicado sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) 
dias úteis para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos 
próprios autos, sua impugnação. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da 
lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 30 de novembro de 2020.  
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07/05/2021 A PARTIR DAS 11:00h. Sold Bassano. Loc.: SP. Desativação de Restaurante. 07/05/2021 A PARTIR DAS 12:00h. Sold Baymetrics. 
Loc.: SP. Equipamentos de TI e Telefonia Servidores, Roteadores. 07/05/2021 A PARTIR DAS 16:00h. Sold -Italinea. Loc.: SP. Armários, 
Gabinetes, Mesas, Cadeiras, Painéis, Etc (São. 10/05/2021 A PARTIR DAS 11:00h. Sold- Planik 27 Stand SPE. Loc.: SP. Mesas, Banquetas, 
Cadeiras, Vasos Sanitários, Cubas, Etc. 10/05/2021 A PARTIR DAS 12:00h. Sold Novo Mundo. Loc.: GO. Informática, Bens de Consumo e 
Outros, Informática, Bens de. 10/05/2021 A PARTIR DAS 13:30h. MA IMÓVEIS - EMPÍRICA - AF 2ª Praça. Loc.: SP. Sala Comercial 45m² no 
Centro em São Vicente/SP. 10/05/2021 A PARTIR DAS 14:00h. Sold Compartilhado Decorados. Loc.: SP. Bens de Apartamentos Decorados. 
11/05/2021 A PARTIR DAS 12:00h. Sold Carrefour. Loc.: SP. Equipamentos: Refrigeradores, Expositores, Luminárias. 11/05/2021 A PARTIR 
DAS 14:00h. Sold Vitacon. Loc.: SP. Frigobar, Microondas, Cadeiras, Aparador, Etc (São. 11/05/2021 A PARTIR DAS 15:30h. Sold Drogasil. Loc.: 
SP. CPUs, Monitores, Teclados, Mouses, Refrigeradores. 12/05/2021 A PARTIR DAS 10:00h. 2ª Vara Criminal de Limeira/SP - 1º Praça. Loc.: SP. 
5.000m³ de NAFTA Santos/SP. 12/05/2021 A PARTIR DAS 11:00h. Sold Estação das Cozinhas. Loc.: SP. Freezers, Ultracongelador, Batedeira 
Planetária, Coifa, Etc. 13/05/2021 A PARTIR DAS 10:00h. 4ª Vara Cível de São José do Rio. Loc.: SP. Nua Propriedade De Um Prédio Residencial. 
13/05/2021 A PARTIR DAS 10:30h. 4ª Vara Cível de São José do Rio. Loc.: SP. Guilhotina hidráulica. 13/05/2021 A PARTIR DAS 11:00h. 7ª Vara 
Cível de Santo Amaro - 2ª Praça. Loc.: SP. Direitos sobre apartamento. 13/05/2021 A PARTIR DAS 11:30h. 1ª Vara Cível de Santa Fé do Sul/SP. 
Loc.: SP. Computadores e mobiliários, Computadores e mobiliários. 13/05/2021 A PARTIR DAS 14:30h. MA IMÓVEIS - Banco Inter - 3° Leilão. 
Loc.: SP. Casa em São Paulo/SP - Pagto 24 a 240 x - 48% Abaixo da Avaliação.

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. 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.

07/05/2021 A PARTIR DAS 12:00h. Log Business. Loc.: SP. Prateleiras, Estruturas Armazenagem, Empilhadeiras. 11/05/2021 A PARTIR DAS 
12:30h. Luma. Loc.: SP. Veículos blindados e não blindados em excelente estado. 11/05/2021 A PARTIR DAS 14:30h. Tagh Tech. Loc.: SP. 
Paleteira, Chiler, Soldas, Maqs. Operatrizes, Tornos. 12/05/2021 A PARTIR DAS 12:00h. Log Systems. Loc.: SP. Caixas, Cestos, Longarinas, 
Montantes, Estruturas em Aço. 13/05/2021 A PARTIR DAS 14:30h. Tagh Tech. Loc.: SP. Gerador, Empilhadeira, Prateleira, Sonda, Torno, 
Guilhotina.

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. 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.

07/05/2021 A PARTIR DAS 10:00h. PM Iraceminha/SC. Loc.: SC. Fiat Siena, Fiat Mobi, Ônibus Urbano e Soprador de folhas.
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. EVANDRO JOAO RAUBER, matrícula nº 83628.

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.

07/05/2021 A PARTIR DAS 11:00h. Mahle. Loc.: SP. Autoclave, Sistemas de Osmose, Sensores, Estufas, MRO. 07/05/2021 A PARTIR DAS 
12:30h. Tupy. Loc.: SC. Brochadeira, Balanceadora, Fresadora. 07/05/2021 A PARTIR DAS 13:00h. PME Tijolarte. Loc.: SP. MRO, Peças e 
Componentes Industriais, Exaustores. 07/05/2021 A PARTIR DAS 13:30h. PME Container. Loc.: MG. Ferramentas e Peças Industriais, 
Componentes Elétricos. 07/05/2021 A PARTIR DAS 14:00h. Givaudan. Loc.: SP. Equipamento De Purificação E Exaustão De Ar Kba Rto. 
07/05/2021 A PARTIR DAS 14:10h. PME Saboraki. Loc.: SP. Caminhão Bau MB 1114, 1988/1988. 07/05/2021 A PARTIR DAS 15:00h. Ache. 
Loc.: SP. Climatizadores, Painel Elétrico. 07/05/2021 A PARTIR DAS 15:30h. Tivit. Loc.: BA, ES, GO, PE, RJ, SC. Fiat Palio Fire, Chevrolet S10. 
07/05/2021 A PARTIR DAS 16:30h. Santa Colomba. Loc.: BA. Carretas Graneleiras, Plantadeiras, Estator Baldor, Carretas. 07/05/2021 A 
PARTIR DAS 17:00h. SLC Agrícola. Loc.: BA, GO, MA, MS, MT, PI. Kombi, Ônibus, Distribuidores, Plantadeiras, Peças para. 07/05/2021 A 
PARTIR DAS 17:30h. Enel. Loc.: RJ. Caixas Acústicas, Aparelhos para Academia e Ginástica. 10/05/2021 A PARTIR DAS 11:00h. Usina Itajobi. 
Loc.: SP. Veículos, Colhedoras, Tratores, Pás Carregadeiras, Cabines. 10/05/2021 A PARTIR DAS 11:00h. GHT. Loc.: SP. Peças e Componentes 
de Maquinas Agrícolas. 10/05/2021 A PARTIR DAS 13:00h. CCR. Loc.: MS, RJ, SP. Sucata de Fiat Palio, Fiat Uno Way, Kombi, Toyota Hilux. 
11/05/2021 A PARTIR DAS 11:00h. Energizer. Loc.: PE. Paleteiras, Empilhadeiras, Retroescavadeiras, Paleteiras. 11/05/2021 A PARTIR DAS 
11:30h. GM. Loc.: RS. Prensa Schuler E4-800-4,5-0,812, Ano 1972, Série.: 71/56-. 11/05/2021 A PARTIR DAS 13:00h. PME Equilíbrio. Loc.: SP. 
Peugeot Boxer Marimar A 2.3 (Ambulância), 2013/2014. 11/05/2021 A PARTIR DAS 13:30h. Cobravi. Loc.: MS. Retroescavadeiras, Rolo 
Compactadores, Tratores de. 11/05/2021 A PARTIR DAS 15:00h. Fundação São Francisco Xavier. Loc.: MG. Mobiliários, Sucatas de Eletrônicos, 
Camas Hospitalares. 12/05/2021 A PARTIR DAS 11:00h. Grupo Eternit. Loc.: AM, BA, GO, PR, SP. Empilhadeiras, Geradores, Tratores, 
Varredeiras. 12/05/2021 A PARTIR DAS 13:00h. Tivit. Loc.: SP. Veículos de Passeio. 12/05/2021 A PARTIR DAS 14:00h. Wheaton. Loc.: SP. 
Painéis Elétricos, Ventiladores, Bombas, Motores, Tanques. 12/05/2021 A PARTIR DAS 15:00h. MA imóveis. Loc.: MG, MT, PE, PR, RS, SP. 
Imóveis Comerciais, Rurais e Terrenos em MT, MG, PR, PE. 13/05/2021 A PARTIR DAS 13:00h. Compartilhado 1078 A. Loc.: ES, MG, PA, PE, 
PR, RJ, SP. Materiais Elétricos, Materiais de Informática, Materiais. 13/05/2021 A PARTIR DAS 14:00h. Compartilhado 1078 B. Loc.: SP. Ônibus 
Urbano Mercedes-Benz 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.  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.

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE PRAÇA JUDICIAL ONLINE. 5ª Vara Cível da Comarca de Barueri, Estado de São 
Paulo/SP. Processo nº 1005323-95.2019.8.26.0068. Executado: LEO DO ROSÁRIO BOTELHO JUNIOR (CPF 
876.498.028-68). Credor(es) e/ou interessado(s): BEATRIZ PENTEADO BOTELHO (CPF 135.200.698-73), UNIÃO 
FEDERAL. 1ª Praça começa em 28/06/2021, às 10hs00min, e termina em 01/07/2021, às 10hs00min e; 2ª 
Praça começa em 01/07/2021, às 10hs01min, e termina em 21/07/2021, às 10hs00min. Descrição completa 
na Matrícula nº 166.215 do CRI da Comarca de Barueri/SP. Lance mínimo na 1ª Praça: R$ 1.534.410,00* 
– Lance mínimo na 2ª Praça: R$ 1.227.528,00* – 80% do valor de avaliação. *sujeitos à atualização. 
Leiloeira: Priscila da Silva Jordão – JUCESP 1.081. Fica o executado LEO DO ROSÁRIO BOTELHO JUNIOR, sua 
cônjuge e coproprietária BEATRIZ PENTEADO BOTELHO, a proprietária do domínio direto UNIÃO FEDERAL 
e demais interessados INTIMADOS das designações supra, bem como da penhora realizada em data 
de 16/12/2019, caso não seja(m) localizado(s) para a intimação pessoal/postal. O presente edital é 
publicado em seu formato resumido, nos termos do Art. 887, §3º do CPC. Para acessar o edital completo e 
demais informações, acesse: www.gaialeiloes.com.br ou ligue (11) 3135-5689. Barueri, 23 de abril de 2021.

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

Informações: Tel.: (11) 3845-5599 - Ronaldo Milan - Leiloeiro O�cial JUCESP nº 266 - www.milanleiloes.com.br

AO JUÍZO DA 2ª VARA DE FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS DE SÃO PAULO - SP
 Processo nº º 0029316-98.2013.8.26.0100

MILAN LEILÕES
LEILOEIROS OFICIAIS

Ronaldo Milan, Leiloeiro O�cial JUCESP 266, devidamente autorizado por este juízo nos autos em epígrafe, vem mui respeitosamente requerer juntada de minuta de edital de leilão para que seja 
deferido, podendo então este leiloeiro dar andamento aos atos pertinentes a sua nomeação. Desde já agradeço a con�ança nesse leiloeiro depositada e coloco-me à disposição do juízo. Termo em 
que Pede-se deferimento São Paulo, 27 de abril de 2021. Ronaldo Milan Leiloeiro o�cial Jucesp 266. EDITAL DE LEILÃO, PARA INTIMAÇÃO E CONHECIMENTO DE TODOS OS INTERESSADOS, DOS 
CREDORES E DO MINISTÉRIO PÚBLICO, 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 Recuperações 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 11.101/2005 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: DOS BENS - Os bens serão vendidos no estado em que se encontram, constituindo ônus da parte interessada veri�car 
suas condições antes das datas designadas para as alienações judiciais eletrônicas, e o arrematante �cará com o encargo de depositário do bem. DESCRIÇAO DO BEM: LOTE ÚNICO - Matrícula nº 5.526 
do 14º Cartório de Registros de Imóveis de São Paulo: UM PRÉDIO E RESPECTIVO TERRENO ne quadra compreendida pelas Avenidas Indianópolis, Irerê, 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 Alameda dos Quinimuras, confrontando atualmente pelo lado direito com o¬ prédio nº 2.518 da Avenida Indianópolis, de propriedade de Antonio Fernandes Coelho Nunes, pelo 
lado esquerdo com terreno de propriedade de Jamil Saleh Elkadri e pelos fundos -¬com os fundos do ¬ prédio nº 323 da Alameda dos Quinimuras, de propriedade de Roberto Luiz Palma, e anterior-
mente confrontando de ambos os lados e nos fundos com Antoine Skaf,s eimr.- Clotilde Habeyche Skaf e outros. Sendo o imóvel lançado pelo contribuinte n° 047.O70.0007-I. VALOR TOTAL DE 
AVALIAÇÃO: R$ 5.030.000,00 (cinco milhões e trinta mil reais). VALOR CORRESPONDENTE À 50% DA AVALIAÇÃO: R$ 2.515.000,00 (dois milhões, quinhentos e quinze mil reais). (Os Valores serão 
corrigidos nas respectivas datas do leilão) 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 veri�car suas condições antes das datas designadas para alienação judicial. 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 �nal integralmente favorável para Massa Falida, tendo ocorrido o respectivo trânsito em julgado. Por oportuno, segue trecho do Acórdão proferido “...De igual maneira, os efeitos 
jurídico-processuais da reintegração da autora 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”. Cumprimento de sentença protocolado sob nº 0002355-42.2021.8.26.0003. DA PUBLICAÇÃO DO EDITAL - O edital será publicado em jornal de 
grande circulação e na rede mundial de computadores, no sítio do gestor www.milanleiloes.com.br, em conformidade com o disposto no art. 887, § 2º, do Código de Processo Civil, inclusive as fotos 
e a descrição detalhada dos bens a serem apregoados. DA VISITAÇÃO - Os interessados em vistoriar os bens deverão enviar solicitação por escrito ao e-mail danilo.cardoso@milanleiloes.com.br / 
luis.piva@milanleiloes.com.br, a �m de que se veri�que a disponibilidade da visita na data e horário solicitados. Independente da realização da visita, a arrematação será por conta e risco do interessa-
do. DO LEILÃO - O Leilão será realizado por MEIO ELETRÔNICO E PRESENCIAL, através do Portal www.milanleiloes.com.br. 1ª Praça com Início no dia 20 de maio de 2021, às 13h00min, e com término 
no dia 04 de junho de 2021 as 13h00min, entregando o bem imóvel, a quem mais der valor igual ou superior ao da avaliação, �cando desde já designado para a 2ª Praça com Início no dia 04 de junho 
de 2021 as 13h01min, encerrando-se no dia 21 de junho de 2021 as 13h00min, caso não haja licitantes na 1ª ocasião, o bem imóvel será entregue a quem mais der, não sendo aceito lance inferior, 
neste ato 50% (cinquenta por cento), �cando desde já designado para a 3ª Praça com início no dia 21 de junho de 2021, às 13h01min, e com término no dia 06 de julho de 2021, às 13h00min, caso 
não haja licitantes na 2ª ocasião, o bem imóvel será entregue a quem mais der, condicionado a APROVAÇÃO da Administrador Judicial e do I. Magistrado da 2ª Vara de Falências e Recuperações 
Judiciais do Foro Central de São Paulo. DO CONDUTOR DO LEILÃO - O Leilão será conduzido pelo Leiloeiro O�cial Sr. RONALDO MILAN, matriculado na Junta Comercial do Estado de São Paulo - JUCESP 
sob o nº 266. DOS LANCES - Os lances poderão ser ofertados a partir do dia e hora de início do leilão pela rede de internet, através do Portal www.milanleiloes.com.br, ou de viva voz no último dia do
encerramento de cada praça de leilão a partir das 13horas no escritório do leiloeiro, Rua Quatá 733, Vila Olímpia – São Paulo-SP, em igualdade de condições.  DOS DÉBITOS - O imóvel, salvo as despesas 
e medidas para sua desocupação ( que são responsabilidade do arrematante), será vendido desembaraçado de qualquer ônus e não haverá sucessão do arrematante nas obrigações do devedor – 
(“aquisição originária”), inclusive as de natureza tributária e trabalhista, de acordo com art. 141, da Lei 11.10/2005, exceto se o arrematante for: (i) sócio da sociedade falida, ou sociedade controlada 
pelo falido; (ii) parente, em linha reta ou colateral, até o 4º grau, consanguíneo ou a�m, do falido ou de sócio da sociedade falida; ou, (iii) identi�cado como agente do falido com objetivo de fraudar 
a sucessão. Todas as providências e despesas relativas à transferência e vistoria do bem são de responsabilidade do arrematante. DO PAGAMENTO - O arrematante deverá efetuar o pagamento do 
preço dos bens arrematados à vista, no prazo de até 24h (vinte e quatro horas) após o encerramento do leilão, através de guia de depósito judicial em favor do Juízo responsável, sob pena de se 
desfazer a arrematação. DA COMISSÃO - O arrematante deverá pagar ao leiloeiro, a título de comissão, o valor correspondente a 5% (cinco por cento) sobre o preço de arrematação dos bens. A 
comissão devida ao leiloeiro não está incluída no valor do lance e não será devolvida ao arrematante em nenhuma hipótese, salvo se a arrematação for desfeita por determinação judicial por razões 
alheias à vontade do arrematante e, deduzidas as despesas incorridas. DO PAGAMENTO DA COMISSÃO - O pagamento da comissão do leiloeiro deverá ser realizado em até 24h (vinte e quatro horas) 
a contar do encerramento do leilão através de guia de depósito que será enviada por e-mail. Todas as regras e condições do Leilão estão disponíveis no Portal www.milanleiloes.com.br. A publicação 
deste edital supre eventual insucesso nas noti�cações pessoais e dos respectivos patronos. As demais condições obedecerão ao que dispõe a Lei 11.101/05 e o Provimento CSM nº 1625/2009, e no 
que couber, o CPC e o caput do artigo 335, do CP. DÚVIDAS E ESCLARECIMENTOS: Pessoalmente, junto ao Ofício onde tramita a ação ou através do Tel.: (11) 3845-5599, e-mail: contato@milanleiloes.-
com.br, ou ainda no endereço da leiloeira situada na Rua Quatá 733, Vila Olimpia – São Paulo, SP. Ficam todos os CREDORES, MINISTÉRIO PÚBLICO, 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 O�cial do Estado e a�xado por extrato, no lugar de costume, na forma da lei. Será o presente edital, por extrato, a�xado e publicado na forma da lei. NADA 
MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, 27 de abril de 2021. Ronaldo Milan Leiloeiro o�cial Jucesp 266 DR. MARCELO BARBOSA SACRAMONE Juiz de Direito

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 30 DIAS. PROCESSO 
Nº 1002341-58.2019.8.26.0020 O(A) MM. Juiz(a) de Direito 
da 2ª Vara Cível, do Foro Regional XII - Nossa Senhora do 
Ó, Estado de São Paulo, Dr(a). Luciane Cristina Rodrigues 
Gadelho, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) JAIME 
ALVES ALEXANDRINA, Brasileiro, Solteiro, Balconista, 
RG 207270120, CPF 254.200.428-51, com endereço à 
Avenida Henrique Chamma, 590, ChacaraItaim, CEP 
04533-130, São Paulo - SP, que lhe foi proposta uma ação 
de Monitória por parte de de Paula Empreendimentos 
Imobiliários Ltda, objetivando o recebimento do débito de 
R$10.200,00 em razão do descumprimento do instrumento 
de venda e compra firmado em 29/07/2013 tendo por objeto 
a novação da dívida referente ao LOTE 13 DA QUADRA D 
do Loteamento Chácara Santa Cecília . 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 30(trinta) dias, que fluirá 
após o decurso do prazo do presente edital, apresente 
resposta. Não sendo contestada a ação, o réu será 
considerado revel, caso em que será nomeado curador 
especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e 
publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado 
nesta cidade de São Paulo, aos 23 de fevereiro de 2021.

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO 
Nº 1008976-94.2019.8.26.0007 O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito da 4ª Vara Cível, do Foro Regional VII - Itaquera, 
Estado de São Paulo, Dr(a). Jurandir de Abreu Júnior, na 
forma da Lei, etc. FAZ SABER aos inominados, não 
localizados para citação pessoal, com endereço à Rua da 
Ema, Q. 17, Loteamento 257, Conjunto Habitacional Santa 
Etelvina Ii, CEP 08485-420, São Paulo - SP, e demais 
interessados que foi proposta uma ação de Reintegração / 
Manutenção de Posse por parte de Romilda Eigennann 
e outros, alegando em síntese: tramita a presente ação de 
reintegração de posse referente a área Lote 257, quadra 
17, no endereço da Rua Barão Carvalho do Amparo, tendo 
em vista que trata-se de área vasta e com muitos 
invasores, não sendo possível a identificação e citação 
pessoal, foi determinada a CITAÇÃO, por EDITAL, de 
todos os moradores não localizados ou identificandos no 
imóvel quando da citação pessoal, 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 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 26 de fevereiro de 2021.

EDITAL Nº 56/2021
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 22/2021.

Objeto: Registro de Preços para aquisição de 
cestas básicas, destinadas à Secretara de As-
sistência Social, pelo período de 12 (doze) me-
ses, conforme especifi cações do anexo I. Data 
da abertura 17/05/2021, às 13:30 horas. Me-
lhores informações poderão ser obtidas junto 
a Divisão de Compras, Licitações e Gestão de 
Contratos, na Rua Anhanguera nº 1.155, Jardim 
Morumbi, ou pelos e-mails: licitacoes@birigui.
sp.gov.br e danilo.pregoeiro@birigui.sp.gov.br. 
O Edital poderá ser lido naquela seção e reti-
rado gratuitamente no site www.birigui.sp.gov.
br, Leandro Maffeis Milani, Prefeito Municipal, 
Birigui, 03/05/2021.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE BIRIGUI

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

JULGAMENTO À IMPUGNAÇÃO.
Após análise do pedido de Impugnação ao Edital 
do Pregão Eletrônico nº 21/2021 interposto pela 
empresa “BAUMINAS QUÍMICA N/NE LTDA”, 
respaldado pela manifestação da Secretaria re-
quisitante, decide Indeferir o “Pedido de Impugna-
ção”, mantendo-se a redação original do edital, e 
data de abertura para o dia 05/05/2021, às 13:30 
horas, na Divisão de Compras, Licitações e Ges-
tão de Contratos na Rua Anhanguera nº 1155, Jar-
dim Morumbi. Melhores informações 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 
julgamento da Impugnação na íntegra, poderá ser 
lidos naquela Seção e retirado gratuitamente no 
site www.birigui.sp.gov.br. Andréia Cristina Pos-
setti Melo, Pregoeira Ofi cial. Birigui, 03/05/2021.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE BIRIGUI

EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2021 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2.607/2021
OBJETO: “AQUISIÇÃO DE RETROESCAVADEIRA PARA MANUTENÇÃO E 
AMPLIAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS URBANAS E RURAIS”.
 Abertura: 30/04/2021 – Sessão Pública: 13/05/2021 – 10:45h.
 O Edital estará à disposição para retirada pelo site www.cruzeiro.sp.gov.br e www.licitacoes-e.
com.br – “Acesso Identificado”, podendo ser obtido também no Setor de Licitações, na Rua 
Coronel José de Castro n º 540, Centro, Cruzeiro -SP, a partir da data de início abaixo indicada.

Cruzeiro, 30 de abril de 2021.
Thales Gabriel Fonseca

Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO 
Estado de São Paulo

MUNICÍPIO DE SANTA ERNESTINA/SP
AVISO DE LICITAÇÃO - EDITAL Nº 020/2021

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 019/2021 - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 026/2021
O Município de Santa Ernestina/SP torna público que, no dia e hora especificados, na sede do Mu-
nicípio, sito à Rua 21 de Março, nº 384, Centro, realizar-se-á licitação, na modalidade PREGÃO 
ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO POR ITEM, objetivando  a aquisição de medicamento (ação 
judicial), especificações contidas em Edital completo, que poderá ser obtido pelos sites www.san-
taernestina.sp.gov.br, www.compraspublicas.com.br ou junto ao Setor de Licitações e Contratos do 
Município, localizado no mesmo endereço. Data da sessão 17 de maio de 2021, às 09h00min (ho-
rário de Brasília). 

Santa Ernestina/SP, 03 de maio de 2021.
MARCELO APARECIDO VERONEZI - PREFEITO MUNICIPAL

COMUNICADO DE SUSPENSÃO 
Pregão Eletrônico nº 102/2021

Processo de Compras nº 162/2021
Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de 
fornecimento ininterrupto de gases medicinais, conforme edital e seus anexos.
Comunicamos aos interessados que, ficam suspensos, sine die, todos os atos deste 
certame.
Comunicamos ainda, que os novos atos serão oportunamente divulgados pelos meios 
oficiais.

Ribeirão Preto, 3 de maio de 2021. 
Anderson Ferreira da Silva

Diretor do Departamento de Materiais e Licitações

Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto
Estado de São Paulo

Secretaria da Administração

REPUBLICAÇÃO EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2021 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2.334/2021

OBJETO: “AQUISIÇÃO DE VEÍCULO 0KM PARA ATENDER AS DEMANDAS DA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, DE ACORDO 
COM AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO ANEXO I DO EDITAL”.
Abertura: 30/04/2021 – Sessão Pública: 14/05/2021 – 10:45h.
O Edital estará à disposição para retirada pelo site www.cruzeiro.sp.gov.br e www.licitacoes-e.
com.br – “Acesso Identificado”, a partir da data de início abaixo indicada.

Cruzeiro, 30 de abril de 2021.
Thales Gabriel Fonseca

Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO 
Estado de São Paulo

REPUBLICAÇÃO EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL (REG. PREÇOS) Nº 015/2021 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 440/2021

OBJETO: “REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE 
LIMPEZA E HIGIENE PARA AS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CRUZEIRO, 
DE ACORDO COM ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO ANEXO I DO EDITAL”.
Abertura: 04/05/2021 – Sessão Pública:17/05/2021 – 09:30h.
O Edital estará à disposição para retirada pelo site www.cruzeiro.sp.gov.br, a partir da data de 
início abaixo indicada.

Cruzeiro, 03 de fevereiro de 2021.
Thales Gabriel Fonseca

Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO 
Estado de São Paulo

ERRATAS: DATA: 28/01/2021. A PARTIR DAS: 14:00h. Leilão: 92667. LOTE: 2005. LOC.: Loc.: Cuiabá/MT. DADOS DO LOTE: KIA K2500 HD. 
CHASSI: KNCSHX73AC7617484. ANO FAB/MODELO: 2011/2012. PLACA: FBO3079. DATA: 10/12/2019. A PARTIR DAS: 12:30h. Leilão: 83240. 
LOTE: 2135. LOC.: Loc.: São Pedro/SP. DADOS DO LOTE: TOYOTA HILUX CS 4X4 CHAS 3.0. CHASSI: 8AJDY22G9D7001529. ANO FAB/MODELO: 
2013/2013. PLACA: FIR-4913.

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: Sr. 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.

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
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Edital de Citação. Prazo 20 dias. Proc. 1024776-49.2019.8.26.0562. O Dr. Rodrigo Garcia Martinez, Juiz de Direito
da 9ª Vara Cível da Comarca de Santos /SP, na forma da lei, etc... Faz a PAULO SERGIO ALVES PORTO (RG nº.
7738992 e do CPF nº. 781.772.868-20) que Aymoré Crédito Financiamento e Investimento S/A, lhe ajuizou uma ação
de Busca e Apreensão relativo ao Bem “marca: LAND ROVER – modelo: FREELANDER2 HSE 2.2 – Ano: 2011 –
Cor: BRANCA – Placa: EUI5533 - chassi: SALFA2BD5BH270566”.  Apreendido o bem, e estando o réu, em lugar
ignorado, foi deferida a citação por edital, para que em 05 dias, a fluir após os 20 dias supra, requerer a purgação
da mora depositando, sob pena de consolidar-se propriedade e a posse plena do bem no patrimônio do autor (art.
3º, §1º do decreto lei 911/69, alterado pela lei 10.931/04), podendo, ainda, no prazo de 15 dias, após os 20 dias
supra, contestar o feito, sob pena de confissão e revelia. Não sendo contestada a ação, a ré será considerada revel,
caso em que será nomeado curador especial. Será o edital afixado e publicado nos termos da lei. Santos, 28/04/2021.

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

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS.PROCESSO Nº 0001068-27.2020.8.26.0020 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 1ª 
Vara Cível, do Foro Regional XII - Nossa Senhora do Ó, Estado de São Paulo, Dr(a). Mario Massanori Fujita, na forma da Lei, 
etc. FAZ SABER a ANDRÉ LUIS DA SILVA FERNANDES, CPF nº 143.638.248-32 que lhe foi proposta uma ação de 
Cumprimento de sentença por parte de ASSOCIAÇÃO DOS ADQU. E TITUL. DE UNID. LOTEAM. VILA REAL JARAGUÁ, 
requerendo o pagamento da quantia de R$ 47.390,19 (março/2020). Encontrando-se o executado em lugar incerto e não 
sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para que,no prazo de 15 dias, 
que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, pague o débito atualizado e acrescido das importâncias de direito e 
demais cominações legais, sob pena de multa, e honorários advocatícios de 10% sobre o valor total da dívida (art. 523, § 1º do 
CPC), iniciando se também o prazo de 15 dias para que, independente de penhora ou nova intimação, apresente impugnação 
(art. 525 do CPC). No silêncio, será dado o regular andamento ao feito. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado 
na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 07 de abril de 2021.                                        [04,05] 

EDITAL DE INTIMAÇÃO,COM PRAZO DE 30DIAS.Processo nº1006594-38.2021.8.26.0564 O(A) Dr(a)Eduarda Maria Romeiro 
Corrêa,Juiz(a) de Direito da 2ªVara de Família e Sucessões, do Foro de São Bernardo do Campo da Comarca de São Bernardo 
do Campo, Estado de São Paulo, na forma da lei, etc.FAZ SABER a , que, por parte de Paula Ferreira dos Santos e outro lhe foi 
ajuizada a ação de Procedimento Comum Cível, pelo presente EDITAL, faz saber na forma da lei, a quem de conhecimento 
deste haja pertencer, tornando-se público que o Sr. RODRIGO BARBA DOS SANTOS, Brasileiro, Casado, Empresário, 
portador da Cédula de Identidade RG/SSP/SP nº 34.663.933-5, inscrito no CPF sob o nº 353.237.578-84ePAULA FERREIRA 
DOS SANTOS, Brasileira, Casada, Administradora, portadora do RG/SSP/SP nº 34.302.979-0, titular do CPF/MF sob nº. 
304.345.428-65, ingressaram com Ação de Jurisdição Voluntária de Alteração de Regime de Bens do Matrimônio, desejando 
alterar o regime do matrimonio da Comunhão Parcial de Bens para separação total de bens, cumulado com pedido de partilha 
de bens existentes no regime anterior.Os requerentes constituíram matrimonio em 23 de agosto de 2014,e naquela ocasião, 
adotaram o regime da comunhão parcial de bens.Atualmente a alteração é requerida por ambos os cônjuges,de forma consen-
sual, pois possuem patrimônio de forma individualizada e desejam administrá-los de forma separada. Assim, a alteração de 
regime de bens é medida que se impõe,principalmente por existir consenso entre o casal na postulação da ação, fundamentos 
para a procedência do pedido,e por inexistir prejuízos à terceiros.Juntadas as certidões negativas ao pedido formulado.Desta 
feita,considerando que estão presentes os requisitos necessários previstos no 1.639 § 2ºdo Código Civil,bem como no art.734,§ 
1º do código de processo civil para que seja concedida a alteração.Diante do exposto requer: 1.A intimação do representante do 
Ministério Público para que acompanhe o feito;2.A publicação de edital a fim de dar conhecimento a eventuais terceiros interes-
sados sobre a pretensão do casal, a fim de que, querendo, apresentem contestação; 3.Que seja alterado o regime de bens do 
casal, passando da atual comunhão parcial de bens, para separação total de bens, expedindo-se o competente mandado de 
averbação para o Cartório de Registro Civil de Pessoas Naturais; 4.A homologação da partilha dos bens do casal, expedindo-se 
os respectivos mandados para o Terceiro Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Praia Grande-SP a fim de fazer-se 
regularizar o registro do imóvel matriculado sob nº 196.124. E por fim,para que chegue ao conhecimento de todos, o presente 
edital vai afixado no local de costume deste Fórum,bem como a publicação em jornal de grande circulação,onde permanecerá 
por 30 dias para terceiros eventualmente interessados se manifestem durante esse período na forma do art. 734, §§ 1º e 2º,do 
Código de Processo Civil.NADA MAIS. Foi determinada a intimação por edital com prazo de (30) trinta dias. E, para constar, 
mandou expedir o presente edital, que será publicado na forma da lei. São Bernardo do Campo, 16 de abril de 2021.          [04,05] 

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS.PROCESSO Nº 1006862-50.2017.8.26.0009 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 CLÁUDIA PÌVARI, CPF 280.739.008-07, que lhe 
foi proposta uma ação de Procedimento Comum Cível por parte de UNIVERSIDADE CRUZEIRO DO 
SUL, alegando em síntese a cobrança de R$8.885,94, atualizado até o mês de Maio/2017, referente à 
inadimplência quanto ao pagamento de mensalidades de SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E 
DEZEMBRO, do ano letivo de 2012, do curso ARQUITETURA E URBANISMO e recebeu CA nº 
124596-1, ministrado sob responsabilidade da requerente. 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 (quinze) dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, apresente 
resposta. Não sendo contestada a ação, a requerida será considerada revel, caso em que será 
nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na formada lei. 
NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos05 de março de 2021. Eu, Raquel Barreto 
de Araújo Oliveira, escrivã judicial, subscrevi.   

5ª VARA CÍVEL - FORO REGIONAL VIII – TATUAPÉ 
EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0004771-02.2020.8.26.0008. A MMª. 
Juíza de Direito da 5ª Vara Cível, do Foro Regional VIII - Tatuapé, Estado de São Paulo, Dra. MARCIA 
CARDOSO, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a KÁTIA LIMA DA SILVA, RG 42.759.727-4, CPF 
312.477.678-09, que por este Juízo, tramita de uma ação de Cumprimento de Sentença, movida por 
SECID – SOCIEDADE EDUCACIONAL CIDADE DE SÃO PAULO S/C LTDA. Encontrando-se o ré 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 de15(quinze) dias úteis, que fluirá após o decurso do 
prazo do presente edital, pague a quantia de R$ 4.779,41, devidamente atualizada, sob pena de multa 
de 10% sobre o valor do débito e honorários advocatícios de 10% (artigo 523 e parágrafos, do Código 
de Processo Civil).Fica ciente, ainda, que nos termos do artigo 525 do Código de Processo Civil, 
transcorrido o período acima indicado sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) 
dias úteis para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos 
próprios autos, sua impugnação. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da 
lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 30 de novembro de 2020.  
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Curtas

Corrente. Filha dos 
atores Nicette Bruno e 
Paulo Goulart, Barba-
ra Bruno precisou ser 
intubada neste domin-
go (2) por complicações 
da Covid-19. Após per-
der a mãe para a doen-
ça há quatro meses, a 
atriz Beth Goulart fez 
um apelo aos seguido-
res para que rezem pela 
recuperação da irmã. 
“Corrente de amor e fé”, 
clamou pelas redes.

Solidariedade. Fer-
nanda Keulla, ex-BBB 
13 e atual apresentado-
ra, fez uma ação solidá-
ria com amigos ao dis-
tribuir marmitas para 
pessoas em situação 
de rua na cidade de São 
Paulo. A iniciativa faz 
parte do projeto “Rango 
Solidário”, que desde o 
começo da pandemia 
da Covid-19 distribui 
alimentos e água para 
esse público. Outros fa-
mosos costumam par-
ticipar da ação também, 
como a apresentadora 
Adriane Galisteu.

Relíquia . Gaby Ama-
rantos dividiu com seus 
seguidores uma relíquia 
do início da carreira. 
“Eu amo essa imagem 
dessa cantora que ven-
dia os próprios cds nos 
shows, criava os figuri-
nos, escrevias as letras 
das músicas e que teve 
na música a sua forma-
ção. Que bom ser artista 
e a cada dia poder rein-
ventar meu trabalho!”, 
escreveu ela.

“É um bom título 
a se receber, não é 
mesmo?”
João, ex-participante do 
BBB21, ao descobrir que 
foi considerado um bom 
jogador pelos colegas.

Ú
ltimo eliminado 
do “BBB 21”, Gil-
berto “roubou” o 
lugar de Ana Cla-
ra no Plantão BBB 

na tarde desta segunda-feira. 
O ex-brother começou o pro-
grama sozinho no estúdio, 
dançando ao som de “Oops!... 
I Did It Again”, da cantora Brit-
ney Spears. Ele ainda viu Fá-
bio Porchat, convidado desta 
segunda da atração, tirando 
a camisa durante sua dan-
ça e disse: “Ai, eu pego ele! Na 
amizade, pra dar um abraço”. 
Mais cedo, Gilberto tomou 
café da manhã com Ana Ma-
ria Braga e falou da realização 
do sonho de ter participado 
do jogo e da guinada de sua 
vida. “Só tenho alegria. Estão 
todos me aceitando, me aco-
lhendo”, celebrou ele.

‘NA AMIZADE’
Gil diz que ‘pegaria’ Porchat
Eliminado do ‘BBB21’ 
Gil do Vigor brincou 
com Porchat, dançou 
Britney e tomou café 
da manhã com Ana 
Maria Braga

Casalzão
Fernanda Lima e Rodrigo Hilbert posaram com a família 
para a revista Marie Claire – eles são pais de João e Francis-
co, de 13 anos, e Maria Manoela, de 1 ano e meio. Durante a 
entrevista o ator e apresentador se derreteu pela esposa, ao 
prometer que quer ficar velhinho ao lado da beldade. “Meu 
avô chegou a completar 50 anos de casamento, minha meta 
é bater ele. Olha a masculinidade tóxica aí”, brincou ele. “Tu 
vai me prometer?”, questionou ela.

Ciúmes
André Marques abriu o co-
ração para falar sobre sua 
relação com Sofia Starling, 
com quem namora há cerca 
de dois anos. O apresenta-
dor assumiu que é ciumen-
to e que por vezes se sente 
como um menino por causa 
da relação. “Quando a gente 
ama, meio que vira criança 
de novo em algumas coisas”, 
admitiu ele.

Mais fi lhos
Pedro Scooby foi questiona-
do por um fã no Instagram 
na manhã desta 
segunda-feira se pretende 
ter filhos com sua atual es-
posa, Cintia Dicker – ele já é 
pai de Dom, Bem e Liz, fru-
tos do seu casamento com 
a atriz Luana Piovani. O sur-
fista respondeu a pergun-
ta sem pestanejar: “Sim! 
Quantos ela quiser”.

Túlio celebra  união com Fátima
O deputado federal Túlio Gadelha usou o Instagram para celebrar os três anos e meio de re-
lacionamento com a apresentadora Fátima Bernardes. O político se derreteu pela amada. 
“Sim, hoje completamos três anos e meio. E que bom que pouca coisa mudou. Ela continua 
se queixando de fome, roubando todos os travesseirinhos de perna na madrugada, se sen-
tindo tonta com um quarto de uma taça de vinho, lendo muito e se emocionando mais ain-
da (...) Te amo”, escreveu ele.

REPRODUÇÃO/TV GLOBO

REPRODUÇÃO/INSTAGRAM

REPRODUÇÃO/INSTAGRAM REPRODUÇÃO/INSTAGRAM

REPRODUÇÃO/INSTAGRAM

REPRODUÇÃO/INSTAGRAM

REPRODUÇÃO/INSTAGRAM

Frase

REPRODUÇÃO/INSTAGRAM

Por Aline Fonseca 
redacao@gazetasp.com.br
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 A A Marinha do Brasil (MB) 
inicia no final deste mês as 
inscrições para um novo Con-
curso Público, que tem por 
objetivo o provimento de 
750 vagas destinadas ao Cur-
so de Formação de Marinhei-
ros para a Ativa (C-FMN), que 
será conduzido nas Escolas 
de Aprendizes-Marinheiros 
(EAM), em nível nacional.

De acordo com o edital, as 
vagas são apara candidatos do 
sexo masculino,  que tenham 
concluído o nível médio ou 
estejam em fase de conclusão 
do último ano. Além disso, os 
interessados devem ter idade 
entre 18 anos e 22 anos. 

INSCRIÇÕES.
As inscrições poderão ser fei-
tas de 24 de maio até 13 de ju-
nho, pelo site www.marinha.
mil.br/sspm. A taxa de inscri-
ção é de R$ 40,00. 

REMUNERAÇÃO.
Os aprovados participarão 
do Curso de Formação, que 
terá duração de um ano. 
Durante esse período, te-
rão alimentação, uniforme, 
assistência médica e odon-

Vagas são para candidatos do sexo masculino, que tenham concluído o nível médio  

DIVULGAÇÃO

750 vagas na Marinha do Brasil
APRENDIZES-MARINHEIROS. Novo Concurso Público vai selecionar 750 candidatos para o Curso de Formação

tológica, psicológica, social 
e religiosa, além da bolsa-
-auxílio atinente à sua gra-
duação, no valor total de R$ 

1.303,90. Depois da forma-
ção e da promoção à gradua-
ção, o salário passará a ser de 
R$ 2.294,50. 

ETAPAS.
A prova objetiva para Apren-
diz Marinheiro está previs-
ta para ocorrer na segunda 

quinzena de julho deste ano. 
O processo seletivo consiste 
em uma prova escrita obje-
tiva com 50 questões, sendo 
distribuídas em 15 questões 
de Português, 15 de Matemá-
tica, 15 de Ciências (Física e 
Química) e 05 de Inglês, de 
caráter eliminatório e classifi-
catório, que valerá de 0 a 100 
pontos. Serão eliminados do 
concurso público os candi-
datos que obtiverem nota in-
ferior a 50 pontos em toda a 
prova, além de nota inferior a 
10 pontos em qualquer uma 
das disciplinas. 

As demais fases da seleção 
são compostas de Verificação 
de Dados Biográficos (VDB); 
Inspeção de Saúde (IS); Teste 
de Aptidão Física (TAF); Ava-
liação Psicológica (AP); Veri-
ficação de Documentos (VD); 
e Procedimento de Heteroi-
dentificação Complementar 
à Autodeclaração (PH), todas 
de caráter eliminatório. 

Os candidatos aprovados 
e classificados dentro do nú-
mero de vagas serão convoca-
dos para o curso, sob regime 
de internato, que terá duração 
de 48 semanas. (DL)

 A O Departamento Peni-
tenciário Nacional está com 
inscrições abertas para o 
preenchimento de 107 vagas 
temporárias. As oportunida-
des são para os cargos de espe-
cialista técnico de obras – en-
genharia, analista técnico de 
obras – engenharia e analista 
técnico de obras – arquitetura.

Os interessados deverão 
efetuar a inscrição até 16 de 
maio, no site do Instituto de 
Desenvolvimento Institucio-
nal Brasileiro - IDIB (www.idib.
org.br). A taxa de inscrição é 
no valor de R$ 60,00. As pro-
vas ocorrerão em Brasília/DF.

Há vagas na função de Es-
pecialista Técnico de Obras - 

Engenharia, nas áreas de Or-
çamentista (10), Calculista 
Estrutural (6), Calculista Fun-
dações (6), Elétrica (5), Hidráu-
lica (5), Ambiental Sanitaris-
ta (5).

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

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

Depen encerra 
inscrições no  
dia 16 de maio

Aprovados vão trabalhar em jornada de 20 a 40 horas semanais; 
além das vagas imediatas, o concurso terá cadastro de reserva

DIVULGAÇÃO/UNSPLASH

CADASTRO DE RESERVA.
Além das vagas imediatas, o 
concurso prevê a formação de 
cadastro de reserva. As 1.070 
oportunidades estão distri-
buídas da seguinte forma:

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

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

PROVAS.
Como forma de classificação, 
esta seleção é formada por 
provas objetivas de conheci-
mentos gerais e de conheci-
mentos específicos, além de 
prova de títulos. As provas 
objetivas estão prevista para 
13 de junho. (DL)

 A A Serviços Técnicos Ge-
rais (Setec), autarquia da 
Prefeitura de Campinas, 
anunciou uma nova rea-
bertura das inscrições de 
dois concursos públicos. 
Ao todo, são 32 vagas em 
níveis fundamental, médio 
e superior.

Os interessados têm até 
o dia 20 de maio para efe-
tivar a inscrição, no site do 
Instituto Mais (www.ins-
titutomais.org.br). As ta-
xas variam de R$ 53,00 a  
R$ 81,00.

VAGAS.
No edital nº 01/2020 há 
oportunidades para: Agen-
te de Suporte Funerário 
(2); Agente Funerário (6); 
Condutor de Veículos e 
Máquinas (1); Motorista 
Especializado (3); Agente 
administrativo (5); Agente 
de Fiscalização (5); Agen-
te de Suporte Técnico (3); 
Assistente de SVO (3); Ana-

Setec-SP prorroga inscrições de concursos

Aprovados vão trabalhar em jornadas de 36 horas semanais, com salários de R$ 2.693,10 a R$ 8.286,45

DIVULGAÇÃO

FIQUE LIGADO

FIQUE LIGADO

FIQUE LIGADO

Vagas
750

Vagas
107

Vagas
32

Inscrições
Até 13/06
www.marinha.mil.br/ 
sspm

Inscrições
Até 16/05
www.idib.org.br 

Inscrições
Até 20/05
www.institutomais. 
org.br

Salário
R$ 1.303

Salário
Até R$ 8,2 mil

Salário
Até R$ 8,2 mil

Taxa de inscrição
R$ 40

Taxa de inscrição
R$ 60

Taxa de inscrição
Até R$ 81 

lista Técnico (1); Engenhei-
ro Civil (1). Já no edital nº 
02/2020, as oportunidades 
são para o cargo de procu-
rador (2).

REMUNERAÇÃO.
Os aprovados vão traba-
lhar em jornadas de 36 
horas semanais. Os salá-
rios variam de R$ 2.693,10 
a R$ 8.286,45, além de va-
le-transporte, cesta básica 
de alimentos, vale-alimen-
tação, convênios médico e 
odontológico. (DL)

Os interessados 
têm até o dia 20 
de maio deste 
mês para efetivar 
a inscrição, no 
site do Instituto 
Mais

Empregos
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 A O mercado financeiro es-
pera que a taxa básica de ju-
ros, a Selic, suba 0,75 ponto per-
centual para 3,5% ao ano, na 
reunião do Comitê de Política 
Monetária (Copom) do Banco 
Central (BC), marcada para esta 
terça (4) e quarta-feira (5).

A previsão está no boletim 
Focus, pesquisa divulgada se-
manalmente pelo Banco Cen-
tral (BC), com a projeção para 
os principais indicadores eco-
nômicos.

Em abril, a diretoria do BC 
já havia sinalizado alta de 0,75 
ponto percentual na taxa Se-
lic. Para o mercado financeiro, 
a taxa continuará a subir nas 
reuniões seguintes e encerrará 
2021, em 5,5% ao ano.

Para o fim de 2022, a estima-
tiva é de que a taxa básica suba 
para 6,25% ao ano. E para o fim 

de 2023 e 2024, a previsão é de 
6,5% ao ano.

O BC usa a Selic como prin-
cipal instrumento para contro-
lar a inflação. Quando o Copom 
aumenta a taxa básica de juros, 
há reflexos nos preços porque 
os juros mais altos encarecem o 
crédito e estimulam a poupan-
ça, desaquecendo a economia.

INFLAÇÃO.
A previsão do mercado finan-
ceiro para o Índice Nacional de 
Preços ao Consumidor Amplo 
(IPCA) deste ano foi ajustada 
de 5,01% para 5,04%. Esse foi o 
quarto aumento consecutivo 
na projeção.

Para 2022, a estimativa de 
inflação passou de 3,6% para 
3,61%. Tanto para 2023 como 
para 2024 a previsão para o ín-
dice é de 3,25%. (AB)

Mercado espera que 
Selic suba para 3,5%

 A Trabalhadores informais 
e inscritos no Cadastro Úni-
co para Programas Sociais do 
Governo Federal (CadÚnico) 
nascidos em fevereiro po-
dem sacar, desde ontem (3) 
a primeira parcela do auxílio 
emergencial 2021. O dinhei-
ro havia sido depositado nas 
contas poupança digitais da 
Caixa Econômica Federal em 
9 de abril.

Os recursos também pode-
rão ser transferidos para uma 
conta corrente, sem custos 
para o usuário. Até agora, o di-
nheiro apenas podia ser movi-
mentado por meio do aplica-
tivo Caixa Tem, que permite o 
pagamento de contas domésti-
cas (água, luz, telefone e gás), de 
boletos, compras em lojas vir-
tuais ou compras com o código 
QR (versão avançada do código 
de barras) em maquininhas de 
estabelecimentos parceiros.

Em caso de dúvidas, a cen-

tral telefônica 111 da Caixa fun-
ciona de segunda a domingo, 
das 7h às 22h. Além disso, o be-
neficiário pode consultar o site 
auxilio.caixa.gov.br.

O auxílio emergencial foi 
criado em abril do ano passado 
pelo governo federal para aten-
der pessoas vulneráveis afeta-
das pela pandemia de covid-19. 
Ele foi pago em cinco parcelas 
de R$ 600 ou R$ 1,2 mil para 
mães chefes de família mono-
parental e, depois, estendido 
até 31 de dezembro de 2020 em 
até quatro parcelas de R$ 300 
ou R$ 600 cada.

Neste ano, a nova rodada de 
pagamentos, durante quatro 
meses, prevê parcelas de R$ 150 
a R$ 375, dependendo do perfil: 
as famílias, em geral, recebem 
R$ 250; a família monoparen-
tal, chefiada por uma mulher, 
recebe R$ 375; e pessoas que 
moram sozinhas recebem R$ 
150. (AB)

Fevereiro: auxílio 
disponível para saque

 D O segmento de Transportes foi o que mais contribuiu para a alta da inflação em todas as faixas de renda

THIAGO NEME/GAZETA DE S.PAULO

A Petrobras anunciou na úl-
tima sexta-feira reduções 
de 2,1% no preço do diesel e 
1,9% no preço da gasolina, 
os primeiros reajustes pro-

movidos sob a gestão do general Joa-
quim Silva e Luna, que tomou posse na 
companhia no dia 19 de abril.

Os cortes são anunciados na véspera 
do fim da isenção de impostos federais 
sobre o óleo diesel, que termina neste 
sábado (1), com potencial para elevar o 
preço de bomba em R$ 0,35 por litro. 
Apesar da pressão de caminhoneiros, o 
governo ainda não informou se mante-
rá o desconto.

A partir deste sábado, segundo a Pe-
trobras, o preço médio do diesel em 
suas refinarias cairá para R$ 2,71, R$ 
0,06 a menos do que o vigente hoje. 
Já a gasolina cairá R$ 0,05, para R$ 2,59 
por litro.

Os cortes ocorrem 15 dias depois das 
últimas mudanças de preços promovi-
das pela estatal - aumentos de 1,9% na 
gasolina e 3,7% no diesel - ainda na ges-
tão Roberto Castello Branco, demitido 
pelo presidente Jair Bolsonaro em meio 
à escalada de preços do início do ano.

Em comunicado que acompanha os 
anúncios de reajustes, a empresa refor-
ça que os preços que pratica “buscam 
equilíbrio com o mercado internacio-
nal e acompanham as variações do va-
lor dos produtos e da taxa de câmbio, 
para cima e para baixo”.

“Os reajustes são realizados a qual-
quer tempo, sem periodicidade defini-
da, de acordo com as condições de mer-
cado e da análise do ambiente externo. 
Isso possibilita a companhia competir de 
maneira mais eficiente e flexível e evita o 
repasse imediato da volatilidade externa 
para os preços internos”, diz. (FP)

A estatal destaca 
ainda que os 
preços são livres 
e os repasses 
dependem de 
outros elos da 
cadeia

Petrobras reduz preço do diesel 
em 2,1% e da gasolina em 1,9%

Fique 
ligado 

SINDICAL

 A Em um ano de pandemia, 
a massa de rendimentos do 
trabalho das pessoas ocupa-
das encolheu 7,4%, uma perda 
de R$ 16,8 bilhões, na compa-
ração entre o trimestre en-
cerrado em fevereiro de 2021 
e o mesmo período do ano 
passado.

Quando se compara o 
dado mais recente com os 
três meses imediatamente 
anteriores (de setembro a no-
vembro de 2020) , verifica-se 
uma perda de R$ 4,6 bilhões 
(-2,1%).

Os dados são da Pnad Con-
tínua (Pesquisa Nacional por 
Amostra de Domicílios Con-
tínua), divulgados pelo IBGE 
(Instituto Brasileiro de Geo-
grafia e Estatística), e mostra-
ram também que o desem-
prego atingiu a taxa recorde 
de 14,4% no trimestre encer-
rado em fevereiro.

Em relação ao período pré-
-crise, destacam-se as quedas 
no rendimento médio real 
habitual das pessoas ocupa-
das nos segmentos de aloja-
mento e alimentação (-9,7%) 
e atividades de transporte 
(-7,8%), que estão entre os 
mais afetados pelas restrições 
impostas pela pandemia.

A menor queda foi verifi-
cada na agropecuária (-0,8%). 

País perde 7,8 mi de
empregos em um ano

A administração pública foi a 
única atividade com aumen-
to real nos rendimentos, de 
5,3%, durante esse período.

Em relação ao tipo de ocu-
pação, as maiores quedas no 
valor médio recebido foram 
dos empregadores (-5,4%) e 
dos trabalhadores domésti-
cos (-3,6%).

Assalariados no setor pri-
vado com carteira tiveram 
uma perda de 0,8%, enquan-
to os sem-carteira registra-
ram elevação de 0,5% no ren-
dimento médio. O corte de 
vagas com salários menores 
explica esse movimento na 
média.

Os dados do IBGE mos-
tram ainda quais os segmen-
tos responsáveis pela perda 
de 7,8 milhões de postos de 
trabalho em um ano. (FP)

Os dados são da 
Pnad Contínua 
(Pesquisa 
Nacional por 
Amostra de 
Domicílios 
Contínua), 
divulgados pelo 
IBGE

 D As vendas no ecommerce avançaram 91,6% no período

NEGATIVE SPACE/PEXELs

Empresários abrem 
negócios no online

ECONOMIA. Segundo especialistas, parte do movimento visto nas pequenas 
empresas tem sido impulsionada pela necessidade de redução de custos

A busca por efi-
ciência operacio-
nal e a crescente 
demanda online 
também come-

çam a impactar os pequenos 
negócios.

De um lado, enquanto as 
grandes empresas do varejo 
aproveitam o maior engaja-
mento de seus clientes em 
suas plataformas digitais 
para crescer suas estruturas, 
pequenos empresários preci-
sam fazer uma escolha.

Ou tentam equilibrar as 
contas fixas de um ponto co-
mercial com horário restrito 
de funcionamento e que não 
dá o mesmo lucro pré-pan-
demia ou voltam seus esfor-
ços para migrar as operações 
completamente para o onli-
ne –e é o que alguns já come-
çam a fazer.

Segundo o diretor-supe-
rintendente do Sebrae São 
Paulo, Wilson Poit, parte do 
movimento visto nas pe-
quenas empresas tem sido 
impulsionada pela necessi-
dade de redução de custos. 
“Muitos empreendedores já 
perceberam os novos hábitos 
do consumidor, mais voltado 
para as plataformas online, e 
combinam isso com o corte 
de gastos. Quem consegue 
trabalhar de casa ou de por-
tas fechadas focou o delivery 

e aprendeu a vender pelo di-
gital. E, para os que entram 
no mercado agora, começar 
direto no online é ainda mais 
natural”, afirmou o executivo.

Segundo Poit, o Sebrae 
triplicou a quantidade de 
atendimentos para mento-
ria de empreendedores na 
pandemia. A troca das lojas 
físicas pelas compras online 
se traduz em números. Le-

vantamento do Mastercard 
SpendingPulse apontou que 
as vendas no varejo em lojas 
físicas caíram 4,4% no pri-
meiro trimestre ante igual 
período de 2020.

Em março, a queda foi de 
7% na mesma base de com-
paração. O Mastercard Spen-
dingPulse é um indicador de 
vendas no varejo em todos 
os tipos de pagamento em 

certos mercados globais.
Ao mesmo tempo, as 

vendas no ecommerce avan-
çaram 91,6% no período. Em 
março, a alta foi de 84,7%.

“O comércio online con-
quistou espaços tanto em re-
lação às pequenas quanto às 
grandes empresas. Uma coi-
sa que já conseguimos pre-
ver é que pelo menos 20% 
das migrações que vimos 
para o ecommerce são per-
manentes”, disse o gerente-
-geral da Mastercard Brasil, 
Estanislau Bassols.

Julia Rettmann e Denise 
Yui, ambas de 34 anos, fize-
ram parte desse movimen-
to e optaram por migrar a 
Selvvva, marca voltada para 
decoração com plantas em 
jardins urbanos, completa-
mente para o online. Segun-
do as empresárias, a decisão 
de migrar todas as operações 
para o online demandou di-
versas adaptações.

“Foi um processo de 
adaptação para a equipe in-
teira. Tivemos que procurar 
ferramentas que nos ajudas-
sem tanto no atendimento 
a distância quanto na parte 
de logística [para a entrega]. 
Organizamos o atendimento 
via WhatsApp e fomos atrás 
de um novo sistema. Tudo 
ainda está em aperfeiçoa-
mento”, afirmou Yui. (FP)

Economia
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 A O mercado financeiro es-
pera que a taxa básica de ju-
ros, a Selic, suba 0,75 ponto per-
centual para 3,5% ao ano, na 
reunião do Comitê de Política 
Monetária (Copom) do Banco 
Central (BC), marcada para esta 
terça (4) e quarta-feira (5).

A previsão está no boletim 
Focus, pesquisa divulgada se-
manalmente pelo Banco Cen-
tral (BC), com a projeção para 
os principais indicadores eco-
nômicos.

Em abril, a diretoria do BC 
já havia sinalizado alta de 0,75 
ponto percentual na taxa Se-
lic. Para o mercado financeiro, 
a taxa continuará a subir nas 
reuniões seguintes e encerrará 
2021, em 5,5% ao ano.

Para o fim de 2022, a estima-
tiva é de que a taxa básica suba 
para 6,25% ao ano. E para o fim 

de 2023 e 2024, a previsão é de 
6,5% ao ano.

O BC usa a Selic como prin-
cipal instrumento para contro-
lar a inflação. Quando o Copom 
aumenta a taxa básica de juros, 
há reflexos nos preços porque 
os juros mais altos encarecem o 
crédito e estimulam a poupan-
ça, desaquecendo a economia.

INFLAÇÃO.
A previsão do mercado finan-
ceiro para o Índice Nacional de 
Preços ao Consumidor Amplo 
(IPCA) deste ano foi ajustada 
de 5,01% para 5,04%. Esse foi o 
quarto aumento consecutivo 
na projeção.

Para 2022, a estimativa de 
inflação passou de 3,6% para 
3,61%. Tanto para 2023 como 
para 2024 a previsão para o ín-
dice é de 3,25%. (AB)

Mercado espera que 
Selic suba para 3,5%

 A Trabalhadores informais 
e inscritos no Cadastro Úni-
co para Programas Sociais do 
Governo Federal (CadÚnico) 
nascidos em fevereiro po-
dem sacar, desde ontem (3) 
a primeira parcela do auxílio 
emergencial 2021. O dinhei-
ro havia sido depositado nas 
contas poupança digitais da 
Caixa Econômica Federal em 
9 de abril.

Os recursos também pode-
rão ser transferidos para uma 
conta corrente, sem custos 
para o usuário. Até agora, o di-
nheiro apenas podia ser movi-
mentado por meio do aplica-
tivo Caixa Tem, que permite o 
pagamento de contas domésti-
cas (água, luz, telefone e gás), de 
boletos, compras em lojas vir-
tuais ou compras com o código 
QR (versão avançada do código 
de barras) em maquininhas de 
estabelecimentos parceiros.

Em caso de dúvidas, a cen-

tral telefônica 111 da Caixa fun-
ciona de segunda a domingo, 
das 7h às 22h. Além disso, o be-
neficiário pode consultar o site 
auxilio.caixa.gov.br.

O auxílio emergencial foi 
criado em abril do ano passado 
pelo governo federal para aten-
der pessoas vulneráveis afeta-
das pela pandemia de covid-19. 
Ele foi pago em cinco parcelas 
de R$ 600 ou R$ 1,2 mil para 
mães chefes de família mono-
parental e, depois, estendido 
até 31 de dezembro de 2020 em 
até quatro parcelas de R$ 300 
ou R$ 600 cada.

Neste ano, a nova rodada de 
pagamentos, durante quatro 
meses, prevê parcelas de R$ 150 
a R$ 375, dependendo do perfil: 
as famílias, em geral, recebem 
R$ 250; a família monoparen-
tal, chefiada por uma mulher, 
recebe R$ 375; e pessoas que 
moram sozinhas recebem R$ 
150. (AB)

Fevereiro: auxílio 
disponível para saque

 D O segmento de Transportes foi o que mais contribuiu para a alta da inflação em todas as faixas de renda
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A Petrobras anunciou na úl-
tima sexta-feira reduções 
de 2,1% no preço do diesel e 
1,9% no preço da gasolina, 
os primeiros reajustes pro-

movidos sob a gestão do general Joa-
quim Silva e Luna, que tomou posse na 
companhia no dia 19 de abril.

Os cortes são anunciados na véspera 
do fim da isenção de impostos federais 
sobre o óleo diesel, que termina neste 
sábado (1), com potencial para elevar o 
preço de bomba em R$ 0,35 por litro. 
Apesar da pressão de caminhoneiros, o 
governo ainda não informou se mante-
rá o desconto.

A partir deste sábado, segundo a Pe-
trobras, o preço médio do diesel em 
suas refinarias cairá para R$ 2,71, R$ 
0,06 a menos do que o vigente hoje. 
Já a gasolina cairá R$ 0,05, para R$ 2,59 
por litro.

Os cortes ocorrem 15 dias depois das 
últimas mudanças de preços promovi-
das pela estatal - aumentos de 1,9% na 
gasolina e 3,7% no diesel - ainda na ges-
tão Roberto Castello Branco, demitido 
pelo presidente Jair Bolsonaro em meio 
à escalada de preços do início do ano.

Em comunicado que acompanha os 
anúncios de reajustes, a empresa refor-
ça que os preços que pratica “buscam 
equilíbrio com o mercado internacio-
nal e acompanham as variações do va-
lor dos produtos e da taxa de câmbio, 
para cima e para baixo”.

“Os reajustes são realizados a qual-
quer tempo, sem periodicidade defini-
da, de acordo com as condições de mer-
cado e da análise do ambiente externo. 
Isso possibilita a companhia competir de 
maneira mais eficiente e flexível e evita o 
repasse imediato da volatilidade externa 
para os preços internos”, diz. (FP)

A estatal destaca 
ainda que os 
preços são livres 
e os repasses 
dependem de 
outros elos da 
cadeia

Petrobras reduz preço do diesel 
em 2,1% e da gasolina em 1,9%

Fique 
ligado 

SINDICAL

 A Em um ano de pandemia, 
a massa de rendimentos do 
trabalho das pessoas ocupa-
das encolheu 7,4%, uma perda 
de R$ 16,8 bilhões, na compa-
ração entre o trimestre en-
cerrado em fevereiro de 2021 
e o mesmo período do ano 
passado.

Quando se compara o 
dado mais recente com os 
três meses imediatamente 
anteriores (de setembro a no-
vembro de 2020) , verifica-se 
uma perda de R$ 4,6 bilhões 
(-2,1%).

Os dados são da Pnad Con-
tínua (Pesquisa Nacional por 
Amostra de Domicílios Con-
tínua), divulgados pelo IBGE 
(Instituto Brasileiro de Geo-
grafia e Estatística), e mostra-
ram também que o desem-
prego atingiu a taxa recorde 
de 14,4% no trimestre encer-
rado em fevereiro.

Em relação ao período pré-
-crise, destacam-se as quedas 
no rendimento médio real 
habitual das pessoas ocupa-
das nos segmentos de aloja-
mento e alimentação (-9,7%) 
e atividades de transporte 
(-7,8%), que estão entre os 
mais afetados pelas restrições 
impostas pela pandemia.

A menor queda foi verifi-
cada na agropecuária (-0,8%). 

País perde 7,8 mi de
empregos em um ano

A administração pública foi a 
única atividade com aumen-
to real nos rendimentos, de 
5,3%, durante esse período.

Em relação ao tipo de ocu-
pação, as maiores quedas no 
valor médio recebido foram 
dos empregadores (-5,4%) e 
dos trabalhadores domésti-
cos (-3,6%).

Assalariados no setor pri-
vado com carteira tiveram 
uma perda de 0,8%, enquan-
to os sem-carteira registra-
ram elevação de 0,5% no ren-
dimento médio. O corte de 
vagas com salários menores 
explica esse movimento na 
média.

Os dados do IBGE mos-
tram ainda quais os segmen-
tos responsáveis pela perda 
de 7,8 milhões de postos de 
trabalho em um ano. (FP)

Os dados são da 
Pnad Contínua 
(Pesquisa 
Nacional por 
Amostra de 
Domicílios 
Contínua), 
divulgados pelo 
IBGE

 D As vendas no ecommerce avançaram 91,6% no período
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Empresários abrem 
negócios no online

ECONOMIA. Segundo especialistas, parte do movimento visto nas pequenas 
empresas tem sido impulsionada pela necessidade de redução de custos

A busca por efi-
ciência operacio-
nal e a crescente 
demanda online 
também come-

çam a impactar os pequenos 
negócios.

De um lado, enquanto as 
grandes empresas do varejo 
aproveitam o maior engaja-
mento de seus clientes em 
suas plataformas digitais 
para crescer suas estruturas, 
pequenos empresários preci-
sam fazer uma escolha.

Ou tentam equilibrar as 
contas fixas de um ponto co-
mercial com horário restrito 
de funcionamento e que não 
dá o mesmo lucro pré-pan-
demia ou voltam seus esfor-
ços para migrar as operações 
completamente para o onli-
ne –e é o que alguns já come-
çam a fazer.

Segundo o diretor-supe-
rintendente do Sebrae São 
Paulo, Wilson Poit, parte do 
movimento visto nas pe-
quenas empresas tem sido 
impulsionada pela necessi-
dade de redução de custos. 
“Muitos empreendedores já 
perceberam os novos hábitos 
do consumidor, mais voltado 
para as plataformas online, e 
combinam isso com o corte 
de gastos. Quem consegue 
trabalhar de casa ou de por-
tas fechadas focou o delivery 

e aprendeu a vender pelo di-
gital. E, para os que entram 
no mercado agora, começar 
direto no online é ainda mais 
natural”, afirmou o executivo.

Segundo Poit, o Sebrae 
triplicou a quantidade de 
atendimentos para mento-
ria de empreendedores na 
pandemia. A troca das lojas 
físicas pelas compras online 
se traduz em números. Le-

vantamento do Mastercard 
SpendingPulse apontou que 
as vendas no varejo em lojas 
físicas caíram 4,4% no pri-
meiro trimestre ante igual 
período de 2020.

Em março, a queda foi de 
7% na mesma base de com-
paração. O Mastercard Spen-
dingPulse é um indicador de 
vendas no varejo em todos 
os tipos de pagamento em 

certos mercados globais.
Ao mesmo tempo, as 

vendas no ecommerce avan-
çaram 91,6% no período. Em 
março, a alta foi de 84,7%.

“O comércio online con-
quistou espaços tanto em re-
lação às pequenas quanto às 
grandes empresas. Uma coi-
sa que já conseguimos pre-
ver é que pelo menos 20% 
das migrações que vimos 
para o ecommerce são per-
manentes”, disse o gerente-
-geral da Mastercard Brasil, 
Estanislau Bassols.

Julia Rettmann e Denise 
Yui, ambas de 34 anos, fize-
ram parte desse movimen-
to e optaram por migrar a 
Selvvva, marca voltada para 
decoração com plantas em 
jardins urbanos, completa-
mente para o online. Segun-
do as empresárias, a decisão 
de migrar todas as operações 
para o online demandou di-
versas adaptações.

“Foi um processo de 
adaptação para a equipe in-
teira. Tivemos que procurar 
ferramentas que nos ajudas-
sem tanto no atendimento 
a distância quanto na parte 
de logística [para a entrega]. 
Organizamos o atendimento 
via WhatsApp e fomos atrás 
de um novo sistema. Tudo 
ainda está em aperfeiçoa-
mento”, afirmou Yui. (FP)

Economia B3gazetasp.com.br
Terça-feira, 4 De maio De 2021 Economia

Sojitz do Brasil S/A. - CNPJ/MF Nº 61.383.477/0001-98 - NIRE 35300140133
Extrato da Ata da Assembleia Geral Extraordinária em 01.04.2021

Data, Hora, Local: 01.04.2021, às 09hs., em sua sede na Avenida Paulista, 1842, 21º andar, conjuntos 215 a 217 par-
te, São Paulo/SP. Presença: Totalidade do capital social. Mesa: Presidente: Toru Shida, Secretário: Taro Sakuma. Delibe-
ração Aprovada: (a) exoneração de Tomoyuki Hirose, japonês, casado, bacharel em História Ocidental, RNE 
G384241-K e CPF 240.012.468-05, com atual endereço profi ssional em São Paulo/SP, cargo de Diretor Presidente; (b) 
alteração do cargo de Toru Shida, de Diretor Vice-Presidente Executivo para Diretor Presidente, de naciona-
lidade japonesa, casado, Bacharel em Administração, RNM V186072-C, CPF/MF 053.213.707.88, domiciliado no Rio de 
Janeiro/RJ; c) exoneração de Akira Mizobuchi, de nacionalidade japonesa, casado, Bacharel em Engenharia Química, 
RNE G383334-I, CPF/MF 240.012.478-79, domiciliado em São Paulo/SP, cargo de Diretor Vice-Presidente Executi-
vo; d) retifi cação do número do CPF do Sr. Taro Sakuma na Ata de AGE em 12/12/2019, arquivada na JUCESP nº 
32.386/20-5 em 15.02.2020, sendo que o número correto do CPF é 238.888.918-92. A proposta foi aceita e aprovada por 
unanimidade de votos, sendo o número do CPF do Sr. Taro Sakuma retifi cado, bem como ratifi cada as demais delibera-
ções da Ata de AGE em 12/12/2019. Encerramento: Nada mais. São Paulo, 01.04.2021. Sojitz Corporation e Sojitz Cor-
poration of America p.p. Toru Shida. JUCESP nº 186.768/21-7 em 22.04.2021. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

N.S.B.S.P.E. Empreendimentos e Participações S.A. - CNPJ/ME nº 38.261.548/0001-68 - 
NIRE 35.300.555.155 - Extrato da Ata da AGE Realizada em 19/11/20. Aos 19/11/20, às 12h, na sede social. Presença: Totalidade do 
capital social. Mesa: Presidente: Gustavo Sanchez Asdourian; Secretário: Randall Terada. Deliberações: Por unanimidade: 1. O acionista 
integraliza o capital social pendente da Companhia de R$ 300,00, representado por 300 ações, quais são neste ato totalmente subscritas 
e integralizadas nos termos do boletim de subscrição constante do Anexo I, passando o capital social totalmente subscrito e integralizado 
de R$ 200,00 para R$ 500,00. 2. Renúncia dos atuais Diretores, quais sejam, a (i) Sueli De Fátima Ferretti; e (ii) Cleber Faria 
Fernandes. 3. Elege os Srs. (i) Gustavo Sanchez Asdourian, ao cargo de Diretor sem designação específica; e (ii) Randall Terada, ao 
cargo de Diretor sem designação específica. Os diretores ora eleitos serão investidos nos respectivos cargos mediante assinatura do termo 
de posse, ora anexos ao presente instrumento como Anexo III e IV. 4. Aprovar a alteração da sede para Rua Leopoldo Couto de Magalhães 
Júnior, 1.098, Cj. 64, São Paulo/SP, CEP 04542-001. 5. Alterar o objeto social para (i) a locação de imóveis, direta ou indiretamente por meio 
de outras sociedades controladas, em especial, o bem imóvel localizado na Cidade de Salvador/BA, na Rodovia BR-324, 13750, GL, 
Palestina, CEP 41.308-500, objeto da matrícula nº 15.040 do 2º Oficio do Registro de Imóveis de Salvador; (ii) administração de bens 
próprios; e (iii) participação em outras sociedades, comerciais ou civis que tenha por objeto exploração de bem imóvel próprios, como sócia 
ou acionista. 6. Aprovação da emissão das Debêntures, conforme as características abaixo: (i) Quantidade de Debêntures: Serão emitidas 
144.582 debêntures, admitida a distribuição parcial das debêntures, sendo que a Emissão será mantida se forem colocadas no mínimo 
35.000 debêntures; (ii) Número da Emissão: 1ª emissão de Debêntures da Companhia; (iii) Número de Série: A Emissão será em série 
única (“Série”); (iv) Valor Total da Emissão: O valor total da Emissão será de R$ 144.582.700,35 na Data de Emissão (conforme abaixo 
definido) (“Valor Total da Emissão”); (v) Valor Nominal Unitário: O valor nominal unitário das Debêntures, na Data de Emissão, será de R$ 
1.000,00484396 (“Valor Nominal Unitário”); (vi) Forma: As Debêntures serão da forma nominativa e escritura, sem a emissão de cautela 
ou de cerificados, não conversível em ações de emissão da Companhia; (vii) Data de Emissão: Para todos os efeitos legais, a data de 
emissão das Debêntures será o dia 19/11/20 (“Data de Emissão”); (viii) Espécie: As Debêntures serão da espécie quirografária, e não 
conferirão qualquer privilégio especial ou geral a seus titulares, bem como não será segregado, na Data de Emissão, nenhum dos ativos da 
Emissora em particular para garantir à Debenturista em caso de necessidade de execução judicial ou extrajudicial das obrigações da 
Emissora decorrentes das Debêntures. A espécie das Debêntures será convolada em com garantia real, quando da constituição da 
Alienação Fiduciária de Imóveis e/ou da Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios, abaixo definidos, momento em que as Partes deverão 
celebrar aditamento à esta Escritura, bem como aos demais Documentos da Operação que se fizerem necessários, prevendo esta 
mudança; (ix) Prazo de Vencimento: As Debêntures terão prazo de vencimento de 2.582 dias contados da Data de Emissão, vencendo em 
15/12/27 (“Data de Vencimento”), ressalvada a possibilidade de vencimento antecipado ou  Resgate Antecipado Facultativo, Amortização 
Antecipada Facultativa e Amortização Extraordinária Compulsória das Debêntures, nos termos a serem previstos na Escritura de Emissão, 
cujo inteiro teor da minuta, que reflete a versão final a ser formalizada, foi apresentado aos acionistas e encontra-se arquivado na sede da 
Companhia; (x) Forma de Subscrição e Integralização: As Debêntures serão subscritas e integralizadas pelo seu Valor Nominal Unitário, 
sem qualquer atualização até a 1ª Data de integralização. Caso venham a ser integralizadas em mais de uma data, a partir da 2ª 
integralização, serão integralizadas pelo seu Valor Nominal Unitário acrescido da Atualização Monetária e Remuneração, contada desde a 
primeira Data de Integralização (inclusive) até cada Data de Integralização (inclusive), conforme procedimento previsto na Escritura de 
Emissão. Caso não haja a integralização da totalidade das Debêntures e/ou dos CRI, as Debêntures não integralizadas deverão ser 
canceladas, observada subscrição e integralização mínima dos CRI no montante suficiente para constituição do Fundo de Reserva, do 
Fundo Complemento de Aluguel, do Fundo de Despesas e das despesas iniciais, conforme definidos na Escritura; (xi) Permissão de Ágio e 
Deságio: Será admitido ágio ou deságio no momento de subscrição de cada uma das Debêntures; (xii) Registro para Distribuição, Custódia 
Eletrônica e Liquidação Financeira: As Debêntures serão objeto de colocação privada e, portanto, não serão registradas para distribuição 
e/ou negociação em mercado organizado; (xiii) Remuneração das Debêntures: As Debêntures farão jus a uma remuneração que 
contemplará juros remuneratórios, a contar da Data da 1ª Integralização dos CRI, correspondentes à taxa de 5,50% ao ano, capitalizados 
diariamente, de forma exponencial pro rata temporis, com base em um ano de 360 dias, desde a data da 1ª integralização até o vencimento 
(“Remuneração”), de acordo com a fórmula definida na Escritura; (xiv) Vencimento Antecipado: As Debêntures estarão sujeitas a hipóteses 
de vencimento antecipado, descritas na Cláusula VI da Escritura de Emissão; e (xv) Destinação dos Recursos: Os recursos serão destinados 
pela Companhia para a aquisição da Logbras Salvador Empreendimentos Imobiliários S.A., CNPJ nº 14.251.450/0001-61 (“Logbras 
Salvador”), proprietária do imóvel localizado na Rodovia BR-324, 13750, GL, Palestina, Salvador/BA, CEP 41.308-500, objeto da matricula 
nº 15.040 do 2º Ofício do Registro de Imóveis de Salvador (“Imóvel”); (xvi) Amortização Antecipada Facultativa: Nas datas de amortização 
programada, conforme cronograma estabelecidas no Anexo I da Escritura de Emissão, obriga-se, a Emissora, a pagar à Debenturista a 
totalidade dos valores devidos, incluindo principal, Remuneração e demais encargos, conforme o caso (“Pagamento Mensal Programado”). 
Adicionalmente, a Emissora poderá optar por amortizar extraordinária e mensalmente a Debênture em qualquer valor, nas mesmas datas 
das amortizações programadas. 7. Autorizam a constituição das Garantias Reais, consubstanciadas em alienação fiduciária de imóveis e 
cessão fiduciária de direitos creditórios titulados pela Companhia, conforme abaixo descritas: (i) “Alienação Fiduciária de Imóvel”: 
“Instrumento Particular de Alienação Fiduciária em Garantia e Outras Avenças’, por meio do qual a Logbras Salvador alienará 
fiduciariamente o Imóvel assim que ele for adquirido, conforme regrado na Escritura de Emissão (“Contratos de Alienação Fiduciária”), em 
garantia em favor da Securitizadora; e (ii) “Cessão Fiduciária”: “Instrumento Particular de Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios em 
Garantia e Outras Avenças’; a ser formalizado entre a Logbras Salvador, na qualidade de fiduciante, e a Securitizadora, na qualidade de 
fiduciária, por meio do qual cederá à fiduciária os direitos creditórios decorrentes do contrato de locação comercial formalizado pela 
Companhia, na qualidade de locadora, e a BRF S.A, CNPJ/ME nº 01.838.723/0001-27, na qualidade de locatária (“Contrato de Cessão 
Fiduciária de Direitos Creditórios”, “Direitos Creditórios Locação” e “Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios”). 8. Autorizaram os Diretores 
a: (i) praticar todos os demais atos e celebrar todos os documentos necessários à efetivação da emissão das Debêntures e dos CRI, 
incluindo, mas não se limitando à contratação de terceiros como assessores legais; e (ii) praticar todos e quaisquer atos necessários ao 
registro e publicação da presente ata nos órgãos e livros próprios e os demais atos aqui previstos e na lei aplicável, inclusive à constituição 
das Garantias Reais. 9. Autorizam os Diretores a, quando for o caso, aditar e retificar a Escritura de Emissão e os instrumentos de 
constituição das Garantias Reais, independentemente de aprovação prévia dos acionistas. 10. Autorizam os Diretores, com a subscrição 
das Debêntures, que a Securitizadora, vincule os créditos imobiliários oriundos da Escritura de Debenture na 142ª série da sua 4ª emissão 
de Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI). 11. Ratificam todos os atos praticados pela administração da Companhia com relação às 
deliberações acima. 12. Aprovar a reforma e consolidação do Estatuto Social, que passa a vigorar na forma do Anexo II, que encontra-se à 
disposição na sede da Companhia. Nada mais JUCESP nº 28.702/21-9 em 18/1/21. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇOIABA DA SERRA/SP
HOMOLOGAÇÃO. PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 055/2021 PREGÃO (PRESENCIAL) 
n° 027/2021. OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviços de implantação, intermediação 
e administração de um sistema informatizado e integrado, com utilização de etiqueta com tecnologia 
RFID (ou similar), de gerenciamento para o fornecimento de combustíveis (gasolina, etanol e diesel 
comum e s10) em estabelecimentos credenciados no Estado de São Paulo, para toda a Frota Municipal, 
conforme especificações contidas neste Edital. Após analisar todas as razões da douta do (a) Pregoeiro 
(a) e sua Equipe de Apoio, acolho suas razões pelas quais optaram em seu julgamento pela proposta da 
licitante: LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI - perfazendo desconto da taxa 
administrativa de –1,75%. E entendo como justo e legal, motivo pelo qual HOMOLOGO a presente 
licitação em favor da mesma proponente vencedora. Proceda-se ao empenho e contrato.Araçoiaba da 
Serra, 03 de maio de 2021.José Carlos de Quevedo Junior. Prefeito Municipal. Ordenador de Despesa.

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Objeto: Prestação de serviço de empresa especializada para fornecimento e 
instalação de 01 (um) reservatório metálico cilíndrico tipo taça, para a creche Profº 
Morivaldo Antônio de Morais, situada na Estrada do Badin, s/n, Bairro Lúcio Artoni, 
Indaiatuba/SP, de acordo com a descrição constante do Anexo I, que faz parte 
integrante do edital, com prazo de instalação em até 60 (sessenta) dias. O edital está 
disponível gratuitamente, através dos sites: www.bbmnetlicitacoes.com.br e www.
indaiatuba.sp.gov.br. Este Pregão se realizará de forma ELETRÔNICA, através da 
BBM – Bolsa Brasileira de Mercadoria, na data de 14 de maio de 2021, às 09:00 
horas. Maiores informações, no Departamento de Licitações, através do telefone nº 
(19) 3834-9202 / (19) 3834-9085.

INDAIATUBA, 30 DE ABRIL DE 2021
NILSON ALCIDES GASPAR

PREFEITO MUNICIPAL

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 038/2021 - EDITAL N° 078/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMARÉ

Pregão Presencial nº 011/2021
Licitação nº 013/2021
Objeto: Registro de preços para aquisição de produtos químicos para tra-
tamento e limpeza da piscina localizada no Centro Esportivo Vereador José 
Pereira. 
Licitação Tipo: Menor preço.
Regime de Execução: Entrega Parcelada (preço unitário).
Data de entrega dos envelopes e início dos trabalhos: 17/05/2021 às 10:00 horas.
Valor do edital: O edital será fornecido mediante a apresentação de um CD virgem 
pela empresa interessada, através do e-mail licitacao@sumare.sp.gov.br, mediante 
solicitação ou pelo site oficial do município: sumare.atende.net.
Maiores informações e edital completo na Divisão de Licitações e Compras, na Rua 
João Jacob Rohwedder nº 41 - Centro - Sumaré/SP através do telefone (19) 3399-
5300 das 08:30 às 16:30 nos dias úteis.

SUMARÉ, 03 DE MAIO DE 2021
MONIS MÁRCIA SOARES

SECRETÁRIA SMARH

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO

 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO - COMANDO DE POLICIAMENTO AMBIENTAL
UNIDADE GESTORA EXECUTORA 180.198 - CPAMB

Encontra-se aberto, no  Comando de Policiamento Ambiental – CPAmb, a licitação denominada PREGÃO ELETRÔNICO 
Nº CPAmb-198/0008/20, sob regime e empreitada por preço unitário, por intermédio da Oferta de Compra n.º 

180198000012021OC00030, objetivando a AQUISIÇÃO DE VEÍCULO – POLICIAMENTO AMBIENTAL, tipo caminhonete 4X4, para as 
Unidades Subordinadas ao 3º BPAmb - Terceiro Batalhão de Polícia Militar Ambiental.
Data do início do prazo para envio da proposta eletrônica: 05 de maio de 2021. 
Data e hora da abertura da Sessão Pública: 17 de maio de 2021, às 09h00min.
O Edital completo e seus anexos encontram-se nos endereços eletrônicos: www.bec.sp.gov.br e no site Negócios Públicos da Imprensa 
Oficial do Estado de São Paulo (e-negociospublicos/Imprensaoficial).
Quaisquer dúvidas poderão ser esclarecidas pela Seção Finanças do Comando de Policiamento Ambiental, pelo e-mail cpambuge@poli-
ciamilitar.sp.gov.br, ou pelos telefones (11) 5085-2130.

Cavo Serviços e Saneamento S.A. – CNPJ/MF nº 01.030.942/0001-85
Demonstrações Financeiras referentes aos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2020 e 2019 (Valores expressos em milhares de Reais)

Balanços Patrimoniais

Demonstração dos Resultados

Controladora Consolidado
2020 2019 2020 2019

Ativo/Ativo circulante 182.926 198.362 382.091 413.096
Caixa e equivalentes de caixa 43.466 15.669 48.120 27.310
Contas a receber de clientes 64.250 91.103 169.415 208.346
Contas a receber com partes 
relacionadas 7.924 7.752 43.817 49.275

Contrato Ativo 29.504 34.381 66.388 65.659
Estoques 3.071 2.527 4.760 3.707
Impostos a recuperar 23.112 33.688 37.163 45.921
Adiantamentos a fornecedores 1.785 213 2.788 255
Despesas do exercício seguinte 696 732 741 822
Demais contas a receber 513 1.159 7.718 8.407
Adiantamento para futuro 
aumento de capital 8.605 11.138 – 2.213

Ativo mantida para venda – – 1.181 1.181
Ativo não circulante 807.939 873.962 801.962 850.127
Títulos e valores mobiliários – – – 15
Mútuos com partes relacionadas 538.898 566.666 608.404 625.913
Contas a receber de clientes 1.174 3.372 8.150 8.156
Impostos a recuperar 6.532 10.508 9.350 13.424
Despesas do exercício seguinte 1.114 1.554 1.114 1.554
Demais contas a receber 3.244 3.321 9.037 6.719
Investimentos 233.140 238.558 – 4
Ativo de direito de uso 7.864 9.987 8.197 11.242
Imobilizado 15.971 39.916 156.258 166.560
Intangível 2 80 1.452 16.540
Total do ativo 990.865 1.072.324 1.184.053 1.263.223
Passivo/Passivo circulante 174.859 198.452 298.374 298.317
Empréstimos e financiamentos 1.017 5.888 1.017 5.888
Arrendamentos 759 1.332 985 2.547
Fornecedores 25.959 11.999 52.183 32.344
Fornecedores de partes 
relacionadas 38.296 43.362 48.450 61.271

Obrigações trabalhistas 46.160 53.755 48.673 59.108
Obrigações tributárias 52.634 77.064 91.487 102.319
Débito com partes relacionadas 2.367 123 31.362 14.337
Adiantamentos de clientes 6.103 2.551 13.279 4.738
Demais contas a pagar 1.564 2.378 4.293 9.120
Obrigações com operações 
descontinuadas – – 6.645 6.645

Passivo não circulante 313.887 323.346 373.686 402.883
Empréstimos e financiamentos 2.428 3.017 2.428 3.017
Arrendamentos 7.928 10.104 8.062 10.313
Provisão para fechamento de aterros – – 15.186 19.821
Provisão para demandas judiciais 49.788 49.909 73.085 69.418
Provisão para passivo descoberto 26.266 – 11.676 8.632
Obrigações tributárias 212.826 240.845 231.353 261.078
Impostos diferidos 13.611 14.362 25.449 24.129
Adiantamentos de clientes – – 6.447 6.475
Demais contas a pagar 1.040 5.109 – –
Patrimônio Líquido 502.119 550.526 502.119 550.526
Capital social 805.903 799.293 805.903 799.293
Reserva de Capital 93.753 93.753 93.753 93.753
Prejuízos acumulados (397.537) (342.520) (397.537) (342.520)
Participação de não controladores – – 9.874 11.497
Total do passivo e patrimônio 
líquido 990.865 1.072.324 1.184.053 1.263.223

Controladora Consolidado
2020 2019 2020 2019

Receita de prestação de serviços 329.762 347.626 459.790 579.847
Custos dos serviços prestados (292.500) (312.538) (404.841) (493.504)
Lucro bruto 37.262 35.088 54.949 86.343
Receitas (despesas) operacionais:
Despesas gerais e administrativas (31.808) (65.164) (49.703) (119.091)
Despesas comerciais (7.161) (4.788) (31.568) (21.569)
Resultado de equivalência 
patrimonial (26.065) (65.619) (5.603) (14.296)

Outras receitas (despesas) opera-
cionais, líquidas (30.928) (7.286) (29.232) (33.785)

(95.962) (142.857) (116.106) (188.741)
Resultado antes das despesas e 
receitas financeiras (58.700) (107.769) (61.157) (102.398)

Despesas e receitas financeiras, 
líquidas 3.527 (8.620) 13.949 (14.225)

Prejuízo antes do IRPJ e CSLL (55.173) (116.389) (47.208) (116.623)
(-) IRPJ e CSLL – correntes (187) – (8.112) (5.189)
(-) IRPJ e CSLL – diferidos 343 3.044 (1.320) 2.421
Prejuízo líquido do exercício (55.017) (113.345) (56.640) (119.391)
Operações descontinuadas
Lucro (prejuízo) após o imposto 
do exercício resultante das ope-
rações em continuidade – – – 2

Prejuízo do exercício (55.017) (113.345) (56.640) (117.095)
Atribuível a:
Acionistas controladores (55.017) (113.345) (55.017) (113.345)
Acionistas não controladores – – (1.623) (3.750)

1. Contexto operacional – 1.1. Informações gerais: A Cavo Serviços e 
Saneamento S.A. e suas controladas, doravante referidas como (“Compa-
nhia” ou “Cavo”) é uma sociedade por ações de capital fechado fundada 
em 2009 de acordo com as leis da República Federativa do Brasil com sua 
sede atual no endereço Avenida Orlando Vedovello, 2.142, Parque Represa, 
no município de Paulínia/SP. A Companhia tem como objetivo a prestação 
de engenharia civil, limpeza urbana, operação de estações de transferência, 
gerenciamento, tratamento e destinação final de resíduos de qualquer natu-
reza, limpeza, conservação e manutenção de praças e áreas verdes, parti-
cipação em outras sociedades prestação de serviços de locação de equipa-
mentos e veículos, indústria de transformação de resíduos e de subprodutos 
de processos produtivos, aplicação de agrotóxico, exploração de conces-
sões públicas, serviços de asseio e conservação entre outros. Prestando 
esses serviços, a Companhia possibilita um controle de impactos ambien-
tais, modelos de gestão ambiental personalizados e o atendimento às exi-
gências ambientais vigentes aos seus clientes. A Cavo atua em grande parte 
do território nacional, contando com filiais para a prestação dos serviços 
nas regiões, Sul, Sudeste e Nordeste do Brasil. Em 03/03/2011, a DMTSPE 
Empreendimentos e Participações S.A, controlada da Estre Ambiental S.A. 
(“Estre”), adquiriu 100% das ações da Cavo, que além das próprias opera-
ções, detinha 50% da Essencis Soluções Ambientais S.A. (“Essencis”) e 
54% da Unidade Tratamento de Resíduos S.A. (“UTR”). Atualmente a Estre 
é detentora de 100% do capital social da Cavo. A Estre – em recuperação 
judicial, controladora da Cavo, foi constituída em 04/05/1999 de acordo com 
as leis da República Federativa do Brasil e é uma sociedade anônima de 
capital fechado com sede na Rua do Rocio, 220, 2º andar, Vila Olímpia, no 
município de São Paulo, estado de São Paulo. A Estre atua em grande parte 
do território nacional, contando com estações de tratamento e disposição 
final de resíduos em importantes localidades das regiões Sudeste, Sul e 
Nordeste do Brasil. 1.2. Alienação de investimentos: Venda das empresas 
Estre Energia Renovável Participações S.A. (“Estre Energia”) e subsidiárias 
relacionadas à unidade de negócios de energia: Em 13/11/2019, a Compa-
nhia, através da sua subsidiária Cavo Serviços e Saneamento S.A. (“Cavo”) 
assinou com a SF 151 Participações Societárias Ltda., empresa detida pela 
ENC Energy SGPS, SA (“Enc”), a venda da totalidade da sua participação 
nas companhias Estre Energia e Guatapará Energia S.A. (“Guatapará Ener-
gia”), correspondente a 90% das ações, incluindo 100% das subsidiárias 
Curitiba Energia SPE Ltda. (“Curitiba SPE”) e SPE Tremembé Energia Ltda. 
(“SPE Tremembé”), pelo valor de R$30.000. O fechamento da transação 
ocorreu em 27/12/2019, com o pagamento integral e transferência da totali-
dade das ações alienadas. A transação resultou em uma perda na venda de 
R$7.323. No fechamento da transação, as partes assinaram também con-
trato de adiantamento de royalties, o qual continua vigente, no valor total de 
R$15.000, referente ao biogás produzido nos aterros de Guatapará, Curitiba 
e Tremembé. Em razão da antecipação dos royalties, o biogás dos referidos 
aterros foi dado em garantia. 1.3. Operações descontinuadas: Venda do 
CGR Feira de Santana: Em 19/12/2019, a Companhia, através da sua subsi-
diária CGR – Centro de Gerenciamento de Resíduos Feira de Santana S.A. 
(“CGR Feira”), assinou com a Qualix Serviços Ambientais S.A. (“Qualix”), 
Instrumento Particular de Compromisso de Venda e Compra de Imóvel e 
Outras Avenças, através do qual ficou acordada a venda da unidade do CGR 
Feira de Santana, incluindo determinados ativos da unidade, condicionado a 
certas condições precedentes, pelo valor de R$5.300 (Nota 9.2.1). Referidas 
condições não foram integralmente atendidas, no entanto, em 04/05/2020, 
as partes formalizaram o Primeiro Aditamento ao Instrumento Particular de 
Compromisso de Venda e Compra de Imóvel e Outras Avenças, acordando 
a entrega da unidade com o pagamento de 50% do valor, ficando o restante 
do pagamento condicionado à assinatura da escritura de compra e venda.
Para viabilizar o registro da compra e venda do imóvel da CGR Feira de 
Santana, procedemos com a devida descaracterização dos imóveis junto ao 
INCRA, no entanto, ainda estão pendentes algumas exigências apresenta-
das pelo Cartório, a saber: a) Uma vez que a promessa a ser registrada 
noticia a existência da transmissão entre Viva Ambiental S.A. e CGR Feira 
de Santana S.A. (por meio de incorporação ao capital social da CGR pela 
Viva Ambiental), e a CGR figura como vendedora no ato, é necessário o 
registro da transferência entre ambas, antes do registro da transferência 
para a Qualix. b) Averbação de construção na matrícula 25.010. c) Registro 
do contrato particular de compromisso de compra e venda. 1.4. Alegações 
e investigações sobre as relações da empresa com fornecedores: Em 
15/12/2017, a Cavo recebeu um auto de infração fiscal no valor de R$90.634 
questionando a dedutibilidade de pagamentos efetuados a diversos fornece-
dores específicos em 2012, para os quais há falta de evidências suficientes 
de que os bens e os serviços foram realmente fornecidos. Tal autuação foi 
devidamente impugnada, ainda tramitando na esfera administrativa e sem 
conclusão até a data da emissão destas demonstrações financeiras conso-
lidadas. Após o recebimento do auto de infração acima descrito, a Estre, 
controladora da Cavo, contratou uma empresa de serviços forenses inde-
pendentes para investigar o relacionamento de uma subsidiária da Cavo, 
chamada SPE Soma Soluções em Meio Ambiente Ltda. (“Soma”), com cer-
tos fornecedores. Essa investigação interna se encontrava em fase prelimi-
nar quando, em 01º/03/2018, a Receita Federal, em conjunto com a Polícia 
Federal, executou mandados de busca nos escritórios corporativos da Estre 
e da Soma. Como resultado dos eventos de 01º/03/2018, a Estre ampliou 
significativamente o escopo do processo de investigação interna sob a dire-
ção de um Comitê Especial recém-constituído composto por membros inde-
pendentes do Conselho de Administração da Companhia. A investigação 
interna foi realizada por consultores jurídicos externos especializados em 
investigações forenses com o apoio de outros prestadores de serviços foren-
ses. Os procedimentos internos de investigação envolveram análise e revi-
são de documentação e materiais relevantes de funcionários (atuais e já 
desligados), entrevistas com pessoas de interesse e uma análise forense de 
transações financeiras. Como resultado da investigação, a Estre concluiu 
que havia pagamentos feitos a certos fornecedores, particularmente através 
da Soma, para os quais não havia evidências suficientes de que bens e 
serviços fossem realmente fornecidos, resultando, possivelmente, em paga-
mento de tributos a menor. Por meio dos esforços da Companhia até a data 
de emissão dessas demonstrações financeiras, a Administração acredita 
que todas as questões significativas identificadas no relatório de peritos 
forenses independentes foram ajustadas e que não há risco de cobrança de 
despesas tributárias adicionais em relação ao tema. No entanto, apesar do 
progresso significativo em termos de controles internos, a Companhia acre-
dita que ainda existem oportunidades de melhoria a serem alcançadas 
durante 2021. Para saber mais detalhes, vide demonstrações financeiras da 
Estre Ambiental S.A. 2. Apresentação das demonstrações financeiras e 
principais práticas contábeis adotadas – 2.1. Base de preparação e 
apresentação das demonstrações financeiras individuais e consolida-
das: As demonstrações financeiras individuais e consolidadas foram prepa-
radas conforme as práticas contábeis adotadas no Brasil, que compreendem 
as disposições da legislação societária, previstas na Lei nº 6.404/76 com 
alterações da Lei nº 11.638/07 e Lei nº 11.941/09, e os pronunciamentos 
contábeis, interpretações e orientações emitidos pelo CPC, aprovados pela 
CVM. A preparação das demonstrações financeiras individuais e consolida-
das requer o uso de certas estimativas contábeis críticas e também o exer-
cício de julgamento por parte da Administração no processo de aplicação 
das políticas contábeis da Companhia. Aquelas áreas que requerem maior 
nível de julgamento e possuem maior complexidade, bem como as áreas 
nas quais premissas e estimativas são significativas para as demonstrações 
financeiras individuais e consolidadas, estão divulgadas nesta demonstra-
ção financeira. 2.2. Base de consolidação: Em 31/12/2020 e 2019, as 
demonstrações financeiras consolidadas incluem as operações da Compa-
nhia e das empresas controladas. Controladas são todas as entidades em 
que uma Companhia tem poder para governar as políticas financeiras e ope-
racionais e detém, de modo geral, ações que representam mais de metade 
dos direitos de voto. Uma subsidiária é consolidada integralmente a partir da 
data de aquisição, que corresponde à data em que uma Companhia obtém 
o controle, e excluída da consolidação a partir da data em que esse controle 
é perdido. Os exercícios sociais e períodos de encerramento das controla-
das diretas e indiretas incluídas na consolidação são coincidentes com os da 
Controladora e as práticas e políticas contábeis foram aplicadas de forma 
uniforme nas empresas consolidadas e são consistentes com aquelas utili-
zadas no exercício anterior. Todos os saldos e transações entre as empresas 
consolidadas foram eliminados na consolidação. A relação das controladas 
e entidades controladas em conjunto e seus respectivos percentuais de par-
ticipação, utilizada para aplicação do método de equivalência patrimonial, 
está apresentada na Nota 5. 2.3. Moeda funcional e moeda de apresenta-
ção: A moeda funcional da Companhia e de todas as suas controladas e 
coligadas é o Real, e as demonstrações financeiras individuais e consolida-
das estão apresentadas em milhares de reais (R$). 2.4. Investimento em 
coligadas: Coligada é uma entidade sobre a qual a Companhia tem influên-
cia significativa. Influência significativa é o poder de participar nas decisões 
sobre as políticas operacionais da investida, não sendo, no entanto, controle 
ou controle conjunto sobre essas políticas. Os investimentos da Companhia 
em suas coligadas são contabilizados com base no método de equivalência 
patrimonial. 2.5. Receita de contratos com clientes: A partir de 01/01/2018, 
entrou em vigor o IFRS 15 – Receita de Contratos com Clientes, que estabe-
lece um modelo de cinco etapas para contabilizar a receita proveniente de 
contratos com clientes e exigir que a receita seja montante que reflita a con-
traprestação à qual a entidade espera ter direito em troca da transferência 
de bens ou serviços para clientes. As receitas devem ser reconhecidas pelo 
montante que reflita a contraprestação ou que a Companhia espera receber 
em troca de transferência de bens ou serviços para os clientes. Ativos con-
tratuais, obrigações contratuais, recebíveis: Um ativo de contrato é o direito 
contratual em troca dos serviços prestados ao cliente. Se a Empresa atua 
fornecendo serviços a um cliente antes que o cliente pague a contrapresta-
ção ou antes que o pagamento seja devido, um ativo de contrato é reconhe-
cido pela contraprestação que é condicional. Para serviços prestados que os 
clientes ainda não aprovaram no final do período, a receita é reconhecida 
com base em estimativas ou trabalhos realizados. Uma obrigação contratual 
é a obrigação de prestar serviços a um cliente pelo qual a Companhia rece-
beu uma contraprestação (ou uma quantia devida) do cliente. Se um cliente 
pagar uma contraprestação antes que a empresa forneça serviços ao 
cliente, um passivo de contrato é reconhecido quando o pagamento é feito 
ou o pagamento é devido (o que ocorrer primeiro). Os passivos do contrato 
são reconhecidos como receita quando a Empresa do Grupo realiza o con-
trato. Um recebível representa o direito da Companhia a um montante de 
contraprestação incondicional (ou seja, somente a passagem do tempo é 
exigida antes do pagamento da contraprestação ser devida). Consulte as 
polític as contábeis de ativos financeiros na seção Instrumentos financeiros 
– reconhecimento inicial e mensuração subsequente. 2.6. Ativos não circu-
lantes mantidos para venda: A Companhia classifica os ativos e passivos 
mantidos para venda a partir de operações descontinuadas em que se 
espera que os valores contábeis sejam recuperados principalmente por 
meio de uma transação de venda e não através do uso contínuo. Esses ati-
vos e passivos classificados como mantidos para venda são mensurados 
pelo menor valor entre o valor contábil e o valor justo, menos os custos de 
venda. 2.7. Imobilizado: Os bens do imobilizado são apresentados ao custo 
histórico de aquisição ou custo de construção, menos a depreciação acumu-

Demonstração dos Resultados Abrangentes
Controladora Consolidado

2020 2019 2020 2019
Prejuízo do período (55.017) (113.345) (56.640) (117.095)
Outros resultados abrangentes a serem 
reclassificados para o resultado do período 
em períodos subsequentes: – – – –

Resultado abrangente do período (55.017) (113.345) (56.640) (117.095)

Demonstração dos Fluxos de Caixa
Controladora Consolidado

Das atividades operacionais 2020 2019 2020 2019
Prejuízo do exercício nas operações 
em continuidade (55.017) (113.345) (55.017) (113.345)

Lucro líquido (prejuízo) do exercício 
nas operações em descontinuidade – – (1.623) (3.750)

Prejuízo do exercício (55.017) (113.345) (56.640) (117.095)
Ajustes para reconciliar o resultado às disponibilidades 
geradas pelas atividades operacionais:

Depreciações, amortizações e 
exaustões 3.939 6.189 23.767 28.490

Provisão para crédito liquidação 
duvidosa e perda com recebíveis 10.711 4.042 30.068 21.378

Valor residual na alienação de ativo 
imobilizado/Intangível 1.451 2.093 1.480 27.832

Resultado de equivalência patrimonial 25.274 65.619 5.604 14.296
Ganho (perda) de capital na 
alienação de investimentos 5 37.437 – 37.437

Ajuste ao valor recuperável de ágio 
ativo imobilizado e Intangível 36.334 2.867 35.857 11.247

IRPJ e CSLL corrente e diferidos (156) (3.044) 9.432 2.768
Provisão para demandas judiciais, 
líquidas de reversões 1.357 7.904 3.323 18.192

Variação monetária, encargos 
financeiros e juros (7.439) 3.524 (11.315) 378

Outros 1.199 251 1.199 (89)
Acréscimo/(decréscimo) em ativos operacionais
Contas a receber de clientes 31.392 43.220 15.430 78.380
Impostos a recuperar 14.552 (14.466) 12.832 (15.342)
Estoques (544) (386) (1.053) 2.749
Fornecedores 13.960 (18.701) 7.018 (21.547)
Obrigações trabalhistas (7.595) 11.485 (10.435) (11.658)
Obrigações tributárias (52.449) (7.901) (54.993) (23.458)
Provisão para demandas judiciais (1.478) (1.247) 344 (1.578)
Partes relacionadas 24.774 (23.371) 34.534 3.695
Outros (2.288) (4.739) 10.298 (29.750)
Caixa líquido gerado pelas 
atividades operacionais 37.982 (2.569) 56.750 26.325

Fluxo de caixa das atividades de investimento
Aporte de capital em controladas e 
coligadas (7.237) (11.138) (347) (2.213)

Recebimento de venda de subsidiaria – 30.114 – 30.114
Dividendos recebidos – – – 3.107
Aquisição de ativo imobilizado (2.735) (11.486) (32.194) (40.487)
Aquisição de intangível – – – (42)
Caixa líquido aplicado nas 
atividades de investimento (9.972) 7.490 (32.541) (9.521)

Fluxo de caixa das atividades de financiamento
Aumento de capital 6.610 – 6.610 –
Captação de empréstimos e 
financiamentos 241 8.510 241 8.510

Pagamentos de empréstimos e 
financiamentos (5.683) – (5.682) –

Juros e encargos financeiros pagos (755) (4.243) (755) (4.243)
Pagamento de Arrendamentos (626) (3.112) (3.813) (5.523)
Caixa líquido aplicado nas ativida-
des de financiamento (213) 1.155 (3.399) (1.256)

Aumento (redução) líquido de 
caixa e equivalentes de caixa 27.797 6.076 20.810 15.548

Caixa e equivalentes de caixa:
 no início do exercício 15.669 9.593 27.310 11.762
 no final do exercício 43.466 15.669 48.120 27.310

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido Capital 
Social

Reserva
 de capital

Prejuízos 
acumulados

Total atribuível
 aos acionistas

Participação de 
não controladores Total

Saldos em 31 de dezembro de 2018 799.293 93.753 (228.835) 664.211 19.523 683.734
Prejuízo do Exercício – – (113.345) (113.345) (3.750) (117.095)
Participação de acionistas não controladores – – – – (4.276) (4.276)
Outros – – (340) (340) – (340)
Saldos em 31 de dezembro de 2019 799.293 93.753 (342.520) 550.526 11.497 562.023
Prejuízo do Exercício – – (55.017) (55.017) (1.623) (56.640)
Aumento de capital 6.610 – 6.610 – 6.610
Saldos em 31 de dezembro de 2020 805.903 93.753 (397.537) 502.119 9.874 511.993

Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras
Individuais e Consolidadas

lada e provisão de perda pelo valor recuperável (impairment). Os custos 
subsequentes são incluídos no valor contábil do ativo ao qual se refere ou 
reconhecidos como ativo separado, conforme apropriado, somente quando 
for provável que possam trazer benefícios econômicos futuros associados 
ao bem e que o custo do bem possa ser mensurado com segurança. O valor 
depreciável de um ativo é apropriado de forma sistemática ao longo de sua 
vida útil estimada. O valor residual e vida útil de um ativo são revisados pelo 
menos ao final de cada exercício e, se as expectativas diferirem das estima-
tivas anteriores, a mudança será contabilizada como mudança de estimativa 
contábil, segundo o IAS 8 e o CPC 23. A vida útil é o período de tempo 
durante o qual a Companhia espera utilizar o ativo. As taxas médias ponde-
radas de depreciação utilizadas para cada classe de ativo estão descritas na 
nota de imobilizado. Um item de imobilizado é baixado quando vendido ou 
quando nenhum benefício econômico futuro for esperado do seu uso ou 
venda. Eventual ganho ou perda resultante da baixa do ativo (determinados 
pela comparação dos resultados com o valor contábil) são registrados em 
“Outras receitas (despesas) operacionais” na demonstração do resultado no 
exercício em que o ativo for baixado. 2.8. Impostos: Imposto de renda e 
contribuição social correntes: O imposto de renda e a contribuição social são 
calculados, observando os critérios estabelecidos pela legislação tributária 
vigente, pelas alíquotas regulares de 15% acrescidas de adicional de 10% 
para o imposto de renda e de 9% para a contribuição social. Impostos diferi-
dos: Imposto diferido é gerado por diferenças temporárias na data do 
balanço entre as bases fiscais de ativos e passivos e seus valores contábeis, 
créditos e perdas tributários não utilizados, na extensão em que seja prová-
vel que o lucro tributável esteja disponível para que as diferenças temporá-
rias dedutíveis possam ser realizadas, e créditos e perdas tributários não 
utilizados possam ser utilizados e impostos diferidos passivos são reconhe-
cidos para todas as diferenças tributárias temporárias Impostos diferidos 
ativos e passivos são apresentados líquidos se existe um direito legal ou 
contratual para compensar o ativo fiscal contra o passivo fiscal, e os impos-
tos diferidos são relacionados à mesma entidade tributada e sujeitos à 
mesma autoridade tributária. Impostos sobre vendas: Receitas, despesas e 
ativos são reconhecidos líquidos dos impostos sobre vendas, sendo eles: 
Retenções na fonte – PIS, COFINS e CSLL (4,65%), INSS (11,00%), 
COFINS (7,60%), PIS (1,65%), IRRF (1,50%) e ISS (5,00%). As alíquotas de 
ISS variam conforme cada município; a alíquota de ISS demonstrada na 
tabela acima é a de maior incidência nas operações da Companhia. Impos-
tos retidos na fonte – PIS, COFINS e CSLL: Em certas compras de serviços 
e uso de mão de obra de terceiros, a Companhia é obrigada a reter uma 
porcentagem dos valores faturados por seus fornecedores e pagar impostos 
em seu nome, com as seguintes taxas legais: ISS (5%), IRRF (1,5%), INSS 
(11%) e PIS, COFINS e CSLL (4.65%). 2.9. Intangível: Ativos intangíveis 
adquiridos separadamente são mensurados ao custo no momento do seu 
reconhecimento inicial. Após o reconhecimento inicial, os ativos intangíveis 
são apresentados ao custo, menos amortização acumulada e perdas acu-
muladas de valor recuperável. A vida útil de ativo intangível é avaliada como 
definida ou indefinida. Ativos intangíveis com vida definida são amortizados 
ao longo da vida útil-econômica e avaliados em relação à perda por redução 
ao valor recuperável sempre que houver indicação de perda de valor econô-
mico do ativo. O período e o método de amortização para um ativo intangível 
com vida definida são revisados no mínimo ao final de cada exercício social. 
Ativos intangíveis com vida útil indefinida não são amortizados, mas são 
testados anualmente em relação a perdas por redução ao valor recuperável, 
individualmente ou no nível da unidade geradora de caixa. Ganhos e perdas 
resultantes da baixa de um ativo intangível são mensurados como a dife-
rença entre o valor líquido obtido da venda e o valor contábil do ativo, sendo 
reconhecidos na demonstração do resultado no momento da baixa do ativo. 
2.10. Perda por redução ao valor recuperável (impairment) de ativos 
não financeiros: A Administração revisa anualmente o valor contábil líquido 
dos ativos com o objetivo de avaliar eventos ou mudanças nas circunstân-
cias econômicas, operacionais ou tecnológicas que possam indicar deterio-
ração ou perda de seu valor recuperável. Quando essas evidências são 
identificadas, e o valor contábil líquido excede o valor recuperável, é consti-
tuída provisão para deterioração ajustando o valor contábil líquido ao valor 
recuperável. O valor recuperável de um ativo ou de uma determinada uni-
dade geradora de caixa é definido como sendo o maior entre o valor em uso 
e o valor justo menos os custos de venda. Ao estimar o valor de uso do ativo, 
os fluxos de caixa futuros estimados são descontados ao seu valor presente 
utilizando uma taxa de desconto antes de impostos que reflete o custo 
médio ponderado de capital para a indústria na qual a unidade geradora de 
caixa opera. Os seguintes critérios também são aplicados na avaliação do 
impairment de ativos específicos: Imobilizado: O teste de redução ao valor 
recuperável é realizado anualmente em 31 de dezembro ou quando as cir-
cunstâncias indicarem um impairment do valor contábil. Ágio por rentabili-
dade futura: O teste de redução ao valor recuperável do ágio é realizado 
anualmente em 31 de dezembro, no nível da unidade geradora de caixa. 
Ativos intangíveis: Ativos intangíveis com vida útil indefinida são testados 
anualmente em relação a perdas por redução ao valor recuperável em 31 de 
dezembro, individualmente ou no nível da unidade geradora de caixa, con-
forme o caso, e quando as circunstâncias indicam uma redução do valor 
contábil. A Companhia realizou testes de recuperação e reconheceu perdas 
por redução ao valor recuperável de ativo imobilizado, intangíveis identificá-
veis e ágio decorrente de combinações de negócios. 2.11. Instrumentos 
financeiros: Ativos financeiros são classificados, no reconhecimento inicial 
depende das características dos fluxos de caixa contratuais do ativo finan-
ceiro e do modelo de negócios da Companhia para a gestão destes ativos 
financeiros. Com exceção das contas a receber de clientes que não conte-
nham um componente de financiamento significativo ou para as quais a 
Companhia tenha aplicado o expediente prático, a Companhia inicialmente 
mensura um ativo financeiro ao seu valor justo acrescido dos custos de tran-
sação, no caso de um ativo financeiro não mensurado ao valor justo por 
meio do resultado. As contas a receber de clientes que não contenham um 
componente de financiamento significativo ou para as quais a Companhia 
tenha aplicado o expediente prático são mensuradas pelo preço de transa-
ção determinado de acordo com o CPC 47. Para fins de mensuração subse-
quente, os ativos financeiros são classificados em quatro categorias: • Ativos 
financeiros ao custo amortizado (instrumentos de dívida); • Ativos financei-
ros ao valor justo por meio de outros resultados abrangentes com recicla-
gem de ganhos e perdas acumulados (instrumentos de dívida); • Ativos 
financeiros designados ao valor justo por meio de outros resultados abran-
gentes sem reciclagem de ganhos e perdas acumulados no momento do 
desreconhecimento (instrumentos patrimoniais); e • Ativos financeiros ao 
valor justo por meio do resultado. Um ativo financeiro (ou, quando for o caso, 
uma parte de um ativo financeiro ou parte de um grupo de ativos financeiros 
semelhantes) é basicamente baixado (ou seja, retirado da demonstração da 
posição financeira da Companhia) quando: • Os direitos de receber fluxos de 
caixa do ativo expiraram; ou • A Companhia transferiu seus direitos de rece-
ber fluxos de caixa do ativo ou assumiu uma obrigação de pagar integral-
mente os fluxos de caixa recebidos sem demora material a um terceiro sob 
um contrato de “repasse” e (a) a Companhia transferiu substancialmente 
todos os riscos e benefícios do ativo, ou (b) a Companhia não transferiu nem 
reteve substancialmente todos os riscos e benefícios do ativo, mas transferiu 
o controle do ativo. Passivos financeiros : Os passivos financeiros são clas-
sificados, no reconhecimento inicial, como passivos financeiros a valor justo 
por meio do resultado, empréstimos e financiamentos, a pagar, ou como 
derivativos designados como instrumentos de hedge em um hedge efetivo, 
conforme apropriado. Todos os passivos financeiros são reconhecidos ini-
cialmente pelo valor justo e, no caso de empréstimos e financiamentos, líqui-
dos de custos de transação diretamente atribuíveis. Os passivos financeiros 
da Companhia incluem empréstimos e financiamentos, fornecedores, 
debêntures, empréstimos de partes relacionadas, contas a pagar de terre-
nos e outras aquisições de ativos, opções de venda de ações e obrigações 
da Companhia relativas a operações descontinuadas. Um passivo financeiro 
é baixado quando a obrigação sob o passivo é descartada, cancelada ou 
expira. Quando um passivo financeiro existente é substituído por outro do 
mesmo mutuante em termos substancialmente diferentes, ou os termos de 
um passivo existente são substancialmente modificados, tal troca ou modifi-
cação é tratada como o desreconhecimento do passivo original e o reconhe-
cimento de um novo passivo. A diferença nos respectivos valores contábeis 
é reconhecida na demonstração do resultado. 2.12. Caixa e equivalente de 
caixa: Inclui caixa, saldos positivos em conta movimento e aplicações finan-
ceiras com possibilidade de resgate no curto prazo (inferior a três meses 
dias da data da contratação) e sem risco de mudança significativa de seu 
valor de mercado. As aplicações financeiras incluídas nos equivalentes de 
caixa são representadas por certificados de depósitos bancários e opera-
ções compromissadas, ambas com liquidez diária, demonstradas ao custo 
de aquisição, acrescidas dos rendimentos auferidos até as datas de encer-
ramento dos exercícios. 2.13. Provisões: Provisões são reconhecidas 
quando a Companhia tem uma obrigação presente (legal ou não formali-
zada) em consequência de um evento passado, é provável que benefícios 
econômicos sejam requeridos para liquidar a obrigação e uma estimativa 
confiável do valor da obrigação possa ser feita. Quando a Companhia espera 
que o valor de uma provisão seja reembolsado, no todo ou em parte, por 
exemplo, por força de um contrato de seguro, o reembolso é reconhecido 
como um ativo separado, mas apenas quando o reembolso for praticamente 
certo. A despesa relacionada a qualquer provisão é apresentada na demons-

tração do resultado, líquida de qualquer reembolso esperado. Provisões 
para contingências : A Companhia reconhece provisão para causas cíveis, 
trabalhistas e fiscais para aqueles cuja probabilidade de perda foi avaliada 
como provável pelos assessores jurídicos da Companhia. A avaliação da 
probabilidade de perda inclui uma avaliação das evidências disponíveis, hie-
rarquia das leis, jurisprudências disponíveis, decisões judiciais mais recen-
tes e sua relevância no ordenamento jurídico, bem como a opinião de asses-
sores jurídicos externos. As provisões são revisadas periodicamente e ajus-
tadas para levar em conta alterações nas circunstâncias, tais como prazo de 
prescrição aplicável, conclusões de inspeções fiscais ou exposições adicio-
nais identificadas com base em novos assuntos ou decisões de tribunais. 
2.14. Julgamentos, estimativas e premissas contábeis significativas: i) 
Julgamentos: A preparação das demonstrações financeiras individuais e 
consolidadas da Companhia requer que a Administração faça julgamentos e 
estimativas e adote premissas que afetam os valores apresentados de recei-
tas, despesas, ativos e passivos, bem como as divulgações de passivos 
contingentes, na data-base das demonstrações financeiras. Contudo, a 
incerteza relativa a essas premissas e estimativas poderia levar a resultados 
que requeiram um ajuste significativo ao valor contábil do ativo ou passivo 
afetado em períodos futuros. ii) Estimativas e premissas: As principais pre-
missas relativas a fontes de incerteza nas estimativas futuras e outras impor-
tantes fontes de incerteza em estimativas na data do balanço, que podem 
resultar em valores diferentes quando da liquidação, são discutidas a seguir: 
Provisão de crédito de liquidação duvidosa: O contas a receber de clientes 
são registradas líquidas de uma provisão para devedores duvidosos. A pro-
visão para créditos de liquidação duvidosa é registrada com base na norma 
IFRS 9, que exige que a Companhia registre as perdas de crédito esperadas 
em todos os seus ativos mensurados pelo custo amortizado e pelo valor 
justo por meio de outros resultados abrangentes, seja em 12 meses ou 
tempo de vida, quando aplicável. A Companhia realiza uma avaliação men-
salmente, segregando seus ativos financeiros com base em suas caracterís-
ticas de risco e contrapartida, como segue: i) contas a receber de clientes 
privados e ii) contas a receber de clientes públicos. A Companhia aplica a 
abordagem simplificada e registra as perdas esperadas ao longo da vida em 
todas as suas contas a receber de clientes. A Companhia atualiza o estudo 
histórico do comportamento do portfólio mensalmente e sua matriz de risco 
faixa etária mensalmente. Perda por redução ao valor recuperável de ativos 
não financeiros: Uma perda por redução ao valor recuperável existe quando 
o valor contábil de um ativo ou unidade operadora de caixa excede o seu 
valor recuperável, o qual é o maior entre o valor justo menos custos de 
venda e o valor em uso. O cálculo do valor em uso é baseado no modelo de 
fluxo de caixa descontado, os quais não incluem atividades de reorganiza-
ção com as quais a Companhia ainda não tenha se comprometido ou inves-
timentos futuros significativos que melhorarão a base de ativos da unidade 
geradora de caixa objeto de teste. O valor recuperável é sensível à taxa de 
desconto utilizada no método de fluxo de caixa descontado, bem como aos 
recebimentos de caixa futuros esperados à taxa de crescimento utilizada 
para fins de extrapolação. 2.15. Arrendamentos: Companhia como arrenda-
tária: A determinação se um acordo é (ou contém) um arrendamento é base-
ado na substância do acordo no início do arrendamento. Um arrendamento 
mercantil é classificado na data de início como arrendamento financeiro ou 
operacional. Um arrendamento que transfere substancialmente todos os ris-
cos e benefícios incidentais relacionados à propriedade da Companhia é 
classificado como arrendamento financeiro. Os arrendamentos financeiros 
são capitalizados no início do arrendamento mercantil ao valor justo do bem 
arrendado ou, se inferior, pelo valor presente dos pagamentos mínimos do 
arrendamento, sendo os custos diretos iniciais do arrendatário adicionados 
ao ativo, quando aplicável. Os pagamentos de arrendamento mercantil finan-
ceiro são alocados entre encargos financeiros e redução do passivo de 
arrendamento, de forma a atingir uma taxa constante de juros sobre o saldo 
remanescente do passivo. Os encargos financeiros são reconhecidos na 
demonstração do resultado. Os ativos arrendados são depreciados ao longo 
de suas vidas úteis. Entretanto, quando não houver razoável certeza de que 
a Companhia obterá a propriedade ao final do prazo do arrendamento mer-
cantil, o ativo é depreciado ao longo da sua vida útil estimada ou pelo prazo 
do arrendamento mais curtos. Os pagamentos de arrendamento mercantil 
operacional são reconhecidos como despesa na demonstração do resultado 
pelo método linear, durante o período do arrendamento.
3. Caixa e equivalentes de caixa Controladora Consolidado
Descrição 2020 2019 2020 2019
Caixa 412 41 431 55
Banco conta movimento 1.779 46 3.578 1.862
CDB 41.275 15.582 44.111 25.393
Total 43.466 15.669 48.120 27.310
4. Contas a receber de clientes Controladora Consolidado

2020 2019 2020 2019
Contas a Receber 85.576 108.451 265.195 275.896
Contas a Receber – Partes Relacionadas 7.924 7.752 43.817 49.275

93.500 116.203 309.012 325.171
(-) Ajuste a valor presente (267) (760) (1.467) (3.299)
(-) Provisão para créditos de liquidação 
duvidosa (19.885) (13.216) (86.163) (56.095)

Total 73.348 102.227 221.382 265.777
Circulante 72.174 98.855 213.232 257.621
Não Circulante 1.174 3.372 8.150 8.156
5. Investimentos
Investimentos Controladora Consolidado
Descrição 2020 2019 2020 2019
Investimentos em controladas 193.297 210.005 – 4
Ágio na aquisição de investimentos 13.578 28.553 – –

206.875 238.558 – 4
Demonstramos a seguir a composição dos investimentos na controlada e no 
consolidado nos exercícios findos em 31/12/2020 e 2019:
Investimentos Controladora Consolidado
Sociedades Controladas 2020 2019 2020 2019
CGR – Feira de Santana – (5.707) – –
Estre Aterros e Valorização Holding – – – –
V2 Ambiental 32.322 43.141 – –
Viva Ambiental – (7.892) – –
SPE SOMA 1.394 6.395 – –
Ambiental Sul – (740) – –
CGR Guatapará 58.219 61.442 – –
CTR Arapiraca – (363) – –
CTR Itaborai – (8.048) – –
CTR Porto Seguro 384 395 – –
Estre Energia NEWCO 822 822 – –
NGA – Núcleo de Gerenciamento Ambiental – 4 – 4
Oxil Manufatura Reversa e Gerenciamento 
de Resíduos 2.434 2.745 – –

Resicontrol Soluções Ambientais 123.988 117.811 – –
219.563 210.005 – 4

Sociedades Controladas em Conjunto
Ágio sobre investimentos 13.577 28.553 – –

233.140 238.558 – 4
Provisão para passivo a descoberto
Viva Ambiental (10.772) – (10.772) 7.892
Ambiental Sul (904) – (904) 740
CGR – Feira de Santana (5.709) – – –
CTR Arapiraca (363) – – –
CTR Itaboraí (8.519) – – –

(26.267) – (11.676) 8.632

6. Imobilizado Controladora Consolidado
Taxa média Depreciação Líquido Depreciação Líquido

Descrição ponderada p.a. % Custo acumulada 2020 2019 Custo acumulada 2020 2019
Aterros – terrenos e implantação de células (a) 11,88% 11.868 – 11.868 17.393 200.247 (93.434) 106.813 98.130
Edificações e instalações 5,33% – (385) (385) 5.302 39.588 (17.978) 21.610 25.990
Instalações para queima de biogás 5,00% – – – – 4.706 (1.648) 3.058 3.293
Equipamentos operacionais 9,15% 1.999 (1.132) 867 8.938 59.925 (46.724) 13.201 22.230
Móveis e utensílios 10,34% 148 (106) 42 255 1.843 (1.511) 332 634
Computadores e periféricos 17,34% 211 (151) 60 118 1.048 (879) 169 248
Veículos 16,68% 7.697 (5.082) 2.615 6.417 27.609 (24.886) 2.723 6.750
Outras imobilizações 15,19% – (5) (5) 11 172 (171) 1 12
Adiantamento a fornecedores – – – – (61) 302 – 302 37
Imobilizado em andamento (b) – 910 – 910 1.543 8.049 – 8.049 9.236
Total 22.833 (6.861) 15.972 39.916 343.489 (187.231) 156.258 166.560
7. Intangível Controladora Consolidado

Vida útil  (media Amortização acu- 2020 2019 Amortização  acu 2020 2019
Descrição em meses) Custo mulada/ impairment Líquido Líquido Custo mulada/ impairment Líquido Líquido
Software 60 14 (12) 2 80 1.781 (1.725) 56 169
Outros intangíveis – – – – – – – –
Ágio (goodwill) sobre – – – – – 1.379 – 1.379 16.354
Total 14 (12) 2 80 3.177 (1.725) 1.452 16.540

8. Obrigações tributárias
Controladora Consolidado

Descrição 2020 2019 2020 2019
PIS a recolher 4.226 5.206 7.192 7.797
COFINS a recolher 19.478 23.940 33.141 35.879
Imposto sobre serviços a recolher 1.510 1.919 4.625 4.494
IRPJ a recolher 268 – 18.927 10.769
CSLL a recolher 32 – 6.743 3.683
Parcelamento de tributos federais 6.811 9.127 12.911 17.236
Parcelamento de tributos federais – PRT 218.028 236.260 218.028 236.260
Parcelamento de tributos federais – 
PERT 3.537 3550 7.885 8.363

Parcelamento Lei nº 12.996/14 Refis 
Copa 2.763 235 3.089 537

Demais tributos 8.805 37.672 10.299 38.379
Total 265.460 317.909 322.839 363.397
Circulante 52.634 77.064 91.487 102.319
Não circulante 212.826 240.845 231.353 261.078

9. Provisão para demandas judiciais
Natureza 2020 2019 2020 2019
Processo trabalhista 22.357 22.998 41.481 40.177
Processo tributário 27.411 26.809 28.116 27.499
Processo cível 19 102 3.488 1.742
Total 49.788 49.909 73.085 69.418
10. Patrimônio líquido – 10.1. Capital social: Em 31/12/2020, o capital da 
Companhia era representado por 805.902.357 ações ordinárias nominativas
e sem valor nominal.
11. Receita operacional líquida Controladora Consolidado

2020 2019 2020 2019
Receita bruta de serviços 380.512 407.375 530.989 678.790
(-) Descontos e cancelamentos (2.165) (7.600) (2.621) (8.631)
(-) Impostos incidentes – PIS (5.634) (6.073) (8.053) (10.692)
(-) Impostos incidentes – COFINS (25.949) (27.981) (37.097) (49.254)
(-) Impostos incidentes – ICMS – (22) (109) (273)
(-) Impostos incidentes – ISSQN (17.002) (18.073) (23.319) (30.093)
Receita líquida dos serviços 
prestados 329.762 347.626 459.790 579.847

A Diretoria Marcio Soares de Campos – CPF 265.433.338-80 – CRC 1SP 245.118/O-7

CÂMARA MUNICIPAL DE ITARIRI
ATO DA PRESIDENCIA Nº 016/2021

DISPÕE SOBRE A PRORROGAÇÃO DAS MEDIDAS DE QUARENTENA A 
SEREM ADOTADAS NA CÂMARA MUNICIPAL DE ITARIRI.

A Presidência da Câmara Municipal de Itariri, no uso de suas atribuições legais, na forma do 
inciso II do artigo 30 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Itariri, bem como da inter-
pretação do Decreto nº 65.563 de 11 de março de 2021 e da prorrogação da fase de transição até 
09 de maio de 2021, anunciada pelo Governo do Estado de São Paulo, assim como do Decreto 
nº 1.756/2021, de 30 de abril de 2021, do Prefeito Municipal de Itariri, baixa o seguinte Ato:
Art. 1º-  Fica alterado o horário da Sessão Ordinária do dia 06 de maio de 2021, para às 17 
horas, com término até ás 19 horas e 30 minutos, considerando a continuidade do toque de reco-
lher das 20h às 5h, disposto no Decreto 65.563 de 11 de março de 2021, do Governo do Estado 
de São Paulo.
Art. 2 º - Ficam prorrogados, até 09 de maio do corrente ano, os termos dos Atos da Presidên-
cia nº 005 e 007/2021.
Art. 3º - Este Ato da Presidência entrará em vigor na data de sua publicação.
Registre-se, publique-se e cumpra-se.

GABINETE DA PRESIDENCIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE ITARIRI, 
EM 30 DE ABRIL DE 2021.

Luiz Antonio Franco Alixandria - Presidente da Câmara

Leilões Judiciais

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1000957-53.2020.8.26.0011 
O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro Regional XI - Pinheiros, Estado de São 
Paulo, Dr(a). Andrea Ferraz Musa, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) RODRIGO DE 
FREITAS LOPES, Brasileiro, Divorciado, Empresário, CPF301.067.428-76, que lhe foi proposta 
uma ação de Execução de Título Extrajudicial por parte de Banco Bradesco S/A, alegando em 
síntese: o banco exequente é credor do executado da quantia de R$ 13.353,69, referente ao 
saldo devedor da cédula de Crédito Bancário nº 510/4213046, emitida em 11.04.2017, com 
aditamento dirmado na mesma data, vencida desde 11.09.2017. 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 3 dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente 
edital, pague o valor apontado, devidamente atualizado, acrescido dos honorários advocatícios 
arbitrados em 10% sobre o valor atualizado. Em caso de pagamento no prazo assinalado, os 
honorários serão reduzidos pela metade. No prazo para embargos, reconhecendo o crédito e 
comprovando o depósito de 30% do valor em execução, acrescido de custas e honorários do 
advogado, poderá o executado valer-se do disposto no art. 916 e §§ do CPC. Não sendo 
contestada a ação, no prazo de 15 dias, o réu será considerado revel, caso em que será 
nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na formada 
lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 12 de abril de 2021.
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Processo Digital nº: 0004339-77.2021.8.26.0224 Classe: Assunto: Cumprimento de sentença - Obrigações Exequente:
Progresso e Desenvolvimento de Guarulhos S/A - Proguaru Executado: Fanny Sosa EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE
20 DIAS. PROCESSO Nº 0004339-77.2021.8.26.0224 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 10ª Vara Cível, do Foro de Guarulhos,
Estado de São Paulo, Dr(a). Lincoln Antônio Andrade de Moura, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a FANNY SOSA, inscrita
no CPF/MF. 089.660.398-98, que a PROGRESSO E DESENVOLVIMENTO DE GUARULHOS S/A - PROGUARU requereu
o CUMPRIMENTO DA SENTENÇA, para receber a quantia de R$6.954,33 (Fevereiro/2021). Estando a executada em
lugar ignorado, expede-se edital, para que em 15 dias, a fluir do prazo supra, pague o débito, atualizado e acrescido das
importâncias de direito e demais cominações legais, sob pena de multa e honorários advocatícios de 10%, sobre o valor
total da dívida (art. 523, § 1º do CPC), iniciando-se o prazo de 15 dias para que, independentemente de penhora ou nova
intimação, apresente impugnação nos próprios autos (art. 525 do CPC). Será o edital, afixado e publicado na forma da
Lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Guarulhos, aos 16 de abril de 2021.

EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0027566-33.2020.8.26.0224. O(A) MM. Juiz(a)
de Direito da 6ª Vara Cível, do Foro de Guarulhos, Estado de São Paulo, Dr(a). Mauro Civolani Forlin, na forma
da Lei, etc. FAZ SABER a(o) ISABEL VITOR DA ROCHA, Brasileira, CPF 273.011.898-50, com endereço à
Travessa Wagner Antonio Petrucci, 01, Vila Medeiros, CEP 02215-120, São Paulo - SP que por este Juízo,
tramita de uma ação de Cumprimento de sentença, movida por PROGRESSO E DESENVOLVIMENTO DE
GUARULHOS- PROGUARU. 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$ 3.193,64, devidamente
atualizada até Agosto/2020, sob pena de multa de 10% sobre o valor do débito e honorários advocatícios de
10% (artigo 523 e parágrafos, do Código de Processo Civil). Fica ciente, ainda, que nos termos do artigo 525
do Código de Processo Civil, transcorrido o período acima indicado sem o pagamento voluntário, inicia-se o
prazo de 15 (quinze) dias úteis para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação,
apresente, nos próprios autos, sua impugnação. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na
forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Guarulhos, aos 23 de fevereiro de 2021.

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 30 DIAS. PROCESSO Nº 0001694-61.2011.8.26.0020 O(A) 
MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro Regional XII - Nossa Senhora do Ó, Estado de São 
Paulo, Dr(a). Luciane Cristina Rodrigues Gadelho, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a Argiona 
Transportes Ltda ME (CNPJ 04.995.354/0001-74), que Banco Bradesco S/A, lhe ajuizou a ação de 
Cobrança, de Procedimento Comum, objetivando a quantia de R$ 44.430,38 (10/2010), referente 
ao Cartão nº 4485430407061840, em 23/10/2009, através do qual foi concedido um limite de 
credito. Encontrando-se a requerida em lugar incerto e não sabido, foi deferida a CITAÇÃO por 
edital, para que em 15 dias, a fluir após o prazo de 30 dias supra, ofereça resposta, sob pena de 
presumirem-se como verdadeiros os fatos alegados. 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 29 de abril de 2021. 
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EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1002582-51.2018.8.26.0704  
O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 3ª Vara Cível, do Foro Regional XV - Butantã, Estado de São 
Paulo, Dr(a). Luciane Cristina Silva Tavares, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) MARIA 
AUXILIADORA PAPI MARTINEZ, Brasileira, RG 67978605, CPF163.779.788-55, que Banco 
Bradesco S/A lhe ajuizou ação Monitória para cobrança da quantia de R$ 87.497,76, oriunda 
de 03 Cédulas de Crédito Bancário – Empréstimo Pessoal, sob n°s atuais: 346/3367944 (nº de 
origem 560395634), de 20/05/2015; 346/3367983 (nº de origem 560404935), de 15/10/2015 e 
346/3368009 (nº de origem 560408523, de 02/12/2015. Estando a ré em lugar ignorado, foi 
determinada a citação por edital, para que em 15 dias úteis, a fluir após os 20 dias supra, 
pague o débito acrescido de 5% a título de honorários advocatícios, hipótese em que ficará 
isenta de custas processuais, ou ofereça embargos, sob pena de não o fazendo constituir-se 
de pleno direito o título executivo judicial, presumindo-se verdadeiros os fatos alegados. Em 
caso de revelia, será nomeado curador especial. São Paulo, 23 de fevereiro de 2021. NADA 
MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 31 de março de 2021.

USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO EXTRAJUDICIAL - FRANCISCO RAYMUNDO, 9º Oficial de 
Registro de Imóveis desta Capital, FAZ SABER, a todos quantos o presente Edital virem ou dele 
conhecimento tiverem que realizou as NOTIFICAÇÕES de JOSÉ TEIXEIRA SECKLER, MARIA 
STAMATO BERGAMO SECKLER e MARGARIDA SHOBEL SECKLER, na qualidade de titulares 
de domínio do imóvel usucapiendo; - ANTÔNIO MANFREDI e VILMA PECCULIA MANFREDI, na 
qualidade de cedentes do imóvel usucapiendo objetivado nas transcrições nº 57.104 e 94.040 do 
9º Registro de Imóveis da Capital, de que se processa nesta Serventia Imobiliária o pedido de re-
conhecimento extrajudicial de USUCAPIÃO do imóvel consistente em, UM PRÉDIO e seu terreno 
situado à Rua Francisco Salles Malta Júnior, nº 257, lote 4 da quadra 7, Vila Taquari, Distrito 
de ITAQUERA, distante 26,00m da Avenida Gregório Mafra e distante 78,00m da Rua Doutor Claro 
Egídio, medindo 6,00m de frente, por 30,00m da frente aos fundos de ambos os lados, confrontando 
pelo lado esquerdo de quem da rua olha para o imóvel, com o lote pertencente a matricula nº 127.517, 
de propriedade de Elias de Jesus Arcanjo e outro, do qual recebeu o número 251; Confrontando pelo 
lado direito por um perímetro de 24,00m, com lote sob posse de Martinho Atanásio dos Santos, em 
área maior da transcrição nº 94.040 do 9º RI; Confrontando ainda pelo lado direito, nos 6,00m finais 
com o lote 9, matriculado sob nº 59.434, de propriedade de José Soares dos Santos e outro, confron-
tando nos fundos com o lote 265-A, pertence a matrícula nº 228.946 de propriedade de Aparecida 
Gonçalves Lousas, e encerrando uma área de 180,00m² de superfície, cujo pedido foi iniciado através 
do requerimento de 12 de dezembro de 2018, prenotado sob nº 603.137, em 28 de dezembro de 
2018, instruído com a Ata Notarial lavrada no dia 06 de setembro de 2018, no Livro 6294, fls.373, pelo 
7º Tabelião de Notas de São Paulo/SP, e demais documentos exigidos pelo Art. 216-A da Lei 6.015/73, 
devidamente autuado nesta Serventia, através do qual EVANDRO FRANCHIN, brasileiro, divorciado, 
RG nº 15.667.960-SSP/SP, CPF/MF nº 034.878.178-45, residente e domiciliado nesta Capital, à Rua 
Francisco Salles Malta Júnior, nº 257, Vila Taquari, CEP: 08230-400, solicita o Reconhecimento da 
Usucapião Extrajudicial, com fundamento no artigo 1.238 do Código Civil vigente, declarando exercer 
posse mansa, pacífica, e com intenção de ser dono, por prazo superior a 15 (quinze) anos, sobre o 
referido imóvel. Considerando a certificação de que os notificandos se encontram em lugar incerto 
e não sabido, cumpre, com fundamento no §13 do artigo 216-A, da Lei nº 6.015/73, combinado 
com o item 136.12, do Capitulo XX, das Normas de Serviço da Corregedoria Geral da Justiça, deste 
Estado, e do artigo 11 do Provimento CNJ 65/2017, NOTIFICÁ-LO a comparecer perante este Serviço 
Registral, de segunda a sexta-feira, no horário das 9:00 às 16:00h, e/ou representante legal, munido 
de procuração com firma reconhecida, a fim de obter os mais amplos esclarecimentos acerca da 
usucapião extrajudicial que se processa nesta Serventia, podendo impugnar fundamentadamente os 
presentes trabalhos, no prazo legal de até 15 (quinze) dias, contado da data da última publicação 
deste edital, restando advertido que, nos termos do artigo 11 do Provimento CNJ 65/2017, o silêncio 
dos notificandos será interpretado como sua concordância com o pedido de reconhecimento 
extrajudicial de usucapião. São Paulo, nesta data. O Oficial, Francisco Raymundo.

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

Assembleia Geral Extraordinária – Edital de convocação
Pelo presente edital, em conformidade com o Estatuto social da Associação, o presidente da APDESPbr, Sr. Toshio Uehara, 
bem como a Diretoria eleita para a gestão 2020/2021 convoca os associados a participarem da segunda Assembleia Geral 
Extraordinária que será realizada no dia 13/05/2021, na sede social na Avenida Brigadeiro Luis Antônio, nº 2050, 13º andar, 
São Paulo-SP. A primeira chamada será às 19h30 e a segunda às 20h00 com a seguinte Ordem do Dia: Transação de bens 
imóveis. São Paulo, 04 de maio de 2021. Toshio Uehara – Presidente APDESPbr.

BRZ Brasia II (C) Investimentos Imobiliários S.A. 
CNPJ/MF nº 35.121.721/0001-34 – NIRE 35.300.546.865 

Ata da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 12/04/2021
Aos 12/04.2021, às 10h, com totalidade. Mesa: Presidente: Nessim Daniel Sarfati. Secretária: Luis Carlos Martins 
Ferreira. Deliberações: (i) O aumento do capital social da Companhia no valor de R$ 3.138.125,30, por meio da 
emissão de 31.381.253 novas ações, todas nominativas e sem valor nominal, com preço de emissão de R$ 0,10 
cada, das quais: (a) 31.302.800 são ações ordinárias; e (b) 78.453 são ações preferenciais Classe A. (ii) Desta 
maneira, o capital social da Companhia passa de R$190.448.688,70 para R$193.586.814,00, dividido em 
1.955.868.140 ações nominativas e sem valor nominal, das quais: (a) 1.950.978.470 são ações ordinárias; e (b) 
4.889.670 são ações preferenciais Classe A. As novas ações ora emitidas são, neste ato, totalmente subscritas, 
pelos acionistas Evenrock II RE Fund LP e Nessim Daniel Sarfati, e serão integralizadas até 13/04/2021, conforme 
os boletins de subscrição anexos à presente Ata (Anexos I e II). (iii) Tendo em vista o aumento do capital social da 
Companhia acima aprovado, o caput do Artigo 5º do Estatuto Social da Companhia passará a vigorar com a seguinte 
redação:”Artigo 5º. O capital social da Companhia é R$193.586.814,00, dividido em 1.955.868.140 ações nominativas 
e sem valor nominal, das quais: (a) 1.950.978.470 são ações ordinárias; e (b) 4.889.670 são ações preferenciais 
Classe A. Nada mais. JUCESP nº 189.161/21-8 em 26/04/2021. Gisela Simiema Ceschin – Secretária Geral.
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1000322-67.2021.8.26.0260 - RECUPERAÇÃO JUDICIAL - EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE CREDORES E TERCEIROS INTERESSADOS, EXPEDIDO NOS AUTOS DO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL REQUERIDA PORDUREN EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS EIRELI E DUREN SERVICES 
MONTAGENS E INSTALAÇÕES INDUSTRIAIS LTDA, PARA QUE OS CREDORES APRESENTEM HABILITAÇÕES DE CRÉDITOS OU DIVERGÊNCIAS QUANTO AOS CRÉDITOS RELACIONADOS, NO PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS, NOS TERMOS DO ARTIGO 52, § 1º DA LEI Nº 11.101/2005.O Dr. Marcello 
do Amaral Perino, MM. Juiz de Direito da 1ª VARA REGIONAL DE COMPETÊNCIA EMPRESARIAL E DE CONFLITOS RELACIONADOS À ARBITRAGEM DA 1ª RAJ DA CAPITAL DO ESTADO DE SÃO PAULO, FAZ SABER aos que o presente virem ou dele conhecimento tiverem, que por r. decisão de fls. 840-
845, dos autos, datada de15 de abril de 2021, foi DEFERIDO o processamento da RECUPERAÇÃO JUDICIAL da empresa DUREN EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS EIRELI,pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº03.119.154/0001-95, com sede na Rua das Camélias, nº357, Mauá/SP CEP: 
09372-080, e DUREN SERVICES MONTAGENS E INSTALAÇÕES INDUSTRIAIS LTDA., inscrita no CNPJ sob o nº23.142.344/0001-30, sediada na Rua das Camélias, n° 357, lote C, Mauá/SP, CEP09372-080, cujo resumo do pedido inicial segue. INICIAL: As requerentes ajuizaram em 23/03/2021 a ação de 
recuperação judicial, alegando em síntese que: As requerentes Duren Equipamentos e Duren Services atuam há quase 30 anos no desenvolvimento de soluções e fabricação de equipamentos para movimentação de materiais, com grande ênfase no setor automobilístico e indústria em geral, com soluções 
completas caldeiraria, dispositivos especiais, infraestrutura, sendo uma das empresas líderes no mercado nacional. A requerente Duren Equipamentos atua primordialmente com sistemas modulares DR, talhas elétricas de corrente, pontes rolantes, braços giratórios, projetos turnkey, defensas metálicas e grampos 
pneumáticos. A requerente Duren Services atual primordialmente com a montagem de equipamentos, manutenções preventivas e corretivas, assistência técnica e com peças de reposição. Os produtos e serviços das requerentes são fornecidos ao segmento premium de mercado, o qual requer pré -requisitos de 
qualidade, confiabilidade e performance. Em razão da grave crise econômica que atingiu o Brasil, somada a alta carga tributár ia e, ainda, a específica crise do setor automotivo no qual atuam as requerentes, o grupo empresarial retro destacado passou a en frentar sérias dificuldades financeiras, tornando, 
praticamente, inviável o cumprimento neste momento das obrigações contraídas perante funcionários, bancos, fisco e fornecedores pós pandemia do COVID-19. Diante desse grave quadro econômico e financeiro, as requerentes empregaram todos os esforços possíveis para dar continuidade ao grupo empresarial 
e, assim, sanar as dívidas até então contraídas. DECISÃO de fls.840-845:Trata-se de pedido de recuperação judicial formulado por DUREN EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS - EIRELI., inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 03.119.154/0001- 95, com sede na Rua das Camélias, nº357, Mauá, São Paulo, CEP 09372-080 e 
DUREN SERVICES MONTAGENS E INSTALAÇÕES INDUSTRIAIS LTDA., inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 23.142.344/0001-30, com sede na Rua das Camélias, nº 357, lote C, Mauá - SP, CEP 09372-080, alegando, em síntese, que é empresa atuante no desenvolvimento de soluções e fabricação de equipamentos 
para movimentação de materiais, com grande ênfase no setor automobilístico e indústria em geral, com soluções completas em ca ldeiraria, dispositivos especiais, infraestrutura, cujos produtos e serviços são fornecidos ao segmento “premium” de mercado por atender aos requisitos de qualidade, confiabilidade e 
performance exigidos. Sediadas em Mauá, narram as requerentes que suas fábricas contam com estrutura de produção flexível, representantes exclusivos de vendas e serviços na maior parte do Brasil, além do fornecimento para toda América, notadamente para o México, EUÁ, Colômbia, Equador  e Argentina, e 
que embora possuam amplo domínio na utilização de diferentes tecnologias, bem como uma equipe de projetos e engenharia com la rga experiência, além de equipamentos de última geração, em razão da grave crise econômica que atingiu o Brasil, somada à alta da ca rga tributária e específica crise que afetou o 
setor automotivo, inclusive com a saída da empresa Ford de São Bernardo do Campo, impactando drasticamente o polo automotivo do Grande ABC, passaram a enfrentar sérias dificuldades financeiras, inviabilizando o cumprimento, no momento atual, das obrigações contraídas perante funcionários, bancos, fisco 
e fornecedores pós pandemia Covid-19. Não obstante as dificuldades momentâneas experimentadas, afirmam as requerentes que são econômica e financeiramente viáveis , pugnando pelo deferimento da recuperação judicial de modo a viabilizar seu soerguimento, invocando a presença dos requisitos legais para 
sua concessão. (fls. 1/37). Pela decisão de fls. 619/620 foi determinada a realização da perícia prévia, destinada à verificação da regularidade da documentação que acompanhou a inicial, bem como da situação econômica das requerentes (com visita in  loco à sede e eventuais filiais), bem como da acentuada 
redução dos ativos não circulante experimentada de 2019para 2020 e, ainda, sobre a possibilidade de se reconhecer a existência de grupo econômico alegado na inicial, visando o recebimento e processamento do pedido de recuperação judicial, observados os ditames legais. Veio aos autos o parecer técnico 
elaborado pelo Perito Judicial nomeado (fls. 757/816). DECIDO. 2. Entregue o laudo pericial (fls. 757/816), nos termos do artigo 2º da Recomendação nº 57/2019 do Conselho Nacional de Justiça, arbitro a remuneração dos Expert, em R$20.000,00, devendo as recuperandas providenciar o depósito judicial no prazo 
de 05 (cinco) dias, verificada a razoabilidade entre o trabalho prestado e a sua contraprestação. 3. De início, sabido que o processo de recuperação judicial é ferramenta legal do sistema de insolvência empresarial brasileiro que se destina a proporcionar ao empresário ou sociedade empresária em crise a 
oportunidade de renegociação de suas dívidas com seus credores, de modo a preservar a atividade empresarial e todos os benefícios econômicos e sociais que decorrem dessa atividade,  tais como os empregos, a renda dos trabalhadores, a circulação de bens, produtos, serviços, o recolhimento de tributos e a 
geração de riquezas em geral. Com efeito, a capacidade da empresa em crise gerar empregos e renda, circular produtos, serviços, riquezas e recolher tributos é pressuposto lógico do processo de recuperação judicial e, neste contexto, não se pode olvidar que o  instituto da perícia prévia traduz o mecanismo apto 
a identificar, com segurança, se a empresa requerente da recuperação judicial se enquadra na hipótese para a qual essa ferramenta legal foi desenvolvida, sob pena de ser despendido esforço judicial e legal em vão, a fim de se preservar atividades estéreis e não geradoras de quaisquer benefícios que 
justificassem o esforço imposto aos credores e à sociedade em geral. Em resumo, a perícia prévia alcança seu escopo a partir da averiguação de regularidade da documentação técnica que acompanha a petição inicial, bem como das reais condições de funcionamento das empresas requerentes, de molde a 
conferir ao Juízo condições mais adequadas para decidir sobre o deferimento ou não do início do processo de recuperação judi cial. Em sendo assim, não se pode olvidar que o trabalho pericial apresentado concluiu que as requerentes preenchem os requis itos legais para requerimento da recuperação judicial, 
senão vejamos: “CONSIDERAÇÕES FINAIS Ao avaliarmos os resultados obtidos nas verificações realizadas, analisamos o atendimento aos quesitos subjetivos constantes no art. 48, a análise material dos documentos previstos no art. 51 da Lei 11.101/2005 com as alterações trazidas pela Lei 14.112/2020 e a 
constatação in loco das instalações das Requerentes do pedido de Recuperação Judicial. Baseando-se nas constatações obtidas ao longo deste trabalho, o laudo pericial concluiu que as empresas Requerentes encontram-se em plena atividade de produção, possuem programação de produção de pedidos 
agendados assim como estão desenvolvendo projetos à seus clientes. Verificamos que há movimentações patrimoniais e gestão conjunta, o que configura Grupo Econômico, entre as empresas Duren Equipamentos e Duren Service. A Requerentes preencheram os requisitos formais dos artigos 48 e 51 da Lei 
11.101/2005 com as alterações pela Lei 14.112/2020, com as considerações apontadas, bem como apresentaram os elementos mínimos aptos à comprovação da existência de atividade econômica, sendo apresentadas nesta oportunidade ao MM. Juízo as informações necessárias para apreciação da real situação 
das devedoras, bem como aos credores em caso de continuidade do procedimento, no momento da análise do plano de recuperação e  demais atos que lhe são incumbidos, ressalvando, melhor entendimento de Vossa Excelência sobre eventuais análises que se façam necessários. (fls. 815). Destarte, o pedido 
está em termos para ter o seu processamento deferido, já que presentes os requisitos legais (artigos 47, 48 e 51 da Lei 11.101/2005), verificando-se a possibilidade de superação da crise econômico-financeira da devedora, anotando-se que nos autos não há nenhum elemento de convicção capaz de infirmar a 
conclusão amealhada na perícia prévia. Assim, defiro o processamento da recuperação judicial e, em consequência nomeio como administradora judicial ARJ ADMINISTRAÇÃO E CONSULTORIA EMPRESARIAL, CNPJ/MF nº37.083.676/0001-04, representada por Fabio Rodrigues Garcia OAB/SP nº 160.182, com 
endereço à Rua Antônio Soares Leitão, nº 143, Sala 04, Sorocaba/SP, CEP: 18047-680 e endereço eletrônico arj@arj.adm.br, telefone: (15) 3212-6993 que, em 48 horas, juntarão nestes autos digitais o termo de compromisso devidamente subscrito. Com efeito, o parecer técnico de fls. 757/816, supre o disposto na 
diligência determinada no art. 22, II, „a‟, primeira parte, e „c‟, da Lei n. 11.101/05. Devem a administradora judicial, em 10 (dez ) dias, cumprir o disposto no art. 22, I, a, da Lei. Em igual prazo, apresentará sua proposta de honorários, com a indicação de seus auxiliares. Sem prejuízo, fixo como honorários provisórios 
para início dos trabalhos a remuneração mensal de R$15.000,00, os quais serão incorporados ao cálculo da remuneração final. D e acordo com o ensinamento de Nelson Abrão, que esclarece a importância da nomeação do administrador judicial, pela nova Lei de Recuperação de Empresas: (...) o administrador 
judicial, nas legislações mais avançadas, não tutela simplesmente os interesses dos credores, mas sim a salvaguarda dos interesses que chama de difusos, consistentes na preservação da empresa, com o escopo de manutenção dos empregos, na defesa dos direitos dos acionistas mino ritários ( não 
controladores) e dos fornecedores do chamado capital de crédito proveniente da coletividade por meio dos bancos, donde pode (...) falar-se, não sem propriedade, que hodiernamente é o dinheiro da coletividade, portanto poupança difusa, que sustenta tecnicamente a atividade empresarial. Nesse sentido, o 
administrador judicial possui enorme relevância para os interesses coletivos e difusos, uma vez que sua atuação esta revestida de aspectos fundamentais quanto ao procedimento adjetivo, porque, muito mais que interesses privados, sobressai o legitimo interesse público (ABRÃO, 2005, p. 378). Por isso, especial 
atenção deverá ser dedicada à fiscalização das atividades das devedoras, o que também se estende ao período anterior à data do pedido, a fim  de se apurar eventual conduta dos sócios e administradores que possam, culposa ou dolosamente, ter contribuído para a crise. Deverá ser apurada as movimentações 
financeiras e os negócios entre partes relacionadas, de modo a proporcionar aos credores amplas e precisas informações sobre a recuperanda. Todos os relatórios mensais das atividades da recuperanda deverão ser apresentados nestes autos, para acesso mais fácil pelos credores ou, se o caso, ser solicitado a 
instauração de incidente próprio, em razão de volume excessivo dos documentos, de modo a não prejudicar o andamento do proces so recuperacional. 4. Dispenso a recuperanda de apresentação de certidões negativas para que a exerça suas atividades, ressalvadas as exceções legais. Porém, devo registrar o  
posicionamento adotado em relação à exigência prevista no art. 57 da LRF, quanto à prova de regularidade fiscal para a conces são da recuperação judicial. A falta de apresentação de certidão negativa de débito tributário não era considerada óbice para a concessão da recuperação, enquanto não editada a lei 
específica a disciplinar o parcelamento da dívida fiscal e previdenciária, prevista no art. 68 da LRF (REsp. 1.187.404/MT, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Corte Especial). A legislação editada que previu o parcelamento dos tributos federais para empresas em recuperação impediu o acesso a tal benefício pelos 
devedores que não renunciaram às suas pretensões judiciais (art. 10, par. 2º., da Lei 10.522, com a redação conferida pela Lei. 13.043/2014), além de ter  estabelecido condições mais gravosas do que as previstas em outras normas, como o prazo de 84 meses, e não de 180 ou 240 mese s em outros regimes de 
parcelamento. Ademais, nos termos do art. 6º., par. 7º., da LRF, a concessão da recuperação judicial não suspende a execução fiscal, autorizando o credor tributário a pleitear a satisfação do seu crédito pelas vias próprias. Ocorre que o STJ tem decidido que medidas de constrição patrimonial na execução fiscal, 
que impeçam o cumprimento do plano, devem ser afastadas pelo Poder Judiciário, em homenagem à preservação da empresa. O efeito prático disso é que os créditos tributários não são satisfeitos pela via do parcelamento especial nem pela via da execução fiscal, enquanto os créditos privados contemplados no 
plano são pagos. Como acertadamente constou da r. decisão da Min. Do STJ, Assueste Magalhães, no AgInt no REsp 1691409, “se o  juízo da recuperação dispensa a regularidade fiscal da recuperanda, e na execução fiscal retira-se a efetividade do processo ao impedir atos de alienação, o que se verifica é a 
instituição de uma moratória sem amparo legal. O que sobra para a Fazenda Pública? Assistir silente aos acontecimentos? A Fazenda Pública, em última instância, é a própria sociedade brasileira. Por isso, quando se aniquila a possibilidade de recuperação do tributo, é a população brasileira que está pagando 
esse ônus, revertido nos tão reclamados problemas de falta de Investimento. Devem ser compatibilizados os interesses de todos os envolvidos na situação de crise: o devedor deve ter seu direito à recuperação assegurado, mas os credores também precisam ser satisfeitos, incluindo o Fisco. Não será mais 
possível dispensar-se o devedor de adotar alguma medida de saneamento fiscal, de modo que no momento oportuno deverá ser apresentada CND ou a adesão a parcelamento previsto em lei, seja a especial, seja outra modalidade mais benéfica. 5. Determino às recuperandas, ainda, que apresentem contas até o 
dia 30 de cada mês, sob pena de destituição do seus controladores e administradores. Todas as contas mensais deverão ser protocoladas diretamente nos autos principais. Sem prejuízo, às recuperandas caberão entregar mensalmente aos administradores judiciais os documentos por eles solicitados e, ainda, 
extratos de movimentação de todas as suas contas bancárias e documentos de recolhimento de impostos e encargos sociais, bem c omo demais verbas trabalhistas a fim de que possam ser fiscalizadas as atividades de forma adequada e verificada eventual ocorrência de hipótese prevista no art. 64 da LRF. 6. 
Suspendo as ações e execuções contra a recuperanda, e também o curso dos respectivos prazos prescricionais, permanecendo os autos nos juízos onde se processam, ressalvadas as disposições dos §§ 1º, 2º e 7º do artigo 6º e §§ 3º e 4º do ar tigo 49 e inciso III do artigo 52 da mesma Lei. Caberá à recuperanda 
a comunicação da suspensão aos juízos competentes. Anoto, outrossim, que a discussão quanto a essencialidade ou não dos bens que compõe o acervo patrimonial da devedora, deverá ser analis ada individualmente no curso do processo. 7. Comuniquem as recuperandas a presente decisão às Fazendas 
Públicas da União, dos Estados e Municípios, e às Juntas Comerciais, onde tem estabelecimentos, apresentando, para esse fim, cópia desta decisão, assinada digitalmente, comprovando nos autos o protocolo em 20 dias. 8. Expeça-se edital, na forma do § 1º do artigo 52 da Lei 11.101/2005, com o prazo de 15 
dias para habilitações ou divergências, que deverão ser apresentadas a administradora judicial, no seu endereço acima mencionado que deverá constar do edital. Para conhecimento de todos os interessados, deverá constar, também, do edital , o passivo fiscal, com advertência dos prazos dos artigos 7º, § 1º, da 
Lei n. 11.101/05, bem como conter a relação de credores apresentada na petição inicial, na forma do art. 41, de referido diploma legal. Observo, em especial, quanto aos créditos trabalhistas, que para eventual divergência ou habilitação, é necessário que exista sentença trabalhista líquida e exigível (com trânsito 
em julgado) (art. 6º, § 2º), competindo ao MM. Juiz do Trabalho eventual fixação do valor a ser reservado. Concedo prazo de 48 horas para as recuperandas apresentar a minuta do edital, em formato Word (.docx), para o endereço eletrônico (1raj1vemp@tjsp .jus.br), dispensando-se o comparecimento pessoal em 
cartório. Caberá à serventia calcular o valor a ser recolhido para publicação do edital, intimando por telefone o advogado da recuperanda, para recolhimento em 24 horas. Nas correspondências enviadas aos  credores, deverá a administradora judicial solicitar a indicação de conta bancária, destinada ao 
recebimento de valores que forem assumidos como devidos nos termos do plano de recuperação, caso aprovado, evitando-se, assim, a realização de pagamentos por meio de depósito em conta judicial. 9. A experiência tem demonstrado que a permanência da devedora em estado de recuperação por dois anos 
gera vários entraves, quer sob o aspecto financeiro, quer sob o aspecto negocial. Além de gastos com assessores financeiros, advogados e pessoas que devem estar à disposição do administrador judicial para prestar informações sobre as atividades, o devedor tem restrição de acesso ao crédito, pois as 
instituições financeiras são obrigadas a adotar provisões mais conservadoras nas operações com os devedores em recuperação e os demais agentes econômicos sentem-se inseguros em contratar com quem está no regime de recuperação judicial. Ao empresário que aprovou o plano de recuperação é mais 
vantajoso estar livre de tais entraves, podendo dedicar se à retomada de sua atividade e ao cumprimento do plano. Por outro lado, não haverá prejuízo aos credores, que, mesmo depois da sentença de encerramento da recuperação, a qualquer tempo poderão requerer a falência ou a execução do título , em caso 
de descumprimento das obrigações. À fase inicial do processo de recuperação, que consiste na negociação e deliberação sob re o plano, é que deve ser dada máxima importância. É preciso deixar às partes que promovam a negociação das obrigações e a s ua fiscalização de acordo com os seus interesses. 
Considerando não ser ordem pública a norma da LRF que estabelece o prazo máximo de 2 anos do processo de recuperação judicial e que o art. 190 do CPC de 2015 permite mudanças no procedimento para ajustá -los às especificidades da causa, deverá a assembleia de credores deliberar a respeito do 
encerramento do processo na forma que for mais conveniente às partes (com a concessão da recuperação, por exemplo), o que permitirá a eliminação dos entraves à recuperand a na continuidade da atividade empresarial, sem prejuízo aos credores. A propósito, desde logo autorizo os administradores judiciais a 
convocarem assembleia geral destinada à deliberação sobre o tema. 10. A administradora judicial, com base nas informações e documentos colhidos na forma do caput e do § 1º, do art. 7º, da Lei n. 11.101/05, fará publicar edital, contendo a relação de credores, no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias, contado do 
fim do prazo do § 1º de referido dispositivo legal, devendo indicar o local, o horário e o prazo comum em que as pessoas indicadas no art. 8º, da Lei, terão acesso aos documentos que fundamentaram a e laboração dessa relação (art. 7º, § 2º, da Lei). Publicada a relação de credores apresentada pelo administrador 
judicial (art. 7º, § 2º, da Lei 11.101/2005), eventuais impugnações deverão ser protocoladas como incidente à recuperação jud icial (art. 8º, da Lei). 11. O plano de recuperação judicial deverá ser apresentado no prazo de 60 (sessenta) dias, na forma do art. 53, sob pen a de convolação da recuperação judicial em 
falência. Apresentado o plano, expeça-se o edital, contendo o aviso do art. 53, parágrafo único, da Lei n. 11.101/05, com prazo de 30 (trinta) dias para as objeções. 12. Considerando recente decisão do STJ no Resp. 1.699.528 e, em observância ao enunciado XIV, da C. Grupo de Câmaras de Direito Empresarial, 
do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (“Todos os prazos previstos na Lei nº 11.101/2005 e no plano de recuperação judicial devem ser contados em dias c orridos, contando-se em dias úteis apenas os previstos no próprio CPC, caso, em particular, dos recursos”). 13. Por fim, intime -se o Ministério 
Público. Int. e Dil. São Paulo 15 de abril de 2021..RELAÇÃO NOMINATIVA DOS CREDORES, CLASSIFICAÇÕES E VALORES DOS CRÉDITOSDURENEQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS EIRELI- CLASSIFICAÇÃO CREDORES TRABALHISTAS -Ademilton Ribeiro. Total R$ 62811,21; Ailton Gonçalves dos Santos, 
total 22395,06; Alexsandro da Silva Leite, total 2960,65; ANDRÉ JOÃO CLAZZER, total 4977,67; CARLOS HENRIQUE S. DOMINGUES, total 18245,08; EDMILSON PEREIRA FERNANDES, total 61918,21; ERICON ESTEVÃO DOS SANTOS, total 30547,26; FRANCISCO DÃO DIEGO SOUTO, total 38664,76; 
GERALDO DA CUNHA LOPES, total 53752,91; JOSE LINO PEREIRA, total 14317,25; MAYARA SANTOS DE OLIVEIRA, total 11575,7; RENATO CARON, total 40583,55; Rodrigo Cruz da Silva Rato, total 33000,00; Tarcísio de Brito Rodrigues, total 6958,77; Valter da Silva Coelho, total 45696,24; WERLLES 
MARQUES SANTANA, total 21052,8;CREDORES QUIROGRAFÁRIO A.N.T. - FERRAMENTAS COMERCIAL E IMPORTADORA EIRELI, total1.195,19; ACD CHAPAS INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEF DE CHAPAS LTDA, total 362, 30; ACE SCHMERSAL ELETROELETRONICA INDUSTRIAL LTDA, total 
11.400,75; ACO SINTER COMERCIO DE FERROS E METAIS LTDA, total 113.962,29; ACR SISTEMAS INDUSTRIAIS LTDA, total 3686,69; ADRIFER ALAC ACOS E METAIS LTDA, total 60.052,23;AEA MARGINAL TIETE DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS, total 18.205.30; AMA TUBOS LTDA, total 
8.943,90; ARGONSOLDAS COMERCIAL LTDA, total 2033,34; ARICABOS - INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA. Total 1890,00; BANCO BRADESCO S/A, total 1038269,48; BANCO DO BRASIL S/A, total 1227954,44; BANDEIRANTES PRODUTOS PARA A INDUSTRIA LTDA, total 
113,08; BEKA INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA, total 3.051,30; BMP MONEY PLUS(ONE7), total 861613,01; BRAGANFER INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA, total 2050,44; CASSIO &&amp CASSIO DO BRASIL COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA, total 19.981,15; 
CENTURY COMERCIO DE TUBOS LTDA, total 23.569,88; CLASA - CASA LIONS DE ADOLESCENTES DE SANTO ANDRE, total 3.209,60; COLUMBIA COMERCIO DE DESCARTAVEIS EIRELI, total 1.121,62; COMERCIAL GOLDONI PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA, total 15.053,10; COMERCIO DE PNEUS 
VALETAO LTDA, total 1.240,00; COPAFER COMERCIAL LTDA, total 7.065,55; COSNTRTUTORA JUREMA, total 758619,54; CW BEARING DO BRASIL LTDA, total 7.499,52; DAYCOVAL, total 538480,88; DIADEMA TRIACO INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA, total 9.697,84; DOBESA FERRO E 
ACO LTDA, total 69.142,55; DOIS IRMAOS, total 500,00; DOUTORES DA WEB TECNOLOGIA DIGITAL LTDA., total6.920,00; ELEFIO CONDUTORES ELETRICOS EIRELI, total 7.043,79; ELESYS SISTEMAS ELETRICOS EIRELI, total 1356,5; ELETRICA COMERCIAL ANDRA LTDA, total 3.688,99; ELETRO 
FORTE COMERCIAL ELETRICA LTDA., total 1302,08; ENGESOLDA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, total 7.410,00; EUROCABOS MATERIAIS ELETRICOS LTDA, total12.093,70; EXPRESSO M-2000 LTDA, total 10.080,00; FAVIFER COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELI, total 4.902,51; FENAC ABRASIVOS 
INDUSTRIA E COMERCIO LTDA,, total 4.750,00;FERNANDES E NADALUCCI ADVOGADOS ASSOCIADOS 75.269,20; FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO E IMPORTACAO DE FERRAMENTAS E MAQUINAS LTDA 3.535,69;; FIXADORES METALICOS TECNOFIX LTDA 762,03; FIXOPAR COMERCIO DE 
PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA 7.310,00;FUNDO ACREDITAR(SOAR) 643.048,22 ; G.D.V. COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA 4.290,42; G.H. - PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA 1.304,80; GR PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA 5.546,55; HARTING LTDA 1.597,99; ICAR SOLUCOES EM 
ICAMENTOS EIRELI 11.820,00; INDPAR FIXADORES - EIRELI 34.833,50; INDUSTRIA E COMERCIO DE GAXETAS E ANEIS 230 LTDA / GA230 4.180,00; INNOVATE TECHNOLOGIES DO BRASIL MAQUINAS E FERRAMENTAS EIRELI 484,00; INOXPLASMA COMERCIO DE METAIS LTDA 2.608,00; ISOTRON 
EIRELI 1.434,07. ITAU - UNIBANCO S/A 157.424,23; JBL DE OLIVEIRA POLIURETANO MONTAGEM E INSTALACAO 4.285,00; JCL INDUSTRIA E COMERCIO DE CABOS DE ACO LTDA 6.346,27; KITO DO BRASIL COMERCIO DE TALHAS E GUINDASTES LTDA 737.442,80; KRAUS &&amp NAIMER 
INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 1.221,76; KSOLDA COMERCIO E IMPORTACAO DE METAIS LTDA 1.800,00; LEALFER INDUSTRIA E COMERCIO DE ACO LTDA 171.154,73; LOBREGAT SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 3.451,07; LOSINOX LTDA 5.617,50; MANZO COMERCIO DE 
FERRAMENTAS E ACESSORIOS INDUSTRIAS LTDA 6.475,28; MAXINVESTOR 162.084,63 ; MEGAQUIMICA EMBALAGENS E PRODUTOS QUIMICOS LTDA 2.772,00; MERSEN DO BRASIL LTDA. 2.300,00;; MKS REDUTORES INDUSTRIA E COMERCIO LIMITADA 8.555,00; MODERNA EMPREGOS 
TEMPORARIOS E TERCEIRIZADOS LTDA 1.163,46; MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A. 17.826,90; MULTIACOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS TECNICOS LTDA 1.217.606,38; MURIACO DO BRASIL LTDA 69.116,17; NEW ACO - TUBOS DE ACO E PERFIS LAMINADOS LTDA 93.567,34; 
ORGUEL INDUSTRIA E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS S/A 1.060,00; OXIACO COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA 1.062,50; PARAFUSOS RUDGE RAMOS LTDA 4.399,81; PERFILADOS NARDI INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA 5.663,25; PHASE COMERCIAL ELETRICA 
LTDA 1.451,00; PLASTIREAL INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 1.244,61; PREVIA FIDIC 114.689,99 ; PRIMOTECNICA MECANICA E ELETRICIDADE LTDA 1.155,00; PROA FUNDO 568.086,75; PROAUTO ELECTRIC LTDA 530,02; RAPIDAO ABC TRANSPORTES INTELIGENTES LTDA 
157.954,48; RICARDO DA CUNHA NAVARRO MANUTENCAO E REPARACAO DE MAQUINAS 25.000,00; RINA BRASIL SERVICOS TECNICOS LTDA 1.835,86; ROCHA TOOLS COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICO EM FERRAMENTAS GERAIS LTDA 1.119,63;ROLAMENTOS E RETENTORES RODEMA 
- EIRELI 31.360,00; SALGUEIRO INDUSTRIA E COMERCIO DE ACO EIRELI 1.534,00; SANTANDER 2.390.629,28; SAPORE S.A. 1.093,55; SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA 44.636,04; SELECTOR FUNDO DE INVESTIMENTOS 521.774,52 ; SERGAL GALVANIZACAO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 
1.513,48; SEW-EURODRIVE BRASIL LTDA 2.674,06; SEYCONEL AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA 1.953,25; SIDER COMERCIAL INDUSTRIAL LTDA 18.298,67; SINTO BRASIL PRODUTOS LIMITADA 1.365,00; STAMPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS LTDA 1.760,00; TECNICABOS - TECNOLOGIA 
DE SOLUCOES EM CABOS LTDA 4.442,65; TELECAM INDUSTRIA E COMERCIO DE FIOS E CABOS LTDA 4.752,13; TOTVS S.A. 10.393,59; TRIMAK ENGENHARIA E COM LTDA 3.059,99; USIFINE INDUSTRIA MECNICA DE PRECISAO EIRELI 12.017,15; V.J.COMERCIO DE PARAFUSOS,FERRAMENTAS E 
FIXACAO LTDA. 8.554,40; VAHLE SISTEMAS ELETRICOS LTDA 4.947,97; VALECRED 409.204,29 ; VIVO 1.305,25; WAGO ELETROELETRONICOS LTDA. 1.393,93; WEIDMULLER CONEXEL DO BRASIL CONEXOES ELETRICAS LTDA 17.797,93; YHALUB LUBRIFICANTES E PECAS LTDA 869,00 CLASSE IV 
- 3R ROLAMENTOS COMERCIAL EIRELI R$ 2.133,33; ABCFER COMERCIO DE FERRAMENTAS E FIXADORES ESPECIAIS LTDA R$ 530,40; ACOPORT COMERCIAL DE ACOS EIRELI 2.784,00; ACR MANUTENCOES E SERVICOS INDUSTRIAIS EIRELI/ LANA SERVICES 3.900,00 ; ADM AR 
CONDICIONADO LTDA R$ 8.680,00; AGRO FIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA R$ 3.000,00; AMILTON REBEQUE JUNIOR /REBEQUE 2.660,00; ANODIZACAO PROGRESSO LTDA R$ 38.886,40; ATLANTICA SOLDAS EIRELI R$ 2.450,00; BALITEK INSTRUMENTOS E SERVICOS LTDA R$ 2.915,00; 
BRAGA GASES E SOLDAS LTDA R$ 944,02; CABOS DE ACO WESTES COMERCIO E INDUSTRIA LTDA/ CAW R$ 19.360,00; CASA DOS PARAFUSOS E FERRAMENTAS ABC EIRELI/ABC PARAFUSOS R$ 2.688,20; CENTRAL SBC DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA R$ 2.025,00; 
COLONIAL SERVICOS DE HOSPEDAGEM LTDA 377,00; CONFIRMA ASSESSORIA CONTABIL E EMPRESARIAL EIRELI R$ 50.000,00; DAF ABRASIVOS EIRELI 1.940,05; DESTEEL COMERCIAL E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS SIDERURGICOS EIRELI R$ 131.386,25; DINIZ SENNA HOTEL LTDA 
1.728,50; DKM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA 7.852,50; ENOGUEIRA SILVA FORTS EMPILHADEIRAS EIRELI 499,50; E. L. DOS SANTOS PINTURAS ELETROSTÁTICAS 1.656,00; EDILSON ANTONIO DA SILVA/ EDS CONSTUCOES 5.930,98; ELETRI 
COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA 747,66; ELETRICA TENSAO EIRELI 869,97; EMERSON BENAVIDES CARNEIRO USINAGEM/CHAMPION USINAGEM 2.123,34; ERTAN INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS EIRELI 9.900,00; ESPRINAFER 
COMERCIO DE FERRO E ACESSORIOS LTDA M E 16.543,18; GABRIEL PEREIRA LIMA 50575238801/ELECTRA MOT.ELETRICO 149.035,69; GALVANOPLASTIA UTINGA LTDA 41.095,50; HC COMERCIO E SERVICOS DE FERRAMENTAS LTDA 1.290,00; HENRIQUE DIAS SOARES DE BARROS 
SERVICOS 31.204,32; HILUX SOLUCOES E EMBALAGENS LTDA 3.621,04; HOTEL GRAVATAI CENTER LTDA 1.584,00 IVAL-TEC COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA 1.366,67; IVEM-TEC FERRAMENTARIA LTDA 1.499,96; JOEL ANDRADE DOS SANTOS SOROCABA / GEMEOS GUINDASTES 
1.100,00; JOSE DAS NEVES DOS SANTOS LANCHONETE / ZEZITO 15.000,00; JOSE WELLINGTON DA SILVA 22785705874 3.100,00; JULIANA E JAIR CONTIERI MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA 487,20; KARNEC 1.500,00; KELLY DURAES MANSANARES 2.962,00; KPL TRANSPORTES EIRELI 
36.691,04; LAERCIO DE BRITO FRANCISCO EIRELI /LBF USINAGEM E FERRA 25.532,19; LANDOFER COMERCIAL EIRELI 3.087,06; LARA MILICI COMERCIO E SERVICOS EIRELI/FAST COLORS 3.605,50; LLA GESTAO EMPRESARIAL - EIRELI 50.625,00; LOCACERTO SERVICOS DE LOCACAO DE 
EQUIPAMENTOS LTDA 2.100,00; LOCMEC COMERCIO E MANUTENCAO DE EMPILHADEIRAS LTDA 1.300,00; LUCIANA FANTI 29674305874/TRUCK BRAZIL LOGISTI 25.655,00; LUPPI CORTE A LASER LTDA 9.415,50; MARIO ANDRE CORREIA COMUNICACAO VISUAL 2.210,00; METAL MOLDE 
INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 5.355,00; METALFAG INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 1.064,80; MORITEL TELECOMUNICACOES E ELETRONICA LTDA 4.220,00; MOURA SEG ASSESSORIA EIRELI 9.728,25; MOVTEK INDUSTRIA E COMERCIO DE MANIPULADORES LTDA/VACULIFT COM E IND D 
3.300,00; NITROPRIME TRATAMENTO DE METAIS LTDA 400,00; NORD DRIVESYSTEMS BRASIL LTDA 6.795,08. “P.H.T COMERCIO E SERVICOS DE MAQUINAS PARA CAFE LTDA /SAECO” 350,00; PATI &&amp PRI SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA 1.000,00; PLATAFORMA TINTAS EIRELI 2.774,50; 
PLMX SOLUCOES PARA NEGOCIOS LTDA 3.163,92; POUSADA JARDIM EIRELI/GOYANNA HOTEL 2.681,50; PRIESTER ULTRA FERRAMENTAS LTDA 2.334,20; PROJINOX INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI 7.001,20; QUALICORT COMERCIAL EIRELI 2.939,58; R. F. DA SILVA - INSTALACOES 
ELETRICAS 6.540,00; R. PEDROSA SERVICOS COMBINADOS DE PORTARIA E LIMPEZA LTDA 28.059,26; REALTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA 540,00; REIS &&amp BORGES LTDA /REBORG 7.200,00; REPANOL LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA 2.660,00; RIBER EMPILHADEIRAS COMERCIO E 
SERVICOS SOCIEDADE UNIPESSOAL LIMITADA 3.550,00; ROMA ENGENHARIA EIRELI 5.995,16; ROSTEC INDUSTRIA METALURGICA LTDA 18.786,05; SIZELMAX BENEFICIAMENTO DE PECAS LTDA 2.094,30; SMARTEC - COMERCIO E SERVICOS DE AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA 3.420,78; 
SOLIXX RECICLAGEM EIRELI 161,50; TALITA DO NASCIMENTO NERIS/SANTA LUZ ELETRICA 18.127,21; TEGG SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA 6.992,62; TEMPERBRAS TRATAMENTO SUPERFICIAL POR INDUCAO LTDA 1.210,50; TI DIGITAL SOLUCOES CORPORATIVAS EIRELI 700,00; TINTAS E CIA 
COMERCIO DE TINTAS LTDA 45.772,20; TOK E LEVE PAPELARIA E SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA EIRELI 653,20; TRANSMILENIUM LOGISTICA LTDA 2.699,46; TRANSPORTES GV RIO EIRELI 500,00; TU-FER EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA 10.800,00; U.T. CABOS COMERCIAL EIRELI 
3.060,00; USIARTE MANUTENCAO E COMERCIO DE FERRAMENTAS EIRELI 560,00; V.D.F. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO AO TRABALHO LTDA 1.478,40; VISO TECH REPRESENTACAO E COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA 3.360,00 VONBRUECKEN COMERCIO E SERVICOS 
LTDA 766,20; VOYFER COMERCIAL LTDA 4.575,21; VPA FERRAMENTARIA LTDA 6.020,00; W.V. COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI 2.125,80DUREN SERVICES MONTAGENS E INSTALAÇÕES INDUSTRIAIS LTDA- CREDORES TRABALHISTAS Antonio Francisco da Cruz Gomes, total 8271,57;Antonio 
Raimundo Ferreira Batista 8043,9; Carlos Marcelino da Costa Neto, total 5077,58; CÍCERO SANTINO ALVES, total 7093,1; Diego Lopes Dias do Nascimento, total 2590,68; Edinaldo Alves de Sousa, total 10249,08; Ivan Ferreira de Lima, total 2625,81;Marcos Pereira de Oliveira, total 9887,12; SEBASTIÃO MENDES 
DE SÁ, total 14018,15.CLASSE III QUIROGRAFÁRIOS -COMPANHIA ULTRAGAZ SA 570,70;DAYCOVAL 62.063,34;PERFIPLAN INDUSTRIA DE PRODUTOS METALURGICOS LTDA 168,21;PORTO;SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS 4.306,17;RESUME - REVESTIMENTO SUPERFICIAL DE 
METAIS LTDA 75.966,43;SANTANDER 172.942,33.CLASSE IV-LUCIANA FANTI 29674305874/TRUCK BRAZIL LOGISTI 1.150,00.Ficam os credores advertidos de que, na conformidade do artigo 52, § 1º, da Lei nº 11.101/05, terão o prazo de 15 (quinze) dias para apresentar, ao ADMINISTRADOR JUDICIALARJ 
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL-, CNPJ/MF nº37.083.676/0001-04, representada por Fabio Rodrigues Garcia OAB/SP nº 160.182, com endereço à Rua Antônio Soares Leitão, nº 143, Sala 04, Sorocaba/SP, CEP: 18047-680 e endereço eletrônico arj@arj.adm.br, telefone: (15) 3212-6993,suas habilitações ou suas 
divergências quanto aos créditos relacionados, bem como objeções ao plano de recuperação judicial  a ser apresentado posteriormente. E para que chegue ao conhecimento dos interessados e fins de direito, é expedido o presente edital que será afixado no lugar de costume e publicado na forma da lei. Dado e 
passado nesta cidade de(o) SÃO PAULO, Aos 27 dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e um. 

EDITAL Nº 055/2021
TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2021.

OBJETO: Contratação de empresa especializa-
da para execução da reforma do Centro POP 
da Secretaria Municipal de Assistência Social, 
situado à Rua Roberto Clark nº 236, Bairro Cen-
tro, nesta cidade de Birigui/SP, com fornecimen-
to de materiais, mão de obra e equipamentos, 
conforme memorial descritivo, memória de cál-
culo, planilha orçamentária, cronograma físico-
-fi nanceiro e projetos fornecidos pela Secretaria 
de Obras. Data da Abertura: 20/05/2021, às 
08:30 horas. Melhores informações poderão ser 
obtidas junto a Divisão de Compras, Licitações 
e Gestão de Contratos, na Rua Anhanguera nº 
1.155 Andar Térreo, Jardim Morumbi, Birigui/
SP ou pelo e-mail: licitacoes@birigui.sp.gov.br. 
O Edital poderá ser lido naquela seção e reti-
rado gratuitamente no site www.birigui.sp.gov.
br, Leandro Maffeis Milani, Prefeito Municipal, 
Birigui, 03/05/2021.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE BIRIGUI

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 54/2021
EDITAL Nº 60/2021 - PROCESSO Nº 65/2021
Objeto: Registro de preços, para eventual aqui-
sição de Cimento, conforme descrições cons-
tantes no ANEXO I – Termo de Referência. 
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 – Bol-
sa Brasileira de Mercadoria, na data de 17 de 
maio de 2021, às 09h00. Maiores informações, 
na Gerência de Compras, Licitações e Contra-
tos do SAAE, através do telefone: (19) 3834-
9421. Indaiatuba, 03 de maio de 2021. ENGº 
SANDRO DE A. LOPES CORAL - SUPERIN-
TENDENTE

PREGÃO ELETRÔNICO N

SERVIÇO AUTÔNOMO DE 
ÁGUA E ESGOTOS

Ligue já:  
11. 3729-6600

Publique 
em jornal 
de grande 
circulação.
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Processo Digital nº: 0004339-77.2021.8.26.0224 Classe: Assunto: Cumprimento de sentença - Obrigações Exequente:
Progresso e Desenvolvimento de Guarulhos S/A - Proguaru Executado: Fanny Sosa EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE
20 DIAS. PROCESSO Nº 0004339-77.2021.8.26.0224 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 10ª Vara Cível, do Foro de Guarulhos,
Estado de São Paulo, Dr(a). Lincoln Antônio Andrade de Moura, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a FANNY SOSA, inscrita
no CPF/MF. 089.660.398-98, que a PROGRESSO E DESENVOLVIMENTO DE GUARULHOS S/A - PROGUARU requereu
o CUMPRIMENTO DA SENTENÇA, para receber a quantia de R$6.954,33 (Fevereiro/2021). Estando a executada em
lugar ignorado, expede-se edital, para que em 15 dias, a fluir do prazo supra, pague o débito, atualizado e acrescido das
importâncias de direito e demais cominações legais, sob pena de multa e honorários advocatícios de 10%, sobre o valor
total da dívida (art. 523, § 1º do CPC), iniciando-se o prazo de 15 dias para que, independentemente de penhora ou nova
intimação, apresente impugnação nos próprios autos (art. 525 do CPC). Será o edital, afixado e publicado na forma da
Lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Guarulhos, aos 16 de abril de 2021.

EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0027566-33.2020.8.26.0224. O(A) MM. Juiz(a)
de Direito da 6ª Vara Cível, do Foro de Guarulhos, Estado de São Paulo, Dr(a). Mauro Civolani Forlin, na forma
da Lei, etc. FAZ SABER a(o) ISABEL VITOR DA ROCHA, Brasileira, CPF 273.011.898-50, com endereço à
Travessa Wagner Antonio Petrucci, 01, Vila Medeiros, CEP 02215-120, São Paulo - SP que por este Juízo,
tramita de uma ação de Cumprimento de sentença, movida por PROGRESSO E DESENVOLVIMENTO DE
GUARULHOS- PROGUARU. 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$ 3.193,64, devidamente
atualizada até Agosto/2020, sob pena de multa de 10% sobre o valor do débito e honorários advocatícios de
10% (artigo 523 e parágrafos, do Código de Processo Civil). Fica ciente, ainda, que nos termos do artigo 525
do Código de Processo Civil, transcorrido o período acima indicado sem o pagamento voluntário, inicia-se o
prazo de 15 (quinze) dias úteis para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação,
apresente, nos próprios autos, sua impugnação. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na
forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Guarulhos, aos 23 de fevereiro de 2021.

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 30 DIAS. PROCESSO Nº 0001694-61.2011.8.26.0020 O(A) 
MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro Regional XII - Nossa Senhora do Ó, Estado de São 
Paulo, Dr(a). Luciane Cristina Rodrigues Gadelho, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a Argiona 
Transportes Ltda ME (CNPJ 04.995.354/0001-74), que Banco Bradesco S/A, lhe ajuizou a ação de 
Cobrança, de Procedimento Comum, objetivando a quantia de R$ 44.430,38 (10/2010), referente 
ao Cartão nº 4485430407061840, em 23/10/2009, através do qual foi concedido um limite de 
credito. Encontrando-se a requerida em lugar incerto e não sabido, foi deferida a CITAÇÃO por 
edital, para que em 15 dias, a fluir após o prazo de 30 dias supra, ofereça resposta, sob pena de 
presumirem-se como verdadeiros os fatos alegados. 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 29 de abril de 2021. 

GAZETA DE SÃO PAULO – 03 E 04/05/2021 

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1002582-51.2018.8.26.0704  
O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 3ª Vara Cível, do Foro Regional XV - Butantã, Estado de São 
Paulo, Dr(a). Luciane Cristina Silva Tavares, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) MARIA 
AUXILIADORA PAPI MARTINEZ, Brasileira, RG 67978605, CPF163.779.788-55, que Banco 
Bradesco S/A lhe ajuizou ação Monitória para cobrança da quantia de R$ 87.497,76, oriunda 
de 03 Cédulas de Crédito Bancário – Empréstimo Pessoal, sob n°s atuais: 346/3367944 (nº de 
origem 560395634), de 20/05/2015; 346/3367983 (nº de origem 560404935), de 15/10/2015 e 
346/3368009 (nº de origem 560408523, de 02/12/2015. Estando a ré em lugar ignorado, foi 
determinada a citação por edital, para que em 15 dias úteis, a fluir após os 20 dias supra, 
pague o débito acrescido de 5% a título de honorários advocatícios, hipótese em que ficará 
isenta de custas processuais, ou ofereça embargos, sob pena de não o fazendo constituir-se 
de pleno direito o título executivo judicial, presumindo-se verdadeiros os fatos alegados. Em 
caso de revelia, será nomeado curador especial. São Paulo, 23 de fevereiro de 2021. NADA 
MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 31 de março de 2021.

USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO EXTRAJUDICIAL - FRANCISCO RAYMUNDO, 9º Oficial de 
Registro de Imóveis desta Capital, FAZ SABER, a todos quantos o presente Edital virem ou dele 
conhecimento tiverem que realizou as NOTIFICAÇÕES de JOSÉ TEIXEIRA SECKLER, MARIA 
STAMATO BERGAMO SECKLER e MARGARIDA SHOBEL SECKLER, na qualidade de titulares 
de domínio do imóvel usucapiendo; - ANTÔNIO MANFREDI e VILMA PECCULIA MANFREDI, na 
qualidade de cedentes do imóvel usucapiendo objetivado nas transcrições nº 57.104 e 94.040 do 
9º Registro de Imóveis da Capital, de que se processa nesta Serventia Imobiliária o pedido de re-
conhecimento extrajudicial de USUCAPIÃO do imóvel consistente em, UM PRÉDIO e seu terreno 
situado à Rua Francisco Salles Malta Júnior, nº 257, lote 4 da quadra 7, Vila Taquari, Distrito 
de ITAQUERA, distante 26,00m da Avenida Gregório Mafra e distante 78,00m da Rua Doutor Claro 
Egídio, medindo 6,00m de frente, por 30,00m da frente aos fundos de ambos os lados, confrontando 
pelo lado esquerdo de quem da rua olha para o imóvel, com o lote pertencente a matricula nº 127.517, 
de propriedade de Elias de Jesus Arcanjo e outro, do qual recebeu o número 251; Confrontando pelo 
lado direito por um perímetro de 24,00m, com lote sob posse de Martinho Atanásio dos Santos, em 
área maior da transcrição nº 94.040 do 9º RI; Confrontando ainda pelo lado direito, nos 6,00m finais 
com o lote 9, matriculado sob nº 59.434, de propriedade de José Soares dos Santos e outro, confron-
tando nos fundos com o lote 265-A, pertence a matrícula nº 228.946 de propriedade de Aparecida 
Gonçalves Lousas, e encerrando uma área de 180,00m² de superfície, cujo pedido foi iniciado através 
do requerimento de 12 de dezembro de 2018, prenotado sob nº 603.137, em 28 de dezembro de 
2018, instruído com a Ata Notarial lavrada no dia 06 de setembro de 2018, no Livro 6294, fls.373, pelo 
7º Tabelião de Notas de São Paulo/SP, e demais documentos exigidos pelo Art. 216-A da Lei 6.015/73, 
devidamente autuado nesta Serventia, através do qual EVANDRO FRANCHIN, brasileiro, divorciado, 
RG nº 15.667.960-SSP/SP, CPF/MF nº 034.878.178-45, residente e domiciliado nesta Capital, à Rua 
Francisco Salles Malta Júnior, nº 257, Vila Taquari, CEP: 08230-400, solicita o Reconhecimento da 
Usucapião Extrajudicial, com fundamento no artigo 1.238 do Código Civil vigente, declarando exercer 
posse mansa, pacífica, e com intenção de ser dono, por prazo superior a 15 (quinze) anos, sobre o 
referido imóvel. Considerando a certificação de que os notificandos se encontram em lugar incerto 
e não sabido, cumpre, com fundamento no §13 do artigo 216-A, da Lei nº 6.015/73, combinado 
com o item 136.12, do Capitulo XX, das Normas de Serviço da Corregedoria Geral da Justiça, deste 
Estado, e do artigo 11 do Provimento CNJ 65/2017, NOTIFICÁ-LO a comparecer perante este Serviço 
Registral, de segunda a sexta-feira, no horário das 9:00 às 16:00h, e/ou representante legal, munido 
de procuração com firma reconhecida, a fim de obter os mais amplos esclarecimentos acerca da 
usucapião extrajudicial que se processa nesta Serventia, podendo impugnar fundamentadamente os 
presentes trabalhos, no prazo legal de até 15 (quinze) dias, contado da data da última publicação 
deste edital, restando advertido que, nos termos do artigo 11 do Provimento CNJ 65/2017, o silêncio 
dos notificandos será interpretado como sua concordância com o pedido de reconhecimento 
extrajudicial de usucapião. São Paulo, nesta data. O Oficial, Francisco Raymundo.

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

Assembleia Geral Extraordinária – Edital de convocação
Pelo presente edital, em conformidade com o Estatuto social da Associação, o presidente da APDESPbr, Sr. Toshio Uehara, 
bem como a Diretoria eleita para a gestão 2020/2021 convoca os associados a participarem da segunda Assembleia Geral 
Extraordinária que será realizada no dia 13/05/2021, na sede social na Avenida Brigadeiro Luis Antônio, nº 2050, 13º andar, 
São Paulo-SP. A primeira chamada será às 19h30 e a segunda às 20h00 com a seguinte Ordem do Dia: Transação de bens 
imóveis. São Paulo, 04 de maio de 2021. Toshio Uehara – Presidente APDESPbr.

BRZ Brasia II (C) Investimentos Imobiliários S.A. 
CNPJ/MF nº 35.121.721/0001-34 – NIRE 35.300.546.865 

Ata da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 12/04/2021
Aos 12/04.2021, às 10h, com totalidade. Mesa: Presidente: Nessim Daniel Sarfati. Secretária: Luis Carlos Martins 
Ferreira. Deliberações: (i) O aumento do capital social da Companhia no valor de R$ 3.138.125,30, por meio da 
emissão de 31.381.253 novas ações, todas nominativas e sem valor nominal, com preço de emissão de R$ 0,10 
cada, das quais: (a) 31.302.800 são ações ordinárias; e (b) 78.453 são ações preferenciais Classe A. (ii) Desta 
maneira, o capital social da Companhia passa de R$190.448.688,70 para R$193.586.814,00, dividido em 
1.955.868.140 ações nominativas e sem valor nominal, das quais: (a) 1.950.978.470 são ações ordinárias; e (b) 
4.889.670 são ações preferenciais Classe A. As novas ações ora emitidas são, neste ato, totalmente subscritas, 
pelos acionistas Evenrock II RE Fund LP e Nessim Daniel Sarfati, e serão integralizadas até 13/04/2021, conforme 
os boletins de subscrição anexos à presente Ata (Anexos I e II). (iii) Tendo em vista o aumento do capital social da 
Companhia acima aprovado, o caput do Artigo 5º do Estatuto Social da Companhia passará a vigorar com a seguinte 
redação:”Artigo 5º. O capital social da Companhia é R$193.586.814,00, dividido em 1.955.868.140 ações nominativas 
e sem valor nominal, das quais: (a) 1.950.978.470 são ações ordinárias; e (b) 4.889.670 são ações preferenciais 
Classe A. Nada mais. JUCESP nº 189.161/21-8 em 26/04/2021. Gisela Simiema Ceschin – Secretária Geral.
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Foro do Interior Cível e Comercial Foro Especializado da 1ª RAJ Varas Regionais de Competência Empresarial e de Conflitos Relacionados à Arbitragem da 1ª RAJ 1ª Vara Regional de Competência Empresarial e Conflitos Relacionados à Arbitragem da 1ª RAJ 
DUREN EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS EIRELI E DUREN SERVICES MONTAGENS E INSTALAÇÕES INDUSTRIAISLTDA  
Processo nº1000322-67.2021.8.26.0260 1º VARA REGIONAL DE COMPETÊNCIA EMPRESARIAL E DE CONFLITOS RELACIONADOS À ARBITRAGEM DA 1ª RAJ DA CAPITAL DO ESTADO DE SÃO PAULOSP.  
EDITAL ART. 52, § 1º DA LEI Nº 11.101/2005EDITAL - ART. 52, § 1º DA LEI Nº 11.101/2005 JUÍZO DE DIREITO DA1ªVARA REGIONAL DE COMPETÊNCIA EMPRESARIAL E DE CONFLITOS RELACIONADOS À ARBITRAGEM DA 1ª RAJ DA CAPITAL DO ESTADO DE SÃO PAULO-SP- PROCESSO Nº 
1000322-67.2021.8.26.0260 - RECUPERAÇÃO JUDICIAL - EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE CREDORES E TERCEIROS INTERESSADOS, EXPEDIDO NOS AUTOS DO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL REQUERIDA PORDUREN EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS EIRELI E DUREN SERVICES 
MONTAGENS E INSTALAÇÕES INDUSTRIAIS LTDA, PARA QUE OS CREDORES APRESENTEM HABILITAÇÕES DE CRÉDITOS OU DIVERGÊNCIAS QUANTO AOS CRÉDITOS RELACIONADOS, NO PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS, NOS TERMOS DO ARTIGO 52, § 1º DA LEI Nº 11.101/2005.O Dr. Marcello 
do Amaral Perino, MM. Juiz de Direito da 1ª VARA REGIONAL DE COMPETÊNCIA EMPRESARIAL E DE CONFLITOS RELACIONADOS À ARBITRAGEM DA 1ª RAJ DA CAPITAL DO ESTADO DE SÃO PAULO, FAZ SABER aos que o presente virem ou dele conhecimento tiverem, que por r. decisão de fls. 840-
845, dos autos, datada de15 de abril de 2021, foi DEFERIDO o processamento da RECUPERAÇÃO JUDICIAL da empresa DUREN EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS EIRELI,pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº03.119.154/0001-95, com sede na Rua das Camélias, nº357, Mauá/SP CEP: 
09372-080, e DUREN SERVICES MONTAGENS E INSTALAÇÕES INDUSTRIAIS LTDA., inscrita no CNPJ sob o nº23.142.344/0001-30, sediada na Rua das Camélias, n° 357, lote C, Mauá/SP, CEP09372-080, cujo resumo do pedido inicial segue. INICIAL: As requerentes ajuizaram em 23/03/2021 a ação de 
recuperação judicial, alegando em síntese que: As requerentes Duren Equipamentos e Duren Services atuam há quase 30 anos no desenvolvimento de soluções e fabricação de equipamentos para movimentação de materiais, com grande ênfase no setor automobilístico e indústria em geral, com soluções 
completas caldeiraria, dispositivos especiais, infraestrutura, sendo uma das empresas líderes no mercado nacional. A requerente Duren Equipamentos atua primordialmente com sistemas modulares DR, talhas elétricas de corrente, pontes rolantes, braços giratórios, projetos turnkey, defensas metálicas e grampos 
pneumáticos. A requerente Duren Services atual primordialmente com a montagem de equipamentos, manutenções preventivas e corretivas, assistência técnica e com peças de reposição. Os produtos e serviços das requerentes são fornecidos ao segmento premium de mercado, o qual requer pré -requisitos de 
qualidade, confiabilidade e performance. Em razão da grave crise econômica que atingiu o Brasil, somada a alta carga tributár ia e, ainda, a específica crise do setor automotivo no qual atuam as requerentes, o grupo empresarial retro destacado passou a en frentar sérias dificuldades financeiras, tornando, 
praticamente, inviável o cumprimento neste momento das obrigações contraídas perante funcionários, bancos, fisco e fornecedores pós pandemia do COVID-19. Diante desse grave quadro econômico e financeiro, as requerentes empregaram todos os esforços possíveis para dar continuidade ao grupo empresarial 
e, assim, sanar as dívidas até então contraídas. DECISÃO de fls.840-845:Trata-se de pedido de recuperação judicial formulado por DUREN EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS - EIRELI., inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 03.119.154/0001- 95, com sede na Rua das Camélias, nº357, Mauá, São Paulo, CEP 09372-080 e 
DUREN SERVICES MONTAGENS E INSTALAÇÕES INDUSTRIAIS LTDA., inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 23.142.344/0001-30, com sede na Rua das Camélias, nº 357, lote C, Mauá - SP, CEP 09372-080, alegando, em síntese, que é empresa atuante no desenvolvimento de soluções e fabricação de equipamentos 
para movimentação de materiais, com grande ênfase no setor automobilístico e indústria em geral, com soluções completas em ca ldeiraria, dispositivos especiais, infraestrutura, cujos produtos e serviços são fornecidos ao segmento “premium” de mercado por atender aos requisitos de qualidade, confiabilidade e 
performance exigidos. Sediadas em Mauá, narram as requerentes que suas fábricas contam com estrutura de produção flexível, representantes exclusivos de vendas e serviços na maior parte do Brasil, além do fornecimento para toda América, notadamente para o México, EUÁ, Colômbia, Equador  e Argentina, e 
que embora possuam amplo domínio na utilização de diferentes tecnologias, bem como uma equipe de projetos e engenharia com la rga experiência, além de equipamentos de última geração, em razão da grave crise econômica que atingiu o Brasil, somada à alta da ca rga tributária e específica crise que afetou o 
setor automotivo, inclusive com a saída da empresa Ford de São Bernardo do Campo, impactando drasticamente o polo automotivo do Grande ABC, passaram a enfrentar sérias dificuldades financeiras, inviabilizando o cumprimento, no momento atual, das obrigações contraídas perante funcionários, bancos, fisco 
e fornecedores pós pandemia Covid-19. Não obstante as dificuldades momentâneas experimentadas, afirmam as requerentes que são econômica e financeiramente viáveis , pugnando pelo deferimento da recuperação judicial de modo a viabilizar seu soerguimento, invocando a presença dos requisitos legais para 
sua concessão. (fls. 1/37). Pela decisão de fls. 619/620 foi determinada a realização da perícia prévia, destinada à verificação da regularidade da documentação que acompanhou a inicial, bem como da situação econômica das requerentes (com visita in  loco à sede e eventuais filiais), bem como da acentuada 
redução dos ativos não circulante experimentada de 2019para 2020 e, ainda, sobre a possibilidade de se reconhecer a existência de grupo econômico alegado na inicial, visando o recebimento e processamento do pedido de recuperação judicial, observados os ditames legais. Veio aos autos o parecer técnico 
elaborado pelo Perito Judicial nomeado (fls. 757/816). DECIDO. 2. Entregue o laudo pericial (fls. 757/816), nos termos do artigo 2º da Recomendação nº 57/2019 do Conselho Nacional de Justiça, arbitro a remuneração dos Expert, em R$20.000,00, devendo as recuperandas providenciar o depósito judicial no prazo 
de 05 (cinco) dias, verificada a razoabilidade entre o trabalho prestado e a sua contraprestação. 3. De início, sabido que o processo de recuperação judicial é ferramenta legal do sistema de insolvência empresarial brasileiro que se destina a proporcionar ao empresário ou sociedade empresária em crise a 
oportunidade de renegociação de suas dívidas com seus credores, de modo a preservar a atividade empresarial e todos os benefícios econômicos e sociais que decorrem dessa atividade,  tais como os empregos, a renda dos trabalhadores, a circulação de bens, produtos, serviços, o recolhimento de tributos e a 
geração de riquezas em geral. Com efeito, a capacidade da empresa em crise gerar empregos e renda, circular produtos, serviços, riquezas e recolher tributos é pressuposto lógico do processo de recuperação judicial e, neste contexto, não se pode olvidar que o  instituto da perícia prévia traduz o mecanismo apto 
a identificar, com segurança, se a empresa requerente da recuperação judicial se enquadra na hipótese para a qual essa ferramenta legal foi desenvolvida, sob pena de ser despendido esforço judicial e legal em vão, a fim de se preservar atividades estéreis e não geradoras de quaisquer benefícios que 
justificassem o esforço imposto aos credores e à sociedade em geral. Em resumo, a perícia prévia alcança seu escopo a partir da averiguação de regularidade da documentação técnica que acompanha a petição inicial, bem como das reais condições de funcionamento das empresas requerentes, de molde a 
conferir ao Juízo condições mais adequadas para decidir sobre o deferimento ou não do início do processo de recuperação judi cial. Em sendo assim, não se pode olvidar que o trabalho pericial apresentado concluiu que as requerentes preenchem os requis itos legais para requerimento da recuperação judicial, 
senão vejamos: “CONSIDERAÇÕES FINAIS Ao avaliarmos os resultados obtidos nas verificações realizadas, analisamos o atendimento aos quesitos subjetivos constantes no art. 48, a análise material dos documentos previstos no art. 51 da Lei 11.101/2005 com as alterações trazidas pela Lei 14.112/2020 e a 
constatação in loco das instalações das Requerentes do pedido de Recuperação Judicial. Baseando-se nas constatações obtidas ao longo deste trabalho, o laudo pericial concluiu que as empresas Requerentes encontram-se em plena atividade de produção, possuem programação de produção de pedidos 
agendados assim como estão desenvolvendo projetos à seus clientes. Verificamos que há movimentações patrimoniais e gestão conjunta, o que configura Grupo Econômico, entre as empresas Duren Equipamentos e Duren Service. A Requerentes preencheram os requisitos formais dos artigos 48 e 51 da Lei 
11.101/2005 com as alterações pela Lei 14.112/2020, com as considerações apontadas, bem como apresentaram os elementos mínimos aptos à comprovação da existência de atividade econômica, sendo apresentadas nesta oportunidade ao MM. Juízo as informações necessárias para apreciação da real situação 
das devedoras, bem como aos credores em caso de continuidade do procedimento, no momento da análise do plano de recuperação e  demais atos que lhe são incumbidos, ressalvando, melhor entendimento de Vossa Excelência sobre eventuais análises que se façam necessários. (fls. 815). Destarte, o pedido 
está em termos para ter o seu processamento deferido, já que presentes os requisitos legais (artigos 47, 48 e 51 da Lei 11.101/2005), verificando-se a possibilidade de superação da crise econômico-financeira da devedora, anotando-se que nos autos não há nenhum elemento de convicção capaz de infirmar a 
conclusão amealhada na perícia prévia. Assim, defiro o processamento da recuperação judicial e, em consequência nomeio como administradora judicial ARJ ADMINISTRAÇÃO E CONSULTORIA EMPRESARIAL, CNPJ/MF nº37.083.676/0001-04, representada por Fabio Rodrigues Garcia OAB/SP nº 160.182, com 
endereço à Rua Antônio Soares Leitão, nº 143, Sala 04, Sorocaba/SP, CEP: 18047-680 e endereço eletrônico arj@arj.adm.br, telefone: (15) 3212-6993 que, em 48 horas, juntarão nestes autos digitais o termo de compromisso devidamente subscrito. Com efeito, o parecer técnico de fls. 757/816, supre o disposto na 
diligência determinada no art. 22, II, „a‟, primeira parte, e „c‟, da Lei n. 11.101/05. Devem a administradora judicial, em 10 (dez ) dias, cumprir o disposto no art. 22, I, a, da Lei. Em igual prazo, apresentará sua proposta de honorários, com a indicação de seus auxiliares. Sem prejuízo, fixo como honorários provisórios 
para início dos trabalhos a remuneração mensal de R$15.000,00, os quais serão incorporados ao cálculo da remuneração final. D e acordo com o ensinamento de Nelson Abrão, que esclarece a importância da nomeação do administrador judicial, pela nova Lei de Recuperação de Empresas: (...) o administrador 
judicial, nas legislações mais avançadas, não tutela simplesmente os interesses dos credores, mas sim a salvaguarda dos interesses que chama de difusos, consistentes na preservação da empresa, com o escopo de manutenção dos empregos, na defesa dos direitos dos acionistas mino ritários ( não 
controladores) e dos fornecedores do chamado capital de crédito proveniente da coletividade por meio dos bancos, donde pode (...) falar-se, não sem propriedade, que hodiernamente é o dinheiro da coletividade, portanto poupança difusa, que sustenta tecnicamente a atividade empresarial. Nesse sentido, o 
administrador judicial possui enorme relevância para os interesses coletivos e difusos, uma vez que sua atuação esta revestida de aspectos fundamentais quanto ao procedimento adjetivo, porque, muito mais que interesses privados, sobressai o legitimo interesse público (ABRÃO, 2005, p. 378). Por isso, especial 
atenção deverá ser dedicada à fiscalização das atividades das devedoras, o que também se estende ao período anterior à data do pedido, a fim  de se apurar eventual conduta dos sócios e administradores que possam, culposa ou dolosamente, ter contribuído para a crise. Deverá ser apurada as movimentações 
financeiras e os negócios entre partes relacionadas, de modo a proporcionar aos credores amplas e precisas informações sobre a recuperanda. Todos os relatórios mensais das atividades da recuperanda deverão ser apresentados nestes autos, para acesso mais fácil pelos credores ou, se o caso, ser solicitado a 
instauração de incidente próprio, em razão de volume excessivo dos documentos, de modo a não prejudicar o andamento do proces so recuperacional. 4. Dispenso a recuperanda de apresentação de certidões negativas para que a exerça suas atividades, ressalvadas as exceções legais. Porém, devo registrar o  
posicionamento adotado em relação à exigência prevista no art. 57 da LRF, quanto à prova de regularidade fiscal para a conces são da recuperação judicial. A falta de apresentação de certidão negativa de débito tributário não era considerada óbice para a concessão da recuperação, enquanto não editada a lei 
específica a disciplinar o parcelamento da dívida fiscal e previdenciária, prevista no art. 68 da LRF (REsp. 1.187.404/MT, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Corte Especial). A legislação editada que previu o parcelamento dos tributos federais para empresas em recuperação impediu o acesso a tal benefício pelos 
devedores que não renunciaram às suas pretensões judiciais (art. 10, par. 2º., da Lei 10.522, com a redação conferida pela Lei. 13.043/2014), além de ter  estabelecido condições mais gravosas do que as previstas em outras normas, como o prazo de 84 meses, e não de 180 ou 240 mese s em outros regimes de 
parcelamento. Ademais, nos termos do art. 6º., par. 7º., da LRF, a concessão da recuperação judicial não suspende a execução fiscal, autorizando o credor tributário a pleitear a satisfação do seu crédito pelas vias próprias. Ocorre que o STJ tem decidido que medidas de constrição patrimonial na execução fiscal, 
que impeçam o cumprimento do plano, devem ser afastadas pelo Poder Judiciário, em homenagem à preservação da empresa. O efeito prático disso é que os créditos tributários não são satisfeitos pela via do parcelamento especial nem pela via da execução fiscal, enquanto os créditos privados contemplados no 
plano são pagos. Como acertadamente constou da r. decisão da Min. Do STJ, Assueste Magalhães, no AgInt no REsp 1691409, “se o  juízo da recuperação dispensa a regularidade fiscal da recuperanda, e na execução fiscal retira-se a efetividade do processo ao impedir atos de alienação, o que se verifica é a 
instituição de uma moratória sem amparo legal. O que sobra para a Fazenda Pública? Assistir silente aos acontecimentos? A Fazenda Pública, em última instância, é a própria sociedade brasileira. Por isso, quando se aniquila a possibilidade de recuperação do tributo, é a população brasileira que está pagando 
esse ônus, revertido nos tão reclamados problemas de falta de Investimento. Devem ser compatibilizados os interesses de todos os envolvidos na situação de crise: o devedor deve ter seu direito à recuperação assegurado, mas os credores também precisam ser satisfeitos, incluindo o Fisco. Não será mais 
possível dispensar-se o devedor de adotar alguma medida de saneamento fiscal, de modo que no momento oportuno deverá ser apresentada CND ou a adesão a parcelamento previsto em lei, seja a especial, seja outra modalidade mais benéfica. 5. Determino às recuperandas, ainda, que apresentem contas até o 
dia 30 de cada mês, sob pena de destituição do seus controladores e administradores. Todas as contas mensais deverão ser protocoladas diretamente nos autos principais. Sem prejuízo, às recuperandas caberão entregar mensalmente aos administradores judiciais os documentos por eles solicitados e, ainda, 
extratos de movimentação de todas as suas contas bancárias e documentos de recolhimento de impostos e encargos sociais, bem c omo demais verbas trabalhistas a fim de que possam ser fiscalizadas as atividades de forma adequada e verificada eventual ocorrência de hipótese prevista no art. 64 da LRF. 6. 
Suspendo as ações e execuções contra a recuperanda, e também o curso dos respectivos prazos prescricionais, permanecendo os autos nos juízos onde se processam, ressalvadas as disposições dos §§ 1º, 2º e 7º do artigo 6º e §§ 3º e 4º do ar tigo 49 e inciso III do artigo 52 da mesma Lei. Caberá à recuperanda 
a comunicação da suspensão aos juízos competentes. Anoto, outrossim, que a discussão quanto a essencialidade ou não dos bens que compõe o acervo patrimonial da devedora, deverá ser analis ada individualmente no curso do processo. 7. Comuniquem as recuperandas a presente decisão às Fazendas 
Públicas da União, dos Estados e Municípios, e às Juntas Comerciais, onde tem estabelecimentos, apresentando, para esse fim, cópia desta decisão, assinada digitalmente, comprovando nos autos o protocolo em 20 dias. 8. Expeça-se edital, na forma do § 1º do artigo 52 da Lei 11.101/2005, com o prazo de 15 
dias para habilitações ou divergências, que deverão ser apresentadas a administradora judicial, no seu endereço acima mencionado que deverá constar do edital. Para conhecimento de todos os interessados, deverá constar, também, do edital , o passivo fiscal, com advertência dos prazos dos artigos 7º, § 1º, da 
Lei n. 11.101/05, bem como conter a relação de credores apresentada na petição inicial, na forma do art. 41, de referido diploma legal. Observo, em especial, quanto aos créditos trabalhistas, que para eventual divergência ou habilitação, é necessário que exista sentença trabalhista líquida e exigível (com trânsito 
em julgado) (art. 6º, § 2º), competindo ao MM. Juiz do Trabalho eventual fixação do valor a ser reservado. Concedo prazo de 48 horas para as recuperandas apresentar a minuta do edital, em formato Word (.docx), para o endereço eletrônico (1raj1vemp@tjsp .jus.br), dispensando-se o comparecimento pessoal em 
cartório. Caberá à serventia calcular o valor a ser recolhido para publicação do edital, intimando por telefone o advogado da recuperanda, para recolhimento em 24 horas. Nas correspondências enviadas aos  credores, deverá a administradora judicial solicitar a indicação de conta bancária, destinada ao 
recebimento de valores que forem assumidos como devidos nos termos do plano de recuperação, caso aprovado, evitando-se, assim, a realização de pagamentos por meio de depósito em conta judicial. 9. A experiência tem demonstrado que a permanência da devedora em estado de recuperação por dois anos 
gera vários entraves, quer sob o aspecto financeiro, quer sob o aspecto negocial. Além de gastos com assessores financeiros, advogados e pessoas que devem estar à disposição do administrador judicial para prestar informações sobre as atividades, o devedor tem restrição de acesso ao crédito, pois as 
instituições financeiras são obrigadas a adotar provisões mais conservadoras nas operações com os devedores em recuperação e os demais agentes econômicos sentem-se inseguros em contratar com quem está no regime de recuperação judicial. Ao empresário que aprovou o plano de recuperação é mais 
vantajoso estar livre de tais entraves, podendo dedicar se à retomada de sua atividade e ao cumprimento do plano. Por outro lado, não haverá prejuízo aos credores, que, mesmo depois da sentença de encerramento da recuperação, a qualquer tempo poderão requerer a falência ou a execução do título , em caso 
de descumprimento das obrigações. À fase inicial do processo de recuperação, que consiste na negociação e deliberação sob re o plano, é que deve ser dada máxima importância. É preciso deixar às partes que promovam a negociação das obrigações e a s ua fiscalização de acordo com os seus interesses. 
Considerando não ser ordem pública a norma da LRF que estabelece o prazo máximo de 2 anos do processo de recuperação judicial e que o art. 190 do CPC de 2015 permite mudanças no procedimento para ajustá -los às especificidades da causa, deverá a assembleia de credores deliberar a respeito do 
encerramento do processo na forma que for mais conveniente às partes (com a concessão da recuperação, por exemplo), o que permitirá a eliminação dos entraves à recuperand a na continuidade da atividade empresarial, sem prejuízo aos credores. A propósito, desde logo autorizo os administradores judiciais a 
convocarem assembleia geral destinada à deliberação sobre o tema. 10. A administradora judicial, com base nas informações e documentos colhidos na forma do caput e do § 1º, do art. 7º, da Lei n. 11.101/05, fará publicar edital, contendo a relação de credores, no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias, contado do 
fim do prazo do § 1º de referido dispositivo legal, devendo indicar o local, o horário e o prazo comum em que as pessoas indicadas no art. 8º, da Lei, terão acesso aos documentos que fundamentaram a e laboração dessa relação (art. 7º, § 2º, da Lei). Publicada a relação de credores apresentada pelo administrador 
judicial (art. 7º, § 2º, da Lei 11.101/2005), eventuais impugnações deverão ser protocoladas como incidente à recuperação jud icial (art. 8º, da Lei). 11. O plano de recuperação judicial deverá ser apresentado no prazo de 60 (sessenta) dias, na forma do art. 53, sob pen a de convolação da recuperação judicial em 
falência. Apresentado o plano, expeça-se o edital, contendo o aviso do art. 53, parágrafo único, da Lei n. 11.101/05, com prazo de 30 (trinta) dias para as objeções. 12. Considerando recente decisão do STJ no Resp. 1.699.528 e, em observância ao enunciado XIV, da C. Grupo de Câmaras de Direito Empresarial, 
do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (“Todos os prazos previstos na Lei nº 11.101/2005 e no plano de recuperação judicial devem ser contados em dias c orridos, contando-se em dias úteis apenas os previstos no próprio CPC, caso, em particular, dos recursos”). 13. Por fim, intime -se o Ministério 
Público. Int. e Dil. São Paulo 15 de abril de 2021..RELAÇÃO NOMINATIVA DOS CREDORES, CLASSIFICAÇÕES E VALORES DOS CRÉDITOSDURENEQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS EIRELI- CLASSIFICAÇÃO CREDORES TRABALHISTAS -Ademilton Ribeiro. Total R$ 62811,21; Ailton Gonçalves dos Santos, 
total 22395,06; Alexsandro da Silva Leite, total 2960,65; ANDRÉ JOÃO CLAZZER, total 4977,67; CARLOS HENRIQUE S. DOMINGUES, total 18245,08; EDMILSON PEREIRA FERNANDES, total 61918,21; ERICON ESTEVÃO DOS SANTOS, total 30547,26; FRANCISCO DÃO DIEGO SOUTO, total 38664,76; 
GERALDO DA CUNHA LOPES, total 53752,91; JOSE LINO PEREIRA, total 14317,25; MAYARA SANTOS DE OLIVEIRA, total 11575,7; RENATO CARON, total 40583,55; Rodrigo Cruz da Silva Rato, total 33000,00; Tarcísio de Brito Rodrigues, total 6958,77; Valter da Silva Coelho, total 45696,24; WERLLES 
MARQUES SANTANA, total 21052,8;CREDORES QUIROGRAFÁRIO A.N.T. - FERRAMENTAS COMERCIAL E IMPORTADORA EIRELI, total1.195,19; ACD CHAPAS INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEF DE CHAPAS LTDA, total 362, 30; ACE SCHMERSAL ELETROELETRONICA INDUSTRIAL LTDA, total 
11.400,75; ACO SINTER COMERCIO DE FERROS E METAIS LTDA, total 113.962,29; ACR SISTEMAS INDUSTRIAIS LTDA, total 3686,69; ADRIFER ALAC ACOS E METAIS LTDA, total 60.052,23;AEA MARGINAL TIETE DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS, total 18.205.30; AMA TUBOS LTDA, total 
8.943,90; ARGONSOLDAS COMERCIAL LTDA, total 2033,34; ARICABOS - INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA. Total 1890,00; BANCO BRADESCO S/A, total 1038269,48; BANCO DO BRASIL S/A, total 1227954,44; BANDEIRANTES PRODUTOS PARA A INDUSTRIA LTDA, total 
113,08; BEKA INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA, total 3.051,30; BMP MONEY PLUS(ONE7), total 861613,01; BRAGANFER INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA, total 2050,44; CASSIO &&amp CASSIO DO BRASIL COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA, total 19.981,15; 
CENTURY COMERCIO DE TUBOS LTDA, total 23.569,88; CLASA - CASA LIONS DE ADOLESCENTES DE SANTO ANDRE, total 3.209,60; COLUMBIA COMERCIO DE DESCARTAVEIS EIRELI, total 1.121,62; COMERCIAL GOLDONI PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA, total 15.053,10; COMERCIO DE PNEUS 
VALETAO LTDA, total 1.240,00; COPAFER COMERCIAL LTDA, total 7.065,55; COSNTRTUTORA JUREMA, total 758619,54; CW BEARING DO BRASIL LTDA, total 7.499,52; DAYCOVAL, total 538480,88; DIADEMA TRIACO INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA, total 9.697,84; DOBESA FERRO E 
ACO LTDA, total 69.142,55; DOIS IRMAOS, total 500,00; DOUTORES DA WEB TECNOLOGIA DIGITAL LTDA., total6.920,00; ELEFIO CONDUTORES ELETRICOS EIRELI, total 7.043,79; ELESYS SISTEMAS ELETRICOS EIRELI, total 1356,5; ELETRICA COMERCIAL ANDRA LTDA, total 3.688,99; ELETRO 
FORTE COMERCIAL ELETRICA LTDA., total 1302,08; ENGESOLDA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, total 7.410,00; EUROCABOS MATERIAIS ELETRICOS LTDA, total12.093,70; EXPRESSO M-2000 LTDA, total 10.080,00; FAVIFER COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELI, total 4.902,51; FENAC ABRASIVOS 
INDUSTRIA E COMERCIO LTDA,, total 4.750,00;FERNANDES E NADALUCCI ADVOGADOS ASSOCIADOS 75.269,20; FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO E IMPORTACAO DE FERRAMENTAS E MAQUINAS LTDA 3.535,69;; FIXADORES METALICOS TECNOFIX LTDA 762,03; FIXOPAR COMERCIO DE 
PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA 7.310,00;FUNDO ACREDITAR(SOAR) 643.048,22 ; G.D.V. COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA 4.290,42; G.H. - PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA 1.304,80; GR PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA 5.546,55; HARTING LTDA 1.597,99; ICAR SOLUCOES EM 
ICAMENTOS EIRELI 11.820,00; INDPAR FIXADORES - EIRELI 34.833,50; INDUSTRIA E COMERCIO DE GAXETAS E ANEIS 230 LTDA / GA230 4.180,00; INNOVATE TECHNOLOGIES DO BRASIL MAQUINAS E FERRAMENTAS EIRELI 484,00; INOXPLASMA COMERCIO DE METAIS LTDA 2.608,00; ISOTRON 
EIRELI 1.434,07. ITAU - UNIBANCO S/A 157.424,23; JBL DE OLIVEIRA POLIURETANO MONTAGEM E INSTALACAO 4.285,00; JCL INDUSTRIA E COMERCIO DE CABOS DE ACO LTDA 6.346,27; KITO DO BRASIL COMERCIO DE TALHAS E GUINDASTES LTDA 737.442,80; KRAUS &&amp NAIMER 
INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 1.221,76; KSOLDA COMERCIO E IMPORTACAO DE METAIS LTDA 1.800,00; LEALFER INDUSTRIA E COMERCIO DE ACO LTDA 171.154,73; LOBREGAT SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 3.451,07; LOSINOX LTDA 5.617,50; MANZO COMERCIO DE 
FERRAMENTAS E ACESSORIOS INDUSTRIAS LTDA 6.475,28; MAXINVESTOR 162.084,63 ; MEGAQUIMICA EMBALAGENS E PRODUTOS QUIMICOS LTDA 2.772,00; MERSEN DO BRASIL LTDA. 2.300,00;; MKS REDUTORES INDUSTRIA E COMERCIO LIMITADA 8.555,00; MODERNA EMPREGOS 
TEMPORARIOS E TERCEIRIZADOS LTDA 1.163,46; MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A. 17.826,90; MULTIACOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS TECNICOS LTDA 1.217.606,38; MURIACO DO BRASIL LTDA 69.116,17; NEW ACO - TUBOS DE ACO E PERFIS LAMINADOS LTDA 93.567,34; 
ORGUEL INDUSTRIA E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS S/A 1.060,00; OXIACO COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA 1.062,50; PARAFUSOS RUDGE RAMOS LTDA 4.399,81; PERFILADOS NARDI INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA 5.663,25; PHASE COMERCIAL ELETRICA 
LTDA 1.451,00; PLASTIREAL INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 1.244,61; PREVIA FIDIC 114.689,99 ; PRIMOTECNICA MECANICA E ELETRICIDADE LTDA 1.155,00; PROA FUNDO 568.086,75; PROAUTO ELECTRIC LTDA 530,02; RAPIDAO ABC TRANSPORTES INTELIGENTES LTDA 
157.954,48; RICARDO DA CUNHA NAVARRO MANUTENCAO E REPARACAO DE MAQUINAS 25.000,00; RINA BRASIL SERVICOS TECNICOS LTDA 1.835,86; ROCHA TOOLS COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICO EM FERRAMENTAS GERAIS LTDA 1.119,63;ROLAMENTOS E RETENTORES RODEMA 
- EIRELI 31.360,00; SALGUEIRO INDUSTRIA E COMERCIO DE ACO EIRELI 1.534,00; SANTANDER 2.390.629,28; SAPORE S.A. 1.093,55; SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA 44.636,04; SELECTOR FUNDO DE INVESTIMENTOS 521.774,52 ; SERGAL GALVANIZACAO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 
1.513,48; SEW-EURODRIVE BRASIL LTDA 2.674,06; SEYCONEL AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA 1.953,25; SIDER COMERCIAL INDUSTRIAL LTDA 18.298,67; SINTO BRASIL PRODUTOS LIMITADA 1.365,00; STAMPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS LTDA 1.760,00; TECNICABOS - TECNOLOGIA 
DE SOLUCOES EM CABOS LTDA 4.442,65; TELECAM INDUSTRIA E COMERCIO DE FIOS E CABOS LTDA 4.752,13; TOTVS S.A. 10.393,59; TRIMAK ENGENHARIA E COM LTDA 3.059,99; USIFINE INDUSTRIA MECNICA DE PRECISAO EIRELI 12.017,15; V.J.COMERCIO DE PARAFUSOS,FERRAMENTAS E 
FIXACAO LTDA. 8.554,40; VAHLE SISTEMAS ELETRICOS LTDA 4.947,97; VALECRED 409.204,29 ; VIVO 1.305,25; WAGO ELETROELETRONICOS LTDA. 1.393,93; WEIDMULLER CONEXEL DO BRASIL CONEXOES ELETRICAS LTDA 17.797,93; YHALUB LUBRIFICANTES E PECAS LTDA 869,00 CLASSE IV 
- 3R ROLAMENTOS COMERCIAL EIRELI R$ 2.133,33; ABCFER COMERCIO DE FERRAMENTAS E FIXADORES ESPECIAIS LTDA R$ 530,40; ACOPORT COMERCIAL DE ACOS EIRELI 2.784,00; ACR MANUTENCOES E SERVICOS INDUSTRIAIS EIRELI/ LANA SERVICES 3.900,00 ; ADM AR 
CONDICIONADO LTDA R$ 8.680,00; AGRO FIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA R$ 3.000,00; AMILTON REBEQUE JUNIOR /REBEQUE 2.660,00; ANODIZACAO PROGRESSO LTDA R$ 38.886,40; ATLANTICA SOLDAS EIRELI R$ 2.450,00; BALITEK INSTRUMENTOS E SERVICOS LTDA R$ 2.915,00; 
BRAGA GASES E SOLDAS LTDA R$ 944,02; CABOS DE ACO WESTES COMERCIO E INDUSTRIA LTDA/ CAW R$ 19.360,00; CASA DOS PARAFUSOS E FERRAMENTAS ABC EIRELI/ABC PARAFUSOS R$ 2.688,20; CENTRAL SBC DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA R$ 2.025,00; 
COLONIAL SERVICOS DE HOSPEDAGEM LTDA 377,00; CONFIRMA ASSESSORIA CONTABIL E EMPRESARIAL EIRELI R$ 50.000,00; DAF ABRASIVOS EIRELI 1.940,05; DESTEEL COMERCIAL E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS SIDERURGICOS EIRELI R$ 131.386,25; DINIZ SENNA HOTEL LTDA 
1.728,50; DKM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA 7.852,50; ENOGUEIRA SILVA FORTS EMPILHADEIRAS EIRELI 499,50; E. L. DOS SANTOS PINTURAS ELETROSTÁTICAS 1.656,00; EDILSON ANTONIO DA SILVA/ EDS CONSTUCOES 5.930,98; ELETRI 
COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA 747,66; ELETRICA TENSAO EIRELI 869,97; EMERSON BENAVIDES CARNEIRO USINAGEM/CHAMPION USINAGEM 2.123,34; ERTAN INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS EIRELI 9.900,00; ESPRINAFER 
COMERCIO DE FERRO E ACESSORIOS LTDA M E 16.543,18; GABRIEL PEREIRA LIMA 50575238801/ELECTRA MOT.ELETRICO 149.035,69; GALVANOPLASTIA UTINGA LTDA 41.095,50; HC COMERCIO E SERVICOS DE FERRAMENTAS LTDA 1.290,00; HENRIQUE DIAS SOARES DE BARROS 
SERVICOS 31.204,32; HILUX SOLUCOES E EMBALAGENS LTDA 3.621,04; HOTEL GRAVATAI CENTER LTDA 1.584,00 IVAL-TEC COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA 1.366,67; IVEM-TEC FERRAMENTARIA LTDA 1.499,96; JOEL ANDRADE DOS SANTOS SOROCABA / GEMEOS GUINDASTES 
1.100,00; JOSE DAS NEVES DOS SANTOS LANCHONETE / ZEZITO 15.000,00; JOSE WELLINGTON DA SILVA 22785705874 3.100,00; JULIANA E JAIR CONTIERI MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA 487,20; KARNEC 1.500,00; KELLY DURAES MANSANARES 2.962,00; KPL TRANSPORTES EIRELI 
36.691,04; LAERCIO DE BRITO FRANCISCO EIRELI /LBF USINAGEM E FERRA 25.532,19; LANDOFER COMERCIAL EIRELI 3.087,06; LARA MILICI COMERCIO E SERVICOS EIRELI/FAST COLORS 3.605,50; LLA GESTAO EMPRESARIAL - EIRELI 50.625,00; LOCACERTO SERVICOS DE LOCACAO DE 
EQUIPAMENTOS LTDA 2.100,00; LOCMEC COMERCIO E MANUTENCAO DE EMPILHADEIRAS LTDA 1.300,00; LUCIANA FANTI 29674305874/TRUCK BRAZIL LOGISTI 25.655,00; LUPPI CORTE A LASER LTDA 9.415,50; MARIO ANDRE CORREIA COMUNICACAO VISUAL 2.210,00; METAL MOLDE 
INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 5.355,00; METALFAG INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 1.064,80; MORITEL TELECOMUNICACOES E ELETRONICA LTDA 4.220,00; MOURA SEG ASSESSORIA EIRELI 9.728,25; MOVTEK INDUSTRIA E COMERCIO DE MANIPULADORES LTDA/VACULIFT COM E IND D 
3.300,00; NITROPRIME TRATAMENTO DE METAIS LTDA 400,00; NORD DRIVESYSTEMS BRASIL LTDA 6.795,08. “P.H.T COMERCIO E SERVICOS DE MAQUINAS PARA CAFE LTDA /SAECO” 350,00; PATI &&amp PRI SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA 1.000,00; PLATAFORMA TINTAS EIRELI 2.774,50; 
PLMX SOLUCOES PARA NEGOCIOS LTDA 3.163,92; POUSADA JARDIM EIRELI/GOYANNA HOTEL 2.681,50; PRIESTER ULTRA FERRAMENTAS LTDA 2.334,20; PROJINOX INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI 7.001,20; QUALICORT COMERCIAL EIRELI 2.939,58; R. F. DA SILVA - INSTALACOES 
ELETRICAS 6.540,00; R. PEDROSA SERVICOS COMBINADOS DE PORTARIA E LIMPEZA LTDA 28.059,26; REALTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA 540,00; REIS &&amp BORGES LTDA /REBORG 7.200,00; REPANOL LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA 2.660,00; RIBER EMPILHADEIRAS COMERCIO E 
SERVICOS SOCIEDADE UNIPESSOAL LIMITADA 3.550,00; ROMA ENGENHARIA EIRELI 5.995,16; ROSTEC INDUSTRIA METALURGICA LTDA 18.786,05; SIZELMAX BENEFICIAMENTO DE PECAS LTDA 2.094,30; SMARTEC - COMERCIO E SERVICOS DE AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA 3.420,78; 
SOLIXX RECICLAGEM EIRELI 161,50; TALITA DO NASCIMENTO NERIS/SANTA LUZ ELETRICA 18.127,21; TEGG SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA 6.992,62; TEMPERBRAS TRATAMENTO SUPERFICIAL POR INDUCAO LTDA 1.210,50; TI DIGITAL SOLUCOES CORPORATIVAS EIRELI 700,00; TINTAS E CIA 
COMERCIO DE TINTAS LTDA 45.772,20; TOK E LEVE PAPELARIA E SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA EIRELI 653,20; TRANSMILENIUM LOGISTICA LTDA 2.699,46; TRANSPORTES GV RIO EIRELI 500,00; TU-FER EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA 10.800,00; U.T. CABOS COMERCIAL EIRELI 
3.060,00; USIARTE MANUTENCAO E COMERCIO DE FERRAMENTAS EIRELI 560,00; V.D.F. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO AO TRABALHO LTDA 1.478,40; VISO TECH REPRESENTACAO E COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA 3.360,00 VONBRUECKEN COMERCIO E SERVICOS 
LTDA 766,20; VOYFER COMERCIAL LTDA 4.575,21; VPA FERRAMENTARIA LTDA 6.020,00; W.V. COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI 2.125,80DUREN SERVICES MONTAGENS E INSTALAÇÕES INDUSTRIAIS LTDA- CREDORES TRABALHISTAS Antonio Francisco da Cruz Gomes, total 8271,57;Antonio 
Raimundo Ferreira Batista 8043,9; Carlos Marcelino da Costa Neto, total 5077,58; CÍCERO SANTINO ALVES, total 7093,1; Diego Lopes Dias do Nascimento, total 2590,68; Edinaldo Alves de Sousa, total 10249,08; Ivan Ferreira de Lima, total 2625,81;Marcos Pereira de Oliveira, total 9887,12; SEBASTIÃO MENDES 
DE SÁ, total 14018,15.CLASSE III QUIROGRAFÁRIOS -COMPANHIA ULTRAGAZ SA 570,70;DAYCOVAL 62.063,34;PERFIPLAN INDUSTRIA DE PRODUTOS METALURGICOS LTDA 168,21;PORTO;SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS 4.306,17;RESUME - REVESTIMENTO SUPERFICIAL DE 
METAIS LTDA 75.966,43;SANTANDER 172.942,33.CLASSE IV-LUCIANA FANTI 29674305874/TRUCK BRAZIL LOGISTI 1.150,00.Ficam os credores advertidos de que, na conformidade do artigo 52, § 1º, da Lei nº 11.101/05, terão o prazo de 15 (quinze) dias para apresentar, ao ADMINISTRADOR JUDICIALARJ 
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL-, CNPJ/MF nº37.083.676/0001-04, representada por Fabio Rodrigues Garcia OAB/SP nº 160.182, com endereço à Rua Antônio Soares Leitão, nº 143, Sala 04, Sorocaba/SP, CEP: 18047-680 e endereço eletrônico arj@arj.adm.br, telefone: (15) 3212-6993,suas habilitações ou suas 
divergências quanto aos créditos relacionados, bem como objeções ao plano de recuperação judicial  a ser apresentado posteriormente. E para que chegue ao conhecimento dos interessados e fins de direito, é expedido o presente edital que será afixado no lugar de costume e publicado na forma da lei. Dado e 
passado nesta cidade de(o) SÃO PAULO, Aos 27 dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e um. 

EDITAL Nº 055/2021
TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2021.

OBJETO: Contratação de empresa especializa-
da para execução da reforma do Centro POP 
da Secretaria Municipal de Assistência Social, 
situado à Rua Roberto Clark nº 236, Bairro Cen-
tro, nesta cidade de Birigui/SP, com fornecimen-
to de materiais, mão de obra e equipamentos, 
conforme memorial descritivo, memória de cál-
culo, planilha orçamentária, cronograma físico-
-fi nanceiro e projetos fornecidos pela Secretaria 
de Obras. Data da Abertura: 20/05/2021, às 
08:30 horas. Melhores informações poderão ser 
obtidas junto a Divisão de Compras, Licitações 
e Gestão de Contratos, na Rua Anhanguera nº 
1.155 Andar Térreo, Jardim Morumbi, Birigui/
SP ou pelo e-mail: licitacoes@birigui.sp.gov.br. 
O Edital poderá ser lido naquela seção e reti-
rado gratuitamente no site www.birigui.sp.gov.
br, Leandro Maffeis Milani, Prefeito Municipal, 
Birigui, 03/05/2021.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE BIRIGUI

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 54/2021
EDITAL Nº 60/2021 - PROCESSO Nº 65/2021
Objeto: Registro de preços, para eventual aqui-
sição de Cimento, conforme descrições cons-
tantes no ANEXO I – Termo de Referência. 
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 – Bol-
sa Brasileira de Mercadoria, na data de 17 de 
maio de 2021, às 09h00. Maiores informações, 
na Gerência de Compras, Licitações e Contra-
tos do SAAE, através do telefone: (19) 3834-
9421. Indaiatuba, 03 de maio de 2021. ENGº 
SANDRO DE A. LOPES CORAL - SUPERIN-
TENDENTE

PREGÃO ELETRÔNICO N

SERVIÇO AUTÔNOMO DE 
ÁGUA E ESGOTOS

Ligue já:  
11. 3729-6600

Publique 
em jornal 
de grande 
circulação.

B5gazetasp.com.br
Terça-feira, 4 De maio De 2021 

EDITAL Nº 20/2021.
PREGÃO PRESENCIAL Nº 13/2021.

PROCESSO Nº 2335/2021.
ÓRGÃO: Prefeitura do Município de Ferraz de 
Vasconcelos - EDITAL Nº 20/2021 - PROCES-
SO Nº 2335/2021 - OBJETO: CONTRATAÇÃO 
DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA COLE-
TA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESÍ-
DUOS COM RISCO BIOLÓGICO E RESÍDUOS 
PERFUROCORTANTES OU ESCARIFICAN-
TES, DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNI-
CÍPIO DE FERRAZ DE VASCONCELOS, CON-
FORME DESCRITO NOS ANEXOS CONS-
TANTES DESTE EDITAL. MODALIDADE: 
Pregão Presencial - REPUBLICAÇÃO - DATA 
DE ABERTURA: 18 de maio de 2021, às 10:00 
horas. A Prefeitura Municipal de Ferraz de Vas-
concelos, FAZ SABER que se acha aberta nesta 
Prefeitura, sito à Rua Rui Barbosa, 315, Vila Ro-
manópolis, o PREGÃO PRESENCIAL 13/2021. 
Os interessados poderão retirar o Edital e seus 
anexos, sem custo, no sítio da Prefeitura Muni-
cipal de Ferraz de Vasconcelos – www.ferrazde-
vasconcelos.sp.gov.br, ou no Departamento de 
Compras e Licitações, no horário compreendido 
entre 9hs às 16 horas, de segunda à sexta-feira, 
mediante a entrega de 01 (um) CD – ROM do 
tipo CDR-80, virgem e lacrado. Maiores informa-
ções pelo telefone (0xx11) 4674-7877.

Em, 3 de maio de 2021.
Priscila Conceição Gambale Vieira Matos

Prefeita Municipal

LABOR OMNIA VINCIT

PREFEITURA MUNICIPAL DE 
FERRAZ DE VASCONCELOS

EDITAL Nº 26/2021.
PREGÃO PRESENCIAL Nº 18/2021.

PROCESSO Nº 4564/2021.
ÓRGÃO: Prefeitura do Município de Ferraz de 
Vasconcelos - EDITAL Nº 26/2021 - PROCES-
SO Nº 4564/2021 - OBJETO: CONTRATAÇÃO 
DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANU-
TENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 
EQUIPAMENTOS MÉDICOS E ODONTOLÓGI-
COS DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍ-
PIO DE FERRAZ DE VASCONCELOS, PELO 
PERÍODO DE 8 (OITO) MESES. MODALIDA-
DE: Pregão Presencial - DATA DE ABERTURA: 
19 de maio de 2021, às 10:00 horas. A Prefeitura 
Municipal da Ferraz de Vasconcelos, FAZ SA-
BER que se acha aberta nesta Prefeitura, sito 
à Rua Rui Barbosa, 315, Vila Romanópolis, o 
PREGÃO PRESENCIAL 18/2021. Os interessa-
dos poderão retirar o Edital e seus anexos, sem 
custo, no sítio da Prefeitura Municipal de Ferraz 
de Vasconcelos – www.ferrazdevasconcelos.
sp.gov.br, ou no Departamento de Compras e Li-
citações, no horário compreendido entre 9 horas 
às 16 horas, de segunda à sexta-feira, mediante 
a entrega de 01 (um) CD – ROM do tipo CDR-
80, virgem e lacrado. Maiores informações pelo 
telefone (0xx11) 4674-7877.

Em, 3 de maio de 2021.
Priscila Conceição Gambale Vieira Matos

Prefeita Municipal

LABOR OMNIA VINCIT

PREFEITURA MUNICIPAL DE 
FERRAZ DE VASCONCELOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BELA
AVISO DE RETIFICAÇÃO DE EDITAL

A Prefeitura Municipal de Pedra Bela torna público que 
procedeu a RETIFICAÇÃO 01 do Edital: Pregão Presencial 

16/2021 – Processo Administrativo 34/2021 – referente a: REGISTRO 
DE PREÇOS PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE GRAMAS PARA A MA-
NUTENÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS. Abertura dia 19/05/2021 às 
09:00 h. Local: Sala de Licitações da Prefeitura Municipal de Pedra 
Bela, Sito à Rua Bernardino de Lima Paes, nº 45 - Centro - Pedra 
Bela - SP. Edital de Retificação disponível em: www.pedrabela.sp. 
gov.br / pedrabelalicitacoes@gmail.com. Mais informações: 
(11)4037-1277 - R.119-Álvaro Jesiel de Lima - Prefeito Municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUITIBA
ESTADO DE SÃO PAULO

Rua Jorge Victor Vieira, n.º 63 – CEP: 06950-000
Tel./fax: (11) 46814311 - Site: www.juquitiba.sp.gov.br

AVISO DE LICITAÇÃO

Comunicamos aos interessados que se encon-
tra aberto nesta Municipalidade Processo de 
Licitação na modalidade PREGÃO PRESEN-
CIAL Sob nº 10/2021, cujo objeto é Aquisição 
de Cestas Básicas destinadas aos Servidores 
Municipais de Juquitiba, nos termos da Lei 
2.152/2021 e Decreto 11/2021.O critério de 
julgamento das propostas será o menor preço 
por ITEM (Cestas Básicas), lance.A apresenta-
ção dos envelopes e a abertura do Pregão será 
às 10h00min do dia 14/05/2021, na Secretaria 
Municipal de Educação e Cultura.O edital com-
pleto encontra-se a disposição dos interessa-
dos no Setor de Licitações, sito a Rua Jorge 
Victor Vieira, nº 63, Centro, Juquitiba, ou so-
licitar via e-mail: licitacao@juquitiba.sp.gov.br.

Juquitiba, 03 de Maio de 2021.

AYRES SCORSATTO

Prefeito Municipal

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

 DEPARTAMENTO DE 
LICITAÇÕES E CONTRATOS

RESUMO: PROCESSO Nº 3295/2021 – 
DESPACHO DA SRA. SECRETÁRIA DE 
GOVERNO: Diante da instrução do proces-
so administrativo de nº 4192/2021, primando 
pelo princípio da segregação de função que 
delimita a competência dos agentes e seto-
res especializados, inserindo, a responsabi-
lidade de cada um dos envolvidos nos atos 
processuais praticados, com esteio no pa-
recer da Douta Procuradoria que legalizou 
a contratação (fl s. 46/48) e com espeque no 
artigo 25, caput, da Lei nº 8.666/93, assim 
como, no artigo 2º, inciso II, do Decreto nº 
11.092/2017, RECONHEÇO E RATIFICO a 
contratação direta por inexigibilidade de lici-
tação da empresa PPA PROJETO AUTISTA 
LTDA. (CNPJ nº 16.959.972.0001.48) pelo 
valor total de R$ 144.000,00 (cento e qua-
renta e quatro mil reais), para prestação de 
serviços de internação, tratamento e acom-
panhamento terapêutico de Gabriela Dotta, 
em decorrência de Determinação Judicial. 
Secretária de Governo: Sílvia de Campos 
– 30/04/2021. São Caetano do Sul, 30 de 
abril de 2021. Caio Lessio Previato – Diretor 
do Departamento de Licitação e Contratos.

EXTRATO DE CONTRATO 
Contrato nº 25/2021 – Processo Adminis-
trativo nº 213/2021 – Pregão Presencial nº 
03/2021 

Objeto: Contratação de empresa para 
prestação de serviços de engenharia para 
gestão ativa de pressões no sistema de 
abastecimento de água de São Caetano 
do Sul. Prazo: 12 (doze) meses. Valor: R$ 
1.095.000,00 (um milhão e noventa e cinco 
mil reais) Assinatura: 14/04/2021. Contra-
tada: Monitora Tecnologia da Informação 
Ltda. São Caetano do Sul, 03 de maio de 
2021 – Rodrigo Gonçalves Toscano – Supe-
rintendente do SAESA-SCS.

SISTEMA DE ÁGUA, ESGOTO 
E SANEAMENTO AMBIENTAL 

DE SÃO CAETANO DO SUL

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

AVISO DE PUBLICAÇÃO DE EDITAL
MODALIDADE: INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 
006/2021 - CREDENCIAMENTO N.º 001/2021 - 
PROCESSO N.º 1240/2020.
ACOLHIMENTO DAS PROPOSTAS: Das 08:30 h 
às 16h30 do dia 04 de Maio de 2021, POR UM 
PERÍODO DE 12 MESES.
OBJETO: “CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÕES 
DE LONGA PERMANÊNCIA PARA IDOSOS, 
PRESTADORAS DE SERVIÇO DE ACOLHIMENTO 
INSTITUCIONAL PARA IDOSOS RESIDENTES 
NO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA, DE AMBOS 
OS SEXOS, COM IDADE IGUAL OU SUPERIOR 
A 60 (SESSENTA) ANOS, COM VÍNCULOS 
FAMILIARES ROMPIDOS, EM GRAUS DE 
DEPENDÊNCIA I, II E III SEGUNDO A ANVISA, 
PELO PERÍODO DE 12 MESES, CONFORME 
TERMO DE REFERÊNCIA”.
TIPO: INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO.
RETIRADA DO EDITAL: PARA MAIORES 
INFORMAÇÕES, RETIRAR O EDITAL 
COMPLETO ATRAVÉS DO SITE http://www.arara-
quara.sp.gov.br/transparencia-secretaria-de-assis-
tencia-e-des-social/portal-da-transparencia-assis-
tencia-e-des-social

Araraquara, 03 de Maio de 2021
JACQUELINE PEREIRA BARBOSA

Secretária Municipal de Assistência e 
Desenvolvimento Social

PREFEITURA DO MUNICÍPIO 
DE ARARAQUARA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA 
E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 
Nº 028/2021 – Proc. Licit. nº 155/2021 (resumi-
do). Objeto: fornecimento de brita 1 para reparo 
em estrada rural com recursos o convênio SE-
DRUS “Cidadania no Campo – Município Agro”, 
através do processo SAA-PRC-2020/11476. Aber-
tura: 20/05/2021, às 08:30h. Tipo de Licitação: 
Menor Preço Unitário por Item. 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 28/04/2021. Caio K. 
P. Aoqui, Pref. Mun.

PREFEITURA 
DA ESTÂNCIA 

TURÍSTICA DE TUPÃ

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNI-
CO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 29/2021 
– Proc. Licit. nº 159/2021 (resumido). Objeto: 
aquisição de roteadores e webcams para atender 
a demanda da Secretaria Municipal de Educa-
ção. RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: a partir 
das 08h00min do dia 05/05/2021 até 14h do dia 
20/05/2021. ABERTURA DAS PROPOSTAS: às 
14h do dia 20/05/2021. INÍCIO DA SESSÃO DE 
DISPUTA DE LANCES: às 14h do dia 20/05/2021. 
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 Bandeira, nº 800 (centro), nesta cida-
de de Tupã (SP), ou através do telefone (0XX14) 
3404-1000, de segunda a sexta-feira, das 07h30 
às 11h30min e dás13h às 17h, no site www.tupa.
sp.gov.br e http://sistemas.tupa.sp.gov.br:8079/
comprasedital/  Tupã, em 30/04/2021. Caio K. P. 
Aoqui, Pref. Mun.

PREFEITURA 
DA ESTÂNCIA 

TURÍSTICA DE TUPÃ

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BELA
AVISO DE RETIFICAÇÃO DE EDITAL

A Prefeitura Municipal de Pedra Bela torna público que 
procedeu a RETIFICAÇÃO 01 do Edital: Pregão Pre-

sencial 21/2021 – Processo Administrativo 45/2021 – referente 
a: AQUISIÇÃO DE EXTINTORES DE INCENDIO PARA OS 
DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL 
DE PEDRA BELA. Abertura dia 18/05/2021 às 09:00 h. Local: 
Sala de Licitações da Prefeitura Municipal de Pedra Bela, Sito à 
Rua Bernardino de Lima Paes, nº 45 - Centro - Pedra Bela - SP. 
Edital de Retificação disponível em: www.pedrabela.sp.gov.br 
/ pedrabelalicitacoes@gmail.com. Mais informações: (11)4037-
1277 - R.119-Álvaro Jesiel de Lima - Prefeito Municipal.

HOMOLOGAÇÃO PARCIAL
O Diretor Superintendente do Consaúde, 
no uso de suas atribuições legais, dian-
te dos elementos de instrução dos autos 
homologa a Adjudicação Proferida Pela 
Pregoeira No Processo Nº 176/2020 – Pre-
gão Presencial Nº 10/2021, Que Objetiva 
O Registro De Preços De Materiais De 
Consumo De Limpeza para Unidades do 
Consaúde, pelo critério de menor preço 
conforme segue: Juvicol Sist Para Higiene 
Ltda , Cnpj 51647626000125, Itens 01, 12, 
13, 17, 20, 32; Pontual Comercial Eireli Cnpj 
01854654000145, Itens 03, 04, 05, 08, 09, 
11, 19; Comercial Panorama Ltda Me Cnpj 
07089572000138, Itens 06, 07, 10, 14, 15, 
21, 34; Medimport Com De Prod Hosp Lt-
da-Epp Cnpj 03434334000161, Item 16; 
Recommed Dist.De Produtos De Saude E 
Higienização  Cnpj 14566826000127, Item 
02;America Serve Limpeza E Serviços 
Ltda. Cnpj 09424115000188, Item 18, 22, 
23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31.

José Antonio Antosczezem
Diretor Superintendente

CONSÓRCIO 
INTERMUNICIPAL DE 
SAÚDE DO VALE DO 

RIBEIRA E LITORAL SUL 

EXTRATO DE CONTRATO

PROCESSO N.º 009/2021
DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 

006/2021

Referente:   “Contratação de serviço 
técnico especializado para fornecimen-
to de internet dedicada, a ser utilizada 
entre os diversos órgãos do Paço Mu-
nicipal”.

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE CA-
NAÉIA/SP
CONTRATADA: TELEFÔNICA BRASIL 
S.A
CONTRATO 003/2021 – Valor: R$ 
14.338,00 (quatorze mil trezentos e 
trinta e oito reais)
Código do Recurso e fonte: 
         02 – PODER EXECUTIVO; 32 – 
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO; 
01 – SECRETARIA DE ADMINISTRA-
ÇÃO; 04 – ADMINISTRAÇÃO; 122 
– ADMINISTRAÇÃO GERAL; 0101 – 
EFICIÊNCIA E EFICÁCIA NA GESTÃO 
ADMINISTRATIVA; 2101- MANUTEN-
ÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRA-
TIVAS; 3.3.90.00 – OUTROS SER-
VIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA 
JURÍDICA.
Ficha 52
PRAZO DE VALIDADE: 12 (doze) me-
ses a contar da data da sua assinatura.
DATA DA ASSINATURA: 30/04/2021.

Cananéia, 03 de maio de 2021. 

Publique-se 

ROBSON DA SILVA LEONEL
Prefeito Municipal

ESTADO DE SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE CANANÉIA

EXTRATO DE CONTRATO

PROCESSO N.º 008/2021
DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 

005/2021

Referente:   “Contratação de serviço 
técnico especializado em telefonia fixa, 
com implantação de central telefônica, 
a ser utilizada entre os diversos órgãos 
do Paço Municipal”.

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE CA-
NAÉIA/SP
CONTRATADA: TELEFÔNICA BRASIL 
S.A
CONTRATO 003/2021 – Valor: R$ 
17.400,00 (dezessete mil e quatrocen-
tos reais)Código do Recurso e fonte: 
         02 – PODER EXECUTIVO; 32 – 
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO; 
01 – SECRETARIA DE ADMINISTRA-
ÇÃO; 122 – ADMINISTRAÇÃO GE-
RAL; 0101 – EFICIÊNCIA E FICÁCOA 
NA GESTÃO ADMINISTRATIVA; 2101- 
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES 
ADMINISTRATIVAS; 3.3.90.00 – OU-
TROS SERVIÇOS DE  TERCEIROS 
– PESSOA JURÍDICA.
Ficha 52
PRAZO DE VALIDADE: 12 (doze) me-
ses a contar da data da sua assinatura.
DATA DA ASSINATURA: 30/04/2021.

Cananéia, 03 de maio de 2021. 

Publique-se 

ROBSON DA SILVA LEONEL
Prefeito Municipal

ESTADO DE SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE CANANÉIA

PROCESSO Nº 66883/2021
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 024/2021

OBJETO: Aquisição de materiais para aten-
dimento fonoaudiológico, pedagógicos, de 
educação física, artes e esportivos para 
uso nas Unidades Escolares da Educação 
Infantil, Unidades Escolares do Ensino Fun-
damental e Departamento de Educação, 
através de SRP (Sistema de Registro de 
Preços).

ABERTURA DAS PROPOSTAS: às 09:00 
horas do dia 17 de maio de 2021.
INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE 
PREÇOS: à partir das 10:00 horas do dia 
17 de maio de 2021.
LOCAL: bll.org.br, opção Licitações, direta-
mente em www.bllcompras.org.br ou atra-
vés de link no site da Prefeitura Municipal 
de Cajati – SP, em www.cajati.sp.gov.br.
Informações poderão ser obtidas no ende-
reço acima, pelo telefone (13) 3854-8700 ou 
pelo e-mail compras@cajati.sp.gov.br.

Cajati, 03 de maio de 2021.

SIDINEI APARECIDO RIBEIRO
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE CAJATI

ESTADO DE SÃO PAULO

PROCESSO Nº 67826/2021
CONCORRÊNCIA N° 001/2021

OBJETO: Contratação de empresa espe-
cializada para a construção de edificação 
para abrigar o Centro de Referência de As-
sistência Social e Conselhos Municipais, lo-
calizado na Rua Iguape, nº 749 - Bairro Vila 
Vitória - Cajati - SP. 

Encontra-se aberta na Prefeitura do Mu-
nicípio de Cajati – SP, a Concorrência nº 
001/2021 – Processo nº 67826/2021, tipo 
Menor Preço Global. A abertura dos envelo-
pes dar-se-á no dia 04 de junho de 2021 às 
09:00 horas.  O edital em inteiro teor, estará 
a disposição dos interessados, de 2ª a 6ª 
feira das 10:00 às 11:30 h e das 13:30 h às 
14:30 h, na Praça do Paço Municipal, nº 10 
– Centro – Cajati – SP. Valor do Edital: R$ 
15,31 (quinze reais e trinta e um centavos). 
Informações poderão ser obtidas no ende-
reço acima ou pelo telefone: (13) 3854-8700 
ou pelo e-mail compras@cajati.sp.gov.br.

Cajati, 03 de maio de 2021.

SIDINEI APARECIDO RIBEIRO
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE CAJATI

ESTADO DE SÃO PAULO

AVISO DE  REABERTURA 
DE SESSÃO DE LICITAÇÃO 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 065/2017
A PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAPE, através 
da Pregoiera e equipe de Licitação TORNA PÚ-
BLICO, que em decorrência da Ordem Judicial do 
processo nº 1001423-95.2018.8.26.0244, anulan-
do todos os atos após INABILITAÇÃO da empresa 
FUNERÁRIA VALE DA PAZ EIRELI-EEP, convoca 
as empresas FUNERARIA VALE DA PAZ EIRELI 
–EPP, R.CZEZACKI & CIA.LTDA-EPP e GLORIA 
MARQUES DE AGUIAR NOBREGA -ME, para 
dar prosseguimento do certame com a análise 
de documentos já previsto no edital, marcando a 
reabertura da  sessão para o dia 21/05/2021 ás 
10h00m, no Auditório da Prefeitura Municipal de 
Iguape, situada na Avenida Adhemar de Barros n.º 
1.070, Bairro Porto do Ribeira, Iguape/SP.
Fica  os autos do Processo com vista franqueada 
aos interessados. 

Iguape, 03 de Mao de 2021.
MARIA CLAUDIA DA SILVA PIO

Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE IGUAPE
Estância Balneária

EDITAL DE RETIFICAÇÃO
O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE 
SAÚDE DO VALE DO RIBEIRA E LITORAL 
SUL – CONSAÚDE, através do Serviço de 
Pessoal, torna pública a RETIFICAÇÃO da 
Convocação (publicada em 01/05/2021), 
convocando os candidatos habilitados no 
Processo Seletivo Simplificado nº 001/2021 
- CONSAÚDE, para ler-se corretamente, 
conforme abaixo relacionados, a compare-
cerem  em data e local mencionados, a fim 
de manifestar interesse pelas vagas ofere-
cidas.
Os candidatos deverão comparecer no ho-
rário estabelecido neste Edital, munidos de 
documento de Identidade e Carteira de Tra-
balho e Previdência Social.

RELAÇÃO DOS CANDIDATOS 
CONVOCADOS

ESQUEMA DE CONVOCAÇÃO
LOCAL: HOSPITAL REGIONAL DR. 

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

DATA: 03 a 07/05/2021
HORÁRIO:  das 09:00 h às 15:00 h

Médico Neurocirurgião - 24 h/s - 1 vagas
1. Alexandre Wolanski Negrão

Médico Neurocirurgião - 36 h/s - 2 vagas
1. Alexandre Wolanski Negrão
2. José Iran Mendonça do Rêgo

Médico Neurocirurgião - 40 h/s - 2 vagas
1. Amylcar Edimilson Dvilevicius
2. Silvio Machado

Pariquera-Açu, 03 de maio de 2021.
JOSÉ ANTONIO ANTOSCZEZEM

Diretor Superintendente-CONSAÚDE

CONSÓRCIO 
INTERMUNICIPAL DE 
SAÚDE DO VALE DO 

RIBEIRA E LITORAL SUL 

AVISO DE LICITAÇÃO
Acha-se aberto no CONSAÚDE o Pregão 
Presencial nº 20/21 - Processo nº 063/21, 
que tem por objeto o Registro de Preços 
de medicamentos. O Edital completo en-
contra-se à disposição dos interessados 
no Serviço de Suprimento, à Rua Pedro 
Bonne, 508, centro, Pariquera-Açu/SP, e no 
endereço eletrônico  http://www.consaude.
org.br/sessoes/editais/ A sessão pública 
de processamento do Pregão será realiza-
da no endereço acima mencionado, no dia 
18/05/2021, às 09:00h. Mais informações: 
Tel. 13 – 3856 9733.

Pariquera-Açu, 03 de maio de 2021.
José Antonio Antosczezem

Diretor Superintendente 

CONSÓRCIO 
INTERMUNICIPAL DE 
SAÚDE DO VALE DO 

RIBEIRA E LITORAL SUL 

Anuncie:  

11. 3729-6600  

comercial@gazetasp.com.br

Ligue já:  
11. 3729-6600

Publique em 
jornal de grande 
circulação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO PASSA QUATRO 
Pregão Presencial nº 004/2021 Processo Administrativo nº. 1698/2021 Objeto: Contratação de 
icenciamento de uso de sistema de ISS Eletrônico, com a finalidade de controlar a arrecadação e gerir o 
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza. Retirada do Edital: a partir de 05/05/2021. Entrega e 
abertura dos envelopes: 20/05/2021 às 09:00 horas. O edital estará disponível no site da Prefeitura: www.
santaritadopassaquatro.sp.gov.br. Realização da sessão pública: Rua Victor Meirelles nº. 89, Centro, Santa Rita 
do P. Quatro – SP.Maiores informações Fone / Fax (19) 3582-9008. Santa Rita do Passa Quatro – SP, 03 de 
maio de 2021. Marcelo Simão – Prefeito Municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE TABAPUÃ
Aviso de Licitação 

Órgão Licitante: Município de Tabapuã. Modalidade: 
Pregão Presencial nº 014/2021, do tipo “menor pre-
ço unitário”. Objeto: Contratação de Empresa para 
aquisição de Leite Pasteurizado integral padroniza-
do, conforme especificações e quantidades constan-
tes do Termo de Referência, para um período de 12 
(doze) meses, com entrega parcelada, destinado ao 
atendimento do Projeto “Leite do Idoso e do Deficien-
te”, regulamentado pela Lei Municipal nº 2.449, de 
21 de fevereiro de 2014, alterada pela Lei Municipal 
nº2630/2018 de 19 de abril de 2018. Credenciamen-
to e início da sessão às 09h30min do dia 14/05/2021, 
excepcionalmente nas dependências do Fundo Social 
de Solidariedade de Tabapuã, situado na Av. Rodolfo 
Baldi nº 805 - Centro, ao lado do Paço Municipal. Edi-
tal completo e mais informações poderão ser obtidas 
através do site www.tabapua.sp.gov.br e do e-mail: 
licitacao@tabapua.sp.gov.br. Tabapuã/SP, 03 de maio 
de 2021. SILVIO CESAR SARTORELLO - Prefeito 
Municipal. PUBLIQUE-SE.

EMBU DAS ARTES

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

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

RCPN da Sede da Comarca de Embu das Artes

Edital de Proclamas

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

JOSÉ LUCAS BARBOSA JACOB, estado civil solteiro, pro-
fissão enfermeiro, nascido em São Paulo, SP no dia nove 
de outubro de mil novecentos e noventa (09/10/1990), resi-
dente e domiciliado Rua Cajueiro, 233, Jardim Pinheirinho, 
Embu das Artes, SP, filho de JOSE AFONSO JACOB e de 
DALVA LOPES BARBOSA JACOB. JACKELINE DIONY DE 
PAIVA DA SILVA, estado civil solteira, profissão técnica de 
enfermagem, nascida em Itapecerica da Serra, SP no dia oito 
de março de mil novecentos e noventa e sete (08/03/1997), 
residente e domiciliada Avenida Hercílio Wustemberg, 740, 
Jardim Pinheirinho, Embu das Artes, SP, filha de SERGIO 
BELO DA SILVA e de EDIANA HIAKI APARECIDA DE PAIVA 
PINTO DA SILVA.

FELIPE BUENO, estado civil solteiro, profissão auxiliar, nas-
cido em Embu das Artes, SP no dia vinte e nove de junho de 
dois mil e um (29/06/2001), residente e domiciliado Estrada 
São José, 1550, casa 02, Jardim Vazame, Embu das Artes, 
SP, filho de ROSE APARECIDA BUENO. VITÓRIA NASCI-
MENTO SANTOS, estado civil solteira, profissão estudante, 
nascida em Diadema, SP no dia vinte de dezembro de dois 
mil e quatro (20/12/2004), residente e domiciliada Rua Cai-
çara, 68, casa 02, Jardim da Luz, Embu das Artes, SP, filha 
de GENIVALDO FERREIRA DOS SANTOS e de PATRICIA 
BARBOSA DO NASCIMENTO SANTOS.

HENRIQUE SOARES DAMACENA, estado civil solteiro, pro-
fissão policial militar, nascido em São Paulo, SP no dia cinco 
de junho de mil novecentos e noventa e seis (05/06/1996), 
residente e domiciliado Rua Duartina, 181, Jardim Dom José, 
Embu das Artes, SP, filho de EDIVANES SOARES DAMA-
CENA e de ANGELA APARECIDA SOARES DAMACENA. 
NATHALIA  MORAES  RIBEIRO,  estado  civil  solteira,  
profissão fisioterapêuta, nascida em São Paulo, SP no dia 
dezesseis de dezembro de  mil novecentos e noventa e sete 
(16/12/1997), residente e domiciliada Rua Guaiana, 412, Jar-
dim Santo Eduardo, Embu das Artes, SP, filha de ANTONIO 
PACHECO RIBEIRO e de ROSILENE MORAES GONÇAL-
VES RIBEIRO.

FLAVIO AUGUSTO DOS SANTOS, estado civil solteiro, pro-
fissão motorista, nascido em São Paulo, SP no dia cinco de 
março de mil novecentos e setenta e nove (05/03/1979), re-
sidente e domiciliado Rua Doutora Aparecida Fernandes de 
Jesus Domingues, 640, Apto. 23, bloco 03, Jardim Petrópolis, 
Cotia, SP, filho de FERNANDO PIRES DOS SANTOS e de 
LOURDES DE SOUZA SANTOS. MARIA  KALINE  SARAIVA 
ARAÚJO, estado civil solteira, profissão supervisora de ope-
rações, nascida em Jardim de Piranhas, RN no dia quinze 
de maio de mil novecentos e noventa e quatro (15/05/1994), 
residente e domiciliada Rua Brasil, 578, Apto. 42, bloco 08- A, 
Jardim Valo Verde, Embu das Artes, SP, filha de BENEDITO 
PEREIRA DE ARAÚJO e de MARIA EDINEUMA SARAIVA 
DE ARAÚJO.

CLAUDIO DA SILVA SANTOS, estado civil divorciado, pro-
fissão orientador sócio educativo, nascido em São Paulo, 
SP no dia vinte e seis de novembro de mil novecentos e 
setenta e nove (26/11/1979), residente e domiciliado Rua 
São Caetano, 1811, Jardim Valo Verde, Embu das Artes, SP, 
filho de INACIO DOS SANTOS e de RAILDA ARAUJO DA 
SILVA SANTOS.   ANDREA MARQUES NOGUEIRA, estado 
civil divorciada, profissão agente de saúde, nascida em São 
Paulo, SP no dia trinta de maio de mil novecentos e setenta e 
sete (30/05/1977), residente e domiciliada Rua São Caetano, 
1811, Jardim Valo Verde, Embu das Artes, SP, filha de DO-
MINGOS NOGUEIRA e de MARIA APARECIDA MARQUES 
NOGUEIRA.

GUSTAVO OLIVEIRA SANTANA, estado civil solteiro, pro-
fissão eletricista de alta tensão, nascido em São Paulo, SP 
no dia onze de setembro de mil novecentos e noventa e um 
(11/09/1991), residente e domiciliado Rua Castanheiro, 15, 
casa 01, Jardim Santo Eduardo, Embu das Artes, SP, filho 
de VALMIR MASCARENHAS SANTANA e de SHIRLEY PAU-
LA DE OLIVEIRA SANTANA. PAULA RONDON OLIVEIRA, 
estado civil solteira, profissão advogada, nascida em São 
Paulo, SP no dia três de julho de mil novecentos e noventa 
e um (03/07/1991), residente e domiciliada Rua Conceição 
de Monte Alegre, 429, Cidade Monções, São Paulo, SP, filha 
de ANTONIO FLÁVIO ALMEIDA DE OLIVEIRA e de MARIA 
SILVINA RONDON DE OLIVEIRA.

AURELINO GONÇALVES DE OLIVEIRA FILHO, estado civil 
solteiro, profissão auxiliar de serviços gerais, nascido em São 
Geraldo do Baixio, MG no dia dezesseis de setembro de mil 
novecentos e setenta e cinco (16/09/1975), residente e domi-
ciliado Rua São Marcelo, 853, Jardim Valo Verde, Embu das 
Artes, SP, filho de AURELINO GONÇALVES DE OLIVEIRA e 
de MARIA GONÇALVES DE SOUZA OLIVEIRA. MARCIA DA 
SILVA, estado civil solteira, profissão auxiliar de serviços ge-
rais, nascida em São Paulo, SP no dia onze de novembro de 
mil novecentos e setenta e oito (11/11/1978), residente e do-
miciliada Rua Antônio de Macedo Soares, 3, A, Campo Belo, 
São Paulo, SP, filha de MARIA AUXILIADORA DA SILVA.

MATHEUS DA SILVA PIMENTA, estado civil solteiro, pro-
fissão auxiliar de logística, nascido em São Paulo, SP 
no dia oito de outubro de mil novecentos e noventa e oito 
(08/10/1998), residente e domiciliado Avenida João Paulo I, 
3105, Jardim Santa Bárbara, Embu das Artes, SP, filho de 
EDVALDO DA SILVA PIMENTA e de VALDELICE DA SILVA 
OLIVEIRA PIMENTA. CAMILA SALES DA SILVA, estado 
civil solteira, profissão auxiliar administrativo, nascida em 
São Paulo, SP no dia sete de fevereiro de mil novecentos 
e noventa e oito (07/02/1998), residente e domiciliada Rua 
da Concórdia, 688, Jardim Nossa Senhora de Fátima, Embu 
das Artes, SP, filha de FERNANDO DE SALES SILVA e de 
JUSTINA FERREIRA DA SILVA. 

MARCOS ALVES DE SOUZA, estado civil solteiro, profissão 
almoxarifado, nascido em São Paulo, SP no dia trinta de se-
tembro de mil novecentos e setenta (30/09/1970), residente e 
domiciliado Rua Fluminense, 388, Jardim Ângela, Embu das 
Artes, SP, filho de VICENTE ALVES DE SOUZA e de MAR-
GARIDA SATURNINO DE SOUZA. VIVIANE LUIZA GOMES, 
estado civil solteira, profissão auxiliar de produção, nascida 
em São Paulo, SP no dia cinco de maio de mil novecentos e 
oitenta e dois (05/05/1982), residente e domiciliada Rua Flu-
minense, 388, Jardim Ângela, Embu das Artes, SP, filha de 
ESPEDITO GOMES e de MARIA LUISA DA CONCEIÇÃO.

WILLIAM  ROBERTO SILVA REIS, estado civil divorcia-
do, profissão autônomo, nascido em São Paulo, SP no dia 
vinte e nove de outubro de mil novecentos e oitenta e sete 
(29/10/1987), residente e domiciliado Rua dos Narcisos, 30, 
Jardim Flórida, Embu das Artes, SP, filho de WALTER REIS 
e de MARCIA APARECIDA MORAES DE OLIVEIRA. ALES-
SANDRA CATARINE SANTOS SILVA, estado civil solteira, 
profissão do lar, nascida em Taboão da Serra, SP no dia sete 
de outubro de mil novecentos e noventa e sete (07/10/1997), 
residente e domiciliada Rua dos Narcisos, 30, Jardim Flórida, 
Embu das Artes, SP, filha de MÁRCIO CLAYTON DOS SAN-
TOS e de ANA PAULA APARECIDA DA SILVA.

DOMINGOS  GONÇALVES  DOS  SANTOS, estado civil 
viúvo, profissão beneficiário, nascido em São Francisco, 
MG no dia dez de maio de mil novecentos e cinquenta e um 
(10/05/1951), residente e domiciliado Rua Graciliano Ramos, 
30, Jardim Saint Moritz, Taboão da Serra, SP, filho de GE-
RALDO PEREIRA DOS SANTOS e de ELMIRA GONÇAL-
VES DOS SANTOS. ANTONIA DIAS DO NASCIMENTO, 
estado civil divorciada, profissão do lar, nascida em Distrito 
de Indaí, Mundo Novo, BA no dia vinte e três de junho de 
mil novecentos e sessenta e sete (23/06/1967), residente e 
domiciliada Rua Alagoas, 19, casa 01, Jardim Silvia, Embu 
das Artes, SP, filha de SILVANO ALVES DO NASCIMENTO e 
de MARIA NUNES DIAS.

ISAAC DA COSTA ABREU, estado civil solteiro, profissão 
assistente fiscal, nascido em Teresina, PI no dia primeiro 
de maio de mil novecentos e noventa e seis (01/05/1996), 
residente e domiciliado Avenida João Paulo I, 2715, Jardim 
São Luiz, Embu das Artes, SP, filho de IOLANDO DA COSTA 
ABREU e de FILOMENA DA SILVA ABREU. LUANA MARIA 
RIBEIRO DOS SANTOS, estado civil solteira, profissão as-
sistente fiscal, nascida em Taboão da Serra, SP no dia vinte e 
três de março de dois mil (23/03/2000), residente e domicilia-
da Rua Pera, 365, bloco 15, apto. 51, Jardim Castilho, Embu 
das Artes, SP, filha de GIDEVALDO JESUS DOS SANTOS e 
de MARIA ISABEL RIBEIRO.

WESLEY MOTA SILVA DE OLIVEIRA, estado civil solteiro, 
profissão empresário, nascido em São Paulo, SP no dia qua-
tro de julho de mil novecentos e noventa e dois (04/07/1992), 
residente e domiciliado Rua Guaiba, 505, casa 02, Jardim 
Novo Campo Limpo, Embu das Artes, SP, filho de JOSÉ IVA-
NALDO DE OLIVEIRA e de MARYVELDE MOTA SILVA DE 
OLIVEIRA. KARINA BEZERRA DA SILVA, estado civil soltei-
ra, profissão técnica de enfermagem, nascida em São Paulo, 
SP no dia vinte e seis de julho de mil novecentos e noventa 
e sete (26/07/1997), residente e domiciliada Rua Guaiba, 
505, Jardim Novo Campo Limpo, Embu das Artes, SP, filha 
de JORGE BEZERRA DA SILVA e de IRES DE JESUS BE-
ZERRA DA SILVA.

AKAUÃ CLAUDINO DE LIMA, estado civil solteiro, profissão 
analista ERP, nascido em São Paulo, SP no dia dezessete de 
novembro de mil novecentos e noventa e dois (17/11/1992), 
residente e domiciliado Rua Montevidéu, 921, Parque Paraí-
so, Itapecerica da Serra, SP, filho de JESSÉ CLAUDINO DE 
LIMA e de MARIA LUIZA CARDOSO DE LIMA. RILOURIE 
DEL NERI, estado civil solteira, profissão funcionária públi-
ca, nascida em São Paulo, SP no dia doze de junho de mil 
novecentos e noventa e cinco (12/06/1995), residente e do-
miciliada Rua Uberlândia, 95, Jardim Santo Eduardo, Embu 
das Artes, SP, filha de ROMARIO DEL NERI FILHO e de RAI-
MUNDA EMILIA DE OLIVEIRA DEL NERI.

Proclamas

EDITAL DE CIENCIA DE LEILAO
Contrato 109084115426-1

Pelo presente edital vimos Cientificar o(s) mutuário(s) abai-
xo, devido decurso de prazo para purgação de débito, a 
realização da hasta pública do IMÓVEL: RUA PREFEITO 
CAPITÃO ESPERIDIÃO HOFFER, Nº 717, LOTE 48-A DA 
QUADRA S DO PQ. RESIDENCIAL NOVA POÁ, POÁ/SP.
Primeiro público leilão: 27/05/2021  a partir das 11:00 as 
11:15 horas
Segundo público leilão:  17/06/2021  a partir das 11:00 as 
11:15 horas
Local: Em frente à agência da Caixa Econômica Federal – 
AG. POA – COD. 0908 
AVENIDA ANTONIO MASSA, Nº 308, CENTRO, POA/SP.
Credor Hipotecário: EMPRESA GESTORA DE ATIVOS - 
EMGEA
Mutuário(s): 
MARIA IZABEL DE PAULA MACHADO MENDES, BRA-
SILEIRA, CASADA, DO LAR, RG. 14.026.083-SP, CPF: 
031.735.058-75 E CARLOS ANTONIO PEREIRA, BRASI-
LEIRO, SOLTEIRO, AUX. EXPORTAÇÃO, RG. 15.440.081-
SP, CPF: 046.946.538-73.
2º Leilão ocorrerá se não houver licitante que ofereça lance 
mínimo para venda no 1º Leilão.
Informações nos telefones 11-97334-6595 e 11-2791-2274. 
ENDEREÇO DO LEILOEIRO: Avenida Calim Eid, nº 2842, 
Sala 08, Vila Ré, São Paulo/SP. E-mail: fabianasilva@
afdsp.com.br.

São Paulo, 30 de Abril de 2021
HELIO JOSE ABDOU - - JUCESP 603.

Leiloeiro Público Oficial
SED: 378

DocuSign Envelope ID: 4D1D2713-AB08-4FCD-B11C-E98121A3CF5F
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Publique 
o seu 

balanço 
na Gazeta

Melhor custo 
Com agilidade e pro� ssionais 
capacitados, a Gazeta entrega 

para os seus clientes um 
atendimento de qualidade 

com o melhor custo para as 
publicações dos seus balanços.

1.

Credibilidade
A Gazeta é um jornal consolidado 
com mais de 20 anos no mercado, 

com tradição em publicações 
legais, atendendo prefeituras, 
leiloeiros, órgãos públicos e 

empresas privadas.  

2.

Circulação Auditada
41 mil exemplares/dia 

auditados e com circulação em 
mais de 350 cidades do Estado 

de São Paulo.  
Invista em jornais com 
circulação comprovada. 

3.

Orçamentos:
11. 3729-6600 
comercial@gazetasp.com.br

www.gazetasp.com.br

» FALE COM  
 A GENTE 

Ligue já: 
11. 3729-6600 

Publique 
em jornal 
de grande 
circulação.
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PORTARIA Nº 223/2021 – Em 03 de maio de 2021.

Dispõe sobre o aproveitamento da lista dos aprovados no Concurso Público 
nº 01/2019 para contratação por prazo determinado para atender a necessida-
de de excepcional interesse público.

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 o mandamento esposado na Lei Complementar Federal nº 173/2020, 
artigo 8º, inciso IV, no qual está ressalvada as contratações temporárias de trata 
o artigo 37, inciso IX, da Constituição Federal, que excepciona a possibilidade de 
admissão de pessoal nessas contratações;

Considerando que para as contratações temporárias, na presente hipótese (situa-
ção emergencial decorrente da necessidade temporária de excepcional interesse 
público dos serviços contratados), exige-se processo seletivo público, porém não 
se dispondo tempo hábil para a seleção e meios disponíveis para elaboração de 
seleção, ante os atos normativos estadual que vedam a aglomeração de pessoas 
como forma de prevenção do Covid-19;

Considerando que, como forma de garantir os princípios constitucionais da isono-
mia, da legalidade e da moralidade, o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo 
- TCE/SP. tem admitido a utilização de lista de concurso público, garantindo-se 
desta forma, a competitividade e impessoalidade na contratação pelo Poder Públi-
co, a exemplo do Processo TC - 00002115.989.19-6, tendo por objeto em exame a 
admissão de pessoal por tempo determinado, sem processo seletivo, com aprovei-
tamento de lista classifi catória de Concurso Público; e

Considerando a possibilidade de aproveitamento da lista de classifi cação do Con-
curso nº 01/2019.

_______R
_________E
___________S 
_____________O
_______________L
_________________V
___________________E

Art. 1º FICAM CONVOCADOS, para contratação por prazo determinado, na forma 
da Lei nº 1.387/99 de 16 de dezembro de 1999, alterada pela Lei 1.641/03 de 04 
de dezembro de 2003, os candidatos aprovados no Concurso Público realizado de 
acordo com o edital de Concurso Público nº 01/2019.

CARGO: PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL I
CLASSIFICAÇÃO  NOME DO CANDIDATO  IDENTIDADE
07º LUGAR  RAFAELA KLIEMKE EGEN  351285180
08º LUGAR  PERLA MENDES PIRES  408859714
(continuação da Portaria nº 223/2021)

09º LUGAR ADRIANA DELA ROSA DE CASTRO LOPES 174757347
10º LUGAR ROSANA DE AGUIAR MONTEIRO   174757347
11º LUGAR LAIZA MARIA ROCHA VIANA   62337142X
12º LUGAR ANDREA KERRY DE CARVALHO ALVICO 220473225
13º LUGAR MARIA IVETE M. DO NASCIMENTO VIEIRA 18162719X
14º LUGAR ARETUSA MILIANI LORENCETTI   256435844
15º LUGAR MURYLLO MAGALHAES XAVIER   433028580

CARGO: PROFESSOR DE EDUCAÇÃO EM CRECHE
CLASSIFICAÇÃO  NOME DO CANDIDATO  IDENTIDADE
04º LUGAR  DINADIA ORNEIA NEUMANN  1082571579
05º LUGAR  RAFAELA KLIEMKE EGEN  351285180
06º LUGAR  ANA CATARINA ROSSIGNATTI  420374462
07º LUGAR  WIVIAN SOLANGE MAFRA  380395010
08º LUGAR  INGRID MAYARA PEDRO DE SOUZA  416627171
09º LUGAR  VILMA DE MIRANDA LOPES  241771250
10º LUGAR  MARLENE DIAS TEIXEIRA  277367086
11º LUGAR  VALDIRENE ALVES DOS REIS SOARES 303451324
12º LUGAR  JULIANA MATEUS DE OLIVEIRA  570753442

CARGO: ENGENHEIRO CIVIL
CLASSIFICAÇÃO  NOME DO CANDIDATO  IDENTIDADE
01º LUGAR  GUSTAVO DE OLIVEIRA REZENDE  459829804

Art. 2º Os candidatos relacionados terão o prazo máximo de 04 (quatro) dias úteis 

para se apresentarem na Coordenadoria de Recursos Humanos, perdendo o di-
reito à vaga se não obedecido rigorosamente o prazo estabelecido. No ato de sua 
apresentação, os candidatos deverão estar munidos dos documentos que COM-
PROVEM:

I - ser brasileiro nato ou naturalizado, ou cidadão português, a tenha sido deferida 
a igualdade nas condições previstas pelo Decreto Federal nº 74.361/72 ou gozar 
das prerrogativas previstas no art. 12 da Constituição Federal e demais disposi-
ções 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 contratação;

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

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;

VII - comprovante de PIS/PASEP (para quem já foi inscrito);
(continuação da Portaria nº 223/2021)

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

IX - gozar de boa saúde física e mental para o exercício das atribuições da função, 
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, apresentando 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 - C.T.P.S. - Carteira de Trabalho e Previdência Social;

XVIII - conhecer e estar de acordo com as exigências contidas na presente Porta-
ria.

Parágrafo único. Os documentos deverão ser entregues em cópias reprográfi cas 
e acompanhadas dos originais, para serem vistadas no ato da contratação, não 
sendo aceitos protocolos.

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

Prefeitura Municipal da Estância de Cananéia, 03 de maio 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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BELA
AVISO DE RETIFICAÇÃO DE EDITAL

A Prefeitura Municipal de Pedra Bela torna público que 
procedeu a RETIFICAÇÃO 01 do Edital: Pregão Presencial 

17/2021 – Processo Administrativo 35/2021 – referente a: REGISTRO 
DE PREÇOS PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 
O FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA 
MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL. Abertura 
dia 20/05/2021 às 09:00h. Local: Sala de Licitações da Prefeitura 
Municipal de Pedra Bela, Sito à Rua Bernardino de Lima Paes, nº 45 - 
Centro - Pedra Bela - SP. Edital de Retificação disponível em: www.
pedrabela.sp.gov.br / pedrabelalicitacoes@gmail.com. Mais informa-
ções: (11)4037-1277 - R.119-Álvaro Jesiel de Lima - Prefeito Municipal.

ADMINISTRAÇÃO COMPRAS E LICITAÇÕES

 HOMOLOGAÇÃO

PROCESSO Nº: 7/2021
aquisição de seixo rolado para uso do Departamento de Obras e Serviços da 
Prefeitura Municipal da Estância de Cananéia, pelo período de 12 (doze) meses.
PR-G - PREGAO PRESENCIAL - 1/2021 
EDITAL Nº: 3/2021 INTERESSADOS: SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS E 
TRÂNSITO .
O objeto do Pregão nº 0/2021 - foi homologado à empresa RIO VERDE EXTRA-
ÇÃO MINERAL LTDA.

FORNECEDOR: RIO VERDE EXTRAÇÃO MINERAL LTDA - ME

Item Descrição Qtde U.M. Marca Vl. 
Unitário Vl.Total

001

03.4953 - SEIXO 
ROLADO MISTO 

COM ESPESSURA 
EM SUA MAIORIA 

DE 1” E 3”

3.500,00 M3 79,8000 279.300,00

TOTAL DO FORNECEDOR: 
279.300,00
TOTAL GERAL: 
279.300,00

CANANEIA, 03 de Maio de 2021

ROBSON DA SILVA LEONEL
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DE SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANANÉIA

AVISO DE LICITAÇÃO
Acha-se aberto no CONSAÚDE o Pregão 
Presencial nº 19/21 - Processo nº 057/21, 
que tem por objeto o Registro de Preços 
de medicamentos. O Edital completo en-
contra-se à disposição dos interessados 
no Serviço de Suprimento, à Rua Pedro 
Bonne, 508, centro, Pariquera-Açu/SP, e no 
endereço eletrônico  http://www.consaude.
org.br/sessoes/editais/ A sessão pública 
de processamento do Pregão será realiza-
da no endereço acima mencionado, no dia 
17/05/2021, às 09:00h. Mais informações: 
Tel. 13 – 3856 9733.

Pariquera-Açu, 03 de maio de 2021.
José Antonio Antosczezem

Diretor Superintendente 

CONSÓRCIO 
INTERMUNICIPAL DE 
SAÚDE DO VALE DO 

RIBEIRA E LITORAL SUL 

E D I T A L  D E  C O N V O C A Ç Ã O

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

R      E      S      O      L      V      E

CONVOCAR para tomar posse no Emprego Público, por tempo determinado, a partir desta 
data, os candidatos abaixo relacionados, conforme aprovação no Processo Seletivo nº 
004/2020,  sob o Regime da Consolidação das Leis do Trabalho (C.L.T.):
TÉCNICO DE ENFERMAGEM

ORD. CLASS. NOME R.G.
45º NAYANE MONTEIRO MACKON 56.344.696-1
46º DENIZE DA SILVA MOREIRA 40.184.036-0
47º PAMELA DAMARES FERREIRA FELIX 48.017.115-4

Os candidatos acima relacionados terão o prazo de 02 (dois) dias úteis, a contar da presente 
publicação, para se apresentarem à Divisão de Gestão de Pessoas da Prefeitura do Municí-
pio de Cajati/SP, a fi m de tomarem posse no Emprego Público, perdendo o direito à vaga se 
não obedecido rigorosamente o prazo estabelecido.
Este Edital entrará em vigor na data de sua Publicação, com afi xação em lugar próprio de 
costume, revogadas as disposições em contrário.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

Cajati/SP, 04 de maio de 2021.

SIDINEI APARECIDO RIBEIRO
Prefeito do Município de Cajati

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
ESTADO DE SÃO PAULO

ABERTURA DE LICITAÇÃO
2ª VERSÃO DO EDITAL

Concorrência Pública nº 01/2021
Processo Administrativo nº 11/2021

OBJETO: Contratação de empresa espe-
cializada em serviços de tecnologia da infor-
mação para gestão ambiental e saneamen-
to com expertise em banco de dados sql 
server e ambiente operacional e softwares 
microsoft, manutenção, customização, in-
tegração, adaptação, conversão, migração, 
desenvolvimento evolutivo dos sistemas 
próprios em ambiente web; suporte técnico 
de hardware e software, administração de 
banco de dados, servidores, backups e se-
gurança da informação.
MODALIDADE: Concorrência Pública 
TIPO:  Menor preço global
DATA DA ABERTURA:  09/06/2021 às 
09:30 horas
LOCAL: Sala de Licitações do SAESA-S-
CS, localizada no pavimento superior do 
prédio sede do SAESA-SCS, sito a Avenida 
Fernando Simonsen, nº 303, Bairro Cerâ-
mica, no Município de São Caetano do Sul, 
Estado de São Paulo. O Edital completo e 
seus anexos poderão ser obtidos no ende-
reço eletrônico http://www.saesascs.sp.gov.
br ou, obtidos mediante a entrega de um 
CD-R, a título de reposição, ou da disponi-
bilização de mídia removível (pen-drive) no 
Setor de Licitações do SAESA-SCS situado 
no endereço supracitado, no horário das 
10:00 às 16:00 horas, excepcionalmente, 
dada a alteração de horário de atendi-
mento do SAESA, em razão da pande-
mia. São Caetano do Sul, 03 de maio de 
2021 – Rodrigo Gonçalves Toscano Supe-
rintendente do SAESA-SCS.

SISTEMA DE ÁGUA, ESGOTO 
E SANEAMENTO AMBIENTAL 

DE SÃO CAETANO DO SUL

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

A VERDADE 
NAS BANCAS

www.gazetasp.com.br
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(11) 3047-9800 | WWW.LUT.COM.BR

CEZAR AUGUSTO BADOLATO SILVA, leiloeiro ofi cial, 
matriculado na JUCESP sob o nº 602, torna público que realizará 
um leilão extrajudicial no dia 10/05/2021, à partir das 11h
pelo site www.lut.com.br, autorizado pela comitente: LOJAS 
RIACHUELO S/A, CNPJ nº 33.200.056/0001-49.

CEZAR AUGUSTO BADOLATO SILVA, leiloeiro ofi cial, 
matriculado na JUCESP sob o nº 602, torna público que 
realizará um leilão extrajudicial no dia 11/05/2021, à partir das 
11h pelo site www.lut.com.br, autorizado pela comitente: LOJAS 
RIACHUELO S/A, CNPJ nº 33.200.056/0001-49.

CEZAR AUGUSTO BADOLATO SILVA, leiloeiro ofi cial, 
matriculado na JUCESP sob o n° 602, torna público que realizará 
um leilão extrajudicial no dia 12/05/2021 a partir das 11hrs, 
pelo site www.lut.com.br , autorizado pela comitente CAEDU 
COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO. 
CNPJ nº 46.377.727/0001-93.

Edital de Leilão

7ª Vara Cível do Foro da Comarca de Bauru/SP
EDITAL DE 1º E 2º LEILÃO e de intimação da executada LUCIANA FRANCISCA CELES-
TINO, inscrita no CPF/MF sob o nº 263.892.798-84. O Dr. Jayter Cortez Junior, MM. Juiz 
de Direito da 7ª Vara Cível do Foro da Comarca de Bauru/SP, na forma da lei, FAZ SABER, 

aos que o presente Edital de 1º e 2º Leilão do bem móvel, virem ou dele conhecimento tiverem e interessar possa, que por 
este Juízo processam-se os autos da Ação de Cumprimento de sentença ajuizada por PREVE ENSINO FUNDAMEN-
TAL LTDA EPP em face de LUCIANA FRANCISCA CELESTINO - Processo nº 0023752-55.2018.8.26.0071 - Controle 
nº 1822/2014, e que foi designada a venda do bem descrito abaixo, de acordo com as regras expostas a seguir: DO BEM 
- O bem móvel será vendido no estado em que se encontra, sem garantia, constituindo ônus da parte interessada verifi car 
suas condições antes das datas designadas para as alienações judiciais eletrônicas. DA PUBLICAÇÃO DO EDITAL - O 
edital será publicado na rede mundial de computadores, no sítio do gestor www.megaleiloes.com.br, em conformidade 
com o disposto no art. 887, § 2º, do Código de Processo Civil, inclusive as fotos e a descrição detalhada do bem móvel 
a ser apregoado. DA VISITAÇÃO - Os interessados em vistoriar o bem deverão enviar solicitação por escrito ao e-mail 
visitacao@megaleiloes.com.br. Cumpre esclarecer que cabe ao responsável pela guarda do bem autorizar o ingresso 
dos interessados, sendo que a visitação nem sempre será possível. Independente da realização da visita, a arrematação 
será por conta e risco do interessado. DO LEILÃO - O Leilão será realizado por MEIO ELETRÔNICO, através do Portal 
www.megaleiloes.com.br, o 1º Leilão terá início no dia 13/05/2021 às 10:00h e se encerrará dia 18/05/2021 às 10:00h, 
onde somente serão aceitos lances iguais ou superiores ao valor da avaliação; não havendo lance igual ou superior ao 
valor da avaliação, seguir-se-á sem interrupção o 2º Leilão, que terá início no dia 18/05/2021 às 10:01h e se encerrará 
no dia 10/06/2021 às 10:00h, onde serão aceitos lances com no mínimo 60% (sessenta por cento) do valor da avaliação. 
DO CONDUTOR DO LEILÃO - O Leilão será conduzido pelo Leiloeiro Ofi cial Sr. Fernando José Cerello Gonçalves, 
matriculado na Junta Comercial do Estado de São Paulo - JUCESP sob o nº 844. DO VALOR MÍNIMO DE VENDA DO 
BEM - No 2º Leilão, o valor mínimo para a venda do bem corresponderá a 60% (sessenta por cento) do valor da ava-
liação judicial. DOS LANCES - Os lances poderão ser ofertados pela Internet, através do Portal www.megaleiloes.com.
br. DOS DÉBITOS - Eventuais débitos pendentes que recaiam sobre o bem correrão por conta do arrematante, exceto os 
decorrentes de débitos de IPVA e demais taxas e impostos, que serão sub-rogados no valor da arrematação nos termos 
do art. 130, “caput” e parágrafo único, do CTN. DO PAGAMENTO - O arrematante deverá efetuar o pagamento do preço 
do bem arrematado, no prazo de até 24h (vinte e quatro horas) após o encerramento do leilão, através de guia de depósito 
judicial em favor do Juízo responsável, sob pena de se desfazer a arrematação. DA PROPOSTA - O interessado em ad-
quirir o bem penhorado em prestações poderá apresentar: (i) até o início da primeira etapa, proposta por valor não inferior 
ao da avaliação; (ii) até o início da segunda etapa, proposta por valor que não seja inferior a 60% do valor de avaliação 
atualizado ou 80% do valor de avaliação atualizado, caso se trate de imóvel de incapaz, encaminhando parecer por es-
crito para o e-mail: proposta@megaleiloes.com.br (Art. 895, I e II, CPC). A apresentação de proposta não suspende o 
leilão (Art. 895, § 6º, CPC) e o pagamento do lance à vista sempre prevalecerá sobre o parcelado, ainda que mais 
vultoso (Art. 895, § 7º, CPC). PENALIDADES PELO DESCUMPRIMENTO DAS PROPOSTAS - Em caso de atraso no 
pagamento de qualquer das prestações, incidirá multa de dez por cento sobre a soma da parcela inadimplida com as 
parcelas vincendas; O inadimplemento autoriza o exequente a pedir a resolução da arrematação ou promover, em face 
do arrematante, a execução do valor devido, devendo ambos os pedidos serem formulados nos autos da execução em 
que se deu a arrematação; (Art. 895, § 4º e 5º do CPC). DA COMISSÃO - O arrematante deverá pagar à MEGALEILOES 
GESTOR JUDICIAL, a título de comissão, o valor correspondente a 5% (cinco por cento) sobre o preço de arrematação 
do bem. A comissão devida à Mega Leilões gestor judicial não está incluída no valor do lance e não será devolvida ao 
arrematante em nenhuma hipótese, salvo se a arrematação for desfeita por determinação judicial ou por razões alheias 
à vontade do arrematante e, deduzidas as despesas incorridas. DO PAGAMENTO DA COMISSÃO - O pagamento da 
comissão da MEGALEILÕES GESTOR JUDICIAL deverá ser realizado em até 24h (vinte e quatro horas) a contar do en-
cerramento do leilão, através de guia de depósito que fi cará disponível no site do gestor ou será enviada por e-mail. Todas 
as regras e condições da Praça estão disponíveis no Portal www.megaleiloes.com.br. Por qualquer motivo caso a 
intimação pessoal do executado não se realizar por meio de seus advogados ou pelo endereço constante dos autos, será 
intimado através do próprio edital de leilão nos termos do art. 889, I, do CPC. RELAÇÃO DO BEM: LOTE 01: Uma moto-
cicleta da marca Honda, modelo CG 159 Titan KS, placa DOJ-9243. Valor da Avaliação: R$ 4.000,00 (quatro mil reais) 
para agosto de 2020. LOTE 02: Um veículo da marca Wolksvagen, modelo Gol MI, placa CKB-4126, cor cinza. Valor 
da Avaliação: R$ 7.000,00 (sete mil reais) para agosto de 2020. O bem se encontra na – Rua Celio Daibem Quadra, 
14-51, Centro, CEP17014-270, Bauru/SP, sendo nomeada depositária a executada. Débitos desta ação no valor de R$ 
11.745,66 (06/2019). Bauru, 13 de abril de 2021. Eu, diretor/diretora, conferi. Dr. Jayter Cortez Junior - Juiz de Direito

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

1ª Vara Cível do Foro da Comarca de Andradina/SP
EDITAL DE 1º E 2º LEILÃO e de intimação dos executados MIGUEL BASAGLIA ALAR-
CON, inscrito no CPF/MF sob o nº 065.688.838-59; bem como sua mulher MIRIAN CRIS-
TINA JOAQUIM ALARCON. O Dr. Jamil Nakad Junior, MM. Juiz de Direito da 1ª Vara 

Cível do Foro da Comarca de Andradina/SP, na forma da lei, FAZ SABER, aos que o presente Edital de 1º e 2º Leilão do 
bem imóvel, virem ou dele conhecimento tiverem e interessar possa, que por este Juízo processam-se os autos da Ação 
de Execução de Título Extrajudicial ajuizada por AOKI LTDA em face de MIGUEL BASAGLIA ALARCON E OUTROS - 
Processo nº 1002180-07.2017.8.26.0024 – Controle nº 1217/2017, e que foi designada a venda do bem descrito abaixo, 
de acordo com as regras expostas a seguir: DO BEM - O bem será vendido no estado em que se encontra, sem garantia, 
constituindo ônus da parte interessada verifi car suas condições antes das datas designadas para as alienações judiciais 
eletrônicas. DA PUBLICAÇÃO DO EDITAL - O edital será publicado na rede mundial de computadores, no sítio do gestor 
www.megaleiloes.com.br, em conformidade com o disposto no art. 887, § 2º, do Código de Processo Civil, inclusive as 
fotos e a descrição detalhada do bem a ser apregoado. DA VISITAÇÃO - Os interessados em vistoriar o bem deverão 
enviar solicitação por escrito ao e-mail visitacao@megaleiloes.com.br. Cumpre esclarecer que cabe ao responsável pela 
guarda do bem autorizar o ingresso dos interessados, sendo que a visitação nem sempre será possível. Independente 
da realização da visita, a arrematação será por conta e risco do interessado. DO LEILÃO - O Leilão será realizado por 
MEIO ELETRÔNICO, através do Portal www.megaleiloes.com.br, o 1º Leilão terá início no dia 13/05/2021 às 11:00h e 
se encerrará dia 18/05/2021 às 11:00h, onde somente serão aceitos lances iguais ou superiores ao valor da avaliação; 
não havendo lance igual ou superior ao valor da avaliação, seguir-se-á sem interrupção o 2º Leilão, que terá início no 
dia 18/05/2021 às 11:01h e se encerrará no dia 10/06/2021 às 11:00h, onde serão aceitos lances com no mínimo 50% 
(cinquenta por cento) do valor da avaliação. DO CONDUTOR DO LEILÃO - O Leilão será conduzido pelo Leiloeiro Ofi cial 
Sr. Fernando José Cerello Gonçalves Pereira, matriculado na Junta Comercial do Estado de São Paulo - JUCESP sob 
o nº 844. DO VALOR MÍNIMO DE VENDA DO BEM - No 2º Leilão, o valor mínimo para a venda do bem corresponderá 
a 50% (cinquenta por cento) do valor da avaliação judicial. DOS LANCES - Os lances poderão ser ofertados pela 
Internet, através do Portal www.megaleiloes.com.br. DOS DÉBITOS - Eventuais ônus sobre o bem correrão por conta do 
arrematante, exceto os decorrentes de débitos fi scais e tributários que serão sub-rogados no valor da arrematação nos 
termos do art. 130, “caput” e parágrafo único, do CTN. DO PAGAMENTO - O arrematante deverá efetuar o pagamento do 
preço do bem arrematado, no prazo de até 24h (vinte e quatro horas) após o encerramento do leilão através de guia de 
depósito judicial em favor do Juízo responsável, sob pena de se desfazer a arrematação. DA PROPOSTA - Os interessa-
dos poderão apresentar proposta de pagamento parcelado, encaminhando parecer por escrito para o e-mail: proposta@
megaleiloes.com.br (Art. 895, I e II, CPC). A apresentação de proposta não suspende o leilão (Art. 895, § 6º, CPC) e 
o pagamento do lance à vista sempre prevalecerá sobre o parcelado, ainda que mais vultoso (Art. 895, § 7º, CPC). 
PENALIDADES PELO DESCUMPRIMENTO DAS PROPOSTAS - Em caso de atraso no pagamento de qualquer das 
prestações, incidirá multa de dez por cento sobre a soma da parcela inadimplida com as parcelas vincendas; O inadim-
plemento autoriza o exequente a pedir a resolução da arrematação ou promover, em face do arrematante, a execução do 
valor devido, devendo ambos os pedidos serem formulados nos autos da execução em que se deu a arrematação (Art. 
895, § 4º e 5º do CPC). DA COMISSÃO - O arrematante deverá pagar à MEGALEILOES GESTOR JUDICIAL, a título 
de comissão, o valor correspondente a 5% (cinco por cento) sobre o preço de arrematação do bem. A comissão devida 
à Mega Leilões gestor judicial não está incluída no valor do lance e não será devolvida ao arrematante em nenhuma 
hipótese, salvo se a arrematação for desfeita por determinação judicial ou por razões alheias à vontade do arrematante 
e, deduzidas as despesas incorridas. DO PAGAMENTO DA COMISSÃO - O pagamento da comissão da MEGALEILÕES 
GESTOR JUDICIAL deverá ser realizado em até 24h (vinte e quatro horas) a contar do encerramento do leilão, através 
de guia de depósito, que fi cará disponível no site do gestor ou será enviada por e-mail. Todas as regras e condições do 
Leilão estão disponíveis no Portal www.megaleiloes.com.br. Por qualquer motivo caso a intimação pessoal do execu-
tado não se realizar por meio de seus advogados ou pelo endereço constante dos autos, será intimado através do próprio 
edital de leilão nos termos do art. 889, I, do CPC. RELAÇÃO DO BEM: LOTE 01: Um veículo da marca Mercedez Benz, 
modelo Axor 3340, 6X4, placa DVT-9943, ano/modelo 2009/2009, chassi: 9BM9584789B646975. Valor da Avaliação: 
R$  120.000,00 (Cento e Vinte Mil Reais) para dezembro de 2021. LOTE 02: Um veículo da marca Mercedez Benz, 
modelo Oh 1517 (onibus, placa BTR-6842, ano/modelo 1980/1980, cor azul e branco, Chassi: 34522011509448. Valor da 
Avaliação: R$ 10.000,00 (Dez Mil Reais) para dezembro de 2021. LOTE 03: Um veículo da marca Fiat, modelo Strada 
Working CE, placa FCU-5418, ano/modelo 2016/2016, chassi: 9BD57824UGB099757. Valor da Avaliação: R$ 25.000,00 
(Vinte e Cinco Mil Reais) para dezembro de 2021. Os veículos encontram-se na Rua Presidente Vargas, nº 2851, 
na Vila Mineira. Andradina, 13 de abril de 2021. Eu, diretora/diretor, conferi. Dr. Jamil Nakad Junior - Juiz de Direito

(11) 3149-4600                                                  www.megaleiloes.com.br
3ª Vara Cível do Foro da Comarca de Garça/SP

EDITAL DE 1º E 2º LEILÃO e de intimação do executado LUIS FELIPE DOS SANTOS 
CASTILHO (depositário), inscrito no CPF/MF sob o nº 416.901.328-09. O Dr. Alexandre 
Rodrigues Ferreira, MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível do Foro da Comarca de Garça/

SP, na forma da lei, FAZ SABER, aos que o presente Edital de 1º e 2º Leilão do bem móvel, virem ou dele conhecimento 
tiverem e interessar possa, que por este Juízo processam-se os autos do Cumprimento de Sentença ajuizado por JAIC 
COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO DE MOTOS LTDA (FREIRE MOTOS) em face de LUIS FELIPE DOS SANTOS CASTILHO 
- Processo nº 0002874-10.2018.8.26.0201 (Principal nº 1000559-26.2017.8.26.0201) – Controle nº 341/2017, e que foi 
designada a venda do bem descrito abaixo, de acordo com as regras expostas a seguir: DO BEM MÓVEL - O bem será 
vendido no estado em que se encontra, sem garantia, constituindo ônus da parte interessada verifi car suas condições 
antes das datas designadas para as alienações judiciais eletrônicas. DA PUBLICAÇÃO DO EDITAL - O edital será pu-
blicado na rede mundial de computadores, no sítio do gestor www.megaleiloes.com.br, em conformidade com o disposto 
no art. 887, § 2º, do Código de Processo Civil, inclusive as fotos e a descrição detalhada do bem a ser apregoado. DA 
VISITAÇÃO - Os interessados em vistoriar o bem deverão enviar solicitação por escrito ao e-mail visitacao@megaleiloes.
com.br. Cumpre esclarecer que cabe ao responsável pela guarda do bem autorizar o ingresso dos interessados, sendo 
que a visitação nem sempre será possível, pois alguns bens estão em posse do executado. Independente da realização 
da visita, a arrematação será por conta e risco do interessado. DO LEILÃO - O Leilão será realizado por MEIO ELETRÔ-
NICO, através do Portal www.megaleiloes.com.br, o 1º Leilão terá início no dia 14/05/2021 às 10:00h e se encerrará dia 
19/05/2021 às 10:00h, onde somente serão aceitos lances iguais ou superiores ao valor da avaliação; não havendo lance 
igual ou superior ao valor da avaliação, seguir-se-á sem interrupção o 2º Leilão, que terá início no dia 19/05/2021 às 
10:01h e se encerrará no dia 09/06/2021 às 10:00h, onde serão aceitos lances com no mínimo 60% (sessenta por cento) 
do valor da avaliação. DO CONDUTOR DO LEILÃO – O Leilão será conduzido pelo Leiloeiro Ofi cial Sr. Fernando José 
Cerello Gonçalves Pereira, matriculado na Junta Comercial do Estado de São Paulo – JUCESP sob o nº 844. DO VALOR 
MÍNIMO DE VENDA DO BEM – No 2º Leilão, o valor mínimo para a venda do bem corresponderá a 60% (sessenta por 
cento) do valor da avaliação judicial. DOS LANCES – Os lances poderão ser ofertados pela Internet, através do Portal 
www.megaleiloes.com.br. DOS DÉBITOS – Eventuais ônus sobre o bem correrão por conta do arrematante, exceto 
eventuais débitos de IPVA e demais taxas e impostos que serão sub-rogados no valor da arrematação nos termos do art. 
130, “caput” e parágrafo único, do CTN. DO PAGAMENTO - O arrematante deverá efetuar o pagamento do preço do bem 
arrematado, no prazo de até 24h (vinte e quatro horas) após o encerramento do leilão através de guia de depósito judicial 
em favor do Juízo responsável, sob pena de se desfazer a arrematação. DA PROPOSTA - Os interessados poderão apre-
sentar proposta de pagamento parcelado, encaminhando parecer por escrito para o e-mail: proposta@megaleiloes.com.
br (Art. 895, I e II, CPC). A apresentação de proposta não suspende o leilão (Art. 895, § 6º, CPC) e o pagamento do 
lance à vista sempre prevalecerá sobre o parcelado, ainda que mais vultoso (Art. 895, § 7º, CPC). PENALIDADES 
PELO DESCUMPRIMENTO DAS PROPOSTAS - Em caso de atraso no pagamento de qualquer das prestações, incidirá 
multa de dez por cento sobre a soma da parcela inadimplida com as parcelas vincendas; O inadimplemento autoriza 
o exequente a pedir a resolução da arrematação ou promover, em face do arrematante, a execução do valor devido, 
devendo ambos os pedidos serem formulados nos autos da execução em que se deu a arrematação (Art. 895, § 4º e 5º 
do CPC). DA COMISSÃO – O arrematante deverá pagar à MEGALEILOES GESTOR JUDICIAL, a título de comissão, o 
valor correspondente a 5% (cinco por cento) sobre o preço de arrematação do bem. A comissão devida à Mega Leilões 
gestor judicial não está incluída no valor do lance e não será devolvida ao arrematante em nenhuma hipótese, salvo 
se a arrematação for desfeita por determinação judicial ou por razões alheias à vontade do arrematante e, deduzidas 
as despesas incorridas. DO PAGAMENTO DA COMISSÃO - O pagamento da comissão da MEGALEILÕES GESTOR 
JUDICIAL deverá ser realizado em até 24h (vinte e quatro horas) a contar do encerramento do leilão, através de guia de 
depósito, que fi cará disponível no site do gestor ou será enviada por e-mail. Todas as regras e condições do Leilão es-
tão disponíveis no Portal www.megaleiloes.com.br. Por qualquer motivo caso a intimação pessoal do executado não 
se realizar por meio de seus advogados ou pelo endereço constante dos autos, será intimado através do próprio edital de 
leilão nos termos do art. 889, I, do CPC. RELAÇÃO DO BEM: um motociclo, marca HONDA, modelo CG Titan 125 FAN 
KS, ano 2010, placa DNX6529, renavam 220179930, gasolina. Consta no site da Secretaria da Fazenda do Estado de 
São Paulo débitos vinculados ao veículo no valor total R$ 177,24 (13/04/2021). Valor da Avaliação do bem: R$ 4.140,00 
(quatro mil, cento e quarenta reais) para setembro de 2020. Garça, 14 de abril de 2021. Eu, diretora/diretor, conferi. 
Dr. Alexandre Rodrigues Ferreira - Juiz de Direito

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

2ª Vara Cível do Foro da Comarca de São José dos Campos/SP
EDITAL DE 1º E 2º LEILÃO e de intimação da executada LAURA HELENA DA SILVA 
GUIMARAES NEVES (depositária), inscrita no CPF/MF sob o nº 109.759.848-96. O Dr. 
Paulo de Tarso Bilard de Carvalho, MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível do Foro da 

Comarca de São José dos Campos/SP, na forma da lei, FAZ SABER, aos que o presente Edital de 1º e 2º Leilão 
do bem móvel, virem ou dele conhecimento tiverem e interessar possa, que por este Juízo processam-se os autos 
da Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada por COOPERATIVA CREDITO MUTUO EMPREGADOS DA 
EMBRAER COOPEREMBRAER em face de LAURA HELENA DA SILVA GUIMARAES NEVES - Processo nº 0005308-
86.2010.8.26.0577 – Controle nº 334/2010, e que foi designada a venda do bem descrito abaixo, de acordo com as re-
gras expostas a seguir: DO BEM MÓVEL - O bem será vendido no estado em que se encontra, sem garantia, constituindo 
ônus da parte interessada verifi car suas condições antes das datas designadas para as alienações judiciais eletrônicas. 
DA PUBLICAÇÃO DO EDITAL - O edital será publicado na rede mundial de computadores, no sítio do gestor www.
megaleiloes.com.br, em conformidade com o disposto no art. 887, § 2º, do Código de Processo Civil, inclusive as fotos 
e a descrição detalhada do bem a ser apregoado. DA VISITAÇÃO - Os interessados em vistoriar o bem deverão enviar 
solicitação por escrito ao e-mail visitacao@megaleiloes.com.br. Cumpre esclarecer que cabe ao responsável pela guarda 
do bem autorizar o ingresso dos interessados, sendo que a visitação nem sempre será possível, pois alguns bens estão 
em posse do executado. Independente da realização da visita, a arrematação será por conta e risco do interessado. 
DO LEILÃO - O Leilão será realizado por MEIO ELETRÔNICO, através do Portal www.megaleiloes.com.br, o 1º Leilão 
terá início no dia 13/05/2021 às 10:00h e se encerrará dia 18/05/2021 às 10:00h, onde somente serão aceitos lances 
iguais ou superiores ao valor da avaliação; não havendo lance igual ou superior ao valor da avaliação, seguir-se-á sem 
interrupção o 2º Leilão, que terá início no dia 18/05/2021 às 10:01h e se encerrará no dia 10/06/2021às 10:00h, onde 
serão aceitos lances com no mínimo 70% (setenta por cento) do valor da avaliação. DO CONDUTOR DO LEILÃO – O 
Leilão será conduzido pelo Leiloeiro Ofi cial Sr. Fernando José Cerello Gonçalves Pereira, matriculado na Junta Comercial 
do Estado de São Paulo – JUCESP sob o nº 844. DO VALOR MÍNIMO DE VENDA DO BEM – No 2º Leilão, o valor mí-
nimo para a venda do bem corresponderá a 70% (setenta por cento) do valor da avaliação judicial. DOS LANCES – Os 
lances poderão ser ofertados pela Internet, através do Portal www.megaleiloes.com.br. DOS DÉBITOS – Eventuais ônus 
sobre o bem correrão por conta do arrematante, exceto eventuais débitos de IPVA e demais taxas e impostos que serão 
sub-rogados no valor da arrematação nos termos do art. 130, “caput” e parágrafo único, do CTN. DO PAGAMENTO - O 
arrematante deverá efetuar o pagamento do preço do bem arrematado, no prazo de até 24h (vinte e quatro horas) após 
o encerramento do leilão através de guia de depósito judicial em favor do Juízo responsável, sob pena de se desfazer a 
arrematação. DA PROPOSTA - Os interessados poderão apresentar proposta de pagamento parcelado, encaminhando 
parecer por escrito para o e-mail: proposta@megaleiloes.com.br (Art. 895, I e II, CPC). A apresentação de proposta 
não suspende o leilão (Art. 895, § 6º, CPC) e o pagamento do lance à vista sempre prevalecerá sobre o parcelado, 
ainda que mais vultoso (Art. 895, § 7º, CPC). PENALIDADES PELO DESCUMPRIMENTO DAS PROPOSTAS - Em 
caso de atraso no pagamento de qualquer das prestações, incidirá multa de dez por cento sobre a soma da parcela 
inadimplida com as parcelas vincendas; O inadimplemento autoriza o exequente a pedir a resolução da arrematação ou 
promover, em face do arrematante, a execução do valor devido, devendo ambos os pedidos serem formulados nos autos 
da execução em que se deu a arrematação (Art. 895, § 4º e 5º do CPC). DA COMISSÃO – O arrematante deverá pagar 
à MEGALEILOES GESTOR JUDICIAL, a título de comissão, o valor correspondente a 5% (cinco por cento) sobre o 
preço de arrematação do bem. A comissão devida à Mega Leilões gestor judicial não está incluída no valor do lance e 
não será devolvida ao arrematante em nenhuma hipótese, salvo se a arrematação for desfeita por determinação judicial 
ou por razões alheias à vontade do arrematante e, deduzidas as despesas incorridas. DO PAGAMENTO DA COMISSÃO 
- O pagamento da comissão da MEGALEILÕES GESTOR JUDICIAL deverá ser realizado em até 24h (vinte e quatro 
horas) a contar do encerramento do leilão, através de guia de depósito que será enviada por e-mail. Todas as regras e 
condições do Leilão estão disponíveis no Portal www.megaleiloes.com.br. Por qualquer motivo caso a intimação 
pessoal do executado não se realizar por meio de seus advogados ou pelo endereço constante dos autos, será intimado 
através do próprio edital de leilão nos termos do art. 889, I, do CPC. RELAÇÃO DO BEM: um veículo marca VW, modelo 
Gol 1000, placa CGL1070, ano 1996, chassi 9BWZZZ30ZTP042796, renavam 655973648, gasolina. Consta no site da 
Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo débitos vinculados ao veículo no valor total R$ 630,34 (13/04/2021). O 
bem encontra-se na Rua Visconde de São Lourenço, 941, Putim, São José dos Campos/SP, sendo nomeada depositária 
a executada. Valor da Avaliação do bem: R$ 8.000,00 (oito mil reais) para fevereiro de 2020. Débito desta ação no 
valor de R$ 46.193,72 (fevereiro/2020). São José dos Campos, 15 de abril de 2021. Eu, diretora/diretor, conferi. Dr. Paulo 
de Tarso Bilard de Carvalho - Juiz de Direito

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

5ª Vara Cível do Foro Regional de Jabaquara/SP
EDITAL DE 1º E 2º LEILÃO e de intimação da executada E. DE S. V.. A Dra. Patricia 
Maiello Ribeiro Prado, MM. Juíza de Direito da 5ª Vara Cível do Foro Regional de Jaba-
quara/SP, na forma da lei, FAZ SABER, aos que o presente Edital de 1º e 2º Leilão do bem 

móvel, virem ou dele conhecimento tiverem e interessar possa, que por este Juízo processam-se os autos da Ação de 
Execução de Título Extrajudicial  ajuizada por  N. V. C. LTDA ME em face de E. DE S. V. - Processo nº 1003516-
75.2018.8.26.0003 - Controle nº 393/2018, e que foi designada a venda do bem descrito abaixo, de acordo com as regras 
expostas a seguir: DO BEM - O bem será vendido no estado em que se encontra, sem garantia, constituindo ônus da 
parte interessada verifi car suas condições antes das datas designadas para as alienações judiciais eletrônicas. DA PU-
BLICAÇÃO DO EDITAL - O edital será publicado na rede mundial de computadores, no sítio do gestor www.megaleiloes.
com.br, em conformidade com o disposto no art. 887, § 2º, do Código de Processo Civil, inclusive as fotos e a descrição 
detalhada do imóvel a ser apregoado. DA VISITAÇÃO - Os interessados em vistoriar o bem deverão enviar solicitação por 
escrito ao e-mail visitacao@megaleiloes.com.br. Cumpre esclarecer que cabe ao responsável pela guarda do bem autori-
zar o ingresso dos interessados, sendo que a visitação nem sempre será possível. Independente da realização da visita, 
a arrematação será por conta e risco do interessado. DO LEILÃO - O Leilão será realizado por MEIO ELETRÔNICO, atra-
vés do Portal www.megaleiloes.com.br, o 1º Leilão terá início no dia 13/05/2021 às 10:30h e se encerrará dia 18/05/2021 
às 10:30h, onde somente serão aceitos lances iguais ou superiores ao valor da avaliação; não havendo lance igual ou 
superior ao valor da avaliação, seguir-se-á sem interrupção o 2º Leilão, que terá início no dia 18/05/2021 às 10:31h e se 
encerrará no dia 10/06/2021 às 10:30h onde serão aceitos lances com no mínimo 50% (cinquenta por cento) do valor 
da avaliação. DO CONDUTOR DO LEILÃO - O Leilão será conduzido pelo Leiloeiro Ofi cial Sr. Fernando José Cerello 
Gonçalves Pereira, matriculado na Junta Comercial do Estado de São Paulo - JUCESP sob o nº 844. DO VALOR MÍNIMO 
DE VENDA DO BEM - No 2º Leilão, o valor mínimo para a venda do bem corresponderá a 50% (cinquenta por cento) 
do valor da avaliação judicial, que será atualizada até a data da alienação judicial. DOS LANCES - Os lances poderão ser 
ofertados pela Internet, através do Portal www.megaleiloes.com.br. DOS DÉBITOS - Eventuais débitos de IPVA e demais 
taxas e impostos serão sub-rogados no valor da arrematação nos termos do art. 130, “caput” e parágrafo único, do CTN. 
DO PAGAMENTO - O arrematante deverá efetuar o pagamento do preço do bem arrematado, no prazo de até 24h (vinte e 
quatro horas) após o encerramento do leilão através de guia de depósito judicial em favor do Juízo responsável, sob pena 
de se desfazer a arrematação. DA PROPOSTA - Os interessados poderão apresentar proposta de pagamento parcelado, 
encaminhando parecer por escrito para o e-mail: proposta@megaleiloes.com.br (Art. 895, I e II, CPC). A apresentação 
de proposta não suspende o leilão (Art. 895, § 6º, CPC) e o pagamento do lance à vista sempre prevalecerá sobre 
o parcelado, ainda que mais vultoso (Art. 895, § 7º, CPC). DAS PENALIDADES PELO DESCUMPRIMENTO DAS 
PROPOSTAS - Em caso de atraso no pagamento de qualquer das prestações, incidirá multa de dez por cento sobre a 
soma da parcela inadimplida com as parcelas vincendas; O inadimplemento autoriza o exequente a pedir a resolução da 
arrematação ou promover, em face do arrematante, a execução do valor devido, devendo ambos os pedidos serem formu-
lados nos autos da execução em que se deu a arrematação (Art. 895, § 4º e 5º do CPC). DA COMISSÃO - O arrematante 
deverá pagar à MEGALEILOES GESTOR JUDICIAL, a título de comissão, o valor correspondente a 3% (três por cento) 
sobre o preço de arrematação do imóvel. A comissão devida à Mega Leilões gestor judicial não está incluída no valor do 
lance e não será devolvida ao arrematante em nenhuma hipótese, salvo se a arrematação for desfeita por determinação 
judicial ou por razões alheias à vontade do arrematante e, deduzidas as despesas incorridas. DO PAGAMENTO DA 
COMISSÃO - O pagamento da comissão da MEGALEILÕES GESTOR JUDICIAL deverá ser realizado em até 24h (vinte 
e quatro horas) a contar do encerramento do leilão, através de guia de depósito, que fi cará disponível no site do gestor 
ou será enviada por e-mail. Todas as regras e condições do Leilão estão disponíveis no Portal www.megaleiloes.
com.br. Por qualquer motivo caso a intimação pessoal do executado não se realizar por meio de seus advogados ou pelo 
endereço constante dos autos, será intimado através do próprio edital de leilão nos termos do art. 889, I, do CPC. RELA-
ÇÃO DO BEM: Um concentrador, marca Vision Air, nº/s V0074791.Valor da Avaliação do bem: R$ 8.000,00 (oito mil 
reais) para Outubro de 2019. O bem encontra-se na Rua Dom Otavio de Miranda, 165, Parque Jabaquara, São Paulo/
SP, sendo nomeada depositária a executada. Débitos desta ação no valor de R$ 10.488,00 (02/2019). São Paulo, 13 de 
abri de 2021. Eu, diretora/diretor, conferi. Dra. Patricia Maiello Ribeiro Prado - Juíza de Direito

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

EDITAL DE 1º E 2º LEILÃO e de intimação do executado H. M. X. (depositário). O Dr. Sergio Augusto Fochesato, MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível do Foro da 
Comarca de Mogi Guaçu/SP, na forma da lei, FAZ SABER, aos que o presente Edital de 1º e 2º Leilão do bem móvel, virem ou dele conhecimento tiverem e interessar possa, que 
por este Juízo processam-se os autos do Cumprimento de Sentença ajuizado por M. A. DA S. P. em face de H. M. X. - Processo nº 1003926-89.2019.8.26.0362 – 
Controle nº 1129/2019, e que foi designada a venda do bem descrito abaixo, de acordo com as regras expostas a seguir: DO BEM MÓVEL - O bem será vendido no estado 
em que se encontra, sem garantia, constituindo ônus da parte interessada verificar suas condições antes das datas designadas para as alienações judiciais eletrônicas. DA 
PUBLICAÇÃO DO EDITAL - O edital será publicado na rede mundial de computadores, no sítio do gestor www.megaleiloes.com.br, em conformidade com o disposto no art. 887, § 
2º, do Código de Processo Civil, inclusive as fotos e a descrição detalhada do bem a ser apregoado e, será afixado em local de costume e publicado em jornal de grande circulação, 

em conformidade com o disposto no art. 887, § 3º do Código de Processo Civil. DA VISITAÇÃO - Os interessados em vistoriar o bem deverão enviar solicitação por escrito ao e-mail visitacao@megaleiloes.com.br. Cumpre 
esclarecer que cabe ao responsável pela guarda do bem autorizar o ingresso dos interessados, sendo que a visitação nem sempre será possível, pois alguns bens estão em posse do executado. Independente da realização da 
visita, a arrematação será por conta e risco do interessado. DO LEILÃO - O Leilão será realizado por MEIO ELETRÔNICO, através do Portal www.megaleiloes.com.br, o 1º Leilão terá início no dia 14/05/2021 às 
10:00h e se encerrará dia 19/05/2021 às 10:00h, onde somente serão aceitos lances iguais ou superiores ao valor da avaliação; não havendo lance igual ou superior ao valor da avaliação, seguir-se-á sem interrupção 
o 2º Leilão, que terá início no dia 19/05/2021 às 10:01h e se encerrará no dia 09/06/2021 às 10:00h, onde serão aceitos lances com no mínimo 60% (sessenta por cento) do valor da avaliação. DO 
CONDUTOR DO LEILÃO – O Leilão será conduzido pelo Leiloeiro Oficial Sr. Fernando José Cerello Gonçalves Pereira, matriculado na Junta Comercial do Estado de São Paulo – JUCESP sob o nº 844. DO VALOR MÍNIMO DE 
VENDA DO BEM – No 2º Leilão, o valor mínimo para a venda do bem corresponderá a 60% (sessenta por cento) do valor da avaliação judicial. DOS LANCES – Os lances poderão ser ofertados pela Internet, através do Portal 
www.megaleiloes.com.br. DOS DÉBITOS – Eventuais ônus sobre o bem correrão por conta do arrematante, exceto eventuais débitos de IPVA e demais taxas e impostos que serão sub-rogados no valor da arrematação nos termos 
do art. 130, “caput” e parágrafo único, do CTN. DO PAGAMENTO - O arrematante deverá efetuar o pagamento do preço do bem arrematado, no prazo de até 24h (vinte e quatro horas) após o encerramento do leilão através de 
guia de depósito judicial em favor do Juízo responsável, sob pena de se desfazer a arrematação. DA PROPOSTA - Os interessados poderão apresentar proposta de pagamento parcelado, encaminhando parecer por escrito para 
o e-mail: proposta@megaleiloes.com.br (Art. 895, I e II, CPC). A apresentação de proposta não suspende o leilão (Art. 895, § 6º, CPC) e o pagamento do lance à vista sempre prevalecerá sobre o parcelado, ainda que mais vultoso 
(Art. 895, § 7º, CPC). PENALIDADES PELO DESCUMPRIMENTO DAS PROPOSTAS - Em caso de atraso no pagamento de qualquer das prestações, incidirá multa de dez por cento sobre a soma da parcela inadimplida com as 
parcelas vincendas; O inadimplemento autoriza o exequente a pedir a resolução da arrematação ou promover, em face do arrematante, a execução do valor devido, devendo ambos os pedidos serem formulados nos autos da 
execução em que se deu a arrematação (Art. 895, § 4º e 5º do CPC). DA COMISSÃO – O arrematante deverá pagar à MEGALEILOES GESTOR JUDICIAL, a título de comissão, o valor correspondente a 5% (cinco por cento) 
sobre o preço de arrematação do bem. A comissão devida à Mega Leilões gestor judicial não está incluída no valor do lance e não será devolvida ao arrematante em nenhuma hipótese, salvo se a arrematação for desfeita por 
determinação judicial ou por razões alheias à vontade do arrematante e, deduzidas as despesas incorridas. DO PAGAMENTO DA COMISSÃO - O pagamento da comissão da MEGALEILÕES GESTOR JUDICIAL deverá ser 
realizado em até 24h (vinte e quatro horas) a contar do encerramento do leilão, através de guia de depósito judicial nos autos, que ficará disponível no site do gestor ou será enviada por e-mail. Todas as regras e condições do 
Leilão estão disponíveis no Portal www.megaleiloes.com.br. Por qualquer motivo caso a intimação pessoal do executado não se realizar por meio de seus advogados ou pelo endereço constante dos autos, será intimado através 
do próprio edital de leilão nos termos do art. 889, I, do CPC. RELAÇÃO DO BEM: um veículo marca Ford, modelo VERSAILLES 1.8 I GL, ano 1995, cor vermelha, placa BUC7502, renavam 
655234241, gasolina. Consta no site da Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo débitos vinculados ao veículo no valor total R$ 1.008,01 (13/04/2021). O bem encontra-se na Rua dos Professores, 599, Casa, Jardim 
Universitário, Rancharia/SP, sendo nomeado depositário o executado. Valor da Avaliação do bem: R$ 6.500,00 (seis mil e quinhentos reais) para agosto de 2019. Débito desta ação no valor de R$ 4.350,07 
(abril/2020). NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Mogi-Guaçu, aos 14 de abril de 2021. Dr. Sergio Augusto Fochesato ,Juiz de Direito.
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sobre o preço de arrematação do bem. A comissão devida à Mega Leilões gestor judicial não está incluída no valor do lance e não será devolvida ao arrematante em nenhuma hipótese, salvo se a arrematação for desfeita por 

parcelas vincendas; O inadimplemento autoriza o exequente a pedir a resolução da arrematação ou promover, em face do arrematante, a execução do valor devido, devendo ambos os pedidos serem formulados nos autos da 
execução em que se deu a arrematação (Art. 895, § 4º e 5º do CPC). DA COMISSÃO – O arrematante deverá pagar à MEGALEILOES GESTOR JUDICIAL, a título de comissão, o valor correspondente a 5% (cinco por cento) 
parcelas vincendas; O inadimplemento autoriza o exequente a pedir a resolução da arrematação ou promover, em face do arrematante, a execução do valor devido, devendo ambos os pedidos serem formulados nos autos da 
execução em que se deu a arrematação (Art. 895, § 4º e 5º do CPC). DA COMISSÃO – O arrematante deverá pagar à MEGALEILOES GESTOR JUDICIAL, a título de comissão, o valor correspondente a 5% (cinco por cento) 
parcelas vincendas; O inadimplemento autoriza o exequente a pedir a resolução da arrematação ou promover, em face do arrematante, a execução do valor devido, devendo ambos os pedidos serem formulados nos autos da 

sobre o preço de arrematação do bem. A comissão devida à Mega Leilões gestor judicial não está incluída no valor do lance e não será devolvida ao arrematante em nenhuma hipótese, salvo se a arrematação for desfeita por 

parcelas vincendas; O inadimplemento autoriza o exequente a pedir a resolução da arrematação ou promover, em face do arrematante, a execução do valor devido, devendo ambos os pedidos serem formulados nos autos da 
execução em que se deu a arrematação (Art. 895, § 4º e 5º do CPC). DA COMISSÃO – O arrematante deverá pagar à MEGALEILOES GESTOR JUDICIAL, a título de comissão, o valor correspondente a 5% (cinco por cento) 
parcelas vincendas; O inadimplemento autoriza o exequente a pedir a resolução da arrematação ou promover, em face do arrematante, a execução do valor devido, devendo ambos os pedidos serem formulados nos autos da 
execução em que se deu a arrematação (Art. 895, § 4º e 5º do CPC). DA COMISSÃO – O arrematante deverá pagar à MEGALEILOES GESTOR JUDICIAL, a título de comissão, o valor correspondente a 5% (cinco por cento) 
parcelas vincendas; O inadimplemento autoriza o exequente a pedir a resolução da arrematação ou promover, em face do arrematante, a execução do valor devido, devendo ambos os pedidos serem formulados nos autos da 

sobre o preço de arrematação do bem. A comissão devida à Mega Leilões gestor judicial não está incluída no valor do lance e não será devolvida ao arrematante em nenhuma hipótese, salvo se a arrematação for desfeita por 

parcelas vincendas; O inadimplemento autoriza o exequente a pedir a resolução da arrematação ou promover, em face do arrematante, a execução do valor devido, devendo ambos os pedidos serem formulados nos autos da 
execução em que se deu a arrematação (Art. 895, § 4º e 5º do CPC). DA COMISSÃO – O arrematante deverá pagar à MEGALEILOES GESTOR JUDICIAL, a título de comissão, o valor correspondente a 5% (cinco por cento) 
parcelas vincendas; O inadimplemento autoriza o exequente a pedir a resolução da arrematação ou promover, em face do arrematante, a execução do valor devido, devendo ambos os pedidos serem formulados nos autos da 
execução em que se deu a arrematação (Art. 895, § 4º e 5º do CPC). DA COMISSÃO – O arrematante deverá pagar à MEGALEILOES GESTOR JUDICIAL, a título de comissão, o valor correspondente a 5% (cinco por cento) 
parcelas vincendas; O inadimplemento autoriza o exequente a pedir a resolução da arrematação ou promover, em face do arrematante, a execução do valor devido, devendo ambos os pedidos serem formulados nos autos da 

sobre o preço de arrematação do bem. A comissão devida à Mega Leilões gestor judicial não está incluída no valor do lance e não será devolvida ao arrematante em nenhuma hipótese, salvo se a arrematação for desfeita por 

parcelas vincendas; O inadimplemento autoriza o exequente a pedir a resolução da arrematação ou promover, em face do arrematante, a execução do valor devido, devendo ambos os pedidos serem formulados nos autos da 
execução em que se deu a arrematação (Art. 895, § 4º e 5º do CPC). DA COMISSÃO – O arrematante deverá pagar à MEGALEILOES GESTOR JUDICIAL, a título de comissão, o valor correspondente a 5% (cinco por cento) 
parcelas vincendas; O inadimplemento autoriza o exequente a pedir a resolução da arrematação ou promover, em face do arrematante, a execução do valor devido, devendo ambos os pedidos serem formulados nos autos da 
execução em que se deu a arrematação (Art. 895, § 4º e 5º do CPC). DA COMISSÃO – O arrematante deverá pagar à MEGALEILOES GESTOR JUDICIAL, a título de comissão, o valor correspondente a 5% (cinco por cento) 
parcelas vincendas; O inadimplemento autoriza o exequente a pedir a resolução da arrematação ou promover, em face do arrematante, a execução do valor devido, devendo ambos os pedidos serem formulados nos autos da 

sobre o preço de arrematação do bem. A comissão devida à Mega Leilões gestor judicial não está incluída no valor do lance e não será devolvida ao arrematante em nenhuma hipótese, salvo se a arrematação for desfeita por 

parcelas vincendas; O inadimplemento autoriza o exequente a pedir a resolução da arrematação ou promover, em face do arrematante, a execução do valor devido, devendo ambos os pedidos serem formulados nos autos da 
execução em que se deu a arrematação (Art. 895, § 4º e 5º do CPC). DA COMISSÃO – O arrematante deverá pagar à MEGALEILOES GESTOR JUDICIAL, a título de comissão, o valor correspondente a 5% (cinco por cento) 
parcelas vincendas; O inadimplemento autoriza o exequente a pedir a resolução da arrematação ou promover, em face do arrematante, a execução do valor devido, devendo ambos os pedidos serem formulados nos autos da 
execução em que se deu a arrematação (Art. 895, § 4º e 5º do CPC). DA COMISSÃO – O arrematante deverá pagar à MEGALEILOES GESTOR JUDICIAL, a título de comissão, o valor correspondente a 5% (cinco por cento) 
parcelas vincendas; O inadimplemento autoriza o exequente a pedir a resolução da arrematação ou promover, em face do arrematante, a execução do valor devido, devendo ambos os pedidos serem formulados nos autos da 

sobre o preço de arrematação do bem. A comissão devida à Mega Leilões gestor judicial não está incluída no valor do lance e não será devolvida ao arrematante em nenhuma hipótese, salvo se a arrematação for desfeita por 
determinação judicial ou por razões alheias à vontade do arrematante e, deduzidas as despesas incorridas. DO PAGAMENTO DA COMISSÃO - O pagamento da comissão da MEGALEILÕES GESTOR JUDICIAL deverá ser 
sobre o preço de arrematação do bem. A comissão devida à Mega Leilões gestor judicial não está incluída no valor do lance e não será devolvida ao arrematante em nenhuma hipótese, salvo se a arrematação for desfeita por 
determinação judicial ou por razões alheias à vontade do arrematante e, deduzidas as despesas incorridas. DO PAGAMENTO DA COMISSÃO - O pagamento da comissão da MEGALEILÕES GESTOR JUDICIAL deverá ser 
sobre o preço de arrematação do bem. A comissão devida à Mega Leilões gestor judicial não está incluída no valor do lance e não será devolvida ao arrematante em nenhuma hipótese, salvo se a arrematação for desfeita por 

parcelas vincendas; O inadimplemento autoriza o exequente a pedir a resolução da arrematação ou promover, em face do arrematante, a execução do valor devido, devendo ambos os pedidos serem formulados nos autos da 
execução em que se deu a arrematação (Art. 895, § 4º e 5º do CPC). DA COMISSÃO – O arrematante deverá pagar à MEGALEILOES GESTOR JUDICIAL, a título de comissão, o valor correspondente a 5% (cinco por cento) 
parcelas vincendas; O inadimplemento autoriza o exequente a pedir a resolução da arrematação ou promover, em face do arrematante, a execução do valor devido, devendo ambos os pedidos serem formulados nos autos da 
execução em que se deu a arrematação (Art. 895, § 4º e 5º do CPC). DA COMISSÃO – O arrematante deverá pagar à MEGALEILOES GESTOR JUDICIAL, a título de comissão, o valor correspondente a 5% (cinco por cento) 
parcelas vincendas; O inadimplemento autoriza o exequente a pedir a resolução da arrematação ou promover, em face do arrematante, a execução do valor devido, devendo ambos os pedidos serem formulados nos autos da 

sobre o preço de arrematação do bem. A comissão devida à Mega Leilões gestor judicial não está incluída no valor do lance e não será devolvida ao arrematante em nenhuma hipótese, salvo se a arrematação for desfeita por 

esclarecer que cabe ao responsável pela guarda do bem autorizar o ingresso dos interessados, sendo que a visitação nem sempre será possível, pois alguns bens estão em posse do executado. Independente da realização da 
 - O Leilão será realizado por MEIO ELETRÔNICO, através do Portal www.megaleiloes.com.br, o 

, onde somente serão aceitos lances iguais ou superiores ao valor da avaliação; não havendo lance igual ou superior ao valor da avaliação, seguir-se-á sem interrupção 
2º Leilão, que terá início no dia 19/05/2021 às 10:01h e se encerrará no dia 09/06/2021 às 10:00h

CONDUTOR DO LEILÃO – O Leilão será conduzido pelo Leiloeiro Oficial Sr. Fernando José Cerello Gonçalves Pereira, matriculado na Junta Comercial do Estado de São Paulo – JUCESP sob o nº 844. DO VALOR MÍNIMO DE 
2º Leilão, que terá início no dia 19/05/2021 às 10:01h e se encerrará no dia 09/06/2021 às 10:00h

CONDUTOR DO LEILÃO – O Leilão será conduzido pelo Leiloeiro Oficial Sr. Fernando José Cerello Gonçalves Pereira, matriculado na Junta Comercial do Estado de São Paulo – JUCESP sob o nº 844. DO VALOR MÍNIMO DE 
2º Leilão, que terá início no dia 19/05/2021 às 10:01h e se encerrará no dia 09/06/2021 às 10:00h

VENDA DO BEM – No 2º Leilão, o valor mínimo para a venda do bem corresponderá a 60% (sessenta por cento) do valor da avaliação judicial. DOS LANCES – Os lances poderão ser ofertados pela Internet, através do Portal 
www.megaleiloes.com.br. DOS DÉBITOS – Eventuais ônus sobre o bem correrão por conta do arrematante, exceto eventuais débitos de IPVA e demais taxas e impostos que serão sub-rogados no valor da arrematação nos termos 
VENDA DO BEM – No 2º Leilão, o valor mínimo para a venda do bem corresponderá a 60% (sessenta por cento) do valor da avaliação judicial. DOS LANCES – Os lances poderão ser ofertados pela Internet, através do Portal 
www.megaleiloes.com.br. DOS DÉBITOS – Eventuais ônus sobre o bem correrão por conta do arrematante, exceto eventuais débitos de IPVA e demais taxas e impostos que serão sub-rogados no valor da arrematação nos termos 
VENDA DO BEM – No 2º Leilão, o valor mínimo para a venda do bem corresponderá a 60% (sessenta por cento) do valor da avaliação judicial. DOS LANCES – Os lances poderão ser ofertados pela Internet, através do Portal 

do art. 130, “caput” e parágrafo único, do CTN. DO PAGAMENTO - O arrematante deverá efetuar o pagamento do preço do bem arrematado, no prazo de até 24h (vinte e quatro horas) após o encerramento do leilão através de 
guia de depósito judicial em favor do Juízo responsável, sob pena de se desfazer a arrematação. DA PROPOSTA - Os interessados poderão apresentar proposta de pagamento parcelado, encaminhando parecer por escrito para 
o e-mail: proposta@megaleiloes.com.br (Art. 895, I e II, CPC). A apresentação de proposta não suspende o leilão (Art. 895, § 6º, CPC) e o pagamento do lance à vista sempre prevalecerá sobre o parcelado, ainda que mais vultoso 
(Art. 895, § 7º, CPC). PENALIDADES PELO DESCUMPRIMENTO DAS PROPOSTAS - Em caso de atraso no pagamento de qualquer das prestações, incidirá multa de dez por cento sobre a soma da parcela inadimplida com as 
parcelas vincendas; O inadimplemento autoriza o exequente a pedir a resolução da arrematação ou promover, em face do arrematante, a execução do valor devido, devendo ambos os pedidos serem formulados nos autos da 
execução em que se deu a arrematação (Art. 895, § 4º e 5º do CPC). DA COMISSÃO – O arrematante deverá pagar à MEGALEILOES GESTOR JUDICIAL, a título de comissão, o valor correspondente a 5% (cinco por cento) 
parcelas vincendas; O inadimplemento autoriza o exequente a pedir a resolução da arrematação ou promover, em face do arrematante, a execução do valor devido, devendo ambos os pedidos serem formulados nos autos da 
execução em que se deu a arrematação (Art. 895, § 4º e 5º do CPC). DA COMISSÃO – O arrematante deverá pagar à MEGALEILOES GESTOR JUDICIAL, a título de comissão, o valor correspondente a 5% (cinco por cento) 
parcelas vincendas; O inadimplemento autoriza o exequente a pedir a resolução da arrematação ou promover, em face do arrematante, a execução do valor devido, devendo ambos os pedidos serem formulados nos autos da 

sobre o preço de arrematação do bem. A comissão devida à Mega Leilões gestor judicial não está incluída no valor do lance e não será devolvida ao arrematante em nenhuma hipótese, salvo se a arrematação for desfeita por 
determinação judicial ou por razões alheias à vontade do arrematante e, deduzidas as despesas incorridas. DO PAGAMENTO DA COMISSÃO - O pagamento da comissão da MEGALEILÕES GESTOR JUDICIAL deverá ser 
sobre o preço de arrematação do bem. A comissão devida à Mega Leilões gestor judicial não está incluída no valor do lance e não será devolvida ao arrematante em nenhuma hipótese, salvo se a arrematação for desfeita por 
determinação judicial ou por razões alheias à vontade do arrematante e, deduzidas as despesas incorridas. DO PAGAMENTO DA COMISSÃO - O pagamento da comissão da MEGALEILÕES GESTOR JUDICIAL deverá ser 
sobre o preço de arrematação do bem. A comissão devida à Mega Leilões gestor judicial não está incluída no valor do lance e não será devolvida ao arrematante em nenhuma hipótese, salvo se a arrematação for desfeita por 

realizado em até 24h (vinte e quatro horas) a contar do encerramento do leilão, através de guia de depósito judicial nos autos, que ficará disponível no site do gestor ou será enviada por e-mail. Todas as regras e condições do 
Leilão estão disponíveis no Portal www.megaleiloes.com.br. Por qualquer motivo caso a intimação pessoal do executado não se realizar por meio de seus advogados ou pelo endereço constante dos autos, será intimado através 

RELAÇÃO DO BEM: um veículo marca Ford, modelo VERSAILLES 1.8 I GL, ano 1995, cor vermelha, placa BUC7502, renavam 
Leilão estão disponíveis no Portal www.megaleiloes.com.br. Por qualquer motivo caso a intimação pessoal do executado não se realizar por meio de seus advogados ou pelo endereço constante dos autos, será intimado através 

RELAÇÃO DO BEM: um veículo marca Ford, modelo VERSAILLES 1.8 I GL, ano 1995, cor vermelha, placa BUC7502, renavam 
Leilão estão disponíveis no Portal www.megaleiloes.com.br. Por qualquer motivo caso a intimação pessoal do executado não se realizar por meio de seus advogados ou pelo endereço constante dos autos, será intimado através 

. Consta no site da Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo débitos vinculados ao veículo no valor total R$ 1.008,01 (13/04/2021). O bem encontra-se na Rua dos Professores, 599, Casa, Jardim 
Valor da Avaliação do bem: R$ 6.500,00 (seis mil e quinhentos reais) para agosto de 2019

(abril/2020). NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Mogi-Guaçu, aos 14 de abril de 2021. Dr. Sergio Augusto Fochesato ,Juiz de Direito.

2ª Vara Cível do Foro da Comarca de  Mogi Guaçu/SP




           




  
 



   










                      




  








 


  









                  


                   



                   

                   
    




  



                  

    









                     

 


 





LEILÃO DE IMÓVEL
Edital de praça ÚNICA de bem imóvel e para intimação de Celso Luiz Andriole, bem como seu cônjuge se casado 
for, expedido nos autos da ação de Execução de Título Extrajudicial que lhe requer Condomínio Edifício Trafalgar 
Square. Processo n° 1001771-96.2015.8.26.0704. A Dra. Mônica de Cassia Thomaz Perez Reis Lobo, Juíza de 
Direito da 1ª Vara Cível do Foro de Butantã, do Estado de São Paulo, na forma da lei, etc... Faz Saber que os 

leiloeiros ofi ciais, Sr. Irani Flores, JUCESP 792, e ou, a Sra. Dagmar C. S. Flores, JUCESP 901, levarão a leilão público para venda 
e arrematação, no local e hora descritos no site, com transmissão pela internet e disponibilização imediata para lances através da 
internet  no portal de leilões eletrônico, www.leilaobrasil.com.br: Do Início e encerramento do Leilao: Início do leilão em 30/04/2021 às 
10:00 horas e encerramento do leilão em 04/06/2021 às 10:00 horas. Bem: O Apartamento n° 181-C, localizado no 18° pavimento tipo, 
do Edifício Canterbury, integrante do «Condomínio Edifício Trafalgar Square», situado à Rua Crítios n° 57, Contribuinte: 171.038.0195-
8. Matrícula n° 112.217 do 18° CRI de São Paulo.. Avaliação R$ 940.000,00 (março/2019). EDITAL COMPLETO NO SITE. Dúvidas 
e Esclarecimentos: pessoalmente perante o  1º Ofício Cível, ou no escritório do leiloeiro ofi cial, Sr. Irani Flores, Av. Gaspar Vaz da 
Cunha n° 258, Capital - SP, ou ainda, pelo telefone (11) 3965-0000 e e-mail: atendimento@leilaobrasil.com.br, fi cam os executados, 
bem como eventuais interessados, INTIMADOS das designações supra, caso não sejam localizados para as intimações pessoais, 
Será o edital “por extrato”, afi xado e publicado na forma da lei, Provimento CGJ N° 32/2018, artigo 428.1.2 e artigo 887, § 2º do código 
de processo civil, São Paulo, 04/03/2021.

Leilão Brasil - www.leilaobrasil.com.br

LEILÃO DE IMÓVEL
Edital de 1ª e 2ª praça dos direitos sobre bem imóvel e para intimação de Wilson de Jesus Andrade de Freitas e 
Maria Luiza Cordeiro Andrade de Freitas, bem como da promitente vendedora Cezaria Comino Maglio, expedido 
nos autos da ação de Execução de Título Extrajudicial, que lhe requer Condomínio Quality Tower. Processo n° 
1013273-64.2016.8.26.0003. O Dr. Fabio Fresca, Juiz de Direito da 4ª Vara Cível do Foro de Jabaquara, do 

Estado de São Paulo, na forma da lei, etc… FAZ SABER que, o leiloeiro ofi cial, Sr. Irani Flores, JUCESP 792, e ou, a Sra. Dagmar 
C. S. Flores, JUCESP 901, levarão a leilão público para venda e arrematação, no local e hora descritos no site, com transmissão 
pela internet e disponibilização imediata no portal de leilões eletrônico, www.leilaobrasil.com.br  para lances pela internet: Do Início e 
Encerramento do Leilao: Início da 1ª praça em 23/04/2021 às 10:40 horas e encerramento da 1ª praça em 26/04/2021 às 10:40 horas,  
não havendo  lance igual ou superior ao valor da avaliação para a data supra, seguir-se-á sem interrupção a 2ª praça do leilão que 
se encerrará em 21/05/2021 às 10:40 horas, Bem: Os direitos que os executados possuem sobre o Conjunto de Escritório n° 601, 
localizado no 6° andar do Edifício Quality Tower, situado na Rua Diogo de Faria n° 1.087, na Saúde - 21° Subdistrito, Contribuinte: 
042.044.1060-1. Matrícula n° 159.624 do 14° CRI de São Paulo. Avaliação R$ 350.000,00 (agosto/2020). EDITAL COMPLETO NO 
SITE. Dúvidas e Esclarecimentos: pessoalmente perante o  4° Ofício Cível, ou no escritório do leiloeiro ofi cial, Sr. Irani Flores, Av. 
Gaspar Vaz da Cunha n° 258, Capital - SP, ou ainda, pelo telefone (11) 3965-0000 e e-mail: atendimento@leilaobrasil.com.br, fi cam os 
executados, bem como eventuais interessados, INTIMADOS das designações supra, caso não sejam localizados para as intimações 
pessoais, Será o edital “por extrato”, afi xado e publicado na forma da lei, art. 887, §2° do CPC e Provimento CGJ n° 32/2018, art. 
428, I e II. São Paulo, 01/03/2021

Leilão Brasil - www.leilaobrasil.com.br

LEILÃO DE IMÓVEL
Edital de 1ª e 2ª praça de bem imóvel e para intimação de Alex Carvalho Narcizo, Francisco Narcizo Neto e Maria 
de Fatima Carvalho Narcizo, bem como dos terceiros interessados Clara Lucia de Abreu Torrents, Francisco Narcizo 
Neto e Maria de Fatima Carvalho Narcizo, expedido nos autos da ação em fase de Cumprimento de Sentença, que 
lhe requer Marcia Aires Leite. Processo n° 1022544-03.2016.8.26.0002. A Dra. Regina de Oliveira Marques, Juiz de 

Direito da 5ª Vara Cível do Foro de Santo Amaro, do Estado de São Paulo, na forma da lei, etc… FAZ SABER que, o leiloeiro ofi cial, Sr. 
Irani Flores, JUCESP 792, e ou, a Sra. Dagmar C. S. Flores, JUCESP 901, levarão a leilão público para venda e arrematação, no local 
e hora descritos no site, com transmissão pela internet e disponibilização imediata no portal de leilões eletrônico, www.leilaobrasil.com.
br  para lances pela internet: Do Início e Encerramento do Leilao: Início da 1ª praça em 30/04/2021 às 10:05 horas e encerramento da 
1ª praça em 10/05/2021 às 10:05 horas, em não havendo lance igual ou superior ao valor da avaliação para a data supra, seguir-se-á 
sem interrupção a 2ª praça do leilão que se encerrará em 04/06/2021 às 10:05 horas, Bem: A Casa sob n° 83 e seu respectivo terreno, 
situados à Rua Aramis Dalla Torre (antiga Rua Guilherme ou projetada Rua Guilherme) no bairro do Rio Bonito, 32° Subdistrito - Capela 
do SocorroContribuinte:  163.218.0042-1. Matrícula n° 209.263 do 11° CRI de São Paulo. Avaliação: R$ 1.590.000,00 (junho/2019), sendo 
atualizada para R$ 1.728.663,13 (março/2021). Quem pode ofertar lances: EDITAL COMPLETO NO SITE. Dúvidas e Esclarecimentos: 
pessoalmente perante o  5° Ofício Cível, ou no escritório do leiloeiro ofi cial, Sr. Irani Flores, Av. Gaspar Vaz da Cunha n° 258, Capital - SP, 
ou ainda, pelo telefone (11) 3965-0000 e e-mail: atendimento@leilaobrasil.com.br, fi cam os executados, bem como eventuais interessa-
dos, INTIMADOS das designações supra, caso não sejam localizados para as intimações pessoais, Será o edital “por extrato”, afi xado e 
publicado na forma da lei, art. 887, §2° do CPC e Provimento CGJ n° 32/2018, art. 428, I e II. São Paulo, 05/03/2021

Leilão Brasil - www.leilaobrasil.com.br

2ª VARA CÍVEL DA CAPITAL – SP 
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0003070-55.2019.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 
2ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). FABIANA MARINI, na forma da Lei, etc. FAZ SABER 
a(o) RML ETIQUETAS E CALÇADOS LTDA - ME, CNPJ 13.175.701/0001-03, na pessoa de seu representante legal e 
LUIZ HENRIQUE SOARES, CPF 007.125.006-93, nos autos da ação de Cumprimento de sentença por parte de OAKLEY 
INCORPORATION e LUXOTTICA BRASIL PRODUTOS ÓTICOS E ESPORTIVOS LTDA. (atual denominação de OAKLEY 
BRASIL LTDA.), penhorado para garantia da dívida o seguinte valor: R$ 1.583,29 oriundo da conta do executado no banco 
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL conforme fls. 264. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a 
sua INTIMAÇÃO, por EDITAL, por intermédio do qual ficam intimados para se manifestar nos termos do artigo 854, § 3º do 
Código de Processo Civil, em 5 (cinco) 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 publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 16 de abril de 
2021. 






 





EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS.PROCESSO Nº 0003703-38.2020.8.26.0001 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 4ª 
Vara Cível, do Foro Regional I - Santana, Estado de São Paulo, Dr(a). ADEVANIR CARLOS MOREIRA DA SILVEIRA, na 
forma da Lei, etc.FAZ SABER a(o) LEONARDO MARQUES DE OLIVEIRA, RG 7978581, CPF 755.450.398-72, que Imobilar 
Imóveis Vendas e Administração Ltda. requereu o cumprimento da sentença, objetivando a quantia de R$ 13.720,21 
(Março/2020). Encontrando-se o executado 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 retro 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.                     [04,05] 

 
 

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1013970-07.2015.8.26.0008. A 
Meritíssima Juíza de Direito da 3ª Vara da Família e Sucessões, do Foro Regional VIII - Tatuapé, Estado 
de São Paulo, Doutora Tarcisa de Melo Silva Fernandes, na forma da Lei, etc. FAZ SABER ao 
herdeiro colateral ANTONIO SÉRGIO, filiação: José Moreira e Idalina Bertoluci Moreira, demais 
dados qualificativos ignorados, mencionado na certidão de óbito de fls. 54 dos autos, que se 
processa nestes autos a Sobrepartilha dos bens deixados pelo falecimento de José Roberto por parte 
de Adalberto Moreira e outros, alegando em síntese: que apenas agora depois de levada a efeito a 
partilha, foi localizado outro imóvel pertencente ao espólio dos bens deixados por falecimento de 
JOSÉ ROBERTO MOREIRA, RG nº 4.213.393, CPF nº 281.508.568-20, falecido aos 03/08/2015. 
Encontrando-se o herdeiro em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por 
EDITAL, para os atos e termos da ação proposta (art. 626 do Código de Processo Civil) e para dizer, 
no prazo de 15 (quinze) dias úteis, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, sobre as 
primeiras declarações, podendo arguir erros, omissões e sonegação de bens; reclamar contra a 
nomeação do inventariante e contestar a qualidade de quem foi incluído no título de herdeiro (art. 627, 
incisos I, II e III, do Código de Processo Civil). Decorrido o prazo sem manifestação, o processo 
seguirá em seus ulteriores termos, valendo a citação para todos os atos do processo, caso em que 
será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da 
lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 28 de abril de 2021. 

EDITAL PARA CONHECIMENTO DE TERCEIROS INTERESSADOS, COM PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS, expedido nos
autos do PROC. Nº 1050063-34.2018.8.26.0114. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública, do Foro
de Campinas, Estado de São Paulo, Dr(a). Mauro Iuji Fukumoto, na forma da Lei, etc. FAZ SABER A TERCEIROS
INTERESSADOS NA LIDE que o(a) DEPARTAMENTO DE ÁGUAS E ENERGIA ELÉTRICA - DAEE - SÃO PAULO move
uma Desapropriação - Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941 de Desapropriação contra Antonio
Roberto Navarro, Aldivina de Oliveira Dutra Silva, Ana Tereza Pereira Moreira, Juliana Ribeiro de Souza,
Eleazar Batista de Souza Neto, Maria Rosa de Lima Moreira, Armando Moreira, Valdenira Pereira de Oliveira,
Damião Lino Moreira, Simone Rosiane Milanez Araújo, Rodrigo Cascão Araújo, Carmen Helena Campos
Moreira, Evangevaldo Moreira dos Santos, Glória Maria Cascão de Araujo e José Henrique de Araujo, objetivando
desapropriação de parte do imóvel de matrícula n.º 75.668 do Cartório de Registro de Imóveis e Anexos de Campinas,
declarados de utilidade pública conforme Decreto Estadual nº 60.141, datado de 11/02/2014. Para o levantamento
dos depósitos efetuados, foi determinada a expedição de edital com o prazo de 10 (dez) dias a contar da publicação
no Órgão Oficial, nos termos e para os fins do Dec. Lei nº 3.365/41, o qual, por extrato, será afixado e publicado na
forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Campinas, aos 21 de abril de 2021.

Ligue já: 
11. 3729-6600

Publique 
em jornal 
de grande 
circulação.

• SÃO PAULO/SP
• OSASCO/SP

À VISTA,
CONFIRA

MAIS
INFORMAÇÕES

NO SITE.
PREÇOS 

REDUZIDOS!

20/05/2021 às 15h00

ou Parcelado em até 
120 vezes 

conforme edital.

LEILÕES ONLINE E PRESENCIAL

LEILÃO DE LOJAS E SALAS COMERCIAIS LOCADAS!

LOJAS - SALAS COMERCIAIS

*Leilão Online e Presencial.

EDUARDO CONSENTINO
JUCESP 616

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

Vila Monte Alegre - São Paulo - SP - Mais Informações: (11) 4083-2575

  www.biasileiloes.com.br

JOÃO VICTOR BARROCA GALEAZZI – preposto em exercício 

• SÃO PAULO/SP
• OSASCO/SP
• CAMPINAS/SP

À VISTA,
CONFIRA

MAIS
INFORMAÇÕES

NO SITE.
PREÇOS 

REDUZIDOS!

20/05/2021 às 15h30

ou Parcelado em até 
120 vezes 

conforme edital.

LEILÃO DE 11 SALAS COMERCIAIS
SALAS COMERCIAIS

*Leilão Online e Presencial.
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 VILA EMA DIÁLOGO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA – CNPJ 
nº 13.969.646/0001-23, venderá em 1º e 2º Público Leilão Extrajudicial – art.26, 27 e § da Lei Fed. 
Nº 9.514/97 e suas alterações, o IMÓVEL: O apartamento nº 158, situado no 15º pavimento do 
Bloco 2, integrante do empreendimento denominado “Reserva Vila Ema”, situado na Avenida Vila 
Ema, nº 4.049, no 26º subdistrito – Vila Prudente, com a área real privativa de 78,750m² (nesta 
incluída 01 depósito sob nº 159 localizado no 3º subsolo, e 01 vaga sob nº 308G localizada no 3º 
subsolo, para estacionamento de um automóvel de passeio), a área real comum de 45,780m², a 
área real total de 124,530m². Matrícula nº 230.099 – 6º Oficial de Registro de Imóveis de São 
Paulo/SP. 1º LEILÃO 13/05/2021 às 15h00 - VALOR: R$ 525.740,19. 2º LEILÃO 14/05/2021 às 
15h00 - VALOR: R$ 612.685,86. 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 
13/04/2021. Os Fiduciantes - JOSIMAR AUGUSTO DA SILVA CPF 189.748.348-12 E IARA PATRIOTA 
DA SILVA CPF 292.997.738-82 – 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.

SATO LEILÕES – (11) 4223-4343 – LEILÃO – Comitente vendedor: GONÇALVES 
INFORMÁTICA EIRELI, inscrito no CNPJ sob nº 33.447.451/0001-20 - Data: 15 de 
Maio de 2021 às 11:00.  O leilão será realizado pela Leiloeira Oficial Sra. Tatiana 
Hisa Sato - JUCESP nº 817, situada à Travessa Comandante Salgado, 75 – Fundação 

– São Caetano o Sul – SP, online no site www.satoleiloes.com.br. Descrição: 74 lotes de aparelhos 
celulares de diversos modelos. As descrições dos lotes detalhadas serão exibidas no site. Os bens 
serão vendidos no estado em que se encontram. EDITAL COMPLETO, CONDIÇÕES DE VENDA E 
PARTICIPAÇÃO DESTE LEILÃO ESTÃO DISPONÍVEIS EM NOSSO SITE www.satoleiloes.com.br.

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 CREDIHOME FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS – CNPJ 
nº 31.962.973/0001-35, venderá em 1º e 2º Público Leilão Extrajudicial – art.26, 27 e § da Lei Fed. Nº 
9.514/97 e suas alterações, o IMÓVEL: Apartamento nº 12, localizado no 1º andar ou 2º pavimento 
do “Edifício Saturno”, situado à Rua Saturno n 113, em Aclimação/SP, com a área útil de 103,51m² e 
mais área comum de 16,63m². Matrícula nº 173.864 – 16º Oficial de Registro de Imóveis da Capital 
de São Paulo/SP. 1º LEILÃO 20/05/2021 às 11h00 - VALOR: R$ 735.608,20. 2º LEILÃO 21/05/2021 
às 11h00 - VALOR: R$ 716.767,72. Encargos do arrematante: pagto. à vista do valor do arremate e 5% 
de comissão da leiloeira; emissão de matrícula, certidões (inclusive das Credoras) para lavratura e 
registro da escritura; ITBI e despesas com escritura/registro; despesas a partir da data da 
arrematação; desocupação do imóvel. Venda ad corpus. Consolidação da Propriedade em 
23/04/2021. O Fiduciante - ROBSON TEIXEIRA CPF 281.188.058-59 – comunicado das datas dos 
leilões, também pelo presente edital, para o exercício da preferência. Os interessados deverão 
tomar conhecimento do Edital completo, disponível no portal da Sato Leilões - 
www.satoleiloes.com.br | (11) 4223-4343.

EDITAL DE LEILÃO BENS MÓVEIS - Leiloeira Oficial: Tatiana Hisa Sato - 
JUCESP nº 817 autorizada por BRINKS SEGURANÇA E TRANSPORTES DE 
VALORES LTDA – CNPJ: 60.860.087/0001-07 a realizar o Leilão de 2 Lotes 

de Chassi. Leilão somente Online dia 20 de Maio de 2021 às 11:00 no site 
www.satoleiloes.com.br. EDITAL COMPLETO E CONDIÇÕES DE VENDA E 
PARTICIPAÇÃO DESTE LEILÃO ESTÁ DISPONÍVEL EM NOSSO SITE 
www.satoleiloes.com.br.

EDITAL DE LEILÃO BENS IMÓVEIS | Comitente vendedor: Banco Triângulo 
S/A - CNPJ sob nº 17.351.180/0001-59. O leilão será realizado 
26 de maio de 2021, às 14:00 Conforme o horário de Brasília, no site 

www.satoleiloes.com.br. Leiloeira Oficial: Tatiana Hisa Sato – Jucesp 817.  
EDITAL COMPLETO E CONDIÇOES DE VENDA E PARTICIPAÇÃO DESTE 
LEILÃO ESTÃO DISPONÍVEIS EM NOSSO SITE WWW.SATOLEILOES.COM.BR.

Empro Tecnologia e Informação
Extrato – Aviso de Licitação – Pregão Eletrônico nº 004/2021

Acha-se publicado no portal de compras da Empro Tecnologia e Informação, https://compras.empro.com.br, o Pregão 
Eletrônico Empro nº 004/2021, Processo nº 7205/2021 objetivando a contratação de empresa prestadora de serviços 
especializados em Segurança e Medicina do Trabalho e Saúde Ocupacional, com titulação de especialista na área, para 
desempenhar atividades atinentes às Legislações Federal, Estadual e Municipal, conforme especificação técnica contida 
no Anexo I, deste Edital. O recebimento das propostas dar-se-á até dia 14/05/2021, as 9h30 e abertura a partir das 9h32. 
O edital na íntegra e demais informações encontram-se à disposição dos interessados no Portal de Compras. São José 
do Rio Preto/SP, 03 de maio de 2021. Fernando Geromel Prette – Pregoeiro.

www.gazetasp.com.br

DocuSign Envelope ID: 4D1D2713-AB08-4FCD-B11C-E98121A3CF5F


